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A	veleszületett	immunitás	– az	első	immunológiai	védelmi	vonal:
Az immunrendszer a szervezetet külső és belső kórokozóktól védő rendszer, ami molekuláris és sejtes
védőmechanizmusokból szerveződik és a neuro-endokrin rendszerrel összehangoltan működik.

• Az immunrendszer érzékszerv, amely a szervezet külső és belső mikrobiológiai környezetének
észlelésére alkalmas, demegfelelő válaszreakciókra is képes.

A fertőző ágensek – vírusok, baktériumok, gombák és különböző paraziták – leküzdésére kétféle
immunrendszer fejlődött ki: a veleszületett (természetes) és az adaptív (szerzett) immunrendszer.

A két rendszer egymásra épülve, számos sejtes (celluláris) és oldékony (humorális) faktora révén
szorosan együttműködve tartja fenn az immunhomeosztázist és a hatékony védelmet.

A	veleszületett	immunitás	a	korai	védelmet	biztosítja	a	mikroorganizmusok	ellen.	
Fő	alkotói:
• fizikai	és	kémiai	barrierek,	mint	pl.	az	epithel sejtek	és	az	általuk	termelt	kémiai	anyagok	

• neutrofil granulociták,	makrofágok,	dendritikus sejtek	- mieloid eredetű	fagocita	sejtek	
természetes	ölő	sejtek	(NK),	természetes	limfociták (ILC)	- limfoid eredtű sejtek

• vérben	előforduló	proteinek;	a	komplementrendszer tagjai	valamint	az	egyéb	gyulladásos	
fehérjék

• a	koordinációs	szerepet	betöltő	citokinek

• felismerés: A	természetes	immunitás	elemei	a	mikroorganizmusok	nagyobb	egységeire	
jellemző	molekulákat	(PAMP!)	receptorok	segítségével	ismerik	fel!



A	veleszületett	immunitás	védelmi	vonalai:
A	külvilággal érintkező testfelületek fizikai és kémia akadályt (barrier)	jelentenek a	behatoló
kórokozók számára:

Epitélium:mechanikai védelem - bőr és a	bél-,	húgy-,	ivar-,	légutakat bélelő epitélsejtek szoros
rétege,	a	béltraktus sav- és enzimtartalma (pepszin),		a	szem- és orrváladék enzimjei (lizozim)

Anatómiai határ
bőr: gátolja a	patogén bejutását,	pH	3	– 5	gátolja a	növekedést
nyálkahártya: normal	mikrobiálisflóra verseng a	kötőhelyekért és tápanyagért,	nyálka elirányítja,	
a	csillók eltávolítják a	mikroorganizmust

Fiziológiai	határ
Hőmérséklet: fiziológiás	hőmérséklet	és	a	láz	gátolja	egyes	patogének növekedést
Alacsony	pH:	 gyomorban	a	legtöbb	mikroorganizmus	elpusztul
Kémiai: enzimek:	lizozim (nyál,	könny)	bontja	a	bakteriális	sejtfalat,	pepszin	(bél)	

antibakteriális	peptidek:	defenzinek,	kriptidin (vékonybél)
komplement feloldja	a	mikroorganizmusokat	és	elősegíti	a	fagocitózist

Celluláris	védelem:	fagocitózis/endocitózis
számos	sejt	receptorok	segítségével	felismeri,	felveszi	és	lebontja	a	mikroorganizmusokat
hivatásos	fagociták (monocita/makrofág,	neutrofil,	dendritikus sejt)

Gyulladás
szöveti	sérülés	és	fertőzés	hatására	az	erekből anti-bakteriális	fehérjéket	és	peptideket
tartalmazó	folyadék	jut	a	szövetbe,	véráramból	fagocita	sejtek	lépnek	át	az	érintett	szöveti	
területre



A	veleszületett	immunitás	mieloid útvonalon	és	limfoid útvonalon	keletkező	sejtjei:

monociták: a fagocita sejtek vérben keringő elő alakjai, szövetekben makrofágokká vagy
dendritikus sejtekké differenciálódnak
makrofágok: betolakodók felismerése, bekebelezése és eliminálása, szövettörmelékek
eltakarítása, antigének bemutatása APC (Antigen Presenting Cell), citokinek, növekedési faktorok,
kemoattraktánsok, hormonok termelése által részt vesznek a gyulladás folyamatában,
a tumorok elleni védelemben, szövetek újraképzésében és az immunsejtek funkcióinak
szabályozásában
dendritikus sejtek (Dendritic cell, Dc): az éretlen Dc a szövetekben, patogén felvételt követően
érett dendritikus sejtté válik és a nyirokcsomóba vándorol, hivatásos APC, fő típusaik: a) mieloid
DC-k: Langerhans sejt, b) limfoid DC-k: tímusz DC-k, plazmacitoid DC-k (pDC), follikuláris DC-k:
antigént natív állapotban tartják

granulociták: neutrofil: fagocitózisra képesek, szöveti sérülés hatására vándorlás (chemotaxis),
kórokozók eliminálása (szabad-gyökök, degeneratív enzimek), citokin-termelés, gyulladásos
folyamatok fő sejtes résztvevője
eozinofil: paraziták elleni védelem, allergiás reakciók, bazofil: IgE-t kötő Fc-receptor (FcεRI)-
allergiás reakciók effektor sejtjei

hízósejtek: keringésben nincsenek jelen: különböző szövetekbe vándorolnak, allergiás
folyamatok fő effektor sejtjei (FcεRI a felszínen)

NK sejtek (Natural killer cells): felszínén nincs T-sejt receptor és CD3, tumorellenes hatás, szerep a
Dc-k oktatásában – közvetlen/közvetett módon a vírus fertőzött sejtek eliminálása

ILC-k (Innate limphoid cells): szerep a limfoid szövetek fejlődésében, az anyagcsere
homeosztázisában és a mikrobiális fertőzésekkel szembeni veleszületett immunitásban



A	veleszületett	immunitás,	immunológiai	felismerés,	receptorok:

A patogén-asszociált molekuláris mintázatok (Pathogen associated molecular patterns, PAMPS)
ligandumai a gazdaszervezet evolúciósan konzervált mintázatfelismerő receptorai (Pathogen
recognition receptors, PRR) számára, amelyek kötődés után képesek aktiválni a természetes
immunválaszt.

Toll-like receptorok (TLRs): számos sejten található, transzmembránreceptorok, szerkezet:
extracelluláris domén: a leucinban gazdag ismétlődéseket (leucin rich repeats, LRR) tartalmaz
(PAMP kötés), intracelluláris domén: Toll/IL-1 receptor interakció (TIR) domén (szignalizáció)
ligandumspecificitás eltérő: sejtfelszíni TLR-ek: TLR2-lipoprotein, TLR4-LPS, TLR5-flagellin, TLR6-
zimozán, endoszómális TLR-ek: nukleinsav alapú ligandok: TLR3-dsRNS, TLR7-8-ssRNS, TLR9-DNS

Mannóz kötő lektin (Mannose binding lectins,MBL): kollektin, szolúbilis receptor szérumban,
ligandjai: szénhidrát-oldalláncok terminális cukormolekulája mannóz, fruktóz, glukóz vagy N-
acetilglukózamin, komplementrendszer: lektin út elindítása, opszonizáció

Mannóz receptor (CD206): membránkötött C-típusú lektin, makrofágokon, fagocitákon, CRD-
domén szénhidrátot (mannóz) köt, baktériumok, gombák, paraziták felismerése, fagocitózis
indukálása

Scavenger	receptor:	membránreceptormakrofágokon,	ligand:	lipoproteink (G+	és G- baktériumok),	
apoptótikussejtek eltávolítása,	fagocitózis indukálása

A PRR-ek ligandkötés után képesek szabályozni a gyulladásos és immunmodulátor citokinek
termelődését.



A	veleszületett	immunitás,	humorális válasz,	citokinek:
A citokinek sejtek közötti kapcsolatokat létrehozó, kis molekulatömegű glikoproteidek,
amelyek citokinreceptorokhoz kötődve fejtik ki hatásukat. Az információtovábbításban és az
immunválasz szabályozásában játszanak fontos szerepet, a sejtek aktiválására, proliferációjára és/vagy
differenciálódására kifejtett hatásuk révén.

Osztályozásműködésük alapján
• Defenzinek
• Kemokinek
• Interferonok
• Interleukinek
• Hemopoetinek

• Angiogenetikus
• Növekedési	faktorok,	hemopoetinek
• Kolónia	stimuláló	faktorok
• A	TNF	(és	NGF)	család	tagjai
• TGF-ek,	activin-ek,	inhibinek

A	citokinek szerepe
• fertőzést követő gyulladási reakciók (TNFα,	az IL-1	és az IL-6	citokinkaszkád)
• effektor válasz szabályozása: naiv CD4+T-sejtek	az antigén-bemutatás körülményeitől és

citokinektől függően Th-effektor sejtekké differenciálódnak (Th1-Th2	egyensúly)
• alkalmazása terápiás céllal:	TNF𝛂 gátló kezelés - autoimmunbetegségek

Szabályozzák: a	sejt növekedést,	 differenciálódást,	sejthalált,	sejtek és más citokinek aktiválását,	
deaktiválását

Tulajdonságaik: - a	természetes és az adaptív immunrendszer sejtjei is	termelik
- termelésük csak szükség szerint,		limitált (nincs raktározott előforma)
- szintézisük géntranszkripció által limitált,	a	keletkező mRNS rövidéletű
- szignáltranszdukciós utakat aktiválnak

Hatás jellemzői: autokrin,	parakrin,	endokrin hatás,	pleiotrópia,	redundancia,	szinergisztikus,	
antagonisztikus



A	szervezetgyorsan kialakuló válasza valamilyenszövetkárosító hatásra.	Célja,	hogy a	védekezés
fontos elemei – leukociták és plazma fehérjék– eljussanak a	károsodás helyszínére és
megakadályozza a	fertőzés,	szövetkárosodás tovaterjedését,	majd végső soron a	szöveti integritás
helyreállítása.

Három fő komponense:	
(1)	az érintett erek átmérője megnő,	ami fokozott vérátáramlást eredményez
(2)	növekszik az érfal átjárhatósága,	plazmakomponensek kiáramlása a	szövetekbe
(3)	a	leukociták kivándorlása a	kis erekből,	felhalmozódásuk és aktiválódásuk a	károsodás területén

Klasszikus tünetei:
pír (rubor),	duzzanat (tumor),	melegség (calor),	fájdalom (dolor),	funkcióvesztés (functio laesa)

Akut	gyulladás	folyamata:

Kiválthatja:
fertőzések,	trauma,	fizikai és kémiai ágensek (égés,	fagyás,	sugárzás),	szöveti nekrózis,	idegen
test	(szálka,	varrat),	immunreakciók (hiperszenzitivitási reakciók,	autoimmun folyamatok)	

Hatásai	és	molekuláris	mediátorai:
• vazodilatáció: prosztaglandinok,	nitrogén-

monoxid
• fokozott	érfal permeabilitás:	vazoaktív aminok

(hisztamin,	szerotonin),	anafilatoxinok C3a	és
C5a,	bradykinin,	leukotriének,	PAF	(platlet
activating	factor)

• kemotaxis	és leukocita aktiváció:	C3a	és	C5a,	
kemokinek

• láz: IL-1,	IL-6,	TNF	(tumor	necrosis	factor),	
prosztaglandinok

• fájdalom: prosztaglandinok,	bradykinin	(9	AS	
peptid)

• szövetkárosodás:	neutrofilek ésmakrofágok
által termelt:	lizoszomális enzimek,	oxigén
metabolitok,	nitrogén monoxid (NO)



Leukocita rolling:
A gyulladás területén a felszabaduló mediátorok hatására az endotélsejteken fokozódik az adhéziós
molekulák kifejeződése, elősegítve a gyulladásban résztvevő sejtek kitapadását, majd kijutását az
erekből a szövetekbe (extravazáció).

Endotélsejt:
• P-szelektin (szinte azonnal),
• E-szelektin (néhány órával később),
• ICAM (intracellular adhesionmolecule),

integrinek ligandja

Fehérvérsejt:
• sialil-Lewis (S-Le) glikoproteinek,
• integrinek (LFA-1 [leukocyte functional

antigen], MAC-1 vagy CR3)

Lépései:
• Lassulás: gyulladásos mediátorok hatására (leukotrién B4, komplement fragment C5a, hisztamin) az

endotélsejtek felszínén P-szelektin expresszió, vérerek kitágulása – a leukociták lassabb áramlása

• Gördülés: “rolling adhézió”: szelektinek és sziálsav tartalmú ligandjaik gyenge kölcsönhatása
(gyorsan kialakul és szétválik), a leukociták sodródása lelassul, az endotélsejtekhez tapadva,
azokon gördülnek

• Aktiváció: aktivált (IL-8 hatására) leukociták integrinjei az endotélsejtek ICAM molekuláival lépnek
tartósabb kölcsönhatásba (ICAM–LFA-1)

• Szoros adhézió: a gördülésmegáll, a leukocita szétterül

• Diapedesis: endotélsejt kontrakció, leukocita becsúszik az endotélsejtek közötti résen, érből
való kilépés

• Migráció: kivándorolt fehérvérsejtek a kemotaktikus molekulák koncentrációgrádiens irányában
eljutnak pl.: a behatolt kórokozókhoz



Fagocitózis és	intracelluláris ölési	folyamatok:

Fagocitózis: az endocitózis egyik típusa, soksejtűekben a mikrobák és a szervezet elpusztult
sejtjeinek bekebelezésére irányuló folyamat.

Fagociták: neutrofil granulociták, makrofágok, dendritikus sejtek
Folyamata:
1. Target (mikroba/partikulum) felismerése/kötése receptorokkal:

• közvetlenül (mikróbát ismeri fel pl.: mannóz receptor, Dectin-1 receptor) vagy közvetetten (pl.: opszonizáció, a kórokozó felszínének
befedése, fagociták komplement receptorai kötik)

2. Citoszkeletális átrendeződés, állábakkal körülvett target lefűződése, fagoszómába kerülése
3. Pusztítás a (fagoszóma és a lizoszóma egybeolvadásából) fagolizoszómában

Fagociták ölési mechanizmusai: acidifikiáció (pH=~3.5-4, bakteriosztatikus vagy baktericid hatás),
oxigén szabadgyökök (O2

-, H2O2) egyéb reaktív gyökök (NO) termelése, antimikrobiális
(defenzinek, kationos fehérjék) peptidek, enzimek (lizozim, savas hidrolázok) termelése,
kompetíció (laktoferrin- Fe kötés és B12 vitamin kötő fehérje termelése) által

Intracelluláris ölési folyamatok:
1. Oxigén független: kationos fehérjék (katepszin), lizozim, laktoferrin, hidrolítikus enzimek

termelése
2. Oxigén függő: „respiratory burst”

a. Mieloperoxidáz független: NADPH-oxidáz enzimkomplex: a molekuláris oxigént
redukálja szuperoxid-anionná (O2

-), ami szuperoxid-dizmutáz (SOD) hatására
hidrogénperoxiddá (H2O2), hidroxil-gyökké (OH-) alakul
b. Mieloperoxidáz függő: H2O2-ból mieloperoxidáz hatására hipoklorit (OCl-), majd
szinglet oxigén keletkezik (1O2)



A vérben és a különböző testnedvekben inaktív állapotban jelenlévő, egymást láncreakcióban aktiváló
faktorok, a kaszkádot szabályozó molekulák, valamint az egyes komponensek aktivációs
fragmentumait megkötő receptorok összessége. A veleszületett immunitás legfontosabb humorális
eleme, mely az adaptív immunválasz szabályozásában is részt vesz. Aktivációja 3 úton indulhat el:

Komplement	rendszer:

Komplement
fehérje
kötődés

mikróbiális
felszínhez vagy
antitesthez

Immunkomplex
(IgG vagy IgM)

+	
C1qrs

Szénhidrát
(mannóz,	
mannán)

+
MBL,	MASP1,	

MASP2

Aktiváló
felszín

+
C3i,	B	faktor,	
D	faktor

C3	konvertáz C4bC2a C3bBb

C5 konvertáz C4bC2aC3b C3bBbC3b	
(+P)

Lítikus út C5b, C6,	C7,	C8	+	C9
(MAC)

Klasszikus út Lektin út Alternatív útBiológiai hatásai:
• aktiváló felszínen (kórokozók,

megváltozott saját sejtek) bekötött
fragmentumok (C3b, C4b, C3i)
opszoninként fokozzák a fagocitózist

• MAC a targeten (baktérium, vírussal
fertőzött, tumoros vagy apoptótikus sejt)
pórust formál, annak lízisét okozza

• anafilatoxikus peptidek (C3a, C5a):
gyulladás serkentő hatás

• immunkomplexek eltávolítása a
keringésből

• saját sejtek védelme

• C1 inhibítor (C1inh): C1r-t és a C1s-t disszociálja a C1q-ról, MASP-t disszociálja az MBL-ről
• H faktor: alternatív út C3 konvertáz kialakulását gátolja, I faktor kofaktora gátláskor
• C4b-kötő fehérje (C4BP): klasszikus út C3 konvertáz gátlása, I faktor kofaktora
• I faktor: C4b-t és C3b-t hasít, CR1-et, H-faktort, C4BP-t használva kofaktorként
• S-protein (vitrinektin): C5b-7 komplexhez kötődik, gátolja a MAC működését
• Bomlást elősegítő faktor (Decay Accelerating Factor, DAF): alternatív útnál spontán C3 aktivitás

kontrollja: gátolja a B faktor C3b-hez kötődését/előidézi a kötődött Bb faktor leválását

C1(qrs), C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9-aktiválódó faktorok, MBL (mannóz kötő
lektin, mannose binding lectine), MASP1, MASP2 (MBL asszociált szerin
proteázok), MAC (Membránkárosító komplex, Membraneattack complex)Szabályozása:
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Dr. Szepesi Ágnes: A növényi szervezet és a vegetatív szervek alapvető felépítése. 
Véseiné Dr. Szőllősi Réka: A növényi embrió jellegzetességei, az embriogenezis lépései.

http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/


A növényi szövetek

A szövet egy adott funkcióra specializálódott sejtek együttese. Szöveteket származásuk
szerint összetartozó sejtek, összehangoltan fejlődő sejtek és összehangoltan működő sejtek
alkothatnak. Megkülönböztetünk egyszerű- és összetett szöveteket.
A növényi szöveteket két fő csoportra bontjuk: osztódó- és állandósult szövetekre.

Az osztódószövetek (merisztémák)
Jellemzőjük, hogy a növény egész életében megőrzik osztódóképességüket, lokalizáltan működnek és ők 
hozzák létre az állandósult szöveteket.

Citológiai sajátosságaik:
• A sejtek mérte kicsi
• Alakjuk izodiametrikus
• A sejtek szorosan illeszkednek
• Elsődleges sejtfaluk van
• Nagy sejtmag jellemzi
• Provakuólumok jelenléte
• Proplasztiszok jelenléte
• Kevés ER és mitokondrium

Csoportosításuk:
A keletkezésük időrendisége alapján:
1. Ősmerisztéma (Promerisztéma): A 

tengelycsúcson működő és még nem 
differenciálódott osztódó sejtek  (iniciális 
sejtek).

2. Primer merisztéma: Már kezdeti 
differenciálódást mutató sejtek.

3. Szekunder merisztéma: A már kialakult 
szövetekből dedifferenciálódással keletkeznek. 

Csoportosításuk:
Az elhelyezkedésük alapján:
1. Csúcs (apikális) merisztémák:

A tengelycsúcson helyezkednek el (=ős-
és primer merisztémák).

2. Oldal (laterális) merisztémák: 
A növényi szerv oldalával párhuzamosan 
találhatóak (parakambium, kambium).

3. Közbeiktatott (interkaláris) merisztémák: 
A csúcsmerisztémától elvágott 
merisztémák. Pl. pázsitfüvek 
szártagjaiban.

A növényi szövetek funkció szerinti csoportosítása, sejt- és szövetszintű 
sajátosságaik



A növényi szövetek

Az állandósult szövetek

A bőrszövetrendszer 

A hajtásos növények testének 

felületén levő sejtcsoportok 

összessége a sejtek függelékeivel 

együtt.

Az epidermisz citológia 

sajátosságai:

• Általában egy sejtréteg alkotja

• Négy- vagy sokszögletes alakú 

sejtek

• A sejtek szorosan illeszkednek

• Nagy központi vakuólum

• Nincsenek kloroplasztiszok

• Sejtfalak kutikulával, viasszal 

impregnáltak

• Gázcserenyílások (SZTÓMÁK)

• Növényi szőrök (TRICHÓMÁK)

Az alapszövet-rendszer 

A növényi test alapállománya
(a bőrszövet zárja körül, szállítónyalábok
ágyazódnak bele).

Csoportosítása:

1. Valódi (parenchimatikus) alapszövetek

a) Asszimiláló alapszövet (klorenchima)

b) Raktározó alapszövet

c) Víztartó alapszövet

d) Átszellőztető alapszövet (aerenchima)

2. Szilárdító (mechanikai) alapszövetek

a) Kollenchimák (élő sejtek)

b) Szklerenchimák (holt sejtek)

3. Kiválasztó (szekréciós) alapszövetek

a) Intracelluláris

b) Extracelluláris

A szállítószövet-rendszer 

•A hajtásos növényeknél jelenik meg.
•Összetett szövet.
•Feladata a víz, ionok, tápanyagok 
transzportja.
•Általában a szállítás irányában megnyúlt 
sejtek alkotják.

Felépítése:
1. Farész (xilém)
• Tracheidák (vízszállító sejtek)
• Trachea (vízszállító csövek)
• Faparenchima sejt
• Farost

2. Háncsrész (floém)
• Rostasejt
• Rostacsőtag
• Kísérősejtek
• Háncsparenchima
• Háncsrostok

A növényi szövetek funkció szerinti csoportosítása, sejt- és szövetszintű
sajátosságaik



A növény általános felépítése 
A növényi szervezet és a vegetatív szervek alapvető felépítése

Bőrszövet (gyökér-rizodermisz, hajtás-epidermisz)

Szállítószövet rendszer (gyökér-egyszerű, hajtás-összetett nyalábok)

Alapszövetek (parenchima)

A vegetatív szervek (gyökér, szár, levél) tengelyszervek, melyek 
radiális szöveti felépítésükben hármas tagolódást mutatnak. 

levél

szár

gyökér

A vegetatív szervek közé tartozik a gyökér, szár és a levél.  
A szár a hajtás tengelye, ami folyamatos kapcsolatot biztosít a gyökér és a 
levél között. 
A gyökér funkciói: víz- és ásványi anyag felvétel és szállítás, növekedés, 
rögzítés, raktározás. Szimbiózis baktériumokkal (Rhizobium fajok Fabaceae 
családdal), gombákkal (mikorrhiza, ektotróf és endotróf mikorrhiza).
A hajtás funkciói: táplálékkészítés (fotoszintézis), védelem, raktározás, 
légcsere.
A vegetatív szervek megjelenhetnek járulékosan, valamint módosulhatnak is. 

A növény apikális-bazális tengelyét meghatározzák az apikális hajtás 
és a bazális gyökérzet szervrendszerek. A növényi test mindkét 
vegetatív szervrendszere a csúcsmerisztémák által létrehozott 
ismétlődő egységekből, modulokból („fitomer”) épül fel. 
A növényeknek nincsenek egyedi, pótolhatatlan szerveik.



A gyökércsúcsot parenchimatikus 
védősapka, gyökérsüveg (kaliptra) védi. 
Mucigél, sztatolitok, pozitív gravitropizmus. 

• Elágazási zóna
Az oldalgyökerek a periciklusból indulnak 
fejlődésnek, áthatolva a kortexen.

• Szállítási zóna
Gyökérben mindig egyszerű szállítónyalábok
vannak, fanyaláb, háncsnyaláb.

• Felszívási zóna
A gyökérszőrökön keresztül történik a víz és 
ásványi anyagok felvétele. Szimplaszt, 
apoplaszt, endodermisz, áteresztő sejtek.

• Elongációs (megnyúlási zóna)
A sejtek hosszirányban megnyúltak. A 
sejtmag a sejt teljes méretéhez viszonyítva 
kisebb.

• Osztódási (merisztematikus) zóna
A gyökércsúcs osztódó sejteket (merisztéma) 
tartalmaz. Intenzív sejtosztódás miatt a sejt 
méretéhez képest nagy sejtmag. 

Gyökérsüveg 
(kaliptra)

gyökérszőr

Kétszikű gyökér

gyökércsúcs
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A gyökérzet

A növényben az auxin a hajtás felől a gyökércsúcs felé áramlik és a gyökér merisztémában magas koncentrációt ér el. Az 
auxin grádiense összefügg a gyökér fejlődési zónáinak kialakulásával. Oldalgyökerek lokális auxin maximumoknál 
inicializálódnak a periciklusban a xilém pólusnál (egyszikűekben a floém pólusnál).

au
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n

A növényi szervezet és a vegetatív szervek alapvető felépítése

A gyökér esetében a modularitás kevésbé látványos, az oldalgyökér merisztémák a gyökér növekedése során a 
csúcsmerisztémától távol jönnek létre. Saját merisztémájuk lévén az oldalgyökerek át tudják venni a főgyökér funkcióját.

A gyökér funkcionálisan és 
szerkezetileg 5 zónára osztható.

A gyökérszőrök az epidermális 
tirchoblasztok alsó részének 
kitüremkedései, melyek 
hasonló mechanizmussal 
növekednek, mint ahogyan a 
pollentömlő (csúcsi 
növekedés, „tip growth”).



A hajtás

Apikális dominancia: lényege, hogy a csúcsi domináns hajtás merisztéma működése megakadályozza az alatta fejlődő 
axilláris rügyek kihajtását.  Ha a csúcsrügyet eltávolítjuk vagy inaktiválódik, a nyugvó rügyek oldalhajtásokká fejlődnek. Az 
apikális dominanciát a hajtáscsúcstól a hajtás alapja felé transzportálódó auxin tartja fenn, citokininnel és strigolaktonnal 
kölcsönhatásban. A hajtáselágazást ezen keresztül befolyásolja pl. a fény- és a tápanyagellátottság.

A növényi szervezet és a vegetatív szervek alapvető felépítése

A hajtás esetében a csúcsmerisztéma által létrehozott fitomer egységek egy szártagból (nódusz és internódium), egy vagy 
több  oldalszervből (pl. levélből), valamint egy alvó oldalrügyből állnak. Az oldal(axilláris) rügyek aktiválódva új hajtásokká fejlődnek. 

A hajtásrendszer elágazási típusai: csúcsi (villás) elágazás  (a csúcsmerisztéma elkülönült sejtcsoportjai két egyenlő vagy 
nem egyenlő méretű hajtást hoznak létre, ez ismétlődhet; a hajtások síkba rendeződnek vagy hengerpalástot képeznek).
Csúcs alatti elágazás (a domináns tengely levélhónalji (axilláris) rügyei hajtanak ki; monopodiális (korlátlan a tengelyek 
növekedése és elágazása) vagy szimpodiális (korlátozott)). 

Szár típusok

Az apikális-bazális tengely mentén végig futó laterális 
merisztémák (vaszkuláris ill. parakambium), sugár irányú 
növekedést (vastagodást) eredményeznek. Ezt a 
növekedést nevezzük másodlagos vastagodásnak.

Fás szár: éveken át fejlődő, másodlagos vastagodású, hosszú szártagú, évgyűrűs szerkezetű szár.  
A nyitvatermők mindegyike, a kétszikűek többsége fás szárú, az egyszikűek közül csak a pálmák 
(pálmaszár: egyenletes vastagodású, levélkoronát viselő, ált. ágatlan).

Lágyszár (dudvaszár): 1 vagy 2 éven át élő, puha állományú, tövén fásodó szár (szalmaszár, 
nádszár, palkaszár, tőszár, tőkocsány).

évgyűrűk

bél

háncstest

ritidóma

fatest

kambium

Kambium: 
oldalmerisztéma, amely a 
másodlagos szállító-
elemeket hozz létre. 
Ritidóma: harmadlagos 
bőrszövet, héjkéreg
Évgyűrű: fatest 1 év alatti 
gyarapodása
Bélszövet: a sztéle központi 
részét kitöltő parenchima

Módosult szárak
Föld alatti: pl. gyöktörzs, gumó, tarack, hagyma

Föld feletti: lágyak (inda, kacs, levél alakú szár)
vagy elfásodóak (tövis).



A levél a szár korlátolt növekedésű lemezes függeléke. A levélkezdemények a hajtáscsúcs iniciális gyűrűjén fajra jellemző eloszlásban jelennek 
meg (levélállás=fillotaxis). A fillotaxist a hajtáscsúcsban termelődő auxin önerősítő áramlása határozza meg (kanalizációs elmélet).

A vegetatív (lomb) levelet jellemzi a viszonylagosan nagy felület, a kiterjedt 
intercelluláris rendszer, a fotoszintézishez, gázcseréhez, és párologtatáshoz 
való alkalmazkodás.

Levelek funkcionális 
típusai:
sziklevél
allevél

lomblevél
fellevél

viráglevelek

Módosult levelek:
Reprodukció
Raktározás
Védelem

Figyelem felkeltés

A mérsékelt égövi növények gyakran dorziventrális vagy bifaciális levél struk-
túrával rendelkeznek. A lomblevelek epidermisze ált. egy többrétegű 
levélbelsőt (mezofillum, paliszád azaz oszlopos ill. szivacsos parenchyma) fog 
közre. A mezofillumba kollaterális zárt edénynyalábok ágyazódnak. Farészük 
többnyire a színi (adaxiális) oldal, háncsrészük pedig a fonáki (abaxiális) oldal 
felé esik.

Az epidermisz sejtek is alapvető fontosságúak a levél funkciói számára. 
Sejtjeit három fő típusba sorolhatjuk: a kirakósjáték-szerűen egymásba 
kapcsolódó alapsejtek, a levélszőrök (trichómák), és a légcserenyílások
zárósejtjei.

A levelek erezete összekapcsolódó szállítónyalábok hálózata. Alapvetően 
három fő típust különböztetünk meg: a villás (ősi típus), a főeres hálószerű
(legtöbb kétszikű) és a párhuzamos (számos egyszikű) erezetet. 
Kialakításában az auxin kanalizáció játszik szerepet.

Levelek morfológiai csoportosítása
Alak és levél felülete alapján
-lapos (dorziventrális vagy izolaterális)
-hengeres
Mezofillum parenchima típusa szerint
-homogén: csak szivacsos parenchyma
-heterogén: szivacsos és paliszád parenchima
Összetettség szerint:
-egyszerű: levéllemeze lehet osztott, de az egyes 
részek nem különülnek el 
-összetett (tenyeresen, szárnyasan) levél lemeze 
teljesen elkülönülő részekre, levélkékre tagolódik
Alak szerint:
-ár alakú, tűlevél, lándzsás, ovális,  tojásdad, nyilas 
stb.
Levéllemez szerint:
-ép, osztott, szeldelt, hasadt, karéjos stb.
Levélszél szerint:
-fűrészes, fogas, csipkés

A levél A növényi szervezet és a vegetatív szervek alapvető felépítése

Kétszikű levél részei és keresztmetszete

1) kutikula 2) felső epidermisz 3) oszlopos 
parenchima 4) szivacsos parenchima 
5) alsó epidermisz 6) gázcserenyílás            
7) zárósejtek 8) farész 9) háncsrész           
10) szállító edénynyaláb

Levelek alkalmazkodása:
Száraz élőhelyek:
-vastag, bőrszerű, kevés vagy 
rejtett sztóma, sok levélszőr, 
vízmegtartás (szukkulens)

Vizinövények:
.-kevés xilém és floém, egységes 
mezofillum, levegővel telt 
járatok, terek

A levélkeresztmetszet kép szerzője Szczepan1990, licence: CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/)

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Leaf_anatomy_numberated.svg


A merisztémák típusai és funkcióikA vegetatív merisztémák

Az növények növekedése folyamatos és egész életük során új szerveket hoznak létre. Ezt a folyamatosan működő 
szervképző régióiknak,  az osztódó szövetet tartalmazó csúcs merisztémáknak köszönhetik. 

A hajtásmerisztéma szerveződése

bőrszövet
központi henger

alapszövet

merisztéma 
anyasejtek

merisztéma 
sejtek

szöveti 
iniciálisok

A gyökérmerisztéma szerveződése

dermatogén

peribléma
pleroma

prokambium

kaliptrogén

A felszín közeli három sejtréteg alkotja a tunikát (L1, L2, L3). Az L1 réteg sejtjei epidermisz 
sejtekké differenciálódnak, az L2 és L3 sejtek mezofillum sejtekké fejlődnek. Ezek a rétegek 
klonális eredetűek, egy-néhány iniciális sejtből fejlődnek a felületre merőleges (antiklinális) 
osztódások révén. A tunika alatt a korpusz (test) található, amelyben random irányú 
osztódások zajlanak. A merisztéma központjában van egy ritkán osztódó sejtekből álló 
csoport (organizáló centrum). A szöveti iniciális őssejteket tartalmazó centrális zónát az ún. 
perifériális zóna sejtjei vesznek körül. A perifériális zónában intenzív sejtosztódások zajlanak. 
Itt indul el a levélkezdemények (primordiumok) fejlődése. A nyugalmi zóna alatt helyezkedik 
el a borda merisztéma, amiből a központi henger szövetei képződnek. 

A gyökércsúcsban a legintenzívebb osztódás a csúcstól bizonyos távolságra 
(attól kb. 1 mm-re) az osztódási zónában található. Az osztódási zóna 
néhány sejtje azonban ritkábban osztódik és a környezeti hatásokkal 
szemben is ellenállóbb. Ez a nyugalmi centrum (quiescent center), melynek 
sejtjei ritkán osztódnak. A nyugvó sejteket szöveti iniciális sejtek (őssejtek) 
veszik körül, az elsődleges merisztémák szerveződésének megfelelő 
módon: Sztéle iniciálisok (pleróma): a periciklust és a szállító szöveteket 
hozzák létre; Kéreg-endodermisz iniciálisok (peribléma): az endodermisz és 
a kéreg sejtjeit hozzák létre; Epidermisz/oldalsó gyökérsüveg iniciálisok 
(dermokaliptrogén): a bőrszövetet és a gyökérsüveg oldalsó részét hozzák 
létre; Kolumella iniciálisok (kaliptrogén): antiklinálisan és periklinálisan is 
osztódva a gyökérsüveg központi részét hozzák létre

A csúcsmerisztémák középpontjában található sejtek (organizáló- ill. nyugvó központ) egy 
specifikus transzkripciós faktort termelnek, amely a szomszédos (ős)sejtek 
differenciálódását gátolja, ugyanakkor a saját génkifejeződését receptor kináz aktiválás 
révén gátolja. Ez tartja fenn a merisztéma funkcióját és egyben korlátozza a méretét, 
lehetővé téve a távolabbi sejtek differenciálódását. 

Szekunder hajtásmerisztémát citokinin, gyökérmerisztémát auxin 
hormonnal lehet indukálni.



Definíció: Az embriogenezis folyamán az egysejtű zigóta soksejtű embrióvá alakul át, melyből az új
növényegyed fejlődik ki a sporofiton nemzedék képviselőjeként (sporofiton nemzedék: a zigótától a
spóraképzésig tart).

A növényi embrió jellegzetességei, az embriogenezis lépései

Embryophyta növények: mohák → zárvatermők
Harasztok embriója: unipoláris (csak hajtáscsúcs!, a gyökerek hajtás eredetűek), nincs nyugalmi állapota az embriónak
Magasabbrendűek embriója: bipoláris (gyököcske + rügyecske), van nyugalmi fázisa az embriónak.

A növények egyedfejlődése túlnyomóan „posztembrionális” jellegű, a növényi embrió nem rendelkezik a 
kifejlett organizmusra jellemző szervekkel.  Növényi embrió aszexuális úton is képződhet (apomixis, 
szomatikus embriogenezis)

Kétszikű embriogenezis (Arabidopsis thaliana - Crucifer/Onagrad típus):

Az embrió morfogenezisének főbb lépései: a szövetek sugárirányú elrendeződése; kialakul az apikális-
bazális tengely; megjelennek az elsődleges merisztémák; kialakulnak a sziklevelek.
➢ a zigóta polaritása meghatározza az embrió apikális-bazális tengelyét

(aszimmetrikus osztódás: apikális sejt → proembrió, bazális sejt → szuszpenzor)

➢ 2, 4, 8 sejtes állapot (→ a proembrió 2 sejtrétege, felső-alsó régiók)

➢ 16 sejtes (a külső sejtréteg (protoderma) → radiális szimmetria)

➢ gömb stádium (az embrió belső sejtjei létrehozzák az alapszövet és a vaszkuláris szövet prekurzor sejtjeit; 
differenciálódik a szuszpenzor legfelsőbb sejtjéből a hipofiziális sejt → gyökér merisztéma)

➢ szív stádium (fejlődő sziklevelek + hajtás merisztéma)

➢ torpedó stádium (sziklevelek megnyúlása, szuszpenzor elhal)

➢ kialakul az érett embrió, majd az osztódások leállnak (→ nyugalmi fázis, dormancia)

Az auxin szintézis/transzport folyamatoknak fontos szerepe van az embrió morfogenezisében, már a zigóta 
aszimmetrikus osztódásától kezdődően.

Embriogenezis
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Az	adaptív	immunitás	sejtes	és	humorális komponensei

(T- és	B-sejtek	jellemzése,	TCR,	BCR,	immunoglobulinok
szerkezete	és	funkciója,	MHC	I	és	MHC	II,	antigén	prezentálás,	T-

sejtek	érése,	allergia)

Immunológia

Segédlet	a	BSc záróvizsgára	való	
felkészüléshez	

Készítette:	Dr.	Csonka	Katalin
SZTE,	2020



Adaptív	(szerzett)	immunitás	fogalma,	jellemzői

A szerzett immunválasz az idegennek felismert anyagok, antigének ellen sejtközvetített (celluláris) és
humorális mechanizmusokra osztható. A celluláris adaptív immunitás legfontosabb antigénspecifikus
elemei a T-limfociták, a humorális immunválasz a B-limfociták aktiválásának eredményeképpen
ellenanyagok (antitestek) termelődéséhez vezet.

• Fajlagosság (specifikus): az adaptív immunrendszer képes specifikusan felismerni és eliminálni egy
adott antigént, az effektor funkciók az adott antigén ellen irányulnak

• Diverzitás: az antigént fajlagosan felismerő molekulák (antigénkötő receptorok, ellenanyagok,
MHC-termékek) rendkívül nagy számát jelenti. A T- és B-sejtek antigén-felismerő receptorainak
(TCR, BCR) sokfélesége szomatikus génátrendeződés, az MHC-molekulák diverzitása nagyfokú
genetikai polimorfizmus eredménye.

• Klónszelekció: a fajlagos immunválasz kialakulásához szükséges, hogy az „antigén által
kiválasztott” T- és B-limfociták klónjai (megfelelő antigén specifikus receptorral rendelkező sejtek)
jelen legyenek. Ez a folyamat a pozitív klónszelekció, majd a klonális expanzió, ami nagyszámú,
azonos antigén-felismerő receptort hordozó effektorsejt-képződéshez vezet. Így a T- és B-sejtek
általi végrehajtó funkciók ellátására hosszabb idő kell, több nap ill. hét.

• Memória: a klónszelekció következtében az antigént fajlagosan felismerő receptorokkal
rendelkező, hosszú életű memóriasejtek is képződnek. Így ugyanazon antigén ismételten a
szervezetbe jutva az elsődleges (primer) immunválasz kialakulásánál gyorsabban és nagyobb
hatásfokkal indukálja a másodlagos (szekunder) választ. Egy adott kórokozóval szemben
kialakulhat a az egész életen át tartó immunitás is.

• Adoptív: a megfelelő sejtek, ellenanyagok átvitele más szervezetbe a recipiens szervezetben
fajlagos védettséget eredményez



T-limfociták: csontvelői pluripotens előalakok limfoid progenitor sejtjéből képződnek. Fejlődésük
a tímuszban történik, a timociták a tímuszban érnek immunkompetens T-sejtekké, a perifériás
nyirokszervekbe már a TCR-t (T-sejt receptor) hordozó T-limfocitaként jutnak. Csak az APC-k által,
azMHCmolekulákhoz kapcsolt antigéneket ismerik fel.

Fő	típusai:	

• T-segítő	(CD4+): alpopulációi:	Th1,	Th2,	Th17

• T-citotoxikus (CD8+)	(CTL): képesek	direkt	módon	megtámadni	és	elpusztítani	a	vírussal	
fertőzött,	vagy	a	megváltozott	sejteket	a	szervezetben		

• T-regulátor	(szuppresszor): a	saját	struktúrák,	antigének	elleni	immunválaszt	szabályozzák,	
citokinek termelésével	a	többi	immunsejt	működését	gátolják

A	T-sejtek	és	a	TCR	jellemzése

T-sejt receptor (TCR): az immunglobulin fehérje család tagjai, csak az antigének MHC komplexeit,
az MHC által bemutatott epitópokat ismerik fel. A TCR T-sejtek felszínén található, az antigén-
felismerő láncokból és az ezekhez kapcsolódó CD3-komplexből áll.
T-sejt receptorok lehetnek: α-β TCR és γ-δ TCR (mucosalis védekezés)
α-β TCR:
• egy α és egy β láncból álló heterodimer. A láncok konstans (C) és variábilis (V) régiókból
szerveződnek, variábilis régió: HVR-ket tartalmaz, antigén-kötésért/antigén specifitásért felel

• hidrofób aminosavakat tartalmazó transzmembrán régió
• egy rövid citoplazmatikus farok-rész: közvetlen jelátvitelre nem képes
• A TCR a CD3 komplexhez (γ-, δ- és 2ε-láncok együttesen) kapcsolódik. A CD3 komplex a a ζζ
láncon keresztül felelős a felismerést követő jelátviteli folyamatokért



B-limfociták: csontvelői pluripotens sejtek limfoid előalakjából származnak, fejlődésük a Bursa
ekvivalens szövetekben (magzati máj, majd csontvelő) történik, a csontvelőből keringésen keresztül a
másodlagos nyirokszervekbe vándorolnak, hivatásos antigénprezentáló sejtek (APC)

• natív antigéneket ismernek fel az immunoglobulint tartalmazó B-sejt receptorral
• funkció: antigén felismerés, antigén bemutatás, ellenanyagtermelés
• aktiválás során plazmasejtté (ellenanyagtermelés) vagymemóriasejttédifferenciálódnak

B-sejt aktiváció: antigén,makrofággal vagy T-limfocitával való kölcsönhatás, limfokinek, citokinek által
• T-függő: B-sejtek által felismert antigének java része nem képes a B-sejtek kellő aktiválására,

Th-sejtek segítsége szükséges az aktivációjukhoz, aktiváció peptid által
• T-független: B-sejt aktivációMHCII és Th-sejtek nélkül, poliklonális aktiváció poliszacharid által, de

gyenge memória alakul ki
T-independes 1 (TI-1): az antigén különböző részei a BCR-hez és más sejtfelszíni receptorokhoz
(pl. LPS-kötő receptor /CD14) egyidejűleg kötődnek
T-independens 2(TI-2): sűrűn elhelyezkedő, ismétlődő, azonos epitópok (pl. szénhidrát
komponensek a mikroorganizmusok falában)BCR keresztkötéseket hoznak létre

A	B-sejtek	és	a	B-sejt	receptor	(BCR)	jellemzése

B-sejt receptor (BCR): sejtfelszínen kifejeződő immunglobulin (IgD és monomer IgM) felelős az
antigének felismeréséért, a B-sejt aktiváció beindításáért, a plazmasejtek által termelt immunglobulin
közvetíti a B-sejtes immunválaszt
• oldott vagy sejtasszociált antigének felismerése, proteinek, poliszacharidok, nukleinsavak, bizonyos
lipidek, kisméretűmolekulák (haptének)



Immunoglobulinok szerkezete	és	funkciói
Definíció: A	plazma	sejtek	által	immunogén válaszreakció	során	termelt	glükoproteinmolekulák,	
melyek	ellenanyagként	funkcionálnak.

Felismerés	és	eltakarító	funkciók:
• membrán kötött,	antigén kötő	receptor:	B-sejtek	érzékelik	az	antigént	a	környezetükben
• szolubilis ellenanyag: neutralizáció, opszonizáció, komplement fixálás, különböző sejtekhez

történő kötés (fagociták)

Szerkezet:
a 2 könnyű (L) és a 2 nehéz (H) polipeptidláncokat diszulfid-
hidak és nem kovalens kötések tartják össze
• N-terminális domének: L- és a H-láncok variábilis (V)

szekvenciái: antigénkötő hely (Fab)
• H-láncokat összekapcsoló diszulfid-hidak környezete

(kapocsrégió)
• konstans (C) szekvenciákat tartalmazó C-terminális

domének (Fc-régió): az effektor funkciók aktiválása

humán Ig	neházláncok osztálya:

humán Ig	könnyűlánc típusok:
Kappa	(κ),	Lambda	(λ):Lambda	1	(λ1),	Lambda	2	(λ2),	Lambda	

3	(λ3)	,	Lambda	4	(λ4)

Izotípus: a nehézlánc osztályait, alosztályait és a
könnyűlánc típusait és altípusait határozzameg

Allotíous: az Ig gének allélikus formái határozzák
meg

Idiotípus: az egyedi antitest molekulák variábilis
régióját határozza meg, egyedi specifitásért
felelős

IgG:monomer, szérum immunoglobulin, komplement fixálás
IgM: pentamer, komplement fixálás,
monomer B-sejt felszíni antigén receptor
IgA:monomer,	szekretált Ig	(nyálkahártya immunitás)

IgD:	monomer,	B-sejt	antigén	receptor

IgE: monomer, allergiás reakciók, parazita fertőzések



MHCI	és	MHCII	szerkezet	
Az	MHC	molekulák	a	Fő	hisztokompatibilitási komplex	(Major	Histocompatibility Complex,	HLA	Humán	
leukocita	antigén)	kromoszóma	régió	termékei

3	típusú	molekulát	kódolhat	az	MHC
• I.	osztály:	MHC	I.	típusút	minden	maggal	rendelkező	sejt	expresszálja	(vvt-k	felszínén	nincs)
• II.	osztály:	MHC	II.	elsősorban	APC	felszínén
• III.	osztály:	nem	klasszikus	MHC	molekulák,	transzporter fehérjék,	komplementrendszer	fehérjéi

MHC	I.	molekulák	struktúrája: endoplazmatikus retikulumban (ER)	szintetizálódik
két polipeptidláncból felépülő heterodimer: egy hosszú α-lánc (α-1, α-2, α-3) és egy rövidebb β-lánc
(β2 mikroglobulin:), 4 régió: citoplazmatikus régió: foszforilációs helyek, citoszkeletonhoz kötődő
domén, transzmembrán régió (hidrofób aminosavak), konzervált α-3 domén (CD8 molekulához
kapcsolódás), polimorfikus peptid kötő régió (α-1,α-2, domének), β2 mikroglobulin-stabilizáció
• peptid kötő	régió	(α-1,	α-2	domén):	hipervariábilis régiók,	leginkább	polimorfikus helyek:	két	

antiparallelα-hélixből és	8	hajlatból	álló	β-lemezekkel	határolt	árok,	8-10	aminosavas	peptidek
befogadása

MHC	II.	molekulák	struktúrája: szintetizálódás	ER-ben
két	polipeptidlánc:	α-lánc	és	egy	kb.	azonos	hosszúságú	β-lánc,	4	régió:	citoplazmatikus régió:	
foszforilációs helyek,	a	citoszkeletonhoz kötődő	domének,	transzmembrán	régió:	hidrofób	aminosavak,	
konzervált	α2	és	β2	domének:	CD4	molekulákkal	kapcsolódás,	polimorfikus peptidkötő régió:	α1 és	β1
domének
• peptid kötő	régió	(α-1,	β-1	domén):	hipervariábilis régiók,	leginkább	polimorfikus helyek:	két	

antiparallelα-hélixből és	8	hajlatból	álló	β-lemezekkel	határolt	mindkét	végén	nyitott	árok,	13-25	
aminosavas	peptidek befogadása



Antigén	prezentálás
Az	antigén	feldolgozás az	APC-k	azon	tulajdonsága	mely	során	az	antigén	fehérjéket	peptidekké
alakítják	majd	kapcsolják	MHC	molekulákhoz.

Az	antigén	prezentálás az	a	folyamat	amely	során	a	feldolgozott	antigén	peptidek az	MHC	molekulákkal	
kapcsolódva	a	T-sejtek	számára	„	bemutatásra” kerülnek.
MHC I útvonal lépései: a citoplazmatikus
fehérjék szintézise, feldolgozása és bemutatása
ugyanabban a sejtben megy végbe
• endogén fehérjeantigének szintézise, majd

ubiquitinált fehérjék lebontása (8-10
aminosav) a citoplazmában proteaszóma
enzimkomplex által

• a peptidek szállítása az ER-be a TAP
(Transporter associated with antigen
presentation) segítségével

• ER-ben szintetizálódó MHC-I α-lánc
a kalnexin dajkafehérjével és a β2m-nal a
peptidek megkötésére alkalmas
konformációban van

• az MHC-I-molekulák peptiddel való kötődése
az ER-ben (calreticulin, Erp57, tapasin
segítségével)

• peptidet kötött MHC-I-fehérjék a Golgi-
rendszeren át a sejtfelszínre kerülnek

• prezentálás a CD8+ T-limfociták számára

MHC II útvonal lépései: MHC-II-fehérjék
kifejeződése korlátozott, az exogén antigén-
prezentációs út csak a hivatásos APC-kben
működik!

• az exogén fehérjék felvétele és feldolgozása
(proteázok által) az endo- és lizoszomális
rendszerben

• az ER-ben szintetizálódó MHC-II-molekula
peptidkötő helyének védelme és a vezikuláris
rendszerbe való irányítása az invariáns
lánc/CLIP segítségével

• az MHC-II-molekulák peptiddel való feltöltése
az endo- és lizoszóma környezetben (HLA-
DM, HLA-DO fehérjék)

• az MHC-II-peptidkomplexek sejtfelszínre
szállítása

• prezentálás a CD4+ Th sejtek számára



A	T-sejtek	érése

A T-limfociták előalakjai, progenitor sejtjei a magzati májból, később a felnőtt csontvelőből
származnak.

A fejlődő T-sejtek a timociták: nincs TCR, CD4 ill. CD8 koreceptor molekulákat nem fejeznek ki,
a csontvelőből a vérárammal a tímuszba kerülnek,majd a kéregállományba:
• a T-sejtek érését a tímusz epitélsejtjei, makrofágok és dendritikus sejtek (MHC-I és MHC-II-t

expresszálnak) biztosítják
• a timociták először a TCR γδ- vagy αβ-molekulát, CD4 és CD8 koreceptort fejeznek ki
• a timociták saját peptiddel kapcsolódhatnak, szelekció az antigén (MHC-peptid) felismerés

alapján:

1. pozitív szelekció: biztosítja az érett T-sejtek sajátMHC felismerését
- ha a timociták receptora nem kapcsolódik az antigén-MHC komplexhez: apoptózis
- azok a sejtek maradnak életben, amelyek a saját MHC-t felsimerik

2. negatív szelekció: a saját antigéneket felismerő sejtek elpusztulnak
- azok a fejlődő T-sejtek, amelyek nagy affinitással kötődnek a saját antigén-MHC-
komplexszéhez: apoptózis
- azok a sejtek maradnak életben, amelyek a saját peptid-MHCmolekulákhoz kis
affinitással kötődnek

• a túlélő αβ T-sejtek egyszeresen pozitív: vagy CD4 pozitív vagy CD8 pozitív sejtekké fejlődnek
• az érés végső fázisa: a sejtek a tímusz velőállományába (medulla) migrálnak, onnan a perifériára

kerülnek



Allergia
Túlérzékenységi reakció: nem megfelelően szabályozott immunválaszok, amelyek saját szövetek, nem
patogénmikroorganizmusok vagy ártalmatlan környezeti antigének ellen irányulnak.
Allergén:	olyan ártalmatlan,	nem	invazív antigének,	amelyek	az	immunrendszer	robbanásszerűen	lezajló,	
azonnali	túlérzékenységi	reakcióját	váltják	ki		
Multifaktoriális	kórkép:	kialakulását	befolyásolja	az	egyén	genetikai	háttere,	immunrendszerének	
állapota	és	a	környezeti	tényezők

• az	allergén	prezentációja: APC-k	a	CD4+ T-sejteknek	- aktiváció,		Th2-sejtekké	
differenciálódás

• Th-sejtek:	indukálják	a	B-sejtek	IgE-termelő	plazmasejtté	való	alakulását
• Szenzibilizáció: Az allergénspecifikus IgE a szervezet szöveteiben jelen lévő

hízósejtek és a bazofil granulociták nagy affinitású IgE-kötő FcεRI-éhez kötődik
• 2.	allergénexpozíció	során	az	allergén	keresztköti ezeket	a	receptorokat,	ami	a	

hízósejtek	aktiválását	és	degranulációját eredményezi

I-es	típusú	túlérzékenységi	reakció:	az	antigénnel/allergénnel	való	ismételt	találkozás	után	azonnal	
bekövetkezik	

megnyilvánulási	formái:
• lokalizált	anafilaxis:	allergén	bejutásának	helyszínén,	célszövetre/szervre	korlátozódik
• szisztémás	anafilaxiás reakció:	az	allergén	a	vérkeringésbe	kerül,	sokkos	állapot	alakul	ki a	hirtelen	

mennyiségben	felszabaduló	TNFα hatására
Asztma:	légutak	krónikus	gyulladásos	betegsége,	bronchus simaizomzatának	túlzott	érzékenysége,	
légutak	beszűkülése,	magas	IgE szint,	extrinsic asztma-gyermekkorban,	intrinsic asztma-felnőttkorban
Atopiás dermatítisz,	ekcéma:	gyakori,	erős viszketéssel járó bőrbetegség,	magas IgE-szint,	IL-4,	IL-5,	
IL-6	és IL-13	termelő Th2-sejtek	szerepe,	vakarás - a	keratinociták:	újabb gyulladási citokineket
termelnek
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Természetvédelem Környezetvédelem 
 

• Középpontban: ember 
• Cél: az ember által 

okozott károk 
minimalizálása 

 
• Középpontban: diverzitás, 

ökoszisztéma 
• Cél: biodiverzitás megőrzése, 

a  természeti értékek és 
rendszerek megóvásán  
keresztül 

 
 A természetnek többféle definíciója létezik: 

  
• 1) a természet világunknak azon része, amit még nem, vagy csak kismértékben 

alakítottunk át. Az ember nem része a természetnek, a technológiai fejlődés során 
kiszakadt belőle. A természetvédelem feladata a biodiverzitás megőrzése, amelyhez a 
technika eszközeit és a tudományos ismereteket egyaránt felhasználjuk. A 
környezetvédelem fő célja pedig az ember környezetének az optimalizálása, az okozott 
károk (pl. szennyezések) enyhítésén keresztül.  
 

• 2) az ember maga is a természet része, belőle és benne élünk, s a természet a testi és lelki 
fejlődésünket egyaránt meghatározza. Így a természet nagy működési egységeinek 
fenntartása, a hozzájuk történő alkalmazkodás és a fenntartható természethasználat az 
emberi élőhely optimalizálását is magába foglalja, vagyis ebben az esetben nincs szükség 
külön természet- és környezetvédelemről beszélni.  



In situ védelem 
• Eredeti élőhelyen 
• Jogi védelem 
• Kezelések 

Ex situ védelem 
• Eredeti élőhelyen kívül 

(pl. állatkertekben, 
botanikus kertekben) 

• Jogi védelem 
• Előnyök és hátrányok 

 
A fajmentési programok több dolgot is figyelembe kell venni:  
 
• Élőhely tulajdonságai (minőség, terület, katasztrófák gyakorisága, stb.) 
• Természetes elterjedés (élőhelyfoltok egyedszámai, vándorlás, kolonizálóképesség, 

stb.) 
• Biológiai kölcsönhatások (versengés, parazitizmus, predáció, stb.) 
• Morfológiai jellemzők (morfológiai variáció, hasonlóság a szülőkhöz, stb.) 
• Élettani jellemzők (élelem és víz mennyisége a fennmaradáshoz, forráshasznosítás, 

klimatikus szélsőségekre adott válasz, stb.)  
• Demográfiai jellemzők (aktuális populációméret, a múltban mekkora volt a 

populáció mérete, korosztályok megoszlása, stb.) 
• Viselkedés (táplálékszerzés, párzás, utódnevelés, stb.) 
• Genetikai jellemzők (morfológiai és fiziológiai jellegek variációjának genetikai 

meghatározottsága) 



In situ védelem  
• A ritka és veszélyeztetett fajokat védetté (vagy fokozottan védetté) nyilváníthatják, 

védett területek létrehozása  
• A természetes populációk fenntartására számos kezelési formát dolgoztak ki, pl. 

megfelelő időben végzett kaszálás és/vagy legeltetés 
• Előfordulhat, hogy minden erőfeszítésünk ellenére az in situ védelem nem vezet 

eredményre 
 
Ex situ védelem  
Előnyök: 
• Kutatási szempontból helyettesítheti a vad populációt 
• A minimális életképes populációnagyság általában lényegesen kisebb  
• Ha a természetes populáció rövid időn belüli kihalása bizonyos 
• Ha a természetes populáció genetikai változatossága lecsökken  
• Ismeretterjesztés és tudatformálás  
• Elengedhetetlen lehet a faj későbbi visszatelepítése során 
 
Hátrányok:  
• Fenntartása drága 
• Nem ismerjük minden faj igényét 
• A populációk közötti interakciók nem érvényesülnek  
• A biodiverzitás populáció feletti szintekhez tartozó megnyilvánulásai elvesznek 
• Beltenyésztés alakulhat ki 



A fajok in situ védelme során azt a közösséget is védeni kell, aminek részei (vagyis a 
közösségeknek teret adó élőhelyeket is óvni kell)!!! 
 

Védett területek létrehozása 
• Főbb prioritások: fajgazdagság, az indikátorcsoport gazdagsága, magasabb 

rendszertani egységek gazdagsága, endemizmusok, veszélyeztetettség, 
biogeográfiai régiók és életközösségek reprezentációja 

 
A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és 
nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet: 
Nemzeti park (10 NP-ot alapítottak hazánkban 1973 és 2002 között!!!) 
Tájvédelmi körzet 
Természetvédelmi terület 
Természeti emlék 
 
2004: EU csatlakozás, Natura 2000 (az EU ökológiai hálózata): 
Jogharmonizáció,  Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelv bevezetése a 
magyar jogszabályokba, Pannon régió feltüntetése az EU természetvédelmi 
térképén, Natura 2000 hálózat kialakítása (20% védett terület!), 
Agrárkörnyezetvédelmi program kezdete. 

 
 
 
 
 



Élőhelyek kezelése 
 
 
• Funkcionálisan teljes, működőképes ökoszisztéma esetében nincs szükség kezelésre 

(passzív természetvédelem)  (pl. trópusi esőerdők, sivatagok, tundra) 
 

• Számos helyen azonban szükséges (aktív természetvédelem):  
 
Aktív tevékenység egy terület természeti értékeinek növelése/fenntartása céljából, 
többnyire gazdasági haszon elérése mellett 
 
Pl. kaszálórétek fenntartása a hegyvidéki területeinken, oka: fajokban gazdag élőhelyek, 
a széna a jószág élelmezése szempontjából lehet fontos. Ha nem kezelnék: 
visszaerdősülne, s fajok tűnnének el 
 
Lépések: 
Kiinduló állapot                Beavatkozások               Célállapot 
(Ha a kiindulási állapot nagyon eltér a célállapottól = Restauráció) 
 
 



Kezelés célja: 
• Diverzitás maximalizálása aránylag kis helyen  
• Bizonyos fajoknak előnyt biztosítani – kiemelt fajok, pl. Rákosi vipera,  
 túzok, magyarföldi husáng, tartós szegfű, tengeri teknősök, orángután… 
• Bizonyos fajokat visszaszorítani – idegenhonos fajok, kompetitor fajok, stb. 
• Bizonyos ökológiai folyamatok biztosítása 

 

 
Fás élőhelyek kezelése: újulat biztosítottsága, változatos koreloszlás (magoncoktól az idős 
fákig), elegyesség (az élőhelyre jellemző fafajok megfelelő aránya), mikroélőhelyek (pl. kidőlt 
fák), megfelelő vízállapot (pl. égerligetek esetében), inváziómentes (pl. idegenhonos fajok 
eltávolítása), faanyag biztosítása mellett (ha erdőgazdálkodás folyik a területen, akkor az 
kímélje a közösségeket, pl. tarvágás kerülendő) 
 
Gyepes élőhelyek kezelése: Legeltetés: Szinte bármilyen gyep esetén, legjobban utánozhatja 
a természetes zavarást. Ha jól csinálják: Térben heterogén behatás, mikrolékek, kompetitor 
fűfajok ↓, inváziós fajok féken tartása, növény- és állatdiverzitás ↑, zsombékoló fajoknak is 
előnyös, cserjésedés meggátolása, táji diverzitás növelés (pl. itatógödrök, delelőfák, 
zoochoria stb.). Megfelelő állatfaj – gyeptípus szerint: pl. bivaly, marha, ló, juh, kecske, 
disznó, szamár. Kaszálás: megfelelő időben (pl. magérlelés előtt vagy után), megfelelő 
ismétlésben, megfelelő módszerrel és eszközzel (pl. kézi kaszálás sok esetben a 
legelőnyösebb). Legeltetéssel kombinálható. Égetés:  Európában kevésbé jellemző 
 
Vizes élőhelyek kezelése: inkább csak a parti zónában, de előfordulhat a mélyebb 
víztestekben is (pl. hínáraratás, inváziómentesítés). Nádfoltok meghagyása, költőszigetek 
biztosítása fontos 
 
 
 



Élőhelyek helyreállítása 
 

 
Fás élőhelyek: A gazdasági szempontok nem mellőzhetők. Az erdőtelepítést a gazdaság és a 
politika is támogatja. Sok tapasztalat és elképzelés létezik, hogy hogyan lehetne őshonos 
fafajú erdőt természetes úton felújítani (lásd a fás élőhelyek kezeléséről szóló részt is!). 
Probléma: igen erős a szakmán belül a gazdasági lobbi, az intenzíven kezelt faültetvény még 
mindig sok jogszabályban és a közvéleményben nem különbözik az igazi erdőtől. 
 
Gyepes élőhelyek: Elsősorban pusztákon, védett területeken a zárványszántókat gyepesítik. 
Módszerek: spontán betelepülés és rendszeres tisztítókaszálás, vagy legeltetés, 
lucernavetés, vetés kommersz fűkeverékkel, vetés a potenciális domináns fajjal (fajokkal), 
referenciagyepről magéréskor kombájnozott széna szétteregetése. 
Probléma: nincs mindenhol érvényes módszer, a ritkább fajok nehezen települnek be, 
folyamatos kezelés szükséges. 
 
Vizes élőhelyek: Viszonylag könnyen kivitelezhető, árasztást és/vagy vízvisszatartást jelent, 
de a megfelelő vízminőség (tiszta, és megfelelő kémiai összetételű) és vízdinamika az 
eredményt nagyon befolyásolja! A vizes élőhelyek drasztikus csökkenése miatt indokolt. 
Célja lehet madárélőhely kialakítása, gazdaságtalan kaszálás helyettesítése, élőhelyi 
változatosság növelése. Probléma: általában nem a régi életközösség visszaállítása, hanem új 
helyzet, ezért nehéz a referenciát megtalálni. 
 
 
 
 



Az emberi környezetet veszélyeztető tényezők 
csökkentésének lehetőségei 
 
Példák: 
• Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

• Fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése 

• Szénkompenzációs programok támogatása 

• Erdőirtás mérséklése, erdőtelepítés (de csak a megfelelő helyre!) 

• Túlnépesedés csökkentése 

• Környezetkímélő technológiák bevezetése (pl. alternatív 
energiahordózok, a napfény energiájának minél hatékonyabb 
hasznosítása, stb.) 

• Műanyagok felhasználásának csökkentése 

• Biodiverzitás megőrzése 

• Pazarló életmód felhagyása 

• Stb. 
 
 
 

 
 
 



Ajánlott irodalom 

• Órai jegyzet 

• A magyar természetvédelem hivatalos honlapja. 
http://www.termeszetvedelem.hu/ 

• Standovár T., Primack R.B. (2001): A természetvédelmi 
biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

• Sodhi N.S., Ehrlich P.R. (2010): Conservation biology for 
all. Oxford University Press. 

• A világhálón megjelent, megfelelő tudományos 
adatokra és forrásokra támaszkodó, aktuális környezet- 
és természetvédelmi kérdéseket érintő anyagok (pl. 
tudományos cikkek). 
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az egyes víruscsoportok főbb jellemzői és 
legfontosabb képviselőik; szubvirális elemek 

 
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez 

 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



Virológia
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

Államvizsga tétel címe: Virológia: a vírusok általános jellemzése, szerveződésük, a vírusfertőzés 
és a vegetatív fázis lefolyása, az egyes víruscsoportok főbb jellemzői és legfontosabb 
képviselőik; szubvirális elemek.

Definíció: A vírus nem sejtes fertőző ágens, amely kódoló nukleinsavból (DNS vagy RNS) és 
fehérjéből áll (makromolekuláris rendszer) és kizárólag élő, fogékony sejtben képes replikálódni
(átprogramozza a gazdasejtet, hogy az a vírus építőelemeit szintetizálja).

Készítette: Dr. Papp Tamás
SZTE, 2020



A virion
Két fő szerkezeti összetevő:
1. Genom – vírus nukleinsav

DNS – kétszálú (dsDNS), egyszálú (ssDNS)
RNS – kétszálú (dsRNS), egyszálú (ssRNS)

2. Kapszid – fehérjék (kapszomerek)

+1.  Burok (peplon, envelope) – foszfolipid membrán (gazdasejtből), glikoproteinek (vírusgenom 
kódolja)

Virion – sejten kívüli, (izolálható, kristályosítható, „alakja van”). Vegetatív vírus – sejten belüli 
(nincs alakja, szintetikus folyamatok zajlanak, replikáció, eklipsz fázis).

A virion mérete: általában 20-200 nm. A legnagyobbak: DNS óriásvírusok, kisebb baktérium 
méretűek, pl. Pithovirus 1500 x 500 nm. A legkisebbek: 17-18 nm, pl. parvovírusok.
Genomméret: 1,8 kb-1,25Mb (legnagyobbak baktérium genom méretűek).

A virion morfológiája: helikális, kubikális (ikozahedrális), binális (bakteriofágok), be nem 
sorolhatók (pl. pleomorf, szférikus, lövedék, fonál). A burok a kapszid morfológiáját eltorzíthatja, 
pl. influenza vírusok (helikális nukleokapszid, pleomorf virion).

helikális kubikális binális influenza vírus

A vírusok felépítése



A vírusok élő vagy élettelen organizmusok?
Életjelenségek – Van:  szaporodás, változékonyság, alkalmazkodás, evolúció. 
Nincs: metabolikus folyamatok, riboszómák, önálló fehérje szintézis. Sejten kívül csak 
„makromolekulák komplexei”. A vírusok fertőző genetikai információk.

A vírusok eredete
Nehézségek: nagyfokú diverzitás (pl. örökítőanyag, gazdaszervezetek, változékony genom).
3 fő hipotézis:
1. Progresszív hipotézis (escape hypothesis) – önállósodott genetikai elemek, sejtek közti 

mobilitásra tettek szert – példa: Retrovírusok – retrotranszpozonok hasonlósága. Mobil 
genetikai elem: a genomon/sejten belül tud mozogni – vírus: a sejtek közt tud mozogni 
(feltétele: kapszid)

2. Regresszív hipotézis (reduction hypothesis) – sejtes organizmusokból alakultak ki, parazita 
életmódhoz alkalmazkodva, egyszerűsödő szerveződés, példa: Óriásvírusok (NCLDV) –
jellemző rájuk: nagy méret, összetett genom, virionban enzimek, replikáció a citoplazmában, 
fehérje szintézissel kapcsolatos gének. Analógia: intracelluláris parazita baktériumok pl. 
Rickettsiák; mitokondrium.

3. „A vírusok, mint első organizmusok” hipotézis (virus first hypothesis) – a vírusok ősi 
szervezetek, az RNS világ maradványai, együtt evolválódtak a sejtes gazdákkal – példa: ssRNS
vírusok

Mindegyik elmélet mellett és ellen is szólnak érvek – valószínűleg egyik elmélet sem kizárólagos.



A vírusokat alkotó makromolekulák
Nukleinsavak
genom, DNS vagy RNS, egyszálú (single stranded - ss) vagy kétszálú (double stranded - ds) 
Baltimore séma – genom alapján a vírusok 7 csoportja: 1. dsDNS vírusok, 2. ssDNS vírusok, 3. 
dsRNS vírusok, 4. (+)ssRNS vírusok, 5. (-)ssRNS vírusok, 6. (+)ssRNS vírusok reverz
transzkriptázzal, 7. dsDNS vírusok reverz transzkriptázzal.
(+)ssRNS – sense szál, mRNS-nek felel meg, mRNS-ként működik a sejtben.
(-)ssRNS – antisense szál, róla mRNS átírása szükséges a fehérjeszintézishez.
Reverz transzkriptáz: az RNS-ről DNS-t átíró enzim, a 6. és 7. csoportban található vírusok 
rendelkeznek ezzel az enzimmel. A 6. csoport másik neve: Retrovírusok.

A nukleinsav legtöbbször lineáris, de lehet cirkuláris is. A genom állhat 1 vagy több nukleinsav 
molekulából. Ha több molekula: lehet ugyanaz az információtartalom több kópiában (pl. HIV), 
vagy a genom több molekulán van elosztva (osztott v. szegmentált genom, pl. influenza vírus).

Provírus/profág: A vírus/bakeriofág DNS-e integrálódhat a gazdasejt DNS-ébe.

Fehérjék
1. Kapszid fehérjék (kapszomerek) – mindig, a fertőzőképeség feltételei, a virion szerkezeti 
alkotói.
2. Virion enzimek – opcionális, sejtbe jutás (pl. lizozim), replikáció (pl. DNS-függő DNS polimeráz, 
DNS-függő RNS polimeráz, RNS-függő RNS polimeráz, reverz transzkriptáz, proteázok, integráz)
3. Burok fehérjék – a vírusgenomban kódoltak, szerepük: megtapadás, bejutás, antigének
4. A vegetatív vírus enzimei – a sejtben, a replikáció során vannak jelen (replikázok – nukleinsav 
polimerázok, proteázok, integráz)



A vírusfertőzés folyamata

A sejt, amelyben a vírus teljes replikációs folyamata végbemehet – az adott vírusra permisszív
sejt.

Produktív  infekció: sikeres vírus fertőzés - fogékony sejt fertőzése – a sejt sokszorosítja a vírust 
– a vírusok kiszabadulnak és újabb sejteket fertőznek. 
Proliferatív infekció: malignus transzformáció - a vírus hatására a gazdasejt rákos daganatsejtté 
alakul (általában megelőzi a provírus képződése) 
Perzisztens infekció: a vírus jelenléte folyamatos a szervezetben: 1. a gazdasejt folyamatosan, 
„alacsony fokozaton” termeli a virionokat, 2. látens infekció: a vírus a sejtben látensen jelen 
van, nincs replikáció.
Eklipsz fázis: A virion a bejutás után „eltűnik”: a virion megszabadul a buroktól és a kapszidtól, 
szabaddá válik a nukleinsav – szintetikus folyamatok.
A fertőzés szakaszai:
1. Megtapadás (adszorbció) – receptor, kompetens sejt
2. Penetráció – sejtbe jutás folyamata
3. Dekapszidálódás (uncoating)
4. Eklipsz fázis (eklepszia) – szintetikus folyamatok
5. Érés (maturáció), összerendeződés (assembly) – spontán folyamat
6. Kijutás, burokképződés

Vírus-specificitást meghatározza:
A gazdasejt felületén – specifikus receptorok:
Vírus burok és kapszid fehérjék kapcsolódhatnak hozzájuk –
a kapcsolódás indukálja a bejutási folyamatot (adhéziós és koreceptorok).

Kompetens sejt:
• Receptorokban 

gazdag
• Függ fejlődési 

állapottól, életkortól
• Receptor hiányában 

nincs kötődés
• Mutációk – receptor 

megváltozása –
rezisztencia



A vírusfertőzés folyamata
Penetráció – sejtbe jutás folyamata

Bakteriofágok - csak a nukleinsav jut be a baktériumsejtbe (a kapszid nem) - transzfekció
Binális fágok – DNS aktív bejuttatása, lizozim

Burokkal rendelkező vírusok
Citoplazmamebrán eredetű burok: membránfúzió (pl. HIV); Belső membrán eredetű burok: 
receptor mediált endocitózis (pl. himlő-, herpesz-, influenzavírus).
Membránfúzió esetén: a vírus burokfehérjéi – szincícium képzés
Burok nélküli vírusok - direkt penetráció (pl. parvovírus), vagy endocitózis
A fertőzött gazdában - sejtről sejtre

Eklipsz fázis – szintetikus folyamatok
Általános sorrend: 1. kell egy mRNS a fehérjeszintézishez – transzkripció, 2. fehérjeszintézis 
– transzláció, 3. nukleinsav szintézis - replikáció

Dekapszidálódás
A gazdasejt enzimei elbontják a burkot és a kapszidot – a vírusgenom szabaddá válik.

Az egyes víruscsoportok egyedi jellegzetességei – DNS vírusok:
dsDNS vírusok:1. transzkripció, 2. transzláció (korai fehérjék), 3. replikáció, 4. transzkripció, 5. 
transzláció (késői fehérjék)
ssDNS vírusok: 1. komplementer DNS szál szintézise (átmeneti dsDNS – replikatív forma), 2. 
transzkripció, 3. transzláció, 4. replikáció (asszimetrikus)
dsDNS vírusok reverz transzkriptázzal: 1. részleges dsDNS kiegészül – cirkuláris dsDNS-re, 2. 
transzkripció (mRNS, pregenomi RNS), 3. transzláció, 4. reverz transzkripció (pregenomi RNS-ről 
(-)DNS szál), 5. (-)DNS szál mentén a részleges (+)szál szintézise)



Az egyes víruscsoportok egyedi jellegzetességei – RNS vírusok:
dsRNS vírusok: (RNS polimeráz a virionban) 1. transzkripció, 2. transzláció, 4. replikáció (a 
transzkripcióval létrejött (+)ssRNS templáton a (-)szál szintézise)
(+)ssRNS vírusok: 1. transzláció, 2. óriáspolipeptidek feldarabolódása proteázokkal, 3. replikáció: 
a (+)ssRNS templáton (-)ssRNS szál szintézise (aszimmetrikus replikáció) 
(-)ssRNS vírusok: (RNS polimeráz a virionban) 1. transzkripció, 2. transzláció, 3. replikáció (a 
transzkripcióval létrejött (+)ssRNS templáton a (-)szál szintézise - asszimetrikus replikáció)
(+)ssRNS vírusok reverz transzkriptázzal: (reverz transzkriptáz a virionban) 1. reverz transzkripció, 
2. integráció, 3. transzkripció (ez egyben a genomot is létrehozza), 4. transzláció, 5. 
óriáspolipeptidek feldarabolódása proteázokkal

A vírusfertőzés folyamata
Eklipsz fázis – szintetikus folyamatok

Kijutás, burokképződés – sejtlízis (burok nélküli), exocitózis (burok nélküli / burkos), bimbózás 
(burkos)

Érés (maturáció), összerendeződés – spontán folyamat

Onkogén vírusok (állati vírusok): Papillomav., Polyomav., Adenov., HBV - integrálódhatnak a 
genomba, virális tumor indukáló proteinek, sejtciklust szabályozó fehérjék (pl. RB, p53) 
működését gátolják. Retrovírusok: (mindig integrálódnak a genomba) lassan ható karcinogén 
vírusok: (Ritkán okoznak daganatot, provírus szabályozó fehérjék, protoonkogének közelében -
zavarja a génműködést); onkogén retrovírusok: gazdaeredetű virális onkogén

Lizogén ciklus (baktériofágok): temperált fág, profág, lizogén sejt, indukció, lízis fogalma, profág 
integrálódás határozott helyre (pl. λ fág), transzdukció, generalizált és specializált transzdukció



Az egyes víruscsoportok néhány jellegzetes képviselője
dsDNS vírusok

• Caudovirales - binális fágok, Myoviridae - T4, Mu; Siphoviridae - λ fág; Podoviridae - T7 
• NCLDV - Óriásvírusok, Poxviridae – himlő vírus: variola vírus, vakcináció)
• Herpesviridae - HSV1/ajakherpesz, HSV2/genitális herpesz, HHV3/ VZV/ bárányhimlő/ 

övsömör, HHV4/EBV, HHV5/CMV/citomegalovírus)
• Adenoviridae – enterális és légúti fertőzések, kapszidon fiberek

ssDNS vírusok - kis méret, burok ált. nincs, gyakran cirkuláris a genom
• Bakteriofágok: Microviridae E. coli X174 – első megszekvenált (1977) és megszintetizált 

genom (2003) Inoviridae M13 fág - fonalszerű alak, génkönyvtárak készítése
• Parvoviridae – Humán parvovírus B19 - Erythema infectiosum (5th disease, 

gyermekbetegség), Dependovírusok – szatellit vírusok fertőzéshez/replikációkhoz helper
vírust igényelnek pl. Adeno-associated virus 2 (helper: Adenovírus)

Papillomaviridae
tumorkeltő DNS vírusok, kisméretű buroknélküli kubikális kapszid, cirkuláris dsDNS genom
Humán papillomavírus (HPV) bőr szöveteiben replikálódik, nagyon elterjedt: az emberek 80%-
a valamelyik fajtájával megfertőződik életében, gyakran tünetmentes, sejtburjánzást okoz, 
szemölcsök 
Méhnyakrák - leggyakrabban HPV 16 és HPV 18
gyakori a kisebb rizikójú HPV 6 és HPV 11 – nemi szervi szemölcsöket okoznak
Védőoltás - Kétkomponensű (16,18) Négykomponensű (6,11,16,18)
2014. őszétől  - felmenő rendszerben a 12-13 éves, 7. osztályos lányok számára ingyenes



Az egyes víruscsoportok néhány jellegzetes képviselője
dsDNS vírusok reverz transzkriptázzal

dsRNS vírusok – RNS-függő RNS polimeráz a virionban, gyakran szegmentált genom, 
gombavírusok többsége ide tartozik, pl. Totiviridae: Sacharomyces cervisiae L-A vírus – killer
fenotípus – killer élesztők

(+)ssRNS vírusok
Leviviridae (ribofágok), Picornaviridae (poliovírus, hepatitisz A v.), Caliciviridae, Coronaviridae
(SARS, COVID-19), Flaviviridae (Sárgaláz v., Zikav., HCV), Togaviridae (rubella v. - rózsahimlő)

Poliovírus fekális orális terjedés, 
poliomielitisz – járványos gyermekbénulás, 
Sabin-cseppek (attenuált), Salk-vakcina 
(elölt), eradikációs program

HCV hepatitisz C – krónikus májgyulladás, 
gyakran tünetmentes, daganatkeltő –
májrák, védőoltás nincs, megfelelő időben 
gyógyítható, terjedés: HBV, 

Hepatitisz B vírus (HBV)
Kubikális kapszid, burokkal, burokban felszíni antigének – HBsAg (védőoltás alapja), 
részlegesen kettősszálú cikruláris DNS, integrálódhat a genomba, daganatkeltő
Hepatitisz – akut: sokszor enyhe tünetek, tünetmentes (fertőz), spontán gyógyulhat; 
krónikus: tünetmentes hordozó (fertőz), májzsugor, májrák
Terjedés: rendkívül fertőző, vér és testnedvek (vizelet, hüvelyváladék, sperma)
Kötelező védőoltás

Rotavírus (Reoviridae)
11 dsRNS szegment – mindegyik egyetlen fehérjét kódol; nincs burok; 3 rétegű, összetett 
kapszid; enterális fertőzések, fekális-orális terjedés, gyermekekben



Az egyes víruscsoportok néhány jellegzetes képviselője
(-)ssRNS vírusok – RNS-függő RNS polimeráz a virionban, gyakran szegmentált genom
Paramyxoviridae (kanyaró, mumpsz) Orthomyxoviridae (influenza), Filoviridae (Ebola v.) 
Rhabdoviridae (veszettség) Deltavirus (hepatitisz D v., a HBV szatellit vírusa)

Orthomyxoviridae
Pleomorf burokkal, burokban jellegzetes fehérjék: hemagglutinin, neuraminidáz (altípusok pl.  
H1N1), osztott genom, Influenza A (altípusok, világjárványok, szezonális járványok, védőoltás, 
emberi, emlős, madár), Influenza B (járványok, védőoltás, ember), Influenza C (gyerekek, 
enyhe
Antigén drift: mutációk; Antigén shift: Influenza A – osztott genom elemeinek 
reasszortációja – különböző eredetű vírusok egy sejtet fertőznek - H1N1, H5N1

(+)ssRNS vírusok reverz transzkriptázzal
Retroviridae
HIV Humán immunodeficiencia vírus 1 és 2 (Lentivirus nemzetség); szférikus virion burokkal; 
virionban: 2 db genom kópia, reverz transzkriptáz, integráz; Burokfehérjék: gp40, gp120 –
receptor CD4 - helper (CD4+) T-sejtek
AIDS – acquired immunodeficiency syndrome -szerzett immunhiányos szindróma
Védekezés: HIV-proteáz, reverz transzkripció, integráció, adszorpció, fúzió gátlása (több szer 
együtt – rezisztencia!)

Szubvirális elemek
Viroidok – fertőző ssRNS molekulák (nincs fehérje), növényekben; Vírusoidok - ssRNS molekulák 
viroidok, de helper vírust igényelnek (szatellit RNS-ek) a replikációhoz/terjedéshez
Prionok – fertőző fehérje ágensek (nincs nukleinsav), hibás konformáció, átalakítja az ép fehérjét, 
szivacsos agysorvadás
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Államvizsga tétel címe: Biodiverzitást veszélyeztető tényezők: 
biológiai invázió, fragmentáció és klímaváltozás. 

 
Készítette: Dr. Bátori Zoltán 



Biodiverzitás 
 
• A fajok eltűnése, az élőhelyek rohamos pusztulása és az ökológiai 

rendszerek megváltozása a biodiverzitás (biológiai sokféleség) 
fogalmát a természetvédelmi kutatások középpontjába állította. 
 

•  A biodiverzitás fogalma sokrétű, az élet minden megjelenési 
formájának sokféleségét írja le, sokféle sokféleség létezik.  
 

• A biodiverzitás megjelenési formái: pl. egy hegyi rét növényfajai, a 
területen előforduló növénycsaládok, a rét talajában élő 
baktériumok, valamint a különböző kitettségű domboldalakon 
kialakuló, egymástól fajösszetételében többé-kevésbé eltérő 
növénytársulások és élőhelyek. Ugyanígy a biodiverzitás 
megjelenési formái közé tartoznak pl. az európai barnamedve 
genetikailag különböző populációi is.  

• Az elmúlt két évtizedben a biodiverzitás fogalmának 
jelentéstartalma kitágult, s mára jelszóvá, szlogenné és egy olyan 
koncepcióvá is vált, amelynek segítségével a biológiai rendszerek 
védelmének szükségességét a társadalom és a döntéshozók 
irányába is közvetíteni lehet.  
 



A biodiverzitás elemei 

 

• Genetikai diverzitás: A különböző 
tulajdonságokat kódoló génekben és 
ezek kombinációinak számában rejlő 
diverzitás 

 
 
• Taxondiverzitás: Leggyakrabban a 

fajgazdagsággal (fajszámmal) fejezik 
ki, de faj alatti és feletti taxonómiai 
egységekre (pl. alfajok és családok) 
is vonatkoztatható 

 
 
• Ökológiai diverzitás: A közösségeket 

felépítő populációk tömegességi 
viszonyai mellett a térbeli 
mintázatokban és funkciókban 
megjelenő sokféleséget jelenti 
 

• Mérése: diverzitási indexek 
segítségével 
 

(szerkesztette: Bátori Zoltán) 
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https://publicdomainvectors.org/
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https://publicdomainvectors.org/


• A sarkoktól az Egyenlítőig, a szélességi körök szerint egy biodiverzitási 
gradiens létezik (a trópusok igen fajgazdagok), mely számos okra vezethető 
vissza (pl. jégkorszak kevésbé érintette a trópusi területeket) 
 

• "Forró pontok" a biodiverzitás szempontjából: Kritérium: legalább 1500 
endemikus növényfaj  –  főleg trópusi területek (de pl. az európai 
mediterrán térség is) 

• Európán belül a Kárpát-medence biodiverzitása is kiemelkedően magas 
(okok: pl. változatos domborzat, klíma, alapkőzet, vízrajz…) 
 

• A földtörténet során a fajok száma változott (folyamatosan nőtt), de 
bizonyos időszakokban tömeges kihalások fordultak elő. Jelenleg a 6. 
kihalási hullámot éljük, melynek oka a legutóbbi jégkorszak, s az emberi 
tevékenység (példák kihalt fajokra!) 

 
 
Biodiverzitást veszélyeztető tényezők 
 
• Biológiai invázió 
• Fragmentáció 
• Klímaváltozás 

 



Biológiai invázió 
• Őshonos fajok (hazánkban, lásd: természetvédelmi törvény): Olyan fajok, melyek 

az utóbbi két évezredben a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában 
természetesen (nem betelepítés vagy behurcolás révén) előfordultak vagy 
előfordulnak.  
 

• (Táj)idegen fajok: Olyan nem őshonos fajok, melyek megtelepedése az 
életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására károsan 
módosíthatják. 
 

• Özönfajok: Olyan nem őshonos fajok, amelyek elterjedési területe és 
populációmérete a számukra megfelelő élőhelyeken, adott területen, adott tér- és 
időskálán monoton módon növekszik, az őshonos fajok rovására. 
 

• Átalakító fajok: Olyan özönfajok, amelyek inváziójuk során a meghódított közösség, 
vagy táj jellemző sajátságait megváltoztatják, átalakítják (pl. az akác átalakítja a 
környező talajokat, a selyemkóró leárnyékolja a gyepeket) 
 

Természetvédelmi problémát okozó fajok Magyarországon: növények – pl. akác, 
bálványfa, gyalogakác, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, parti szőlő, zöld juhar, 
kanadai aranyvessző, prérifű, selyemkóró, süntök, ürömlevelű parlagfű, és állatok –  pl. 
muflon, naphal, cifrarák  

 

Néhány további példa: nílusi sügér – Viktória-tó, barna mangrovesikló – Guam, 
zebrakagyló – Észak-Amerika tavai 

 

 



• Az emberi tevékenység következtében a fajok könnyen átjuthatnak egyik 
területről a másikra 

• Az inváziós fajok terjedése: hasonló a járványok terjedéséhez (pl. pestis, 
koronavírus) 

• Meghatározó tényezők: a faj terjedési képessége, abiotikus környezet, 
véletlen események, természetes ellenségek jelenléte (hiánya), kompetíció 

• Hatásai: Az életközösség átalakulhat (gyep  erdő), forrás kompetíció (pl. 
szürke és vörös mókus), agresszió (zebrakagyló és honos kagylók, 
tűzhangya és honos hangyák), predáció (patkány, róka), növényevés 
(kecske, kaktusz moly), kórokozók és paraziták (pl. myxoma vírus), 
hibridizáció (házimacska és vadmacska), láncreakció (myxomatózis  
üreginyúl kihalás  növényzet változás  hangya kihalás  
hangyaboglárka eltűnés), inváziós együttműködés (nitrogén fixáló növény 
után további betelepedések, magterjesztők, megporzók, stb. követik a 
gazdanövényt)   

 

• Védekezés: megelőzés, jogi eszközök, szelektív irtás, biológiai védekezés, 
természetes élőhelyek, intakt társulások védelme 

 

 

 

 



Fragmentáció 
• Kis tér- és időléptékű élőhely feldarabolódás, általában emberi zavarás okozza 

(útépítés, élőhely degradáció, emberi területhasználat, stb.) 

• Ha az élőhely feldarabolódik, több kisebb populáció jön létre, számolni kell a 
kisebb populációkat fenyegető valamennyi veszéllyel (minimális életképes 
populációnagyság!) 

 

• Nem homogén térbeli szerkezettel rendelkező populációk: metapopulációk (4 
fő típus: 1) klasszikus, 2) kontinens-sziget, 3) foltos, 4) fragmentált) 

• Nagyobb, biztosabban túlélő részpopuláció: forrás, kontinens, küldő 

• Kisebb, bizonytalanabb részpopuláció: elnyelő, sziget, befogadó 

• Megmentési hatás: a nagyobb részpopulációk egyedeket „küldhetnek” a 
kisebbek irányába (vándorlás, ami függ: a faj diszperziós képességétől) 

• Fragmentáció izolációt okozhat: eltűnhetnek a nagy területigényű fajok (pl. 
csúcsragadozók), specialisták 

• Szegélyhatás: fragmentáció következtében növekszik a szegély mérete, 
változik az abiotikus háttér (pl. mikroklíma), a predációs nyomás, stb.,  s ez sok 
faj számára előnytelen  

• Megoldási lehetőség: pl. foltok összeköttetésének biztosítása, pl. élőhelyek 
helyreállításával 



Klímaváltozás 

• Elektromágneses spektrum rövidebb hullámhosszú tartományának egy része 
áthalad a légkörön (pl. UV egy része és a látható fény) 

• A légkör fő összetevői a nitrogén és az oxigén a napsugarak áthaladását alig 
korlátozzák 

• Az infravörös sugárzás „megtartásában” létfontosságú szerepe van az 
üvegházhatású gázoknak (CO2, CH4, N2O, vízgőz…), nélkülük a Föld 
átlaghőmérséklete kb. 30 C°-kal lenne hűvösebb 

• Probléma: az Ipari Forradalom óta jelentősen nőtt egyes gázoknak a koncentrációja 
a légkörben (pl. CO2: 280 ppm-ről 414 ppm-re). Forrás: 

• CO2: pl. ipari tevékenység, fosszilis tüzelőanyagok elégetése 
• CH4: pl. állattenyésztés 
• N2O: pl. műtrágyázás, ipar 
• A Föld történetében folyamatosan változott a klíma (jégkorszakok és melegebb 

időszakok váltották egymást). Probléma: a felmelegedést az emberi tevékenység 
felerősíti 

• Következmény: a következő évtizedekben akár 2–3 C°-kal melegedhet a klíma, 
hosszú hőhullámok alakulhatnak ki, szárazság (tűz), valahol áradások, gleccserek 
olvadása, erős és kiszámíthatatlan viharok, stb.            Az élővilág átalakul, de az 
ember is elszenvedője a folyamatoknak 
 
 
 

 



• Következmények (példák):  

• Számos növényfaj hamarabb virágzik  

• Egyes madárfajoknál a fészkelés és az éneklés kezdete korábbra tevődik 

• Megváltoznak a vonulási szokások (néhány fajnál meg is szűnhet) 

• Néhány fajnál megváltozik a földrajzi elterjedés 

• A magashegységek és sarki területek fajai az egyik legveszélyeztetettebbek 

• A tengerszint emelkedése a parti élőhelyeket és élőlényeket veszélyezteti 

• A szigetek élőlényei is veszélyeztetettek lehetnek (sok endemikus fajjal 
rendelkeznek) 

• Édesvizek halait is veszélyezteti (pl. a hűvös vizeket kedvelő pisztrángot) 

• A közösségek nem egységként „mozognak”: széteshetnek a közösségek 

• Fenyvesek            szú            több generáció egy év alatt           fenyőpusztulás 

• SZÁMOS TOVÁBBI PÉLDA ISMERT! 

Mit lehet tenni (példák)?  

• Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

• Élőhelyfoltok összeköttetésének biztosítása 

• Erdőirtás mértékének csökkentése 

• Menedékhelyek (refúgiumok) azonosítása, s megőrzése 

 

 

 



Ajánlott irodalom 

• Órai jegyzet 
• A magyar természetvédelem hivatalos honlapja. 

http://www.termeszetvedelem.hu/ 
• Standovár T., Primack R.B. (2001): A természetvédelmi 

biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó. 
• Sodhi N.S., Ehrlich P.R. (2010): Conservation biology for all. 

Oxford University Press. 
• Oborny B., Pásztor E. (2007): Ökológia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 
• A világhálón megjelent, megfelelő tudományos adatokra és 

forrásokra támaszkodó, aktuális környezet- és 
természetvédelmi kérdéseket érintő anyagok (pl. 
tudományos cikkek). 
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Bakteriológia
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

Készítette: Dr. Vágvölgyi Csaba
SZTE, 2020

Államvizsga tétel címe: A baktériumok általános jellemzése, a prokarióta sejt 
felépítése. A fontosabb csoportok reprezentánsainak jellemzői és jelentőségük.

Definíció: A  baktériumok valódi sejtmaggal nem rendelkező (prokarióta), önálló 
anyagcserére képes, egysejtű szervezetek. 
Prokarióták:
Baktériumok (Bacteria)  + Archeák (Archaea)

Első primitív prokarióták megjelenése kb. 3.7 milliárd éve (ősi baktériumok  ≠ Archea).
Mindenfajta élőhelyen jelen vannak: 
- 1 g (jól szellőzött) talajban  - kb. 106 aerob baktérium
- Emberi test = 1013 humán sejt + 1014 baktériumsejt 

Jelentőségük: - ökológiai, pl. nitrogénkötés, polimerek lebontása, humuszképzés
- ipari, pl. antibiotikum termelés, élelmiszeripar
- humán/állat egészségügyi, pl. emberi és állati kórokozók
- mezőgazdasági, pl. növénypatogének, biokontroll



Prokarióta sejt/telep jellemzői

Sejtméret: ált. 1-10 μm között/fénymikroszkóppal láthatók; legkisebb: Mycoplasma (0.2-0.3 
μm), Chlamydia és Rickettsia; legnagyobb: Thiomargarita namibiensis (100-750 μm).

Mikromorfológia (pl. sejtalak, flagellumok száma és elhelyezkedése)

1/ kokkusz; 2/diplokokkusz; 3/ sztreptokokkusz; 4/tetrakokkusz; 5/ csomag (szarcina); 6/ sztafilokokkusz, 
7/ pálca, 8/ vibrio; 9/ spirillum; 10/ centrális/excentrikus endospóra; 11/ klosztrídium-forma; 12/ 
plektrídium-forma; 13/ atrich; 14/ monotrich; 15/ lofotrich; 16/ amfitrich; 17/ amfilofotrich; 18/ peritrich 

Makromorfológia (pl. telepek színe, telepszélek és keresztmetszetek)



Prokarióta sejt felépítése

Baktérium tok. Nincs minden baktériumnál / gyakran homo-, vagy heteropoliszacharid) / pl. 
kórokozóknál virulenciafaktor; növény-baktérium kapcsolatban jelmolekulák.
Bacillus anthracis (D-glutaminsav homopolimer); Leuconostoc mesenteroides (dextrán, D-
glükóz főleg α(1-6) kötés, infúziók, gélszűrés); Streptococcus salivarius (leván, fruktóz β(1-4) 
kötés, fogromlás); Xanthomonas spp. (xantán, heteropoliszacharid, festékek/kenőanyagok/ 
élelmiszerek); Azotobacter (alginát, heteropoliszacharid, enzim- és sejtrögzítés).

Baktérium sejtfal.
Gram festés: fixálás+kristályibolya+Lugol oldat+mosás(+szafranin) = G(+) kék/G(-) piros
Gram (+): 15-80 nm vastag murein (peptidoglükán réteg) + teichonsavak

Gram (-):  külső membrán + 2-3 nm peptidoglükán réteg a periplazmatikus térben

Peptidoglükán: N-acetilglükózamin/ β(1-4) kötés/N-acetilmuraminsav) egységekből felépülő 
polimerlánc. NAM-hoz kapcsolódó tetrapeptid oldalláncok kapcsolják hálózattá. 1., 2., 4. 
aminosav mindig ugyanaz. 3. aminosav lehet: G(-): mDAP (meso-diamino-pimelinsav - a 
bakteriális lizin bioszintézis köztiterméke.); G(+): L-lizin, vagy mDAP. Gram(+) 3-5 tagból álló 
aminosav híd kapcsolja össze a 4. és a 3. aminosavat. G(-) közvetlen kapcsolódás.

Penicillin: a sejtfalszintézis (transzpeptidáz reakció) gátlása / a D-alanin–D-alanin 
strukturális analógja
Lizozim: β(1-4) glikozidos kötések bontása. Fal nélküli, ozmotikusan érzékeny sejtek 
keletkeznek: G(+) = protoplaszt / G( -) = szferoplaszt.



Teichonsavak. G(+) baktériumok falában akár 
50%/  foszfodiészter kötésekkel kapcsolódó 
cukoralkoholok (pl. glicerol, ribitol) polimerje 
aminosav, cukorszármazék oldalláncokkal.

Lipopoliszaharid . G(-) baktériumok falában a 
külső membrán felszínén. Belülről kifele): lipid A/ 
core oligoszacharid/ O-antigén (poliszacharid). 
Lipid A = endotoxin: a sejt szétesésekor jut ki.

Pilus (fimbria). Pl., F-pilus: fehérjéből felépülő sejtfelszíni csőszerű képlet.

Flagellum. Felépítése: filament (flagellin fehérje, csőszerű, 1-30 μm) + kampó + alapi test (G 
(-) 4 gyűrű; G(+) 2 gyűrű).

Periplazmatikus tér. A külső membrán határolja: pl., kemoreceptorokat, enzimeket, kötő- és 
transzportfehérjéket, ozmotikus védelmet biztosító kis molekulákat tartalmazhat.

Sejtmembrán. Foszfolipid-bilayer: hidrofil felszín, hidrofób belső. Bacteria: lipidek = glicerol + 
zsírsavak észterkötéssel. Archea: glicerol + hidrofób rész (pl. szkvalén) éterkötéssel. 
Szterolok helyett hopanoidok (szterol analóg triterpének / polién antibiotikumok nem hatnak).
Nincsenek kompartmentek, belső membránok, de lehet betűrődés: pl. mezoszóma.

Citoplazma. Nincsenek belső kompartmentek és az eukariótákhoz hasonló citoszkeleton.



Endospóra. Kevés faj képez, pl. Bacillus. Ellenálló a környezeti hatásokkal (pl.  hő, 
sugárzás, kiszáradás, vegyszerek) szemben. Ca-dipikolinát tartalom arányos a hőtűréssel. 

Prokarióta riboszómák. Számuk nagy, változó. 70S = 30S + 50S (Svedberg); 30S: 16S 
rRNS (1540 nukleotid) + 21 fehérje molekula; 50S: 23S rRNS (2900 nt) + 5s rRNS (120 nt) 
+ 34 fehérje. A riboszómális rendszer különbözősége - fehérjeszintézis eltérései - szelektív 
fehérjeszintézistgátló antibiotikumok.

A baktériumok örökítőanyaga
Bakteriális kromoszóma. Haploidok. Nincs sejtmag; nukleoid régió (80% DNS, 10% 
RNS, 10% fehérje). Általában 1 db cirkuláris DNS/kivételesen lineáris, pl. Borrelia 
burgdorferi. Nincsenek hisztonok, de hisztonszerű fehérjék (HU-protein) igen. A GC arány 
egy rokonsági körön belül is eltérhet: legalacsonyabb a Mycoplasma csoportban. 
Nincsenek (néhány kivételtől eltekintve) intronok  nincs mRNS érés

Méret: E. coli K-12 törzs 4.7 Mb; Sinorhizobium meliloti (R. meliloti): 3.4 Mb (+ 
megaplazmidok: pSym1/1.4Mb; pSym2/1.7Mb). Legkisebb: Mycoplasma genitalium 
(0.59 Mb), legnagyobb: Myxococcus xanthus (0.95 Mb).

1 µm = 2 x 106 dalton = 3 kbp

Supercoiled szerkezet: DNS hurkok (loop) sorozata. Lánctörés egy szálban (nick) =
kitekeredés (teljes nyitott gyűrűhöz kb. 50 kell). DNS giráz: zárt cirkuláris DNS-ben 
negatív szuperhelikális fordulatok előidézése; Topoizomeráz I: supercoiled forma 
megszüntetése.



Prokarióta plazmidok. Cirkuláris - supercoiled szerkezet (kivétel pl. Borrelia, 
Streptomyces - lineáris). Kópiaszám lehet alacsony (1 db / stringens), illetve magas (10-
100 db / relaxált). Fenotípus alapján: fertilitási/bakteriocinogén/rezisztencia/ 
(virulencia)/(metabolikus) plazmidok.

Fertilitási p.: pl. E. coli F-plazmid / 94.5 kbp / 1-2 kópia (stringens) / F+ (donor) és F-
(recipiens) sejtek. A plazmid tartalmazza a konjugációs pilus képződéséhez és a plazmid 
átjuttatásához szükséges genetikai információt = konjugáció.
Hfr: high frequency of recombination (nagy gyakoriságú rekombináció). Az F plazmid 
integrálódik a donor génállományába, felnyílik és a plazmid átjut a piluson, „viszi magával” 
a szomszédos bakteriális géneket. Átjutás a gének sorrendje szerint. Az átjutott szakasz 
rekombinálódik a recipiens genomjával.
Szexdukció: A genomba integrálódott plazmid pontatlanul is kivágódhat: F’ rekombináns 
plazmid. A recipiensbe átjutva nemcsak F+ lesz, hanem rekombináció is történik.

Bakteriocinogén p.: Relaxált plazmidok - bakteriocinek termelése. Gének: átvitel, 
bakteriocin, immunoprotein (védettség). Fajazonos, vagy rokon baktérium elpusztítása. 
Pl.:E. coli: colicinek; Bacillus megaterium: megacinek.

Rezisztencia p.: változatos méret, pl. antibiotikum(ok) elleni rezisztencia.

Virulencia p.:  pl. Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter) Ti-plazmid. 
Növényi tumorok (pl. málna). T-DNS (ismétlődő szekvenciákkal határolt): növényi 
hormon gének (auxin, citokinin), opin bioszintézis gének. Opinok: csak a plazmidhordozó 
Agrobacterium törzsek hasznosítják szénforrásként. T-DNS: növények laboratóriumi 
transzformációja.

Metabolikus p.: pl. természetes /szintetikus molekulák (pl. peszticidek) lebontását teszik 



Bakteriális extrakromoszómális elem 
replikációja: „forgó kör” (rolling circle) 
modell

Bakteriális kromoszóma replikációja: 
Egy pontból (replikációs origó) két 

irányban, a theta struktúrán keresztül.



Baktérium rendszertan

Filogenetikus rendszertan (fejlődéstörténeti rendszertan) a leszármazási kapcsolatokon 
alapul. Molekuláris filogenetika – szekvencia adatok. Három nagy csoport (Bacteria, 
Archaea, és Eucarya): 16S rRNS (1540 nukleotid) szekvenciaadatok alapján (Carl Richard 
Woese úttörő munkássága).

Bacteria
Phylum: Proteobacteria
Gram-negatív festődés/változatos morfológia/Öt osztály: Alphaproteobacteria, 
Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria és Epsilonproteobacteria

Alphaproteobacteria
Azospirillum. A. lipoferum. Asszociatív kapcsolat elsősorban gabonafélékkel. Hatékony 
nitrogénkötés + fitohormonok (pl. indol-3-ecetsav = heteroauxin) szintézise = a 
gyökérrendszer serkentett fejlődése = megnövekedett víz- és tápanyag felvétel = 
terméshozam növekedés.

Acetobacter. A. aceti / A. xylinum. Ellipszoid, egyenes pálcák. Peritrich, laterális 
flagellumok. Aerobok. Etanolt ecetsavvá alakítják = „biológiai ecetgyártás” (max. 10%). 
Cellulóz tok.

Rickettsia. R. prowazekii. Apró (0,3-1 mikron) pleomorf sejtek. Obligát intracelluláris
paraziták (sejten kívül nem szaporodik -szövettenyészetben tenyészthetők). Kiütéses, magas 
lázzal járó betegségek (pl. kiütéses tífusz; vektor = ruhatetű).

Rhizobium. R. radiobacter (Agrobacterium tumefaciens). Növényi tumorok–Ti plazmid.
Rhizobium, Sinorhizobium, Bradyrhizobium fajok. Pálca alak, flagellumok. 
Pillangósvirágú növények gyökérgümőiben (gazdaspecifikus tapadás), endoszimbionta



Betaproteobacteria
Bordetella. B. pertussis. Kokkobacillusz, aerob, a szamárköhögés (pertussis) kórokozója. 
Cseppfertőzéssel terjed, tracheák, hörgők epiteliális sejtjein szaporodik, pertusszisztoxin 
irritálja a felületi sejteket - köhögési rohamok + szövődmények. Vakcina: DiPerTe (acelluláris 
komponens).

Neisseria. Diplococcus, obligát aerob, emlősök nyálkahártyáján (2 faj obligát 
humánpatogén). N. gonorrhoeae. Kankó (tripper) – nemi szervek gennyes gyulladása. 
Újszülöttek szemcseppentése. Nem marad védettség. N. meningitidis. Járványos gerinc- és 
agyhártyagyulladás. Cseppfertőzéssel terjedő, szubtrópusi területekre jellemző, gyors 
lefolyású betegség, védettség marad.

Thiobacillus. T. thiooxidans, T. ferrooxidans. Színtelen kénbaktériumok. Kemolitotrófia: 
szervetlen kénvegyületek oxidálása. H2S méregtelenítés szulfátig. Acidofil baktériumok. 
Mikrobiális bányászat: pl. vas szulfidból vas szulfát - ez az oxidáló ágens reagál réz 
szulfidokkal és vízoldékony CuSO4 keletkezik.

Gammaproteobacteria
Escherichia. E. coli. Egyenes, peritrich pálcák. A tápcsatorna normál flórájának része. A 
születés után órákkal megjelenik. 700 feletti szerotípus (eltérő felszíni fehérjék és 
poliszacharidok). Kórokozó (pl. toxintermelő) törzsek is ismertek. Biotechnológiai jelentőség, 
kedvelt vizsgálati objektum.

Shigella. S. dysenteriae. E. coli-hoz hasonlók, de nem mozognak. Vérhast (dysenteria) 
okoznak. 
Fekális-orális fertőzés - a gyomorsav nem pusztítja el őket - 3-4 napos lappangás - láz, 
bevérzések  a vastagbélben, véres hasmenés. Shiga toxin: A-B alegység - fehérjeszintézis 
blokk. Halálos kimenetel is lehet. 4 F: „Food, fingers, faeces and flies”.



Deltaproteobacteria
Desulfovibrio. D. desulfuricans. Anaerob. Disszimilációs szulfát redukáló: szulfátok a 
terminális elektronakceptorok - H2S keletkezik (sejtméreg). Mocsarak, halastavak, rizsföldek. 
Mikrobiológiai korrózió (katód depolarizációs mechanizmus) = felgyorsítja a fémek 
korrózióját.

Epsilonproteobacteria
Campylobacter. C. jejuni, C. coli. Görbült (“campy”), mikroaerofil, „termofil” (42 °C). 
Jelentősége a 1970-es évek óta nő (több esetért felelős, mint a Salmonella). A madarakban
nem vált ki tünetet, emberben patogén. Fertőzés (ált. élelmiszertől) tünetei: hasmenés, láz, 
hányinger és fejfájás.

Helicobacter. H. pylori. Meghatározó szerepe van a gyomorfekély kialakulásában. Orális-
fekális úton csak emberről emberre terjed. Hordozása a gyomorrák kockázatát megnöveli.

Phylum: Firmicutes (Low G+C)

Staphylococcus. S. aureus. Kokkuszok szőlőfürtszerűen. A normál humán flórában: bőr, 
felső légutak. Gyulladást, de enterális tüneteket is. Ellenálló (beszáradás, magas 
sókoncentráció – NaCl 9%), gyakori polirezisztencia. Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA): súlyos fertőzések - nem érzékenyek beta-lactam antibiotikumokra.

Streptococcus. Láncokba rendezett kokkuszok. Fakultatív anaerobok, tejsavas erjedés. S. 
mutans, S. salivarius (orális sztreptokokkuszok): fogszuvasodás. S. faecalis. Gyulladások 
(pl. húgyutak), β-hemolízis, viszonylag hőtűrő (30’/60˚C), gyakori polirezisztencia.

Bacillus. B. anthracis. Gram pozitív endospórás pálcák. D-glutaminsav tok. Ellenálló spórák 
(biológiai fegyver). Lépfene (antrax): bőr-, tüdő-, bélantrax. Kezelés: ciproflaxin (nincs 
rezisztencia). B. thuringiensis. „Mikrobiális inszekticid” (szúnyogirtás). Parasporális kristály 
= delta endotoxin (plazmid kódolt) = a protoxint a rovar proteázok aktiválják, amely perforálja 



Clostridium. Gram(+) endospórás pálcák. Anaerobok, talajban, vizekben, bélrendszerben. 
Vajsavas erjedés. C. tetani. Dobverő forma. Tetanusz („merevgörcs”) okozója. Sérüléseken 
jut be, nem invazív, a plazmid kódolt neurotoxin (tetanospazmin) terjed - a gátló 
neurotranszmittereket blokkolja = állandó izomkontrakció. Vakcina: DiPerTe (toxoid). C. 
botulinum. Botulizmus = különleges ételmérgezés. A fágkódolt botulinusztoxin hőstabil (kb. 
20 perc/100˚C kell). Forrás: nyers hústermékek, házi konzervek, vákumozott zöldségek. 
Neurotoxin: petyhüdt bénulás (az acetilkolin felszabadulás gátlódik = nyelési és beszédzavar 
+ légzésbénulás). Halálos is lehet.

Lactobacillus. L. lactis, L. bulgaricus. Gram(+), szabályos, nem-spórás pálcák. Nincs 
patogén, a normál humán flórában is megtalálhatók (hüvely, bél), és számos faj fontos az 
élelmiszeriparban. Szeretik az emelt CO2 tenziót (mikroaerofil, f. anaerob). Fermentálnak: 
glükózból tejsav. Acidofil baktériumok. 

Phylum: Actinobacteria (High GC)

Mycobacterium. Sejtfalban lipid jellegű mikolinsavakat tartalmaznak. Gram festés nem 
működik. Görbült, egyenes pálcák: fonalasodásra hajlamosak. M. tuberculosis. Ellenálló: 
kiszáradás, vegyi anyagok (tejtermékekben hónapokig). Tuberkulózis (TBC, gümőkór): tüdő, 
bél, csont. Cseppfertőzés, tejfogyasztás. Tüdőben gümők (tuberkulumok). Vakcina: BCG = 
Mycobacterium bovis attenuált sejtek. Kezelés hatóanyag keverékkel, pl.: INH (isoniazid; 
mikolinsav szint. g.) + sztreptomycin (fehérjeszintézis g.) + rifampicin (DNS-dependens RNS 
polimeráz g.). M. leprae. A lepra kórokozója.

Phylum: Chlamydia

Chlamydia. Pici, redukálódott, intracelluláris paraziták. Sejtfal van, de hiányzik a N-acetil
muraminsav (tetrapeptid összetartotta mátrix)= lizozim nem hat, penicillin igen. Nincs ATP 
szintetizáló mechanizmus. Jellegzetes kétszakaszos életciklus. C. trachomatis. Súlyos 



Phylum: Spirochetes

Borrelia. B. burgdorferi. Vékony, szabálytalan spirális formájú pálca. A Lyme-kór kiváltója. 
Kullancs vektorok (pl. Ixodes ricinus). Bejutás helyén növekvő bőrpír. Ízületi tokban 
felszaporodó baktériumok = károsodó ízületi felszín. Nagy dózisú antibiotikumos kezelés. 
Vakcina nincs. 

Phylum: Tenericutes
A Firmicutes csoporttal rokon sejtfalnélküli baktériumok (mikoplazmák). Mycoplasma 
pneumoniae. Atipikus tüdőgyulladás okozója. Spiroplasma citri. Citrusfélék kórokozója. S. 
apis. Háziméheket betegít meg.

Archaea

Három filogenetikai ág: Euryarchaeota, Crenarchaeota, Korarchaeota. Változatos morfológia, 
változatos Gram-festődés. Extremofilek (extrém körülmények közötti életmód).

Extrém halofilek. Optimális NaCl koncentráció 2-4,5 M. Előfordulás, pl.: Nagy Sós-tó, 
sólepárlók. Halobacterium halobium. Oxigén jelenlétében heterotróf növekedés. Anaerob 
körülmények: bíbor bakteriorodopszint termel. Ez fény hatására cisz-transz konformáció 
változás mellett protonokat pumpál a sejten kívülre. A visszaáramló protonok által hajtott ATP-
áz biztosítja az ATP-termelést. 

Metanogének. A legelterjedtebb Archaeák (pl. Methanobacterium). Obligát anaerobok: 
erősen redukáló környezetben élnek, ahol kevés, vagy nincs oxigén (mocsarak, üledékek, 
bél). Fontosak a szén körforgásában, a metánkibocsátással fokozzák az üvegházhatást.

Hipertermofilek. Optimális hőmérséklet ált. 80 0C felett. Semleges közeli pH-optimum (kiv. 
Sulfolobus, Thermoplasma - acidofilek). Számos obligát anaerob faj. Nagy hőstabilitású 
enzimjeiket gyakorlati célokra is alkalmazzák.
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Kommunikáció, a jelzések típusai 

 

 

 

 

jelzések főbb típusai a jelzés fizikai hordozója alapján: 

• vizuális jelzés → pl. mérgezőség jelzése riasztó (aposzematikus) színezettel  

• akusztikus jelzés → pl. territóriumot jelző ének az énekesmadarak hímjeinél 

• kémiai jelzés → pl. vészjelző feromonok használata a hangyáknál 

• taktilis jelzés → pl. más egyedek kurkászása főemlősöknél 

 

jelzések 4 alaptípusa a jelzés által közvetített információ alapján: 

• azonosítók → pl. faj- és rokonfelismerés 

• minőségjelzők → pl. hímminőség, dominanciarang jelzése 

• motivációt jelzők → pl. agresszió, menekülési szándék, éhség jelzése 

• környezetről informálók → pl. táplálék helyének, ragadozó jelenlétének jelzése 

kommunikáció: az a folyamat, amelynek során egy 
egyed által leadott jelzés (szignál) hatására más 
egyed(ek) viselkedése megváltozik 



A jelzések költsége és nyeresége 

a jelzések adaptív viselkedésbeli jellegek, azaz növelik az ezeket használó egyedek 
szaporodási sikerét (fitneszét) 

 

optimális jelzés: legnagyobb nettó fitnesz nyereséggel járó jelzés 

• jelzésadó egyed érdeke: lehető legkisebb költséggel eljuttatni a jelzést a fogadóhoz, 
és ezzel úgy változtatva meg annak viselkedését, hogy az nyereséges legyen a saját 
maga számára 

• jelzésfogadó egyed érdeke: lehető legkisebb költséggel fogadni a jelzést, és arra úgy 
reagálni, hogy az nyereséges legyen a saját maga számára 

 

fitnesz nyereség alapján 2 típusú jelzés: 

• kooperatív jelzések: mind a jelzésadó, mind a jelzésfogadó nyeresége nagyobb, mint 
a költsége → pl. küzdőképesség jelzése, amellyel az egyes felek fel tudják mérni 
egymás erejét, és ezáltal jelentősen csökkenteni tudják a konfliktus költségeit 

• nem kooperatív jelzések: a jelzésfogadó költsége nagyobb a nyereségnél → pl. a 
Photuris génuszba tartozó szentjánosbogarak nőstényei más szentjánosbogár fajok 
nőstényeinek fényjeleit utánozzák le (mint „törvénytelen” jelzésadók), így csalják 
magukhoz a hímeket, majd fogyasztják el őket  



A jelzések kialakulása, evolúciója 

a jelzések azon túl, hogy megváltoztatják a jelzésfogadó egyed(ek) viselkedését, speciális 
szignálfunkció betöltésére evolválódtak az egyedek közötti kommunikáció során 

 

jelzések evolúcióját befolyásoló tényezők: 

• jelzések nyeresége (pl. sikeres párszerzés) és költsége (pl. befektetett idő és energia, 
ragadozók/élősködők mint „törvénytelen” jelzésfogadók odavonzása, stb.) 

• jelzést felépítő elemek tulajdonságai (pl. figyelemfelkeltő elemek) 

• jelzésfogadó egyedek érzékszervi tulajdonságai (pl. érzékszervi preferenciák) 

• környezet tulajdonságai (pl. megvilágítottság, hang terjedőképessége) 

 

ritualizáció: egy valamilyen, eredetileg nem szignál funkciójú viselkedésbeli jelleg 
kommunikatív jelzéssé alakulása → pl. számos hangyafaj a támadó mozdulatsor ritualizált 
formáját (szétnyitott rágók, felemelt potroh) használja figyelmeztető jelzésként 

 

a ritualizáció során kialakult jelzés hatékonyságát (detektálhatóságát, azonosíthatóságának 
mértékét, stb.) növelheti a (1) feltűnőség, (2) figyelemfelkeltő elemek használata,               
(3) eltúlzottság, (4) redundancia (ismétlődő elemek használata), és a (5) sztereotipizáltság 
(jelzés bemutatásának hasonlósága az egyedek között) 



„gondolatolvasási” hipotézis: 

 

i. itt egy olyan viselkedésbeli jellegből indulunk ki, amely kezdetben nem szignálfunkciójú, 
csupán egy jövőbeli viselkedést prediktál a másik fél számára → pl. tételezzük fel, hogy 
egy lesben álló ragadozót felfedeznek a legelésző növényevők, így felemelt fejjel annak 
irányába kezdenek el figyelni, amely a ragadozó számára információval szolgál a 
zsákmány várható viselkedéséről 

 

ii. ha a viselkedésbeli jelleg adaptív, azaz növeli az ezzel operáló egyedek fitneszét, akkor 
elterjed → ha a növényevők túlélési esélyét növeli a ragadozó viselkedésének 
megváltozása, azaz hogy nem támad, akkor a szelekció előnyben részesíteni azokat az 
egyedeket, amelyek a leghatékonyabban jelzik a ragadozó számára, hogy észrevették 

 

iii. a viselkedésbeli jelleg egyre feltűnőbbé válhat, ugyanis minél feltűnőbb a viselkedés, a 
fogadó annál könnyebben detektálja azt → pl. ha a növényevők egyre feltűnőbben 
nyújtogatják a nyakukat figyelés közben 

 

iv. innentől kezdve már tényleges kommunikációról beszélhetünk, azaz az eredeti 
viselkedésbeli jelleg kommunikatív szignálként való működéséről 

A jelzések kialakulása, evolúciója 



érzékszervi preferenciák kihasználásának hipotézise: 

  

i. itt egy a kommunikációs folyamat kialakulása előtt már különböző (élettani vagy 
ökológiai) okokból létező érzékszervi preferenciából (pl. bizonyos hangok, színek, stb. 
preferenciája) indulunk ki → pl. a guppik vizuálisan érzékenyek a narancssárga színre, 
mert ez a szín karotinban gazdag táplálékot indikál 

 

ii. ezt az érzékszervi preferenciát „használják ki” egyes jelzésadók, amelyek a 
jelzésfogadók számára preferált hangjelzéssel, vizuális szignállal, stb. fognak        
operálni → a hím guppikon narancssárga foltok alakulnak ki 

 

iii. ennek következtében ezen jelzésadók előnyre tesznek szert a más típusú jelzéseket 
használó egyedekkel szemben, azaz jobban tudják növelni a fitneszüket → a 
narancssárga foltos hím guppik szaporodási sikere nagyobb lesz, mivel a nőstények az 
ilyen hímeket sokkal vonzóbbnak tartják 

 

iv. a szelekció révén a jelzés elterjed és a jelzésfogadó érzékszervi preferenciájához 
adaptálódik 

A jelzések kialakulása, evolúciója 



Fisher-féle elszabadult szelekció hipotézise: a feltűnő hím szexuális jelzések kialakulása I. 

 

i. itt abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a populációban alapból megvan egy 
genetikai komponenssel rendelkező variabilitás mind a hím jellegre, mind a nőstények 
ezen jellegre mutatott preferenciájára → pl. a faroktollak hossza a hím madaraknál, a 
nőstényeknél pedig hogy milyen faroktoll hosszal rendelkező hímeket tekintenek 
vonzónak 

 

ii. kezdetben a hím jelleg egy átlagérték körül mozog, amely egyben a legoptimálisabb            
is, a nőstények többsége pedig ezen optimális jelleggel rendelkező hímeket fogja    
preferálni → pl. tételezzük fel, hogy a se nem túl hosszú, se nem túl rövid faroktollakkal 
lehet a legjobban manőverezni repülés közben, és a nőstények többsége is az átlagos 
faroktoll hosszal rendelkező hímeket tekinti a legvonzóbbnak 

 

iii. tételezzük fel, hogy valamilyen oknál fogva, a nőstények preferenciája elmozdul → pl. a 
nőstények az átlagosnál hosszabb faroktollal rendelkező hímeket kezdik el preferálni  

A jelzések kialakulása, evolúciója 



Fisher-féle elszabadult szelekció hipotézise: a feltűnő hím szexuális jelzések kialakulása II. 

 

iv. minthogy az átlagtól eltérő jelleggel rendelkező hímek és az ezen hímeket preferáló 
nőstények egymással fognak párzani, ezért a hím jelleg és a jelleg nőstény általi 
preferenciája kapcsoltan fog öröklődni, ami egy erős pozitív visszacsatoláshoz          
vezet → az átlagosnál hosszabb faroktollal rendelkező hímek lányai növelni fogják a 
populációban az átlagosnál hosszabb faroktollal rendelkező hímeket preferáló 
nőstények számát, ami az átlagosnál hosszabb faroktollal rendelkező hímeknek fog 
kedvezni, hiszen az ő párzási sikerük messze meg fogja haladni a többi hímét 

 

v. a folyamat öngerjesztő módon a nőstény preferencia elterjedése és a preferált hím 
jelleg felerősödése felé halad, azaz a szelekció „elszabadul” 

 

vi. természetesen a hím jelleg nem erősödhet a végtelenségig, egy idő után ugyanis 
túlságosan költségesség válik, amit a nyereségek (jobb párszerzés lehetősége) már nem 
kompenzálnak eléggé → pl. a túlságosan hosszú faroktollak megnehezítik a menekülést 
a ragadozók elől 

A jelzések kialakulása, evolúciója 



A hátrányelv és az őszinte jelzések 

Zahavi-féle hátrányelv ('handicap principle'): a kommunikáció megbízhatósága 
(csalásmentessége) érdekében a jelzésnek költségesnek kell lennie a jelzésadó számára, 
mégpedig úgy, hogy egy adott intenzitású jelzés kiadásának költsége nagyobb legyen a 
gyengébb minőségű egyedek számára, mint a jobb minőségű egyedek számára, így a 
nagyobb intenzitású jelzést csupán utóbbiaknak éri meg alkalmazni (ld. alábbi ábra) 

 

az őszinte jelzések kooperatív jelzések, azaz a jelzésfogadók számára is fitnesz nyereséggel 
járnak → pl. mérgezőség jelzése a ragadozók felé, hímminőség jelzése a nőstények felé 

a jelzés intenzitása 
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B: a jelzés nyeresége 

C1: a jelzés költsége a gyengébb minőségű 
egyedek számára 

C2: a jelzés költsége a jobb minőségű 
egyedek számára 

S1: a maximális nyereséget biztosító jelzés 
intenzitása a gyengébb minőségű egyedek 
számára 

S2: a maximális nyereséget biztosító jelzés 
intenzitása a jobb minőségű egyedek 
számára 
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Mikrobiológia/Mikológia
Segédlet a záróvizsgára történő felkészüléshez

Készítette: dr. Pfeiffer Ilona

Záróvizsga tétel címe: Valódi gombák sejtfelépítésének sajátosságai. Ivaros és 
ivartalan szaporodási módok a valódi gombák világában. Valódi gombák 
főbb csoportjainak jelentősége.

1. Taxonómia
2. Gomba sejttípusok, sejtalkotók
3. A micélium szerveződése
4. Ivartalan és ivaros szaporodás módok
5. A gombák haszna
6. Gombák kártétele



A valódi gombák: eukarióta mikroszervezetek, heterotrófok (növekedésükhöz 
szerves szénforrás szükséges) és teljes életciklusuk során sejtfallal
rendelkeznek.

„Nem-valódi gombák”, a Protistákon belül az 
- Amobozoa országba tartozó nyálkagombák (heterotrófok, vegetatív sejt 
amőba, nincs sejtfal, de életciklusuk során spórákat képeznek, mely sejtfallal 
rendelkezik)
- Stramenopila gombaszerű szervezetei (vannak olyan tulajdonságaik, melyek 
alapján a gombákra hasonlítanak: heterotrófok, sejtszerveződés, spóraképzés)

Valódi gombák legközelebbi rokonai az állatok
közös ős: egysejtű, heterotróf, ostoros

A gombákat változatos megjelenés jellemzi, alapvetően mikroszkópikus
szervezetek, de a termőtestek makroszkópikus méretűek lehetnek 
(Basidiomycota törzsben ez gyakoribb, de egyes Ascomycota fonalas gomba 
fajoknál is)



Az ostor 
elvesztése

A dikarion fázis kialakulása

Bazídiospóra kialakulása

Aszkospóra
kialakulása

Valódi gombák (Fungi)

- Chytridiomycota a legősibb (ostoros szaporítóképletük van, ez a zoospóra,
terjedése vízhez kötött)

- a többi törzsben nincs zoospóra és nincs ostor (ezek valódi szárazföldi
gombák)

Valódi gombák filogenetikai fája, a főbb evolúciós 
események feltüntetésével

Legfejlettebb gomba törzsek Ascomycota és Basidiomycota
Több mint 100 ezer ismert gomba faj, ezek 30%-a az Ascomycota tözs tagja

A valódi gombák aerobok (obligát vagy fakultatív), de vannak köztük másodlagosan 
anaerobbá vált fajok is (Neocallimastix).
Acidofilek: savas környezetet kedvelik (szerves savak kiválasztása).
Pszikrofilek vagy mezofilek, néhány faj fakultatív termofil.



A gombatest (thallusz) szerveződése: a gombák csak a telepes szerveződés 
szintjét érik el.

A gombák csoportosítása sejt felépítés alapján
- Egysejtű gombák (élesztőgombák) – csak az Ascomycota és Basidiomycota

törzsben
- Fonalas gombák (penész gombák): gombafonal - hifa, hifaszövedék - micélium

Sejtalkotók
- Sejtfal felépítés: nem egységes, de mindig 2 alapvető poliszacharid (az egyik 

leggyakrabban kitin!)
- Eukarióta sejt alkotók, néhány jellegzetesség pl.: sejtmembránban ergoszterol, 

zárt mitótikus osztódás (sejtmaghártya lebomlás csak anafázis végén)
- Sejtalkotók eloszlása a fonalas gombákban nem egyenletes (csúcsi résztől 

haladva)
- Egysejtű gombákban egy sejtmag, fonalasokban sok (homo- és heterokarion)

A sejt növekedése
- egysejtűek: determinisztikus
- fonalasok: csúcsi (apikális) növekedés (indeterminált)



Gombafonalak felépítése

Cönocitikus (nincs válaszfal, szeptum) (Zygomycota)

- Szeptált (van szeptum)
Szeptum lehet egyszerű (Ascomycota) vagy dolipórusos (Basidiomycota)
Egyszerű szeptumnál Woronin testek, dolipórusosnál parentoszóma

Vannak dimorf fajok (Candida albicans): tenyésztési körülményektől függően 
egysejtűek (élesztő sejtek) vagy hifák

Gombafonalak (hifák) elsődleges feladata a tápanyag felvétel         extracelluláris 
enzimtermelés és szekréció, ez az enzim a sejten kívül bontja a polimereket, a sejt 
abszorpcióval veszi fel a monomereket (abszorptív heterotróf szervezetek)
Légmicéliumok: kialakulásukhoz hidrofobin molekulák kellenek, szaporítóképletek 
kialakulása

Egyszerű szeptum Szeptált hifa Dolipore szeptum



Gombák szaporodása

Ivartalan 
szaporodási ciklus

Ivaros szaporodási 
ciklus

A gombáknak ivartalan és ivaros szaporodása is van (vannak fajok, ahol az ivaros 
szaporodás nem ismert)

Ivartalan szaporodás (az utódsejtek mitótikus osztódással jönnek létre)
A valódi gombák ált. haploidok, az ivartalan ciklus során nincs ploiditás váltás
Élesztőgombák: sarjadzás és hasadás
Fonalas gombák: ivartalan szaporítóképletek 

- zoospóra (ostoros sejt, Chytridiomycota)
- sporangium (zárt képlet, endogén spóraképzés, Zygomycota)
- konídium (exogén spóraképzés, fonalas Ascomycota)

Színkód
Kék: haploid fázis
Lila: heterokarion
Barack színű: diploid fázis

plazmogámia

kariogámia

meiózis

heterokarion

Gombák szaporodásának sematikus ábrázolása

Vegetatív sejt

csírázás

mitózis



Ivaros szaporodás: jellegzetesség, hogy a plazmogámia után általában nem következik rögtön a 
kariogámia, hanem létre jön a heterokarion (Basidiomycota gombák: dikarion), majd időben 
később a kariogámia és a meiótikus osztódás

Zygomycota: - nincsenek ivarsejtek, a gombafonalak fúziójával indul a folyamat
- zigospóraképzés (ebben kariogámia és meiózis), majd sporangium csírázik belőle

Ascomycota élesztőgombák: 
- nincsenek ivarsejtek, a vegetatív sejtek fúziójával indul a folyamat
- ezt követi a kariogámia (nincs heterokarion)
- meiótikus osztódás után az aszkuszban 4 haploid aszkospóra (nincs termőtest)

Ascomycota fonalas gombák:
- lehetnek ivarszervek, de egyes fajoknál a vegetatív hifák fúzionálnak
- kialakul a heterokarion, csúcsi sejtben kariogámia és meiózis
- meiózis után posztmeiótikus mitózis, ezért az aszkuszban 8 haploid aszkospóra
- az aszkuszok termőtestekben helyezkednek el

Basidiomycota élesztőgombák:
- nincsenek ivarsejtek, a vegetatív sejtek fúziójával indul a folyamat
- kialakul egy dikarion micélium
- a bazídiumban kariogámia és meiózis, a bazídium csupasz (termőtest nincs)

Basidiomycota fonalas gombák:
- nincsenek ivarsejtek, a vegetatív hifák fúziójával indul a folyamat
- kialakul egy dikarion micélium
- a bazídiumban kariogámia és meiózis
- a bazídium a termőtestek termőrétegében alakul ki



- Elemek körforgásában való részvétel: extracelluláris enzimeik révén szerves 
polimerek bontása (cellulóz és lignin is!)

- Mikorrhiza kapcsolatok kialakítása (endo- és ectomikorrhiza). Gombák szerepe a víz 
és ásványi anyag felvétel, védelem a stressz és mikrobiális kártevőkkel szemben

- Zuzmóalkotók. Szerepük itt is lásd: mikorrhiza
- Szimbiózis állatokkal pl. levélvágó hangyák, farontó bogarak
- Ehető fajok: táplálékforrás, főleg fehérje és ásványi anyag (Agaricus bisporus, 

Pleurotus ostreatus)
- Alkoholos fermentáció (Saccharomyces cerevisiae): sörgyártás és borkészítés, 

kelesztett pékáruk készítése (Biotechnológia tétel 24A: bioetanol előállítása)
- Extracelluláris enzimek termeltetése
- Szerves savak termeltetése: pl. Aspergillus niger citromsav (Biotechnológia tétel 

24A)
- Antibiotikumok termelése: penicillinek, cefalosporinok, griseofulvin (penicillinek, 

cefalosporinok antibakteriális hatás, a bakteriális sejtfal képződés gátlása; 
griseofulvin antifungális, a gombatubulinokhoz kapcsolódva a mitózist gátolja. 
Termelő fajok Penicillium chrysogenum, Acremonium chrysogenum, Penicillium
griseofulvum)

- Biológiai kontrollban való alkalmazásuk: rovarok ellen (Entomophtora muscae), 
növényparazita gombák ellen (Trichoderma sp.)

A gombák jelentősége: hasznuk



- Egyes fajok mikotoxinokat termelnek. Fonalas gombák (Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium fajok) másodlagos anyagcsere termékei, melyek kiválasztódnak, a 
szennyezett termék elfogyasztásával jutnak a szervezetbe. Pl. aflatoxin –
májkárosodás, ochratoxin – vesekárosítás

- Gombamérgeket termelő fajok. A méreg a termőtest elfogyasztásával jut a 
szervezetbe. Amanita phalloides (gyilkos galóca) – RNS polimeráz II gátlása, halálos 
kimenetelű májkárosodás.

- Növénypatogén fajok: gazdasági jelentőség az általuk okozott terméskiesés miatt, 
gabonaféléket, zöldségeket, gyümölcsöket károsítanak, szántóföldön vagy 
raktározott terményeken
(Olpidium brassicae, Gilbertella persicaria, Taphrina deformans, Botrytis cinerea,             

Puccinia graminis, Ustilago maydis)
- Állati kórokozók (kétéltű pusztulás az elmúlt évtizedekben)
- Humán betegségek kiváltói

1. a gombaspórák erős allergének (allergia)
2. mikózisok (a gomba jelenléte, szaporodása vezet a kórfolyamathoz)

leggyakoribb: kután mikózisok - keratin-gazdag szövetekben (Microsporum
Trichophyton fajok); legveszélyesebb: szisztémás mikózisok – belső 
szerveket érintenek (Candida albicans, candidiasis) 

A gombák jelentősége: kártételük
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Populációk közötti elemi kölcsönhatások (kompetíció 
és lehetséges kimenetei, zsákmány-ragadozó viszony 

dinamikája, funkcionális válaszok, mutualizmus) 
 
 
 
 

Segédlet záróvizsgára történő felkészüléshez 
Összeállította: Tölgyesi Csaba 

5/B 



Kompetíció 

Kölcsönhatás típusa Hatás az 1. populációra Hatás a 2. populációra 

Kompetíció negatív negatív 

Átfedés a niche-ekben többnyire készlet-forrás jellegű környezeti tényezők mentén 
Legalább relatív hiány  partnerek nem tudják kielégíteni az igényeiket, azaz 
korlátozzák egymást, de persze önmagukat is 

Típusai: direkt és indirekt kompetíció 

Kimenete függ: a partner korlátozó hatása és az önkorlátozás aránya 

(lásd részletesen a tantárgy diasorában levezetett Lotka-Volterra modelleket) 

Az egyik jobban korlátozza magát, mint a másikat és ez jobban korlátozza őt, mint 
saját magát  az előbbit kiszorítja az utóbbi = kompetitív kizárás 

Mindkettő jobban korlátozza magát, mint a másikat  valamely N̂i alatti 
egyedszámokon stabil együttélés 

Minél nagyobb a niche-átfedés, többnyire annál erősebb a kompetició 
Gause-elv: teljesen átfedő niche-sel rendelkező fajok nem élhetnek együtt 

Niche-átfedés miatti kizáródás pl. biológiai inváziók során: erős, idegenhonos 
kompetitor megjelenése  őshonos populációk kiszorítása 



Kompetíció 

Hosszú távú koegzisztencia esetén  törekvés a versengés elkerülésére 
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 2
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Forrás 1 

Fundamentális 
(prekompetitív) 
niche-ek 

Realaizált (postkompetitív) 
niche-ek 

 Valós életközösségekben a legtöbb faj populációja nem pont a 
számára legkedvezőbb körülmények között fordul elő (Ellenberg szabály) 

A zöld erősebb kompetitor 
a teljes niche-ében 

A niche-ük széle felé gyengülő 
kompeticiós képesség esetén 



Kompetíció 

Kompetíciós stratégiák: 

1. Allelopátia – kémiai anyagok (incl. antibiotikumok) segítségével a másik korlátozása 
2. Hatékonyabb forrásmegszerzés – magasabb termet, kiterjedtebb gyökérzet, 

hatékonyabb zsákmányszerzés… 
3. Agresszív interakciókban dominancia – főleg ragadozóknál, direkt kompetíció 

 
Koegzisztenciát elősegíti jelentős niche átfedés esetén is: 
1. Heterogén tér (eltérő foltokban eltérő győztes, kihalások-újratelepedések kis 

léptékben) 
2. Denzitásfüggetlen hatótényezők (stressz, zavarás stb.) alacsony szinten tartják a 
       populációméreteket  kompetitor korlátozó hatása kicsi marad (az denzitásfüggő!!) 

 
Competitve release: 
„Felszabadulás” a kompetíció alól, látszólagos niche expanzió újonnan kolonizált, 
üres/hiányos élőhelyen vagy versenytársak kihalása esetén 
Pl. szigetek, antropogén élőhelyek, betelepített fajok új élőhelyen 
 
Niche expanzió/változás más elemi kölcsönhatások változása révén is lehetséges! 
 



Táplálkozási kapcsolatok 

Primer producensek/termelők 
 – ált. növények 
 
Primer konzumensek/elsődleges fogyasztók 
 – ált. növényevő állatok 
 
Szekunder konzumensek/ragadozók 
 – ált. növényevőket fogyasztó állatok 
 
Tercier konzumensek/csúcsragadozók 
 – ált. nagyobb testű ragadozó állatok 
 
+ lebontók (szaprofágok, koprofágok, nekrofágok) 
+ mindenevők 
Speciális esetek: paraziták, parazitoidok, szuperparazitoidok 

Kölcsönhatás típusa Hatás az 1. populációra Hatás a 2. populációra 

Táplálkozási kapcsolat + ‒ 



Nzs 

Nr 

Zöld izoklin: A zsákmány azon egyedszáma, 
mely egyensúlyban tartaná a ragadozó 
egyedszámát, a kék pedig a ragadozó azon 
egyedszáma, mely egyensúlyban tartaná a 
zsákmányét. A metszéspont körül fog 
oszcillálni az egyedszámpár 

L-V modellek táplálkozásra 

Egyszerű zsákmány-ragadozó kapcsolat L-V modelljének kimenetele: 
Oszcilláció egy egyensúlyi egyedszámpár körül, a zsákmány egyedszámváltozását követi 
a ragadozóé, egy kvadránssal elmaradva. 
Jelentős önkorlátozás nélkül sosem áll be stabil állapotba! 

N1 

Időkésés oka: A ragadozó a zsákmány 
abszolút értékére reagál, nem annak 
trendjére! 

N 

t 



1) Mindkét partner egyedszámának drasztikus csökkenése  zsákmány gradálhat 
pl. rovarirtó hatása egy kártevő-ragadozó párból álló, szabályozott rendszerre 
    

N1 

N2 

N1 

N2 

L-V modellek egyszerű predikciói 

N1 

N2 

2) Túl hatékony ragadozó  kihalás 
„Ügyetlen” ragadozó  stabil együttélés 

Oka: Minél hatékonyabb a ragadozó, annál 
kisebb zsákmánypopulációnál van az 
egyensúlyi izoklinje, és így a zsákmány 
könnyen lenullázódhat… 

Voleterra szabály 



Funkcionális válaszok 

Korábbi megközelítés (L-V modellek): egyedszámok követése 

Holling-féle funkcionális válasz: ragadozónként elfogyasztott zsákmányok követése 

1. típus – denzitástól (bizonyos határig) független 

Főleg szűrögető életmódú fajok, pl. Daphnia magna vs. Saccharomyces cerevisiae 

 

Nzs 
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Nzs_e: Nzs ragadozó által 
elfogyasztott hányada  

2. típus – Keresési idő + egyéb élettani szükségletek ideje (incl. kezelési idő) 
Nzs↑  keresési idő ↓, de a többi állandó. Pl. gerinctelen ragadozók 
Magas zsákmánypopulációt kevéssé szabályoz a ragadozó!!  megléphet 
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Funkcionális válaszok 

3. típus („switching”): Nzs↑  ragadozó lassan reagál,  majd rászokik, de végül telítődik 

Nzs 

N
zs

_e
/N

r 

Nzs 

N
zs

_e
/N

zs
 

 Főleg ragadozó madarak és emlősök 

 Nagyon magas Nzs  itt is meglépés 

 Főleg több zsákmánypopuláció jelenlétében 

 Áttérés egyik zsákmányról a másikra 

 Eközben stabilizálja mindkettőt!! 
1. Zsákmány relatív gyakorisága az élőhelyen 

2. Zsákmány relatív gyakorisága az élőhelyen 



Mutualizmus 

Igen elterjedt, de nem szükségszerű, mint a másik kettő. Pl.: virágos növények és 

pollinátoraik, gyümölcs és fogyasztója, mikorrhiza, N-fixáció, zuzmó életforma stb. 

t 

N N1.pop 

N2.pop 

m
u

tu
alizm

u
s 

Obligát mutualizmus: Csak a partner egy biz. denzitása felett marad fenn 

Kihal, ha a partner denzitása ez alá esik, melyet követ a partner kihalása is. 

Alacsony környezeti sztochaszticitás mellett gyakoribb, pl. trópusokon 

Kölcsönhatás típusa Hatás az 1. populációra Hatás a 2. populációra 

Mutualizmus + + 

Fakultatív mutualizmus: partnerek 

egyedül is életképesek, együtt 

viszont nagyobb populációméreteket 

(N1.pop és N2.pop) érhetnek el: 
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Genetika

Segédlet a BSc államvizsgára való felkészüléshe z

Készítette: Dr. Sinka Rita
SZTE, 2020

Államv izsga téte l címe:
A mitózis és a meiózis eseményeinek összehasonlítása genetikai szempontból: 
kromoszómák/kromatidák/allélek szegregációja, az örökítőanyag szétosztása az utódsejtekbe. 
A mendeli genetika fogalma, annak törvényszerűségei. A kromoszómaelmélet.



-a testi sejtek mitózissal osztódva genetikailag azonos
sejtcsoportokat hoznak létre
-minden mitózis után két genetikailag azonos leánysejt
keletkezik
-a mitózis így nem hoz létre új génkombinációkat és
megőrzi a sejtek eredeti genetikai információ tartalmát
-genetikai tekintetben a mitózis legfontosabb pontja, hogy
a 2 kromatidából álló megkettőződött kromoszómák
egymástól elválnak, és a leánysejtekbe kerülnek
-az utódsejtbe egy kromatidából álló változatlan
kromoszóma szerelvény kerül

Mitózis összefoglalása

Mitózis

DNS replikáció

Mitózis



A meiózis eseményei genetikai szempontból

-meiózis genetikai szerepe azonban mindegyik organizmusnál ugyanaz: 
diploid sejtből haploid sejt létrehozása, melynek során a gének egyenlően oszlanak el az 

utódsejtek között, de a génváltozatok (allélek) új kombinációja jön létre. 

-állatoknál meiózissal ivarsejtek képződnek.
-növényeknél és gombáknál meiózissal haplospórák képződnek, az ivarsejtek pedig mitózissal
jönnek létre.

-a sejtosztódás kulcseseményei 
genetikai szempontból: 

a., Az örökítőanyag 
megkettőződése (DNS replikáció)

b., Az örökítőanyag pontos 
megoszlása az utódsejtek között

c., A genetikai információ 
rekombinálódása meiózisban



- a meiózis két egymást követő sejtosztódás,
amelyben a meiocita anyasejtből 4 utódsejt keletkezik
-a meiotikus utódsejtek kromoszómaszáma fele az
anyasejt kromoszóma számának (számfelező
osztódás)
-a 4 meiotikus termék kromoszómaszáma azonos, de
információ tartalma különböző a rekombináció miatt
-a meiózis legfontosabb genetikai következménye,
hogy az első osztódás során a homológ kromoszómák
Mendel első törvénye szerint egymástól szétválnak
(szegregáció) és külön utódsejtekbe kerülnek, de a
testvérkromatidák még továbbra is együtt maradnak.
A második osztódás alatt a testvérkromatidák válnak
szét egymástól és végül az utódsejtbe fele annyi
kromoszóma kerül, mint a kiindulási anyasejtben volt
-a meiózis genetikai szempontból legfontosabb
eseménye, a meiotikus profázisban a homológ
kromoszómák párosodása és a homológ
kromoszómák közötti pontos törés-újraegyesülés
révén a darabok kicserélődése, a homológok közötti
rekombináció

Meiózis összefoglalása

Meiózis

DNS replikáció

Meiózis I

Meiózis II



- Mendel törvényei az ivarsejtképződésre vonatkoznak, ezért azok a meiózis törvényeit 
írják le 

- a gének a kromoszómákon helyezkednek el, ezért a kromoszómák meiózisbeli viselkedése 
követi a mendeli szabályokat.

-a gaméták zigótává egyesülése véletlenszerű, nem függ a hordozott gének természetétől.

-az ivarsejtek képződése során a gén párok tagjai szétválnak egymástól, és külön 
csírasejtekbe jutnak, azaz a gaméták a gén pároknak csak egy tagját hordozzák

Tulajdonság     Fenotípus Genotípus        Allél                      Gén

Magszín               sárga            AA                  A(domináns)        magszín kialakításáért felelős gén
Aa

zöld             aa a(recesszív)

Fogalmak:
fenotípus: a megnyilvánuló tulajdonság (virágszín, magszín)
tiszta vonal: az adott tulajdonságra nézve homozigóta
allél: génváltozat, ugyanazon gén alternatív formái (A, a, a’, a”…..)

genotípus: -homozigóta domináns (AA)
-homozigóta recesszív (aa)
-heterozigóta vagy hibrid (Aa)

Meiózis és a mendeli törvények kapcsolata



P

F1

F2

F3

X

mind sárga
(beltenyésztés)

1:2:1

519 sárga mag
(3/4)

175 zöld mag
(1/4)

sárga magok zöld magoksárga és zöld magok

sárga magok zöld magok

3:1

Mendel első törvénye (szegregáció törvénye)

-tiszta vonalak létrehozása

-az F1 nemzedék egységes, annak
önbeporzással történő beltenyésztése

-a domináns (az az allél, ami két tiszta vonal
keresztezéséből származó F1 nemzedék
fenotípusát adja) tulajdonság jelenik meg az
F1-ben

-az F2 növények között megjelenik a zöld
magszínű

-az F1 növények tehát hordozzák a
képességet, hogy zöld magszínt hozzanak
létre, és az eredeti szülők tulajdonságai
változatlanok maradtak az
utódgenerációkban.

-nem keverednek a szülői jellegek

-Az öröklődést meghatározó tényezőknek
elkülöníthető részecske természetük kell
hogy legyen, mivel a fenotípusok nem
keverednek



-minden diploid egyed egy génpárt (allélpárt), azaz 2 gént 
hordoz egy adott tulajdonságra nézve

-a mendeli keresztezésmenet során F2-ben 3:1 vagy 1:2:1 
utódarányt adó „ mendelező ”  tulajdonságok egyetlen 
génhez köthetők.

Diploid egyed genotípusa:

ivarsejtek (haploidok) genotípusa:

A / A A / aa / a

A A Aa a a

Mendel első törvénye (a szegregáció törvénye):

Egy gén pár két tagja egymástól szétválva jut az ivarsejtekbe, így a gaméták egyik fele a pár 
egyik, a gaméták másik fele a pár másik tagját hordozza.

Punnett tábla: 



-két tulajdonságpárban különböző növények

Mendel második törvénye (A független kombináció törvénye):

P

F1

F2

x

x
F1F1

R/R;y/y
Gömbölyű, zöld

r/r;Y/Y
szögletes, Sárga

R/r;Y/y
Gömbölyű, Sárga

315 Gömbölyű, Sárga

108 Gömbölyű, zöld

101 szögletes, Sárga

32 szögletes, zöld

556 mag

9

3

3

1

16

R;y
ivarsejtek

r;Y
ivarsejtek

-F1 egységes, gömbölyű sárga

-F2-ben 9:3:3:1 fenotípus arány

-más tulajdonság párokkal is 9:3:3:1 arány

Az ivarsejtek képződése során az egyik gén 
alléljeinek szegregálása más gének alléljeitől 
függetlenül történik. 

Punnett tábla: 

R 

r

Y 

y
;

R Y ; R y ; r Y ; r y ;

1/4       :      1/4          :         1/4      :         1/4

egyed 
genotípusa

ivarsejtek 
lehetséges 
genotípusa

keletkezésük valószínűsége



Az öröklődés kromoszómaelmélete

kromoszómaelmélet: 
-az az elmélet, amely azt állítja, hogy az öröklődő tulajdonságokat meghatározó gének a 
mikroszkópban megfigyelhető kromoszómákon vannak.

Mi bizonyítja, hogy a gének kromoszómákon vannak?
-a nemi kromoszómák citológiailag könnyen azonosíthatók, és a rajtuk lévő gének a mendeli 
mintázattól eltérő öröklésmenetet mutatnak. A rendellenes öröklésmenet során az egyedek 
fenotípusa mindig szorosan összefügg az adott egyed nemi kromoszómakészletével.

- a gének létezését öröklődési mintázatuk bizonyítja.
- a kromoszómák létezését mikroszkópos képük bizonyítja.
- a kettőt összekapcsolja a kromoszómaelmélet.

- cikk-cakk öröklésmaenet a nemi kromoszómák öröklődésére jellemző
- Morgan és Bridges bizonyította, hogy a Drosophilák piros szemszínt kialakító white génje az X, 
nemi kromoszómán helyezkedik el.
- A genetikai és citológiai bizonyítékok együttesen támasztották alá, hogy a szemszín 
kialakításért felelős white gén az X kromoszómán helyezkedik el. 



Drosophila melanogaster szemszín öröklődése

A  szemszín ritka rendellenes öröklésmenete és a 
kromoszóma szerelvény ritka rendellenes 
öröklődése tehát közvetlenül összefügg.
Bridges citológiai bizonyítékot is gyűjtött. 
Megvizsgálta a másodlagos kivételes nőstény 
utódainak kromoszómáit, és azt találta, hogy azok 
között valóban találhatók XXY, és X0 kromoszóma 
szerelvények is. 

A genetikai és a citológiai kísérletekkel 
bizonyították, hogy a white gén az X 
kromoszómán van, azaz hogy a gének a 
kromoszómák részei.

Bridges a kivételes utódokat is megvizsgálta:
Morgan megvizsgálta a szemszín 
öröklődését reciprok keresztezésekben
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A zárvatermő növények szaporodása

Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

Készítette: Pichererné Dr Gémes Katalin
Prof. Dr. Fehér Attila

SZTE, 2020

Záróvizsga tétel címe: A zárvatermő növények szaporodása. (A vegetatív-reproduktív átmenet. A virág felépítése, az ABC
modell. A virágzás indukciójának fény- és hőmérséklet szabályozása – fotoperiodizmus, vernalizáció. A női és hím
gametofiton. A kettős megtermékenyítés folyamata. A mag és a termés típusai, szerveződésük, funkcióik.)
A felkészüléshez ajánlott „A Növények Élete” jegyzet 4. Rész a zárvatermő növények egyedfejlődésének szakaszaival
foglalkozó fejezeteinek tanulmányozása is. Elérhetőség: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/.

A magvas növények élete során két életszakasz (ivaros és ivartalan) különíthető el egymástól. Az ivartalan (sporofitikus)
életszakaszban a növény diploid (2n) sejtekből áll, mely sejtek meiótikus (számfelező) osztódásával alakulnak ki a haploid
(n) spórák melyekből azután mitózissal (számtartó osztódással) alakul ki a hím (pollen) és a női (embriózsák) gametofiton
(ivaros azaz gametofitikus életszakasz), amelyben az ivarsejtek (gaméták) differenciálódnak. Az ivarsejtek egyesülésével
jön létre a diploid (2n) zigóta, amiből új sporofiton fejlődik. Zárvatermőkben a gametofiton egy módosult hajtás, a virág,
speciális szerveiben, az ivarlevelekben (porzó, termő) fejlődik.



A vegetatív-reproduktív egyedfejlődési átmenet – a virág kialakulása
A virágzás folyamatának elindulása jelzi, hogy a magvas növények vegetatív egyedfejlődési szakaszát felváltja a reproduktív szakasz. A 
vegetatív-reproduktív átmenet során a csúcs és/vagy axilláris vegetatív hajtásmerisztéma átprogramozása megy végbe, melynek 
eredményeként virágzati, illetve virág merisztémává alakul. A kialakuló virágmerisztéma létrehozza a virágokat, amelyek specializált 
hajtások, specializált szervekkel. 

Hajtásmerisztéma típusok

Vegetatív: folytonosan növekvő (indeterminált), 

minden nóduszon vegetatív szerv (levél).

Virágzati: folytonosan növekvő (indeterminált), a  

nóduszokon vegetatív szerv (virágzati levél), vagy 
virág merisztéma fejlődik.

Virág: korlátozott növekedésű (determinált), négy   

nódusz, mindegyiken más virágszerv fejlődik: csésze 
(védelem/megporzás); szirom (védelem/megporzás); 
porzó (hím ivarlevél, megtermékenyítés); termő (női 
ivarlevél, megtermékenyítés, mag/termés fejlődés)

A virág(zat)merisztéma identitása

Virágmerisztéma azonossági transzkripciós faktorok: 
LEAFY (LFY) és APETALA1 (AP1)
(hiányukban a virág szervei helyett levélszerű szervek 
fejlődnek - „álvirágok”)

A virágzati merisztéma indeterminált növekedéséért 
a TERMINAL FLOWER1 (TFL1) fehérje felelős 
(hiányában terminális virág fejlődik)

A virágzat struktúráját (típusát) a TERMINAL 
FLOWER1 (TFL1) és a LEAFY (LFY) és APETALA1 (AP1) 
gének antagonizmusa szabja meg (kölcsönösen 
gátolják egymás kifejeződését térben és időben).

A virágszervek identitása 
(az „ABC” modell)

A négyféle virágszerv (csésze, szirom, porzó, 
termő) kialakításáért három transzkripciós faktor 
csoport („A”, B” és „C” funkció) felel. Ez úgy 
lehetséges, hogy az egyes virágörvökben 
különböző kombinációik vannak jelen: csésze 
(„A”); szirom („A” és „B”); porzó („B” és „C”), 
termő („C”). „A” és „C” egymás kifejeződését 
gátolja, ami megmagyarázza az egyes funkció 
mutánsok fenotípusát.
Az ABC modell általános érvényű, a különböző 
virágtípusok az ABC gének számával, térbeli 
kifejeződési mintázatával magyarázhatóak.

A kiterjesztett ABC modell – a kvartett modell:
A „kvartett modell” szerint minden virágörvben egy négy tagú (kvartett) transzkripciós 
faktor komplex vesz részt a szervazonosság kialakításában, az „A”, „B” és „C” faktorok 
mellett minden komplexben jelen vannak az „E” funkció” faktorai, ezekre minden 
örvben szükség van – hiányuk „álvirágokat” eredményez. Az „E” faktorok kapcsolják 
egymáshoz az egy-egy örvre jellemző „A”, „B”, „C” faktorokat.



A vegetatív-reproduktív egyedfejlődési átmenet – a virágzás ideje
A virágzás pontos időzítése nagy jelentőségű a növény sikeres szaporodása szempontjából. A virágzás idejét belső (endogén) tényezők (pl. 
biológiai kor) és külső, környezeti tényezők (pl. fény, hőmérséklet) határozzák meg. A virágzást befolyásoló tényezők végsősoron a 
virágmerisztéma identitási gének (LFY, AP1) kifejeződését indítják el a hajtásmerisztémában. 

A „nappalhossz” és a virágzás
A növények egy részének virágzását az éjszaka hossza befolyásolja
„Rövid/hosszú nappalos” növény: virágzik, ha az éjszaka hossza egy 
kritikus értéknél hosszabb/rövidebb

„Hosszúnappalos” növény (Arabidopsis):  a CONSTANS 
(CO) transzkripciós faktor  kifejeződése cirkadián 
ritmust mutat a levélben, alkonyati maximummal.  
Rövid nappalok mellett a kifejeződés csúcsa sötétre esik 
és a CO fehérje lebomlik. Hosszúnappal mellett a CO 
fehérje termelődése már fényben megkezdődik, a fény 
fotoreceptorokat aktiválva  megakadályozza CO 
lebontását. CO a levélben elindítja az FT fehérje
termelődését. FT a hajtáscsúcsba transzportálódik, ahol 
közvetve elindítja AP1 és LFY termelődését. 
FT= „florigén”, azaz virágzási „hormon” (nem klasszikus 
hormon, hanem egy mobilis  szabályozó fehérje)

A virágzás integrátor faktorok:
LFY és AP1 regulátorai

Hiányuk késlelteti, túltermelésük elindítja a 
vegetatív-reproduktív átmenetet (a virágzást): 

FLOWERING LOCUS T és D (FT, FD)
SUPPRESSOR OF CONSTANS (SOC1)

A vernalizációs szabályozás lényege egy virágzási 
represszor (FLOWERING LOCUS C, FLC) végleges 
kikapcsolása a hideg által. Ez a „kikapcsolás” a 
kromatin átszervezését jelenti a represszor gén 
(FLC)  lókuszánál. Ez ún. epigenetikus szabályozás, 
ami a hiszton fehérjék módosulásán alapul, 
megakadályozva transzkripciós faktorok 
bekötődését az FLC promóteréhez. 
Ha a hideg periódus után a növényt melegre 
helyezzük, az FLC expresszió akkor sem tér vissza. A 
virágzási kompetencia tartósan megmarad a 
növény egész további életében.

A vernalizáció
A növények egy részének virágzásához hosszabb ideig tartó alacsony 
(fagyközeli) hőmérséklet szükséges. A vernalizáció nem indítja el a 
virágzást, csak képessé (kompetenssé) teszi a növényt a virágzásra. 

„Rövidnappalos” növény (rizs): a fény nem  a CO-szerű fehérje lebontását csak 
konformációját szabályozza. Esti fényben a CO virágzási represszorként, sötétben 
virágzás aktivátorként működik, szintén egy FT-szerű fehérje génjét aktiválva.

A hideg igény (vernalizáció) és az éjszaka hosszának (hosszabbodó nappalok) 
érzékelése együttesen lehetővé teszi a növény számára a virágzás tavaszra 
való időzítését.

A biológiai kor: hasonlóan a vernalizációhoz nem váltja ki a virágzást, csak képessé teszi a növényt arra. A biológia kort transzkripciós faktoroknak a korral (pl. 
levélszámmal) változó expressziója „méri”. 

Gibberellin: a virágzást szabályozó hormon. Befolyásolja a virágzási gének kifejeződését. A vernalizációs igényt bizonyos növények esetében meg lehet kerülni 
gibberellin kezeléssel, FLC kikapcsolása nélkül.



A női gametofiton kialakulása

→ A női gametofiton fejlődése a női ivarlevélen, termőben (gynoeceum) történik, melynek részei: bibe, bibeszál, magház
→ a termőlevél belső felszínén helyezkednek el a maglécek (placenták), ezeken differenciálódnak a magkezdemények 

(ovulum), benne fejlődik a női gametofiton: az embriózsák

→ A magkezdemény részei: 
- test (nucellusz), benne az embriózsák, körülötte peteburok (integumentum)
- peteszáj (mikropile): az integumentum által szabadon hagyott nyílás
- köldökfolt (chalaza): az a rész, ahol az integumentumok és a nucellusz már nem különül el
- köldökzsinor (funikulusz): a magléchez kapcsolja a magkezdeményt

MEGASPOROGENEZIS:
1. A nucellusz egy csúcsi sejtjéből archespóra sejt 

differenciálódik
2. Az archespóra mitótikus osztódásával kialakul egy 

fedősejt és egy megaspóra anyasejt
3. A megaspóra meiózissal 4 utódsejtet hoz létre 

(tetrád)
4. A 4 megaspóra közül 3 programozott sejthalállal 

elpusztul, az egy megmaradó a funkcionális 
megaspóra

MEGAGAMETOGENEZIS
1. A funkcionális megaspóra (n) mitózissal létrehoz 8 sejtmagot 
2. A sejtmagok a pólusok felé vándorolnak, majd mindkét 

póluson 3-3 sejtmag citoplazmával és fallal körülvéve magát 
sejtté különül el:

→ A mikropile felé elhelyezkedők: a petekészülék sejtjei 
(1 petesejt+2 segítő sejt(szinergida))

→ A chalaza felé elhelyezkedők: az ellenlábas sejtek
→ A két központi mag összeolvadva az embriózsáksejt diploid

központi magjává alakul.



A hím gametofiton kialakulása

→ A hím gametofiton fejlődése a hím ivarlevélen, a porzón (androecium) történik, melynek részei: portok, porzószál
→ A porzószál (filamentum) feladata:
- tápanyag, és vízellátottság biztosítása a portok számára
- sikeres megtermékenyítés biztosítása a portok pozícionálásával
→ A portok (antéra) 4 kamrából áll→ ezek a pollenzsákok (mikrosporangiumok), bennük fejlődik a hím gametofiton: a 

pollen

MIKROSPOROGENEZIS:
1. Az antérakezdemény epidermisz alatti sejtrétegében létrejönnek 

az archespóra sejtek
2. Az archespóra sejt asszimetrikusan osztódik→ létrejön az 

elsődleges fali sejt+ az elsődleges sporogén sejt
3. Az elsődleges fali sejt mitózissal létrehozza a pollenzsák 

szomatikus sejtrétegeit (endotécium, köztes réteg, tapétum)
4. A sporogén sejt mitózissal létrehozza a mikrospóra anyasejteket
5. A mikrospóra anyasejtek meiózissal létrehozzák a 4 haploid

mikrospórát (tetrád)
6. A mikrospórák elvállnak egymástól és a vegetatív sejtektől, 

megnagyobbodnak, és kallóz tartalmú faluk képződik.

MIKROGAMETOGENEZIS:
1. A mikrospórák sejtmagja perifériálisan 

rendeződik→ kialakul egy poláris sejt
2. A poláris sejt mitózissal aszimmetrikusan

osztódva létrehozza a két magvú pollent (nagy 
vegetatív sejt, beleágyazódva egy csírasejt)

3. A vegetatív sejt kilép a sejtciklusból
4. Csírasejt mitózissal létrehozza a 2 hímivarsejtet
5. Három magvú pollen (= hím gametofiton) a nagy 

vegetatív sejtbe beágyazódott két kisebb 
hímivarsejt.

6. A pollen speciális, rendkívül ellenálló fallal 
rendelkezik, melynek köszenhetően sokáig 
megőrzi életképességét.



Megporzás (pollináció)
Folyamata:
→ A pollenszem megtapad a bibe felszínén
→ A pollen vizet vesz fel (hidratálódik)
→ A pollenfal valamelyik csírakapunál (sztómium) felszakad
→ A vegetatív sejt egy tömlőt hajt (pollentömlő), amely benne a 2 hímivarsejttel a bibe falában halad, majd behatol a 

bibeszál belső szöveteibe és eljut egészen az embriózsákba (az egyik szinergida sejtbe)
→ A pollencső vége szétrobban (okai: emelkedő ozmotikus nyomás+a pollencső falának gyengülése)→ kiszabadul a 2 

hímivarsejt
A pollináció típusai:
1. Idegenmegporzás (xenogámia): ekkor a megporzás egy faj két egyedének virágai között zajlik le; genetikailag a 

legideálisabb 
2. Önmegporzás (autogámia): ekkor a megporzás egy faj ugyanazon egyedének virágai között zajlik le
Az önmegporzás gátlásának típusai:
A. Proterandria: a bibe csak azután köti és hidratálja a virágport, amikor a saját portokok már kiürültek (időbeni gátlás)
B. Heterostilia: az ivarlevelek elhelyezkedése fizikailag ellehetetleníti a saját virágpor bibére jutását (morfológiai elkülönülés)
G. Molekuláris: a saját pollen molekuláris determinánsait felismeri a bibe és megakadályozza a pollencső kihajtását, 
növekedését.

Kettős megtermékenyítés
A felhasadt pollentömlőből kiszabadult 2 hímivarsejt egyike a petesejttel, a másik a központi sejttel olvad össze:
- petesejt + hímivarsejt→ zigóta→ új egyed
- központi sejt + hímivarsejt → triploid sejt→ endospermium



Milyen részei vannak a magnak?
maghéj+embrió+endospermium

Milyen folyamatok eredményeképpen alakulhat 
ki a mag?
1. szexuális-ivaros: KETTŐS MEGTERMÉKENYÍTÉS
2. aszexuális-ivartalan: APOMIXIS: ebben a folyamatban a zigóta 

majd abból az embrió keletkezése a magkezdemény diploid
kromoszómaszámmal rendelkező sejtjeiből (nucellusz sejt, diploid 
petesejt) indul el, a petesejt megtermékenyítése nélkül.

Hogyan és miből alakul ki a maghéj?
- A magkezdemény burkából (integumentum) alakul ki
- Kialakulását a kettős megtermékenyítés iniciálja, majd 

az embrió és az endospermium fejlődése koordinálja. 

Hogyan alakul ki az endospermium?
3 fejlődési típus:
→ celluláris: szabályos osztódások
→ helobiális: 2 sejt keletkezik, a kisebb nem osztódik 

tovább, a nagyobb a nukleáris utat követi

→nukleáris: ez a legelterjedtebb, 2 fázisa:
1. cönocitikus fázis: csak magosztódások, nincs citokinezis

2. celluláris fázis: sejtek elhatárolódása, sejtosztódások 

Milyen csoportjai különíthetők el a magvaknak az 
endospermium megléte alapján?
1. endospermikus magvak: az endospermium

megmarad a mag kifejlett koráig, pl kukorica
2. nem endospermikus magvak: az endospermium

mérete minimálisra csökken, vagy teljesen eltűnik az 
érett magban, pl lúdfű

Mely hormonok szabályozzák a mag érését?
abszcizinsav (ABS), gibberelinsav (GA3)
→ magas ABS/GA3 arány : érés elősegítése, magnyugalom 

indukálása, csírázás gátlása
→ alacsony ABS/GA3 arány: magnyugalom megtörése, csírázás 

indukálása

Milyen csoportjai vannak a magvaknak 
szárazságtűrés alapján?

Milyen szakaszai vannak a mag fejlődésének?
embriógenezis, magfeltöltődés, késői érés, maghullás

1. ORTODOX MAGVAK:
→ a mag érése során a mag 
szárazságtűrővé válik, pl. paradicsom

2. REKALCITRÁNS
Nem alakul ki a szárazságtűrés 
mechanizmusa, pl mangó



A termés: a zárvatermők jellegzetes szerve, melynek a funkciója a mag védelme és elterjedésének elősegítése 

Mi vesz részt a termés kialakításában?
Mivel a termés a termőből fejlődik, fontosabb részei 
visszavezethetők a virágfejlődés során kialakuló termő részeire 

A. Valódi termés: csak a termő vesz részt a 
kialakításában

B. Áltermés: más virágrész is részt vesz a kialakításában 
(vacok, kocsány)

Milyen a termésfal felépítése?
A. Húsos termések: a termésfal sok vizet tartalmaz
B. Száraz termések: a termésfal nem, vagy kevés vizet 

tartalmaz 

Száraz termések típusai
Hogyan történik a mag elterjesztése?

B. Zárt termések
- lependék          - makk
- ikerlependék - makkocska
- kaszat               - aszmag
- ikerkaszat         - szem

A. Felnyíló termések
- tüsző - becő
- hüvely        - becőke
- tok

A termések kialakulásának szakaszai:
1. szakasz: intenzív sejtosztódások, a termő fala növekszik, meghatározó 

hormonok: auxin, GA3
2. szakasz: sejtmegnyúlás, a termés nő, meghatározó hormonok: auxin, 

GA3, brasszinoszteroid
3. szakasz: érési szakasz, meghatározó hormonok: abszcizinsav, etilén

Az érés kezdetén van e klimakterikus légzés?

Klimakterikus termés
→ Érés kezdetén légzés intenzitása nő, 

amit megelőz egy etilén szintézis 
csúcs

→ 2 etiléntermelő rendszer működik:
1. Éretlen gyümölcsökben az etilén gátolja 

a saját szintézisét (- feed back)
2. Érett gyümölcsökben az etilén serkenti 

a saját szintézisét (+ feed back)

→ Utóérésre képesek
→ Pl. banán

Nem klimakterikus termés
→ Érés kezdetén sem a légzés 

intenzitásban, sem az 
etilén szintézisben nincs 
csúcs

→ Az érés öregedési folyamat, 
elsősorban az abszcizinsav
szabályozza

→ Utóérésre nem képesek
→ Pl. szőlő

Húsos termések típusai

Az érés célja, hogy a termést állatok elfogyasszák és a magokat elterjesszék:
a termés színe megváltozik, fala meglágyul, cukrokat, íz és illatanyagokat 
halmoz fel, állatokra káros anyagokat (pl. tanninok) lebont.

Az érés célja, hogy a termés a magokat védje és azok 
fizikai (mechanikai erő, szél, víz, állatok) elterjesztését 
biztosítsa.
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A LÉGZÉS ÉLETTANA Alapvetések: (1) állati és az emberi élet fenntartásához oxigénre van szükség, (2)ezzel párhuzamosan széndioxid keletkezik, (3) oxigén

felvétele, széndioxid leadása a tüdőben folyik, (4) gázcserét a légző-rendszer, gázok szállítását a vérkeringési rendszer biztosítja, (5) a két rendszer szoros

összefüggésben működik, közösek a szabályozott paraméterek (meghatározóak az artériás vér gáztenziói: PO2, PCO2), (6) fiziológiás értéktől való eltérés magával

vonja mind a keringés, mind a légzés változását, (7) mindezek miatt helyénvaló cardiorespiratoricus rendszerről beszélni. A gázkeverék mozgatása a

légzőrendszerben: (1) Levegő: ~ 21% O2, 79% N2, (2) emberi szervezet nyugalomban 240-280 ml/perc oxigént fogyaszt és 190-220 ml/perc széndioxidot termel,

(3) ehhez a légcserét (ventillációt) a légzőrendszer biztosítja, (4) a légzőrendszert (légzőszervet) anatómiai értelemben a felső légutak, tüdő, kis vérkör alkotják, de

tágabb értelemben a mellkas, légző izmok, szabályozó idegi struktúrák is ide tartoznak. A be- és kilégzés mechanizmusa: (1) nyugodt légzéskor csak a belégzés

aktív folyamat, (2) rekesz 1-2 cm-el száll lejjebb (300 ml térfogatnövekedés), n. phrenicus a gv. cervicalis 3.4.5. szegmenséből, (3) külső bordaközi izmok: hátulról-

felülről előre-lefelé, beidegzésük a gv. thoracalis 1-11., (4) nyugodt kilégzés: légzőizmok elernyednek (passzív f), (5) eröltetett belégzés: rekesz 10 cm-t is süllyedhet,

(6) légzési segédizmok: mm. pectorales major és minor, m sternocleidomastoideus, mm. scaleni, (7) eröltetett kilégzés: szintén aktív, hasizmok összehúzódás

(intraabdominális nyomás növekedés). Mediastinum (gátor) a mellhártya két, jórészt sagittalis szimmetriasíkkal párhuzamos, belső fali lemeze közötti tér, amelyben

fontos szervek, így a szív és a nagyerek, a tüdőkapun be- és kilépő, és a nyakról a hasüregbe futó képletek helyezkednek el. Orrüregben: csillós hengerhám,

csapkodás frekv.: 20/s, nyálka és szennyeződés kisodrás seb. 320 μm/s. Tüdő felépítése - felső légutak: orr- és szájüreg, garat, gége, itt is csillós hám (porszemek,

pollen, baktériumok eltávolítása); a tracheával alsó légutak kezdődnek, 23 dichotomikus oszlás, a 16-ig vezetési zóna, ezt követően gázcsere zóna, disztális irányban

haladva a bronchusok falában egyre csökken a porc és nő a simaizom, rugalmasság nő, bronchiolus respiratoricus falában viszont már nincs simaizom sem, de

megjelennek az alveolusok, bronchusokat és bronchiolusokat is csillós hám fedi, nyálka termelés: epitheliumban mirigyek, bronchusok simaizomzata vegetatív

beidegzést kap, szimpatikus tónus fokozódás (β2): ellazulás, bronchus dilatáció. A tüdő finomszerkezetéről: a légutak és az erek nagyon szoros kapcsolatban

vannak, az alveólusok belsejét lapos köbhám, granuláris pneumocyták (surfactant), és Clara sejtek (szekretumot, nyákot termelnek, sejttörmeléket takarítanak, légutak

tisztítása a feladatuk), valamint kehelysejtek és endokrin sejtek. Az alveólusok átmérője: kb. 300 μm, míg a diffúziós barrier kb. 0.5 μm, endothel-basalis lamina-

alveoláris hámsejt. Belégzéskor a mellkas térfogatát aktív izomösszehúzódás növeli, a rekeszizom (diafragma) ellapul, 1-2 cm-el „lejjebb száll”, gv. cerv3-5 – nerv.

phrenicus, külső bordaközi izmok (lefutás!!) gv. Thor1-12. A légzési segédizmok a m scalenus és a m ternocleidomastoideus. Kilégzés, nyugodt légzés esetén:

belégzést követően a belégző izmok elernyednek, a kilégzés passzív folyamat, a kilégző izmok (erőltetett kilégzés esetén): a hasizmok (m. transversus abdominis, m

rectus abdominis) és a belső bordaközi izmok. A tüdő térfogatai: max. térf.: 5-6 l, eupnoe: 500 ml, a légzési frekvencia 12-14, így a légzési perctérfogat 6-7 l. Tüdő

körül a mellhártya (pleura lemezek), a mellűri negatív nyomás jelentősége. A tüdő retrakciós tendenciája ↔ mellkasfal expanziós tendenciája egyensúlyban van. A

tüdő kollapszus hajlama: (retrakciós tendencia), ez teszi lehetővé, hogy a kilégzés izomaktivitás nélküli passzív folyamat legyen, a ható erők: a folyadék–gázfázison

jelentkező felületi feszültség és a tüdő rugalmas elemei. A mellkasfal expanziós tendenciája alapján nyugalmi helyzetben a mellkas tágulna, a ható erők: csigolyák,

bordák, szegycsont, bordaközi izm. és a negatív nyomás a pleuralemezek között. Térfogatfrakciók és kapacitások a tüdőben: TLC: totálkapacitás, VC:

vitálkapacitás, RV: reziduális térfogat, IC: belégzési kapacitás, FRC: funkcionális reziduális kapacitás, IRV: belégzési rezerv, VT: respirációs térfogat, ERV: kilégzési

rezerv. A felületi feszültség (Laplace-törvény): T = P x r /2 vagy P = 2 x T /r, folyadék-gáz fázishatáron mindig fellép felületi feszültség, ami a határfelületet

igyekszik csökkenteni, a légutakban hasonlóan érvényesül, mindez a lumen összeesése (kollapszusa) irányában hat, a felületi feszültséget csökkentő anyagot

(surfactant) a 2. tip. alveoláris pneumocíták termelik (pl. dipalmitoil-foszfatidilkolin v. difoszfoglicerát), a surfactant a magzati élet utolsó harmadában szintetizálódik

(surfactant hiánya: RDS) első felsírás, lejátszódó folyamatok, úszópróba. Az alveólusok nyitvatartásához a surfactant-ok mellett nagyban hozzájárul a negatív mellűri

nyomásból eredő transmurális nyomás. Az alveolusokat az un. transzmurális nyomás tartja nyitva, ami az intrapulmonális és intrapleurális nyomás különbsége:

Ptm=Ppulm–Ppl azaz Ptm = (0 – (-2 víz cm) = 2 víz cm. Ha a transzmurális nyomás kisebb, mint a rugalmas elemek retrakciós tendenciája, a tüdő kollabál, és un.

atelectasia jön létre. A tüdő tágulékonysága a rugalmas elemeknek köszönhető: a tüdő tágulékonyságát az un. compliance értékkel jellemezhetjük, ami az

egységnyi nyomásváltozásra eső térfogatváltozás: compliance = ΔV/ΔP Felnőtt humán tüdő compliance értéke: 0,2 l/Hgmm.

7 B. A légző- és a keringési rendszer felépítése és működése
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A tágulékonyság az epithelsejtek alatti kötőszövet rugalmasságától függ. Az elasztikus rostok nagyon tágulékonyak. Számos tüdőbetegségben a compliance változik:

emphysema – tágulékonyság megnő, míg fibrosis (kollagén rostok felszaporodása) – tágulékonyság csökken. A légutak áramlási ellenállásáról: A légutak

áramlással szembeni ellenállása ott nagy, ahol az áramlási sebesség nagy: pl. a bronchiolusokban, amit a bronchiólusok falának simaizomzata határoz meg. Kóros

körülmények között pl. irritáns anyagok, hideg levegő un. bronchoconstrikciót vált ki, amely a léguti ellenállás megnövekedéséhez vezet. Ez különösen a kilégzési

sebesség csökkenését eredményezi. Klinikai vizsgálat: erőltetett kilégzési sebesség mérés (forced exspiratory volume: a FEV1), melynek mérése: mély belégzés után

az 1 másodperc alatt kilégzett levegő térfogata. Az alveoláris gázcseréhez megfelelő hosszú idő kell, hogy rendelkezésre álljon. Ez bőven rendelkezésre áll még

polipnoe esetén is. Ventilláció és alveoláris gázcsere: a respirációs levegő (VT: 500 ml) utolsó részlete (kb. 150 ml) nem jut el a légzőhámig. Anatómiai holt tér

(VD): orr-, szájüreg + gége + trachea + bronchusok = 150 ml. Alveoláris térfogat (VA) a maradék = 350 ml. VT = VD+VA A gázcsere egyenetlenségei: a

ventillációs/perfúziós hányados csak a tüdő középső részén, (a 3. borda magasságában) van az ideális 0,9-1,0 körül. A hányados a tüdő csúcson 3,0, a tüdő bázisán

pedig kb. 0,7, ennek oka, hogy anatómiai, mechanikai és gravitációs okokból a helyi ventilláció és a perfúzió jelentősen különbözik a tüdő különböző részein: álló

helyzetben pl. a csúcsi részeken a perfúzióhoz képest nagyobb a ventilláció (overventilation). Minthogy az alveolus közelében lévő vérben a hemoglobin gyorsan

szaturálódik (100% közeli), az overventilation miatt nem minden oxigént tud elszállítani. A tüdő bázison a garvitáció miatt nagyobb a perfúzió aránya (Va/Q értéke 1

alá csökken), így az alveolus közelében lévő vér a hemoglobinja hamar „elfogyasztja” az alveolusokban lévő oxigént, ezért az alsó tüdőrészek kapilláris vérének oxigén

tenziója 90% alatti is lehet. A tüdőben folyó gázcsere: a tüdőkapillárisok elején az O2 tenzió 40 Hgmm, a CO2 tenzió 46 Hgmm. Az alveólusokban ez az érték 100

Hgmm és 40 Hgmm. A gázok áramlásának iránya egyértelmű: O2 az alveólus->kapilláris, CO2 kapilláris->alveólus A nagy parciális nyomásgrádiens különbségeket a

diffúziós állandók különbségei kompenzálják. Légzési gázok transzportja: vörösvérsejtek össztömege 2500 g, ez a teljes vértérfogat 45%-a (hematokrit érték 0,45,

férfiban), a vörösvérsejtek fehérjéinek 95%-a a hemoglobin (Hb), Hb molekula tömege (SI): 64,5 kDa (tetramer) 16 kDa (monomer). Oxigénszállítás: A

hemoglobin a hemet tartalmazó fehérjék (hemoproteinek) családjába tartozik. A családból a hemoglobin, mioglobin az oxigén reverzibilis megkötésére képesek. A

hemoglobin: 4 alegységből áll, minden alegység polipeptid láncból, és hemből (vastartalmú porfirin-származékból) felnőtt hemoglobin: 98% HbA, azaz, 2α és 2β

láncból áll, míg az azonos alegységekből (pl. 4 α v 4β) álló Hb nem képes oxigént szállítani a Hb-ban a vas két vegyértékű (Fe2+, ferrovas): oxigénszállítás, HbO2, Hb

dezoxihemoglobin, a 64,5 kDa Hb max 4 O2-t köt Fe3+, ferri vasat tartalmazó Hb –methemoglobin: oxigénszállításra képtelen, nitrátos vizek, methemoglobin

reduktáz karboxihemoglobin: CO affinitása a Hb-hoz 200-szor nagyobb, mint az oxigéné. Adatok a Hb oxigénszállításához: lásd kiadott előadásanyag.

Hemoglobin oxigéntelítési görbéje leírja az oxigéntelítettség és az oxigén parciális nyomása közötti összefüggést, ha az alábbi értékek állandóak: pH:

7,4, PCO2 : 40 Hgmm, t: 37 C, 3,3-BPG: 5mmol/l/vvs. Az oxigéntelítettséget nagyban befolyásolja a pH, a hőmérséklet, a PCO2, és a 2,3-DPG. A magzati Hb-nak

(Hb F: 2α 2γ) nagyobb az affinitása az oxigénhez, mint az anyai hemoglobinnak (Hb A). Következésképpen, adott placentáris oxigénnyomáson a magzati Hb

oxigént tud átvenni az anyai Hb-tól. Az előbbihez hasonló a helyzet a mioglobin esetében is; adott oxigén- nyomáson a mioglobin oxigént képes átvenni a Hb-tól.

Megfigyelhető továbbá az is, hogy míg a Hb esetében a Hb-oxigén disszociációs görbe szigmoid alakú (a tetramer szerkezet és ebből adódóan a felvehető több

oxigén miatt), a mioglobinnak hiperbolikus a disszociációs görbéje (ui. csak egy hem csoportot tartalmaz). Széndioxid szállítás, három, egymással

egyensúlyban lévő formában: (1) fizikailag oldott CO2 (5%), (2) bikarbonát formában (90%), (3) karbaminovegyület formában (5%, fehérjék, pl. Hb NH -

csoportjához kötve). Fizikailag oldott CO2 az adott hőmérsékleten az oldékonyságtól (α = 0,03 mmol/l) és a PCO2-től függ (= 40 Hgmm). A fizikailag oldott CO2

artériás vérben: 24 ml/l, vénás vérben 28 ml/l. Bikarbonátképzés: CO2 + H2O ↔ H+ + HCO3-, a vvs-ekben magas a szénsavanhidráz koncentrációja, a

folyamat jobbra eltolt. A légzési gázok (O2 is és a CO2 is) nyomás gradiensek mentén diffundálnak: a CO2 a szövetből vénás vérbe, alveólusba ,míg az O2 az

alveólusból artériás vérbe, szövetbe. Karbaminohemoglobin képzés: az oldott CO2 kémiai kötést tud létesíteni a fehérjék (elsősorban a Hb) szabad NH2 -

csoportjaival és un. karbamino-Hb jön létre Hb-NH2 + CO2 ↔ Hb-NH-COO + H+ Szövetekben a magasabb CO2 -tenzió miatt jobbra tolt,

tüdőkapillárisokban pedig az alacsonyabb CO2 miatt balra tolt a reakció. A légzés irányítása, szabályozása, Haldane és Pristley kísérlete (1935) (1) a levegő

CO2 tartalma: 0,04%, (2) 1% CO2 -nél a légzés fokozódik, (3) 3-4%-nál a légzés intenzitása 2-szeresére nő, (4) 5%-nál légszomj, (5) 10%-nál légzési perctérfogat

70-80 l, (6) 15%-nál eszméletvesztés, (7) 20%-nál narkózis. A fokozott légzésre vezető inger nem az O2 hiánya, hanem a CO2 tartalom emelkedése (a hiperkapnia).

Agytörzsi légzési központok: (1) KI és BE aktivitású neuroncsoportok, dorsalis neuroncsoport (DRG), ventrális neuroncsoport (VRG) (2) az agytörzsi

légzésszabályozó neuronok jelentős információt (aktiválást) kapnak a felszálló retikuláris rendszertől (RAS), ugyanakkor, a légzésszabályozásban résztvevő

neuronok nagy része gátló (GABA-erg és glicinerg) neuron. (3) A légzőizmok aktivitása, és ennek megfelelően, a hozzájuk futó idegek aktivitása is ritmikus.



A n. phrenicuson az aktivitás hirtelen jelenik meg, fokozatosan emelkedik (crescendo) (belégzési azaz I szakasz). A belégzés mélysége az ingerületbe kerülő

motoneuronok számától és az akcióspotenciálok frekvenciájától függ. Az aktivitás-csökkenés fokozatos (decresendo) (posztinspirációs azaz PI szakasz). Ezt követi

a kilégzés (exspirációs azaz E - szakasz). Centrális kemoreceptorok működése: (1) ezek a kemoreceptorok közvetlenül a cerebrospinális folyadék H+

koncentrációjára érzékenyek. (2) a helyi H+ koncentrációvátozások azonban az artériás vér parciális széndioxid-változásait (PCO2) tükrözik, ui. a kapillárisból a H

és a HCO - nem tud kijutni, csak a CO2. (3)a kemoreceptor sejtet aktiváló proton a kapillárisból kidiffundáló CO2-vel van szoros korrelációban. A perifériás

kemoreceptorok: (1) a glomus caroticum (n glossapharyngeushoz csatl) és a gl aorticum (n vagushoz csatl) a nagy artériák közelében, (2) Különösen érzékenyek:

O2 tenzió csökkenésére és H , K és CO2 koncentrációk emelkedésére. A perifériás kemoreceptorok szerepe a légzés szabályozásában: A glomuszok az

oxigéntenzió csökkenésének vészjelzői, ami különösen akkor jelentős, amikor krónikus hiperkapniában a centrális receptorok adaptálódtak, és nem jelzik többé a

megemelkedett CO2 szintet. A fentiek következményeként, az oxigéntenzió csökkenése (különösen 60 Hgmm PO2 alatt) a percventilláció drámai emelkedéséhez

vezet. A légzésszabályozás sémás ábrázolása: (1) a nyúltvelői belégző központ (BRG) elsődleges ingere a CO2 szint emelkedése (belégzést vált ki: rekeszizom,

külső bordaközi izmok), (2) a vér O2 tenziójának csökkenése (különösen 60 Hgmm PO2 alatt) a glomusok (caroticum, aorticum) kemoreceptorainak ingerlésével

szintén belégzést vált ki, (3) a CO2 szint emelkedése a hídban lévő apneuziás központot is aktiválja, (4) a tüdőben (légutak falában) lassan adaptálódó, tüdő

feszülését érzékelő receptorok vannak. A belégzés adott mértékénél a receptorok ingerületét a belégzés gátlása, a passzív kilégzés megindulása követi.

SZÍVMŰKÖDÉS ÉLETTANA Az emberi szív 250-300 g tömegű, a bázisánál kb. 9 cm széles, hossza kb. 12-14 cm. A thorax felső mediális részén helyezkedik el -

mediastinum. A második bordától az 5-6. bordáig nyúlik le. A szív kétharmad része a sternum középvonalától balra helyezkedik el. A tüdő a szív bizonyos részéit

elfedi. A szív bázisa a jobb váll felé mutat, a szív csúcsa pedig a bal csípő felé. A szív burkai A szív egy duplafalú zsákban, a pericardiumban található. A

pericardiumnak két rétegét lehet elkülöníteni: fibrosus pericardium (vastag, dense, kötőszövet), mely védi a szívet, „lehorgonyozza” a környező szövetekhez,

megakadályozza, hogy a szív a vérrel túltöltődjön; valamint a serosus pericardium (vékony, csúszós membrán), mely parietalis mebrán (a fibrosus membrán belső

felületéhez tapad), viscerális membrán vagy epicardium (a szív izomzatára borul). A parietális és a viscerális lemez között folyadéktér található, minimális folyadékkal

(a transzcelluláris folyadéktér része). A pericardium valamint a szívfal rétegei: (1) az epicardium közvetlenül a szív izomzatát a miocardiumot fedi, (2) a

miocardium a szívfal fő rétege, (3) a miocardiumon belül található a szívbelhártya vagy endocardium. Ép viszonyok között a nagyvérkör a véráramlással szemben

nagyobb fizikai ellenállást jelent, mint a kisvérkör, ezért a bal kamra izomfalának vastagsága a jobb kamráénak kétszerese. A szív 4 üregű, működési szempontból jobb

és bal szívfél. A vér egyirányú áramlását a billentyűk biztosítják, az üregekben létrejövő nyomásemelkedés hatására a megfelelő irányokban passzívan záródnak vagy

nyílnak. A szívizom felépítése: (1) A szív specializált szívizomsejtekből – myocitákból áll, (2) A sejtekben a vastag (miozin) és vékony (aktin) filamentumok

szarkomerekbe rendeződne-harántcsíkolat, (4) Az egymagvú myociták láncszerűen összekapcsolódva szívizomrostokat képeznek, (5) A rostok kapcsolata interkaláris

korongokon keresztül valósul meg, (6) Bennük alacsony ellenállású réskapcsolatok- gap junction (Eberth-féle vonalak) – funkcionális syntytium. Elektromos

jellemzők alapján a myociták csoportosítása: 1. Nodális szövet: SA csomó sé AV csomó, jellemzőik: spontán depolarizáció, nem működnek gyors Na+-

csatornák, az akciós potenciált a Ca2+ beáramlás hozza létre, lassú akciós potenciál, alacsony amplitúdó, lassú ingerületvezetés. 2. Pitvari és kamrai myociták és

ingerületvezető rendszer: His-köteg, Tawara-szárak, Purkinje-rostok, jellemzőik: gyors, ff. Na+-csatornák (TTX-érzékeny), akciós potenciál részben Na+ , részben

Ca2+ beáramlás, platós akciós potenciál, nagy amplitúdó, gyors ingerületvezetés. Az ingerület terjedése a szívben: (vezetési sebesség (m/s): SA-csomó 0.01, Pitvari

myociták 1.0 – 1.2, AV-csomó 0.02-0.05, His köteg 1.2 – 2.0, Tawara szárak 1.0, Purkinje rostok 2.0 - 4.0, Kamra munkaizom 0.3 – 1.0. A szinuszcsomó akciós

potenciálja-lassú akciós potenciál Pacemaker potenciál: (1) Megelőző akciós potenciál, repolarizációs fázis egyre negatívabb membránpotenciál késői K– áram),

(2) A legnegatívabb érték elérése után (ACh-aktivált K+-áram) a membránpotenciál lassan pozitívba fordul (If- áram, hiperpolarizáció aktiválja, Na beáramlás) (3) A

spontán diasztolés depolarizáció szakasza (Tranziens típusú Ca2+- csatorna, -50mV-nál nyílik), (4) A depolarizáció sebessége fokozatosan gyorsul, a pacemaker

potenciál akciós potenciál felszálló szárába megy át (L-típusú Ca2+-csatorna). A spontán ingerképzés magyarázata: az ingerképzésre specializálódott sejtek

nyugalmi potenciálja kicsi, membránjuk az ionok számára fokozottan átjárható, a spontán létrejött AP periodikusan ismétlődik. Az AV-csomó akciós potenciálja:

(1) Az AV-csomó 22 mm hosszú, 10 x 3 mm keresztmetszetű nodális szövet, (2) Szerkezete szinuszcsomóéra emlékeztet, (3) Membránpotenciálja instabil, (4) Lassú

diasztolés depolarizáció (lassabb, mint az SA csomóban!), (5) Mielőtt megindulhatna a Ca-csatornák árama (AP generálás), a gyorsan vezető pitvari myociták már

közvetítik az SA csomó ingerületét, ami az AV-csomóban AP-t indukál, (6) Az AV-csomó ritmusát tehát az SA-csomó ritmusa vezérli, (7) Szinuszritmus hiányában

az AV-csomó veszi át a ritmusgenerátor funkciót (8) Frekvenciája 40-55/perc.



A szív működése folyamatos autonóm idegrendszeri szabályozás alatt áll: (1) A szív frekvenciáját szabályozó szimpatikus és paraszimpatikus impulzusok a

szinuszcsomóra hatnak. (2) A szimpatikus ingerületek hatása: ingerképzés frekvenciája fokozódik (pozitív chronotrop hatás), ingerületvezetés sebessége fokozódik

(pozitív dromoptrop hatás), szívizom összehúzódás erőssége fokozódik (pozitív inotrop hatás), ingerlékenység fokozódik (pozitív bathmotrop hatás). (3) A

paraszimpatikus ingerületek hatása: ingerképzés frekvenciája csökken, ingerületvezetés sebessége csökken, szívizom összehúzódás erőssége csökken, ingerlékenység

csökken (4) Fokozott igénybevétel esetén a pitvarok működését a paraszimpatikus tónus csökkentésével és a szimpatikus tónus egyidejű fokozásával módosítja. (5) A

kamrák működését csak a szimpatikus tónus növelésével szabályozza, mivel az emlős szív kamrája paraszimpatikus beidegzést nem tartalmaz! Szimpatikus

aktiváció: (1) Preganglionáris rostok a gerincvelő intermediolaterális magjából erednek. (2) Átkapcsolódás a Th1-5. paravertebrális ganglionokban nikotinos ACh

receptorok (nAChR) révén. (3) Posztganglionáris rostok elérik a SA csomót, az AV csomót, a pitvari és kamrai izomrostokat. (4) A posztganglionáris rostok

transzmittere a noradrenalin (NA), mely a β1-receptoron keresztül hat: adenilátcikláz aktivitás nő, cAMP szint nő, az If-áram: meredekebb spontán diasztolés

depolarizáció, hamarabb éri el a küszöbpotenciált. A szimpatikus idegi aktivitás hatása: A β1-receptor–agonista isoprenalin (ISO, 10nM) hatása a szinuszcsomó

transzmembránpotenciál-változásaira: a spontán diasztolés depolarizáció emelkedési meredeksége nő. A noradrenalin és a vérben keringő adrenalin hatásai: növeli a

szívfrekvenciát, depolarizálja a membránt, növeli a pacemaker potenciál meredekségét, fokozza az ingerületvezetést. Paraszimpatikus aktiváció: (1) A nyúltvelői

vagus magból ered a nervus vagus (X.). (2) A preganglionáris-posztganglionáris átkapcsolódás közvetlenül a szív falában lévő ganglionban történik, transzmitter :

ACh, receptor: nAChR. (3) A posztganglionáris rostok beidegzik a szinuszcsomót, az AV csomót és a pitvari rostokat. A kamra nem kap paraszimpatikus beidegzést,

transzmitter :Ach, receptor: mAChR. Hatás: adenilátcikláz aktivitás↓, cAMP szint↓, ACh-függő K-csatornák megnyílása, hiperpolarizáció fokozódik, If-áram: később

aktiválódik, a diasztolés depolarizáció meredeksége csökken, a diasztolés depolarizáció később éri el a küszöbpotenciál értékét. Paraszimpatikus idegi aktivitás

hatása ACh révén: csökkenti a szívfrekvenciát, hiperpolarizálja a membránt, csökkenti a pacemaker potenciál meredekségét, csökkenti az ingerületvezetést (AV

blokk). A gyors akciós potenciál: (1) A pitvari és kamrai myocitákra és az ingervezető rendszer többi elemére jellemző, (2) Membránjukban gyors feszültségfüggő Na-

csatornák vannak (TTX szenzitív), (3) Az akciós potenciál amplitúdója nagyobb, (4) Fenntartott depolarizációja van – plató típusú akciós potenciál, (5) Az akciós

potenciál hosszabb ideig tart (300ms). A szív refrakter állapota: (1) A szívizomban létrejött akciós potenciál depolarizációs szakaszának kezdete után azonnal

létrejön a szívizom mechanikai kontrakciója, összehúzódása, (2) A kontrakcióra jellemző a „minden vagy semmi” válasz (küszöb feletti inger nagysága nem

befolyásolja a kontrakció nagyságát), (3) A szívizom nem tetanizálható, mert az akciós potenciál jelentős szakaszában un. abszolút refrakter periódusban van, azaz

újabb ingerre nem reagál, (4) A kontrakciós válasz több, mint fele lezajlik addig, amíg egy újabb kontrakciós válasz létrejöhet, (5) Relatív refrakter periódus idején erős

inger extrasystolét válthat ki, amit kompenzációs pauza követ. Az elektrokardiogram (EKG): A szívizomzaton végigterjedő elektromos feszültségváltozás a

testfelszín különböző pontjain is mérhető. A testfelszínről meghatározott helyzetű elektródokkal elvezetett, ciklusosan változó elektromos aktivitás az

elektrokardiogram (EKG) Az EKG felfedezéseWillem Einthoven (1860– 1927) holland fiziológus nevéhez fűződik, aki ezért 1924-ben fiziológiai és orvostudományi

Nobel-díjat kapott. Az EKG-ból levonható következtetések: (1) Szívfrekvencia, (2) Ingerület vezetési rendellenességek, (3) Arrythmiák, (4) A szív vektor iránya, (5)

Elektrolit háztartás megváltozása, (6) A szívizom hipertrófiája, (7) A szívizom ischemiája, (8) Nem nyújt tájékoztatást a szív pumpafunkciójáról, mechanikai

tevékenységéről. A szívizomsejtek aktiválódásuk során elemi elektromos dipólusként viselkednek. A szívizomsejt depolarizációja, majd repolarizációja egyenlőtlen

töltéseloszlást eredményez a szívizom felszínén. A mindenkori negatív töltések felől áram folyik a mindenkori pozitív töltések irányába. Az áramvonalak elektromos

erőteret képeznek, amelynek intenzitása a test felszínén elhelyezett elektródok és megfelelő erősítőberendezés segítségével mérhető. Amennyiben az erőtérben két

mérőelektródot helyezünk el, azok a két pont potenciálja között lévő különbséget mérik. Ilyen típusú mérést végzünk a hagyományos, ún. bipoláris vagy végtagi

elvezetésekkel, amikor a mért potenciálkülönbség az elektródok egymáshoz viszonyított elhelyezkedésétől függ. A dipólus nagysága és térbeli orientációja vektoriális

mennyiség. Az elemi vektorok eredője az ún. integrálvektor, melynek nagysága és iránya az idő függvényében változik. A testfelszínen elhelyezett elektródákkal

mérjük a potenciálváltozásokat, melyek az integrálvektor adott síkra eső vetületeinek felelnek meg. Az Einthoven féle standard elvezetések (I, II, III) bipoláris

elvezetési technikával készülnek, ami azt jelenti, hogy a két végtagon elhelyezett elektródok mindegyike ún. differens elektród, azaz a két differens elektród közötti

potenciálkülönbséget mérjük. Az EKG görbe szakaszai: P-hullám: a pitvar depolarizációja P-Q távolság: az az időintervallum, amely alatt a szinuszcsomóból

kiinduló ingerület a kamrába érkezik pitvar- kamrai átvezetési idő (átlagos értéke 0.16s) Q hullám: a papilláris izom ingerületének jele általában negatív (átlagos értéke

0.03s) R hullám: a kamraizomzat fő tömegének depolarizációja S hullám: a bal kamra hátsó bazális részének az aktiválódása, általában negatív QRS komplexum: az

egész kamraizomzat depolarizációja S-T szakasz: izoelektromos vonal. A kamraizomzat lassú repolarizációja T hullám : gyors repolarizáció (pozitív hullám).



Unipoláris elvezetések: Egy, az elektromos erőtérbe helyezett elektród a bázis környékén negatív, a csúcs felé haladva pedig egyre pozitívabb potenciálértéket mér

valamely indifferens elektródhoz képest. Ilyen típusú mérés történik az ún. unipoláris végtagi vagy mellkasi elvezetések során, amikor a mellkas felett egy adott

pontban uralkodó potenciál abszolút értékét mérjük egy nulla potenciálértéken lévő referenciaelektródhoz képest. A szívciklus: (1) Elektromos szívciklus: a pitvarok

és kamrák elektromos jelenségei. (2) Mechanikai szívciklus: egy adott szívüreg (pl. kamra) falának elernyedésekor (diasztolé) az vérrel telítődik, majd ugyanezen

szívrész izomzatának összehúzódásakor (szisztolé) az üregben lévő vér a megfelelő billentyűket kinyitva kiürül. Szívciklus=szisztolé + diasztolé. Részei: kamrai

diasztolé, pitvarok szisztoléja, a kamrák szisztoléja, a kamrai diasztolé korai fázisa. A billentyűk záródása során turbulens áramlás → szívhangok. SZISZTOLÉ

Izovolumetriás kamra kontrakció, Kamrai ejekció, A vér az aortába és a tüdőartériába ömlik. DIASZTOLÉ Izovolumetriás kamrai relaxáció, Kamrai telődés, A vér a

kamrákba ömlik. Mechanikai változások a szívciklus során: (1) A pitvari és kamrai myociták üregeket fognak körül. (2) Az izom összehúzódások rövidülésekhez

vagy a feszülés növekedéséhez vezetnek→üreg térfogatának változása vagy a térfogat állandósága mellett nyomásfokozódás Diasztolé végén a térfogat neve:

végdiasztolés térfogat (EDV) Szisztolé végén: végszisztolés térfogat (ESV) A kettő különbsége: verőtérfogat v. pulzustérfogat (SV). (3) A legerőteljesebb szisztolé

sem löki ki a kamrába beáramló összes vért! (4) Kb. a verőtérfogatnak megfelelő vérmennyiség marad a kamrában. (5) Ejekciós frakció (EF) = ürített (SV) /

végdiasztolés térfogat (EDV). (6) Klinikai kardiológiában a szív teljesítményének indikátora. Pulzustérfogat vagy verőtérfogat: Egy kamra által egy szisztolé alatt

egy vérkör felé ürített vérmennyiség–SV (stroke volume). Pulzustérfogat (SV)= végdiasztolés térfogat (EDV) – végszisztolés térfogat (ESV), azaz bal kamra esetén a

pulzustérfogat=130ml–50 ml=80 ml. A diasztolés telődés: (1) A kamrák telődése a pitvarok és a kamrák repolarizációjával kezdődik. (2) Kettős diasztolé: mindkét

pitvar és mindkét kamra ellazult állapotban van (kb. 0,4 s). (3) A vena cavak és a tüdővénák nyomása meghaladja a pitvarok nyomását. (4) A pitvarok nyomása kb. 1

Hgmm-rel meghaladja a kamrák nyomását. (5) Az atrioventrikuláris nyomás különbség nyitva tartja az AV-billentyűket→a vér a kamrákba áramlik két fázisban: gyors

ls csökkent diasztolés telődés. (6) A szemilunáris billentyűk zártak. (7) A kamrák térfogata növekszik, nyomása enyhén emelkedik. A légzés befolyásolja a vénás

telődést: (1) A be- és a kilégzés ellentétesen változtatja meg a jobb és bal pitvarba érkező vénás beáramlást, (2) Belégzés alatt több vér a jobb pitvarba → belégzés

alatt nagyobb verőtérfogat, (3) Belégzés alatt kevesebb vér a bal pitvarba → kisebb bal kamrai verőtérfogat, (4) Kilégzéskor fordítottan, (5) A különbségek egyetlen

légzési ciklus alatt kiegyenlítődnek. A pitvari szisztolé: (1) SA-csomó ingerülete áttevődik a pitvari myocitákra→pitvarok összehúzódnak (pitvari szisztolé), (2)

Ezalatt mindkét kamra diasztoléban van, (3) Vér továbbítása a kamrákba → teljes kamratelődés, (4) Pitvarok térfogata csökken, a kamrák térfogata eléri az EDV

értéket, (5) A diasztolés telődés alatt a kamrai nyomás a beáramló vér térfogatától és a kamra falának tágulékonyságától (compliance; V/ P) függ, (6) A jobb kamra

tágulékonyabb, (7) A bal kamra kevésbé tágulékony, de a nyomás emelkedése kicsi (Laplace – törvény) P=Twxdx2/2 , (8) a szarkomerhossz a maximális érték 90%-

a. A kamraszisztolé: (1) A pitvarok szisztoléját némi késéssel követi, (2) A kamraszisztolé kezdetén az emelkedő nyomás zárja az AV billentyűket→nincs

visszafolyás a pitvarok felé, (3) A pitvarokban nyomás emelkedés (billentyűk beboltosulása) → első szívhang, (4) A kamrán belüli nyomás meredeken emelkedik, de

még kisebb, mint az aorta diasztolés nyomása (aorta billentyűk zárva vannak), (5) A kamrai nyomás tovább emelkedik de a kamrák térfogata nem

változik→izovolumetriás kontrakció,(6) Ez alatt az AV billentyűket tartó annulus fibrosus síkja a szívcsúcs felé mozdul→pitvar térfogata nő, nyomása csökken→vér

beáramlása a pitvarokba a vena cavakból és a pulmonalisokból, (7) További nyomásemelkedés a kamrákban→az aorta diasztolés nyomása fölé (80

Hgmm)→szemilunáris billentyűk kinyílása, (8) A kamráknak a nagyerek nyomásával szemben kell, kilökniük a vért Az izomrostok összehúzódása rövidüléssel

jár→izotóniás kontrakció (9) Gyors ejekció → maximális nyomás a kamrában (120-130 Hgmm) Csökkent ejekció EF = SV / EDV Értéke egészséges ember bal

kamrájában 0.5-0.7 között, (10) Ha értéke 0.4 alatti vagy terhelésre nem emelkedik→szívelégtelenség. A kamradiasztolé: (1) Kamrai repolarizáció→myociták

ellazulnak → nyomáscsökkenés A kamrákban gyorsabb csökkenés, mint a nagyerekben→szemilunáris billentyűk záródása (második szívhang) (2) A szemilunáris

billentyűk záródása után a kamrák kifolyása akadályozott (az AV billentyűk még zárva vannak), (3) Folytatódó izomellazulás ellenére a térfogat nem

változik→izovolumetriás diasztolé. (4) A billentyűk záródása lassítja az aortában a vér áramlását → incisura. (5) A további nyomáscsökkenés miatt a pitvarok

nyomása meghaladja a kamrai nyomást → AV billentyűk kinyílnak → izotóniás diasztolé → a pitvarok és kamrák újra egy üreget képeznek. (5) Az annulus fibrosus a

bázis irányába mozdul → nyomásemelkedés a pitvarban → következő szívciklus kezdődik. A szívizom kontrakciójához szükséges Ca2+ forrása: (1) A

sarcolemma L-típusú Ca2+ csatornáin keresztül az extracelluláris térből (10%). (2) A sarcoplazmatikus retikulumból (90%), depolarizáció hatására történik Rianodin-

receptorokon keresztül, és Ca2+ indukált Ca2+ felszabadulás. A Ca2+ visszavétele: (1) A szarkoplazmás retikulum mebránjában lévő ATP-függő Ca-pumpa, (2) A

szarkolemmában működő 3Na+ / Ca2+ antiporter (a Na-grádienshez másodlagosan kapcsolt aktív transzport), (3) A szarkolemma Ca-pumpája (primer aktív

transzport).



Szívglikozidok: (1) Évszázadok óta alkalmazzák szívelégtelenség kezelésére, (2) Ouabain és digitáliszglikozidok hatásos gátlószerei a Na+–K+-pumpának, (3)

Jelenlétükben a mioplazma Na+-tartalma magas, (3) A myoplasma Ca2+-tartalma így nehezen cserélődik le Na+-ra, (4) A myoplasma Ca2+-tartalma magasabb

szintre áll be, (5) Az összehúzódási erő megnő. A szív pumpafunkciójának hatékonysága: Meghatározó tényezők: a szívizomrostok mekkora erőt

(erő/keresztmetszet) képesek generálni, és milyen mértékben képesek megrövidülni. Mérföldkövek: Otto Frank 19. sz. végén kísérletek izolált békaszíven, és E. H.

Starling 20. sz. elején kísérletek emlős szíven. Frank-Starling mechanizmus (szív törvénye): (1) Aorta zárásával egyre több folyadék jut a kamrába->előterhelés

(preload) a rosthosszúság növelésével egy ideig nő a kamrában a kontrakciókor kifejlődő nyomás, majd adott nyújtási fokon túl csökken. (2) A rosthosszúság-feszülés

összefüggésnek van maximuma->a változó körülményekhez való alkalmazkodás a kezdeti hosszúság változtatásával történik-> HETEROMETRIÁS

SZABÁLYOZÁS Az összehúzódások ereje az izomrostok diasztolés hosszúságától függ, ez a heterometriás szabályozás v. Frank-Starling

mechanizmus. Magyarázat: (1) Szívizomban a kontraktilis filamentumok Ca2+ érzékenysége hosszúságuk, ill. a nyújtott állapot függvénye. (2) Hetetometriás

szabályozás során a kontraktilis apparátus érzékenyebbé válik a Ca2+ iránt. (3) Szív ürege telődik->passzív nyújtás->megfeszülnek az izomsejteken belüli sorba

kapcsolt és párhuzamos elemek és a sarcolemma. (4) Passzív nyújtás hatására egy ideig alig nő a passzív feszülés->majd 90-95% felett rohamosan nő. (5) Nyújtás alatt

változik a sarcomeren belüli filamentumok átfedése. (6) összecsúszás: kereszthíd kötő helyek nem találkoznak, optimális fedés: max. feszülés, túlnyújtás: kereszthíd

kötő helyek nem találkoznak. (7) Az összehúzódások ereje nem csak az előterheléstől, hanem az utóterheléstől (afterload) azaz a összehúzódás megkezdése után az

izomra kifejtett erőtől is függ. (8) Mielőtt az izom megrövidülne, aktívan növelnie kell a feszülést utóterhelés mértéke az a feszülés, amelyet az izomnak a rövidülés

megkezdése előtt ki kell fejtenie (kamrakontrakció az aortában v. az a. pulmonalisban levő ellenállást legyőzi). (9) Az összehúzódás erőssége változatlan rosthosszúság

mellett is szabályozható, ez a homeometriás szabályozás, pozitív inotrop hatás). (10) Pozitív inotrop hatás – a szívösszehúzódás ereje nő. (11) Negatív inotrop hatás -

a szívösszehúzódás ereje csökken Szimpatikus idegek hatása vagy a mellékvesevelő adrenalinja változatlan diasztolés rosthosszúság mellett fokozza a kontrakciók

erejét. Β1-receptor → adenilátcikláz aktivitás fokozódik → cAMP –szint növekszik. A perctérfogat és szabályozása: Az a vérmennyiség, amelyet egy szívkamra 1

perc alatt a csatlakozó nagyérbe (aorta, truncus pulmonalis) juttat. Pulzustérfogat (SV)Xszívfrekvencia=PTF azaz 75 mlX72=5400ml. Mivel az SV = EDV-ESV PTF

= szívfrekvenciaX(EDV – ESV). (1) A szervezet tehát a szívfrekvencia, a végszisztolés térfogat és a végdiasztolés térfogat változtatásával szabályozza az egy perc

alatt ürített vérmennyiséget. (2) A perctérfogat értéke nem állandó! (3) Álló testhelyzetben a PTF átmenetileg kb. 25%-kal csökken. (4) Fizikai erőkifejtésre 3 -4 szeres

növekedés is bekövetkezhet. A perctérfogat szabályozása, a szív dinamikája és pumpafunkciója a Starling által kifejlesztett szív – tüdő készítménnyel

vizsgálható: (1) A kisvérköri keringés megtartott, (2) Mesterséges nagyvérkör az előterhelés és az utóterhelés szabályozható, (3) Az előterhelést a vénás beáramlás

emelésével lehet kiváltani (térfogati terhelés), (4) Az utóterhelést a perifériás ellenállás változtatásával lehet kiváltani (nyomási terhelés), (5) A szívfrekvencia csak

akkor változtatható, ha a vér hőmérsékletét növeljük/vagy csökkentjük, illetve ha szívműködést gyorsító hatóanyagokat adunk. A vénás beáramlás változtatásának

hatása a szív szisztolés és diasztolés térfogatára: Starling a bal kamrai összehúzódások alkalmazkodását a megnövekedett beáramláshoz önszabályozásnak,

autoregulációnak nevezte („a szív törvénye”). „Minél nagyobb a szívizomrostok kezdeti feszülése (kiindulási hossz), annál nagyobb munkára (erőteljesebb kontrakció)

képesek”. Mai elnevezés – heterometriás szabályozás vagy Frank-Starling mechanizmus. A Starling mechanizmus érvényesülése megnövekedett vénás

beáramlás esetén: (1) Az első 2 ciklus alatt a kamra 50 ml-es végszisztolés térfogattal dolgozik, amihez 70 ml-es vénás beáramlás adódik hozzá. (2) A 120 ml-es

végdiasztolés térfogat olyan mértékű előfeszülést és kontrakciós erőt biztosít, ami révén a kamra továbbítani tudja a beáramlott vérmennyiséget, azaz a pulzustérfogat

70 ml. (3) A 3. szívciklustól kezdve a vénás beáramlás 100 ml-re nő, de ezt a kamra csak a 6. szívciklus során tudja teljes mértékben kompenzálni, azaz csak ekkor éri

el a 100 ml-es pulzustérfogatot. A perifériás ellenállás növelésének hatása a szív szisztolés és diasztolés térfogatára:Megnövekedett perifériás ellenállás mellett

a verőtérfogat nagyobb végdiasztolés térfogattal marad állandó – utóterhelés. A Starling mechanizmus érvényesülése megnövekedett perifériás ellenállás

esetén: (1) Az első két ciklus során a végszisztolés térfogat 50 ml, ehhez járul a 70 ml-es vénás beáramlás, vagyis a kamra 120 ml-es végdiasztolés térfogattal dolgozik.

(2) A harmadik ciklusra megemeltük a perifériás ellenállást, így a kamra csak 50 ml-es pulzustérfogatot tud produkálni, aminek következtében megnő a végszisztolés

térfogat. Ehhez jön változatlanul 70 ml-es vénás telődés, tehát a végdiasztolés térfogat nő. (3) Néhány ciklus alatt, kihasználva az egyre nagyobb végdiasztolés

térfogatot, a kamra továbbítani tudja a diasztolé alatt beáramlott vérmennyiséget, azaz a 70 ml-es pulzustérfogatot.Mikor heterometriás és mikor homeometriás a

pumpafunkció szabályozása? (1) Hosszú ideig a „szív törvényét” tartották a legfontosabb tényezőnek. (2) A szív–tüdő készítmény alapján azt gondolták, hogy a

fizikai munka során a szív diasztoléban megnagyobbodik. (3) Mai nem invazív technikák bebizonyították, hogy fizikai terhelésre a perctérfogat és a pulzustérfogat

emelkedését a szív méretének megkisebbedése követi. OK: a szabályozás a szimpatikus beidegzés pozitív inotrop hatásának a következménye.



Abban az esetben, ha a szívnek szimpatikus beidegzés aktiválódása nélkül kell alkalmazkodnia (pl. béta-receptor blokkolók alkalmazása esetén) a Frank-Starling

mechanizmus lép életbe – diasztolés megnagyobbodás. Egészséges emberben szívfrekvencia fokozódás (tachycardia) is a szabályozás része.

A KERINGÉSI RENDSZER William Harvey (1628) „A vérkeringés zárt, önmagába visszatérő rendszer”. TÜDŐKERINGÉS: Jobb kamra→ Bal pitvar – kis

vérkör SZISZTÉMÁS KERINGÉS: Bal kamra→ Jobb pitvar – nagy vérkör. A két vérkör sorosan kapcsolt rendszer. Párhuzamosan kapcsolt szakaszok: agy, szív,

splanchnicus terület, vese, vázizomzat, bőr, zsírszövet, csontozat stb. A keringési rendszer feladata: (1) a szervezet ellátása tápanyagokkal, viszonylag gyorsan és

olyan távolságra is, ahol a diffúzió lehetetlen, vagy túl lassú lenne. (2) a keringés fontos az egészen kis állatok esetében is, de létfontosságú a nagy testű állatoknál, ahol

az anyagcsere gyors. (3) További feladatok: gáztranszport, hormontranszport, metabolikus végtermékek, víz és ionok szállítása a veséhez, hőtranszport, hidraulikus

erő közvetítése. Zárt vérkör követelménye: Minden egyes keresztmetszeten az áramlás intenzitása (térfogat/idő) azonos. A vér a magasnyomású rendszertől az

alacsony nyomású rendszer felé áramlik. Hemodinamika alapfogalmak: (1) Vérnyomás (hidrosztatikus) P : a vérnek az erek falára kifejtett nyomása – Hgmm (2)

Nyomásfő (perfúziós nyomás) ∆P : mindkét vérkörben a kiindulópont és a végpont között nyomáskülönbség van. Oka: szív pumpaműködése, az erek (csőrendszer)

ellenállása, ∆P – perfúziós nyomás v. nyomásfő, nagy vérkör esetében a ∆P = Paorta–Pjobb pitvar (3) Transzmurális nyomás: az ér belső nyomása és az éren kívüli

nyomás különbsége, (4) Áramlás intenzitása (Q): időegység alatt átáramlott vérmennyiség (térfogat/idő), (5) Keringés ellenállása (R): a csőrendszer ellenállása a rajta

átáramló folyadékkal szemben (hidraulikus, súrlódási ellenállás). A kamra összehúzódás energiája: a legnagyobb artériákat tágítja (nyomási energia), áramló vér

(kinetikai energia), áramló vérben súrlódás, súrlódás miatt hőfejlődés, áramlástani alapok: R(ellenállás)=U(Feszültség)/I(Áram intenzitása) Ohm törvénye nyomán.

Keringésben a súrlódási ellenállás: R=(P1-P2)/Q, ahol Q=áramlás intenzitása (térfogat/idő) (1) Adott perfúziós nyomás mellet az áramlás fordítottan arányos az

ellenállással, (2) Állandó perfúziós nyomás mellett a nagyobb ellenállás az áramlást csökkenti, kisebb ellenállás az áramlást növeli, (3) A nagy vérkörben párhuzamosan

kapcsolt keringési egységek is vannak→a perfúziós nyomás állandó, (4) Bármely érterület áramlása, a perctérfogatból való részesedése ereinek ellenállásától függ.

Teljes perifériás ellenállás vagy rezisztencia (TPR): Az összes perifériás ér által képviselt ellenállás együttvéve, Mindkét sorosan kapcsolt vérkörben a perfúziós

nyomás és a perctérfogat felhasználásával számoljuk azaz TPR=(P1-P2)/perctérfogat. A nagy vérkör esetében: TPR=P(aorta középnyoás)-P(centrális vénás

nyomás)/perctérfogat=(93-2 Hgmm)/5.5 liter/perc=16.5 Hgmm x perc/liter. Sorosan kapcsolt érszakaszoknál: TPR = R1 + R2 + R3 +...+Rn, míg párhuzamosan

kapcsolt érszakaszoknál: 1/TPR=1/R1+1/R2+1/R3+...+1/Rn. Bizonyos esetekben a konduktancia (vezetőképesség) fogalma használatos, ami az ellenállás

reciproka C=1/R tehát: C teljes = C1+C2+C3+...+Cn A lamináris áramlás: Merev falú csőben az áramló folyadék részecskéinek ineáris áramlási sebessége (cm/s)

a cső egész keresztmetszetén nem azonos. Súrlódás miatt a sebesség a cső közepén (tengelyáramban) a legnagyobb – axiális sebesség. A különböző sebességgel

mozgó részecskék vékony, koncentrikus rétegeket képeznek. Folyadékrészecskék párhuzamos áramlása. A lamináris áramlás függ: maximális áramlási sebesség,

folyadék sűrűsége, folyadék viszkozitása Az áramlás intenzitása, a perfúziós nyomás, az érgeometria és a vérviszkozitás összefüggését a Hagen-Poiseuille egyenlet írja

le. Poiseuille egyenlet: vékony, merev falú csövekben, lamináris áramlás mellett az áramlás intenzitása (Q) egyenesen arányos a perfúziós nyomással (P1-P2), a cső

sugarának (r) negyedik hatványával és fordítottan arányos a cső hosszával Q=K(P1-P2)r4/l, K az arányossági tényező: π/8η (η: folyadék belső súrlódása). Ohm-

törvényét az áramlásra vonatkoztatva megkapjuk a Hagen - Poiseuille egyenletet, azaz Q=(P1-P2)r4π/8lη Egyetlen cső áramlására vonatkozik, a hidraulikus ellenállás

nő, ha a cső hossza és az áramló folyadék viszkozitása nő, továbbá az ellenállás csökken ha a cső sugara növekszik. A vérkeringés perifériás ellenállásának

legmeghatározóbb tényezője az erek átmérője. A perifériás ellenállás szabályozó eszköze az érátmérő változtatása. Érátmérő csökken – vasokonstrikció – ellenállás

nő. Érátmérő nő – vasodilatáció – ellenállás csökken. A vér viszkozitása alapján nem newtoni jellegű folyadék: A viszkozitás a folyadék belső súrlódása, és az az

erő, amely folyadékmozgást hoz létre, a viszkozitás ellenében érvényesül. Newtoni folyadék: viszkozitása csak a hőmérséklettől függ, független az áramlási

sebességtől, a csőgeometriától és a nyírási, sebességtől. A víz valamint a vérplazma newtoni folyadék. A vérben a sejtes elemek jelenléte jelentősen emeli a viszkozitást

– anomális viszkozitás, jellemzői: kis átmérőjű csövekben a mért viszkozitás a csőátmérővel csökken, a viszkozitás függ a vér lineáris áramlási sebességétől, alacsony

lineáris sebességnél a viszkozitás nagy, nagy lineáris sebesség mellet sokkal kisebb mértékű. Ezért az in vivo mérhető viszkozitás csak látszólagos viszkozitás. A

kapillárisok és az arteriolák területén axiális áramlás van. A korong alakú vörösvértestek tengelyáramban haladnak, az áramlás irányában rendezetten helyezkednek el

→ a látszólagos viszkozitás csökken. Ha lassú áramlás → VVT aggregálódik → hosszanti rendezettség megszűnik → látszólagos viszkozitás nő. A lineáris sebesség

növekedése a lamináris áramlást turbulens áramlássá változtatja: (1) Nincsenek elkülönülő, egymástól függetlenül áramló folyadékrétegek, (2) Az áramló

folyadék részecskéi különböző irányokba mozdulnak el, nemcsak előrefelé, hanem az áramlási tengellyel szöget bezárva, Fiziológiás: szívbillentyűknél, aorta kezdeti

szakaszában, ér elágazódásoknál; Patológiás: érszűkület, billentyűhibák, vér viszkozitás kóros csökkenése.



A sorosan kapcsolt érszakaszok hemodinamikai szerepe: Befolyásoló tényezők: rugalmas/rugalmatlan kötőszöveti elemek aránya, simaizomsejtek jelenléte,

bazális membrán. Az érfal szerkezete és a hemodinamikai szerep alapján különböző érszakaszokat különítünk el: elasztikus artériák (szélkazán erek), vezető

v. konduktív funkciójú disztributív erek, rezisztencia (ellenállás) erek, kapilláris v. kicserélési erek, kapacitás erek (kis- és nagyvénák). Magas nyomású rendszer - az

aortától az arteriolákig: (1) Alacsony nyomású rendszer: Kapillárisok – teljes vénás rendszer – jobb szívfél – tüdőkeringés – bal pitvar, (2) A bal kamra egyik

részhez sem tartozik, mivel benne a nyomásváltozás 8 – 120 Hgmm között ingadozik! (3) A vérkeringés pulzáló jellege a kapillárisok területén megszűnik!

A nyomásesés az arteriolák kezdete és vége között a legnagyobb. Minden egyes keresztmetszeten azonos idő alatt azonos vérmennyiség áramlik át. A vér lineáris

áramlási sebessége az össz-keresztmetszettel fordítottan arányos. Nyomás és áramlás a nagyvérkör artériáiban (magas nyomású rendszer): A keringés magas

nyomású szakaszához tartozik az aorta és az artériák, A nagy artériák elasztikusak, a kisebbek muszkuláris típusúak, Fő funkciói: Vezető és elosztó funkció, bal kamra

szélsőségesen nagy (8- 120 Hgmm) nyomásingadozásainak csillapítása, A szívtől a szövetekig tartó véráramláshoz tartozó nyomásgradiens fenntartása, A

vérelosztódás szabályozása a rezisztenciaerek és a prekapilláris szfinkterek szelektív szabályozásával. Artériás nyomásingadozások: A pulzustérfogat értéke kb. 70

ml ami egy szisztolé (0.3 sec) alatt ürül, Az aortában a nyomás ingadozás 80 -120 Hgmm között történik, Szisztolés nyomás Psziszt=120 Hgmm, Diasztolés nyomás

Pdiaszt = 80 Hgmm, Pulzus nyomás Ppulzus = Psziszt – Pdiaszt = 40 Hgmm, Az artériás középnyomás: Pközép=Pdiaszt (80)+(Ppulzus (40)/3=93 Hgmm. Az

elasztikus erek „szélkazán” funkciója: (1) Szisztolé alatt az elasztikus artériák vért tárolnak, (2) Diasztolé alatt az artériák elasztikus összehúzódása (nem izom

kontrakció!) továbbítja a tárolt vért, (3) "szélkazán" funkció: mérsékeli a nyomásváltozások amplitúdóját, viszonylag nagy térfogat, rugalmas fal, szűk kimenet – kis

nyomásváltozással, folyamatos áramlás biztosítása. A prekapilláris rezisztencia erek áramlása (kis artériák, arteriolák, metarteriolák): (1) Elválasztják a nagy

vérkör magas és alacsony nyomású szakaszait, (2) Jellemzőjük a vastag fal és a simaizomsejtek (körkörös, ferde lefutás) jelenléte, (3) átmérő 20-200 μm, (4) erős

szimpatikus beidegzés (kivéve a szfinkterek), (5)általános vasokonstriktor tónus, (6) Ez az érszakasz felelős a TPR 50-55%-áért (r4 jelentősége), (7) Meghatározzák az

őket megelőző érszakaszon uralkodó nyomást: idegi és hormonális (=SZISZTÉMÁS SZABÁLYOZÁS), (8) Meghatározzák a mögöttük elhelyezkedő kapilláris

érszakasz nyomását, a szöveti perfúziót: Autoreguláció – miogén (basalis értónus), Kémiai (funkcionális hyperémia), Érendotél eredetű anyagok (=LOKÁLIS

SZABÁLYOZÁS), (9) A hidraulikus energia (nyomási + kinetikus) nagy része hőenergiává alakul, (10) Következmények: nagy nyomásesés az arteriola kezdete (90

Hgmm) és vége (30 Hgmm) között, Az artériák nyomáspulzusa elveszik, A kapillárisok elején szinte folyamatos áramlás. Mikrocirkuláció – kicserélési érszakasz:

(1) Terminális arteriolák, metarteriolák, prekapilláris szfinkterek, kapillárisok, posztkapilláris venulák (2) Feladata az anyagok kicserélése az éren belüli és az éren kívüli

kompartmentek között, (3) Az arteriolákban és a terminális arteriolákban a simaizom réteg összefüggő, (4) A metarteriolák falában a simaizomsejtek elszórtan

helyezkednek el, (5) A kaillárisok kezdetén néhány izomsejt gyűrűszerűen tömörül – prekapilláris szfinkter, (5) A kapillárisok 500-1000 μm hosszúságú, 5-7 μm

átmérőjű endotél csövek. A terminális arteriolák és a venulák között az áramlási összeköttetést nagyrészt a kapillárisok biztosítják: Nyugalmi körülmények között a

kapillárisok kis százaléka nyitott (az össz-átmérő az aorta 700-szorosa), Ha minden kapilláris egyszerre nyitva lenne az össz-átmérő az aorta 2800-szorosa lenne!

Intenzív vazokonstrikció alkalmával a kapillárisok 10%-ában van áramlás. A prekapilláris szfinkterek nyitása nem idegi szabályozás! Lokális metabolitok (CO2, H+,

tejsav, adenin, hipoxia) szabályozzák, nincs beidegzésük! Arteriovenosus anasztomózisok (speciális metarteriolák): Direkt összeköttetés az arteriolák és a

venulák között, Kapilláris hálózatot kikerüli, Szimpatikus idegi szabályozás, Bőrben, bőr alatti kötőszövetben arteriovenosus anasztomózisok jönnek létre

(hőszabályozás). A kapillárisok szerkezete, permeabilitása: Endothelium + bazális membrán, Az endothel sejtek plazmamembránja O2-re és CO2-re permeábilis,

Vízpermeabilitás aquaporin csatornákon keresztül zajlik, Oldott anyagok specifikus karrier molekulák segítségével, Kis-pórusok – junkcionális permeabilitás. A

szerkezet és a sejtek közötti permeabilitás alapján az endotheliumoknak 3 fő típusát különböztetjük meg: Folyamatos endothelium (Izomszövet, bőr,

Kevéssé permeábilis), Fenesztrált (ablakos) endothelium (Gyomor, bél rendszer, vese), Diszkontinuus (hézagos) endotelium (máj, lép, mellékvese, csontvelő).

Anyagtranszport a kapillárisokban: (1) anyagok átjutása: gázok: diffúzió, lipid-oldékony anyagok: érfalon keresztül diffúzió, vízoldékony anyagok: endotél sejtek

típusától függően, (2) kapillárisfal fehérjére ált. nem permeábilis – ultrafiltráció (csak víz és kis molekula jut át), a nyomásviszonyok miatti filtráció sokkal

hatékonyabb, mint a diffúzió!, artériás végen átszűrődés (filtráció) a szövet közötti térbe, vénás végen visszaszívódás a szövet közötti térből, (3) a folyadékáramlás

irányát a kapillárisokon belüli és kívüli hidrosztatikai (vérnyomás) és kolloidozmotikus (vérplazma fehérjék) nyomáskülönbség befolyásolja. A kapilláris filtráció: (1)

a vér kolloidozmotikus nyomása (P ozm ): ozmotikus nyomáskülönbség a vérplazma és a szövet közötti folyadék között (fehérjék), (2) a vér hidrosztatikai nyomása

(P kap ): vérnyomáskülönbség az erek belseje és a szövet közötti tér között; a kettő viszonya szabja meg az effektív filtrációs nyomást.



Starling-féle filtrációs mechanizmus: a vérplazmában a fehérjék konc-ja nagyobb, mint az intersticiális folyadékban->nagyobb a P ozm is! A vér kolloid

ozmotikus nyomása (BCOP): 26 Hgmm ("vizet vonz a kapillárisba"). A szövet közötti tér ozmotikus nyomása (IFOP): 1 Hgmm ("vizet vesz ki a kapillárisból"). Az

artériás és a vénás végek között a P ozm nem változik sem a kapilláris hosszában, sem a szövet közötti térben. A szövetközti tér és nyirokérrendszer: a mikroerekben

az ultrafiltrációs folyamat során folyamatosan képződik interstitialis folyadék, ez a folyadék a vérkeringési rendszer vénás oldalára a nyirokér rendszeren keresztül tér

vissza, a képződés és a termelődés egyensúlya az interstitialis folyadék térfogatát szűk határok között állandó szinten tartja, a mirocirkuláció során 2-4 liter folyadék

filtrálódik a kapillárisokba (primer nyirok), a nagyobb nyirokerek endothel bélése már folyamatos, a fehérjemolekulákat nem engedik át, a simaizomsejtek autonóm

(miogén) összehúzódásra képesek, a nyirokerekből a nyirok a nyirokcsomókba áramlik, az ellátó ér neve Vas Afferens, a nyirokcsomót elhagyó ér a Vas Efferens, a

nyirokcsomókban immunglobulinok és limfociták kerülnek a nyirokba→szekunder nyirok, a nyirokcsomót elhagyó nyirok az efferens nyirok, alsó testfélből–ductus

thoracicus míg a felső testfélből – truncus lymphaticus dexter->Vénás rendszer. A nyirokáramlásnak hármas funkciója van: (1) Az interstitialis folyadék

mennyiségének állandó szinten, tartása, (2) keringésdinamikai funkció, (3) Lymphocyta-őrjárat – védekező, immunológiai funkció, (4) Oedema képződés: ha a

mikroerekben nő a hidrosztatikai nyomás, ennek 3 fő oka lehet: prekapilláris rezisztenciaerek tágulnak, posztkapilláris rezisztenciaerek simaizmai összehúzódnak,

fokozódik a vénás nyomás (jobb szívfél elégtelenség), ha csökken a kolloid-ozmotikus nyomás. A vénás rendszer: (1) A posztkapilláris venulák - endothel csövek +

bazális membrán-ezek a kicserélési érszakaszok, (2) Venulák - kollagén rostok + adventitia megjelenése + simaizomsejtek, (3) Kis és közép vénák – intima redői

billentyűket képeznek, szív felé egyirányú véráramlás, (4) A legnagyobb vénákban és a fej vénáiban nincsenek billentyűk, (5) A vénás rendszerre jellemző a nagy

számú anasztomózis (végtagok mély vénái és a bőr alatti kötőszövet vénái között), (6) Nyomásingadozás a vénás rendszerben: venulák (15Hgmm) – jobb pitvar (0-2

Hgmm), (7) A vénák keresztmetszeti profilját a falukra nehezedő transzmurális nyomás határozza meg, (8) A vénás compliance (∆V / ∆P) 30 szorosa az artériás

értéknek, (9) A nyugalmi vértérfogat 60-70%-a itt található, (10) A keringő vérmennyiség bármely irányú változását a kapacitáserek korrigálják Pl. vérvesztés miatt

vérmennyiség csökken → vénákban levő vér áthelyeződik a többi sorosan kapcsolt érszakaszba → a vénák összeesnek (vénakollapszus) → szimp. idegrendszer

hatására fokozódó véna simaizom összehúzódás (venokonstrikció). A centrális vénás nyomás értéke 0 - +2Hgmm. A vénás keringést befolyásoló tényezők: (1)

Artériás oldalról a kapillárisokon beáramló vér térfogata (mögöttes erő), (2) A posztkapilláris rezisztenciaerek együttes miogén és neurogén tónusa, (3) A jobb szívfél

szívó hatása (teljesítménye), (4) A légzés intenzitása (belégzés fokozza a vénás beáramlást), (5) izompumpa funkció (csak a fázikus, a tónusos nem), (4)

vénabillentyűk, (5) gravitáció. Gravitációs tényezők hatása: (1) Fekvő helyzetből felállás hatására jelentős véroszlop súlya tevődik rá az alsó végtag vénáira, (2) A

hidrosztatikai nyomás növekedése kihat a vénák transzmurális nyomására – a vénák keresztmetszeti képe kör alakú lesz, (3) A láb vénáiban 500 ml vér is

raktározódhat, (4) Csökken a vénás visszaáramlás. (5) „Belső vérvesztés” – szív perctérfogata és az artériás középnyomás csökken (orthostaticus kollapszus, ájulás).

Megakadályozása: rugalmas pólya az alsó végtagokra, (6) A kapillárisokban emelkedik a nyomás, nő a filtráció – oedema képződés. Az áramlás ciklikus változása a

mellkasi vénákban: (1) A mellüreg legnagyobb vénáiban a légköri nyomás alatti értékek – „negatív” mellűri nyomás, (2) Ennek következtében a két Vena cava-ban a

transzmurális nyomás általában pozitív, a vénák tágak, az ellenállásuk kicsi, (3) A be- és kilégzés megváltoztatja az erek áramlását, (4) Belégzés alatt az intrathorakális

nyomás tovább csökken (még negatívabb lesz), (5) A vénák transzmurális nyomása fokozódik – a vénák több vért „szívnak” be a perifériáról, (6) Következmény: a

jobb pitvar telődése fokozódik, (7) Kilégzéskor fordítva. Valsalva manőver: zárt glottis mellett történő erőltetett kilégzéskor, intrathorakális nyomás erősen pozitív

lesz, ennek hatására a nagy vénák összenyomódnak, ami megakadályozza a vénás visszaáramlást a jobb pitvarba (székeléskor, vizeléskor, szülés utolsó fázisában)

Müller manőver: mély belégzési kísérlet zárt glottis mellett, intrathorakális nyomás még negatívabb lesz, a nagy vénák több vért juttatnak a jobb szívfélbe, a jobb

szívfél időlegesen megnagyobbodik. A kis vérkör: Jobb kamra→Truncus pulmonalis→tüdőkapillárisok→vena pulmonales→bal pitvar: (1) A kis vérkör a tüdők

gázcseréjét biztosítja, (2) A nagyvérkörben és a pulmonalis keringésben csak az áramlási értékek azonosak, minden más keringésdinamikai paraméter különbözik! (3)

A pulmonalis keringésben helyezkedik el a vértérfogat 10%-a kb. 500 ml vér, (4) Ebből 70-80 ml van a tüdőkapillárisokban, (5) A perctérfogat növekedésekor új

kapillárisok nyílnak, (6) A tüdőnek kettős vérellátása van: a tüdőparenchimát az aa. bronchiales rendszere látja el vérrel. A kis vérköri perfúziós nyomás a nagy

vérkörinek csak törtrésze: (1) Az artériák fala a kis vérkörben sokkal tágulékonyabb, (2) A compliance értéke nagyobb, mint a nagy vérkörben, (3) terminális artériák

szakasza sokkal tágabb és rövidebb, (4) Kevesebb simaizom, (5) A tüdőkapillárisok tágabbak, (6) Kisfokú perifériás ellenállás (a kis vérkörben nincsenek arteriolák),

(7) Lényegesen kisebb nyomásviszonyok. Az a. pulmonalis szisztolés vérnyomása 22-24 Hgmm, diasztolés vérnyomása 7-8 Hgmm, (8) A kis vérköri artériás

középnyomás 14 Hgmm, Fontos: a tüdő kapillárisok területén szövetközti folyadékképződés normális viszonyok között nincs!



A gravitációs erők befolyásolják a regionális véráramlást és a ventilációs/perfúziós hányadost: (1) A gravitációs erők jelentősen befolyásolják a szív felett és a szív

alatt a regionális transzmurális nyomásokat, (2) Függőleges testhelyzetben a transzmurális nyomás a tüdő bázisán nagyobb, mint a tüdő csúcsán. Az alveoláris

hypoxia vasoconstrictiót okoz: (1) A tüdőben a kis artériák közvetlenül az alveolusok közelében vannak, (2) Az alveolusok magas O2 tenziója miatt ezek a kis

artériák kitágulnak, (3) Ha az alveolusok O2 tenziója csökken a kis artériák simaizomzata összehúzódik hypoxiás vasoconstrictió, (4) A reakció nem a vér O2

tenziójának a következménye, hanem az alacsony alveoláris O2, tenzió miatt alakul ki, (5) A hypoxiás vasoconstrictió csak kóros körülmények között jön létre, vagy a

légutak elzáródásakor, (6) Ez a mechanizmus segíti a nem ventilált tüdőrészek kikapcsolását a keringésből, (7) A tüdővénák vérét nem hígítja a nem ventilált

tüdőrészből jövő deszaturált vér, (8) A nagy vérkör esetében a hypoxia értágító hatású!
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A genetikai anyag megváltozása. A génmutációk fajtái és molekuláris természetük, 
onkogének, tumor szupresszorok, daganatot okozó ágensek. A kromoszómamutációk és
következményeik.



génmutáció:
Pontmutáció, melyet a gén szerketének (nukleotid
sorrendjének) megváltozása okoz, és nem okoz látható 
kromoszóma szerkezeti változást.

csíravonal (germinális) mutációk: 
A gamétákat létrehozó sejtekben megjelenő 
mutációk. Mivel az utódgenerációk minden sejtjében 
örökletesen megjelenik, a genetika legfőképp ezeket 
tanulmányozza. 

forward mutáció: Mutáció, amely átalakítja a vad 
típusú allélt mutáns alléllá.

reverzió (back mutáció): Vad típusú allél létrejötte 
mutáns allélból egy véletlenszerű, ugyanazon a helyen 
bekövetkező ("második") mutációs esemény révén. 

spontán mutációk: Mutációk, amelyek mutagén 
hiányában jelennek meg, rendszerint a sejt 
enzimeinek normális működése közben bekövetkező 
hibák vagy mozgó genetikai elemek mozgása 
következtében.

- a génmutációk esetében egyetlen, vagy 
néhány bázispár cseréje, betoldása vagy 
kiesése történik.

- néhány nukleotidból álló ismétlődések 
számának jelentős megváltozása 
(trinukleotid ismétlődések).

- idegen DNS szekvenciák (pl. 
transzpozonok) génbe inszertálódása. 

- kromoszóma mutációk: nagyméretű 
szakaszok, kromoszóma darabok 
átrendeződése.

A mutációk keletkezhetnek spontán 
módon, de a nukleotidok kémiai 
változását gyakran mutagének, 
vegyszerek vagy sugárzások okozzák. 

Az élő sejt rendelkezik a mutációkat 
felismerő és javító rendszerekkel. 

A génmutációk fajtái és
molekuláris természetük



Génmutációk típusai

Kereteltolódási mutáció: bázispár
betoldása vagy kiesése történik

Bázispár csere történik
A mutagén szerek hatása:
- helyettesíthetnek egy bázist (bázisanalógok)
- úgy módosítanak egy bázist, hogy az rosszul 
párosodik (alkilálók, hidroxilálók, deaminálók). 
- úgy módosítják a bázist, hogy az egyáltalán 
nem tud párosodni más bázissal (interkalálók, 
keresztkötők, apurinálók)

spontán mutációk: mutációk, amelyek mutagén 
hiányában jelennek meg, rendszerint a sejt 
enzimeinek normális működése közben 
bekövetkező hibák vagy mozgó genetikai elemek 
mozgása következtében
interkaláló ágens: vegyület, amely beékelődik a 
DNS kettős hélix belső részében elhelyezkedő 
bázisok közé, gyakran frameshift mutációkat 
okozva. pl.: etídium bromid, akridin narancs.
bázisanalóg: vegyület, amely a DNS bázisokhoz 
hasonló molekuláris szerkezete miatt beépülhet 
a DNS-be, és ezzel többnyire mutációt okoz.
kereteltolódási (frameshift) mutáció: Egy vagy 
több nukleotid inszerciója vagy deléciója egy 
kódoló régióban, ami a transzlációs leolvasási 
keret eltolódását okozza. 

A pontmutáció egy fajtája, ahol 
purin-purin vagy pirimidin-
pirimidin csere következett be.

A pontmutáció egy fajtája, ahol 
purin-pirimidin vagy pirimidin-
purin csere következett be.



Két fő géncsoport játszik szerepet a sejtburjánzásban: onkogének és tumorszupresszorok

A genetikai anyag megváltozása eredményezheti a sejtek 
abnormális osztódását

A programozott sejthalál (apoptózis) 
megváltozása is eredményezhet tumort



-az onkogénekben történt mutációk vagy epigenetikai módosítások
aktívan beindítják a sejtosztódást, általában funkció nyeréses
mutációk révén.
-a protoonkogének alapvető sejtélettani funkciókat töltenek be, 
amelyek, ha mutációt szenvednek, akkor onkogénként daganatok
kialakulásához járulnak hozzá. 
-a protoonkogének csíravonal mutációi örökletes rákra hajlamosító
tényezőt jelentenek.
-az onkogének mutációi dominánsak, egy kópia mutációja elegendő a 
rákos burjánzás beindításához
Példák: Ras, c-myc, Src

-a tumorszupresszor gének a bennük történt mutációk vagy
epigenetikai módosítások miatt nem képesek a sejtosztódás gátlására, 
általában funkció vesztéses mutációk következtében
-a tumor szupresszor gének mutációi recesszívek, azaz két mutáns
kópia kell a teljes funkcióvesztéshez, a tumor kialakulásához. 
Példák: retinoblastoma (Rb), p53, APC

c-myc
mutációja 
transzlokációval

Onkogének:

Tumorszupresszorok:

RB mutációja



Daganatot okozó ágensek, daganatok kialakulása

karcinogén anyag: - olyan anyag vagy sugárzás, amely rákot okoz
- Ames’s teszttel kimutathatók a potenciális mutagén anyagok

A vastagbélrák kialakulása és az 
áttétképződés

Normális 
bél 
epitélium

Rendellenes 
bél epitélium

Korai 
adenóma

Átmeneti 
adenóma

Késői 
adenóma

Rákos 
daganat

Áttétes 
vastagbélrák

az APC 
tumorszupresszor gén 
inaktivációja

a K-ras onkogén
aktiválása

a 18q tumorszup-
resszor inaktivációja

a p53 tumorszup-
resszor inaktivációja

további
tumorszupresszorok
inaktivációja



Kromoszóma szerkezeti mutációk

-a kromoszómák struktúrájában és számában 
történt változás is sokszor állhat a rákos 
elváltozások hátterében (pl. a leukémia egyik 
típusa)
-a kariotípus elemzésével azonosítható a 
kromoszóma szám és a nagy kiterjedésű 
kromoszóma szerkezeti mutációk. 

Kiegyensúlyozatlan változáshoz vezet a deléció és a duplikáció.  A deficiencia vagy deléció
egy kromoszóma darab kiesése, a duplikáció egy kromoszóma szakasz megkétszereződése.

Kiegyensúlyozott kromoszóma átrendeződés az inverzió és a transzlokáció reciprok formája. 
Egy kromoszóma szakasz 180 fokos átfordulását nevezzük inverziónak, ami nem változtatja 
meg a gének számát, csak azok helyzetét.
A transzlokáció két nem homológ kromoszóma közötti részek kölcsönös kicserélődésével jön 
létre (reciprok transzlokáció). 



Az inverziók területére eső meiotikus
rekombinációk nagyméretű kromoszóma
deléciókat és dulikációkat okoznak, amelyek
életképtelenek.
A rekombináns kromoszómák így nem
jelennek meg az utódokban.

A meiózis metafázis1-ben transzlokációs
kereszt látható, amelyben a két
transzlokációs kromoszóma egymással és a
két vad típusú homológ kromoszómával is
párosodik.

Inverziós heterozigóta meiózisa Transzlokációs heterozigóta meiózisa



Kromoszómaszám változásokkal kapcsolatos mutációk
Alapfogalmak:
diploid (2n) vagy kétszeres kromoszómakészlet: minden kromoszóma két homológ 
példányban van jelen. A soksejtű eukarióták testi sejtjeinek kromoszómaszáma, ami az apától 
és anyától örökölt teljes kromoszómakészlet.
haploid (n) vagy egyszeres kromoszómakészlet: minden kromoszóma csak egy példányban 
van jelen. A soksejtű eukarióták ivarsejtjeinek, és a haploid élőlények (pl. gombák és algák) 
testi sejtjeinek kromoszómaszáma.
euploid: egész kromoszómakészlet. Az alap kromoszómaszám egész számú többszörösét 
hordozó genom (pl: haploid, diploid, vagy poliploid).

Eltérő kromoszómaszám:
poliploid:Többszörös kromoszómakészlet. Az alap kromoszómaszámnak kettőnél nagyobb 
számú többszörösével rendelkező kromoszómakészlet. Pl: 3x = triploid, 4x = tetraploid, 5x = 
pentaploid, 6x = hexaploid, 
autopoliploid: olyan poliploid, amely egyetlen genom megkettőződésével (vagy 
többszöröződésével) jött létre. (pl. dinnye, osztriga, szamóca, )
allopoliploid (amfidiploid): Olyan hibrid, amely két teljesen különböző kromoszómakészlet 
egyesülése, majd azt követő megkettőződése révén képződik. Nevét onnan nyerte, hogy 
genetikailag diploidként viselkedik. (pl. búza x rozs = Triticale)
aneuploid: nem egész kromoszómakészlet. Néhány kromoszómával több vagy kevesebb van az 
egésznél, a kromoszómaszám ezért x-nek nem egész számú többszöröse. 
(pl: X kromoszóma monoszómiája X0 = Turner szindróma, XXY triszómia = Klinefelter szindróma, 
21-es kromoszóma triszómia = Down szindróma)
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Az interkromoszómális (független) rekombináció valójában Mendel 2. törvénye, amely
mindig 50 százalékos rekombinációs gyakoriságot eredményez, 9:3:3:1 aránnyal.

Intrakromoszómális rekombináció esetén a rekombinánsok aránya kevesebb mint 50
százalék.

Mendeli számarányoktól (9:3:3:1) való eltérést az okozza, hogy a keresztezésben szereplő
gének azonos kromoszómán helyezkednek el, és ezért nem szegregálhatnak szabadon.

A diploidok rekombináns termékeit legkönnyebben a heterozigótáknak recesszív tesztelő
törzshöz való keresztezésével azonosíthatjuk.

A meiotikus rekombináció olyan haploid allélkombináció létrejötte a meiózis során, amely
különbözik a haploid szülői allélkombinációtól.

Ha tesztkeresztezésben a rekombinációs gyakoriság két gén között kisebb mint 50%, akkor a
két gén ugyanazon a kromoszómán kapcsoltan található.
Amennyiben a rekombinációs gyakoriság 50%, a két gén nem kapcsolt, és nagy
valószínűséggel különböző kromoszómákon vagy azonos kromoszómán, de nagyon távol
helyezkednek el.
A rekombinációs gyakoriságból a gének közötti távolságra következtethetünk.
A gének közötti távolság mérésével meghatározható a gének helye a kromoszómán, vagyis
géntérkép alkotható. Az első eukarióta géntérképet a Drosophila melanogaster (ecetmuslica)
esetében alkották meg.

A genetikai kapcsoltság



A kapcsoltságról akkor beszélünk, ha két vizsgált gén ugyanazon kromoszómán található. Ez 
mind a 9:3:3:1-es mind az 1:1:1:1-es mendeli F2 arányt alapvetően megváltoztatja olymódon, 
hogy az eredeti szülői génkombinációk a vártnál nagyobb arányban szerepelnek az F2 utódok 
között.  

Az intrakromoszómális rekombináció a crossing-over (átkereszteződés) következménye, 
mely a meiózis profázisában a homológ kromoszómák nem testvér kromatidái között 
jön létre. A kiazma az átkereszteződés sejttani szinonimája, a meiózis során citológiailag
(mikroszkóposan) megfigyelhető kereszt alakú képlet a homológok között.

Rekombinációs gyakoriság: rekombináns utódok száma osztva az összes

utód számával.

A térképtávolságot a rekombinációs gyakorisággal (RF) mérjük.

RF = = rekombinánsok átlagos száma
rekombináns utódok száma 

összes utódok száma 

0,01 (1%) rekombinációs gyakoriság (RF) egyenlő 1 térképegységgel, melyet T.H. Morgan 
tiszteletére centimorgannak (cM) is neveznek.    1 cM = 1 géntérkép egység (map unit, 
rövidítve m.u.)
A referencia térképeken egy kromoszóma rendszerint hosszabb mint 50 cM.
A térképezés során mindig közeli lókuszokat térképeznek egymáshoz, és az adatokat
térképfüggvénnyel pontosítják.



Az RF nagy távolságokra pontatlan 
mérőszám.

Minél távolabb van két gén a kromoszómán
annál nagyobb valószínűséggel játszódik le
átkereszte-ződés közöttük a meiózisok során.

A kapcsoltság, vagy a kapcsoltság
hiánya fontos kérdés. Az esetben, ha
a számarányok nem mutatnak
nyilvánvaló különbséget, statisztikai
vizsgálattal (2 próba) állapítható
meg, hogy a kis különbséget a
véletlen, vagy valós eltérés okozza.

A becsült és a megfigyelt adatok 
illeszkedésének vizsgálatára alkalmas 
módszer a 2 próba. Azt mondja meg, 
hogy az eltérést egy várt értéktől 
mekkora valószínűséggel okozhatja az 
alacsony mintaszám miatti 
mintavételi hiba.  

Kétpontos keresztezés során két gén közötti rekombinációs gyakoriságot mérünk, ami arányos 
a köztük lévő távolsággal. 1% rekombinációs gyakoriság = 1 térképegység (mu.) = 1 cM. 
3 pontos keresztezés esetén egyszerre 3 allélpár öröklődését (rekombinálódását) követhetjük 
egyetlen keresztezésben, de a kiértékelés itt is génpáronként történik.
A 3 pontos térképezés pontosabb a 2 pontosnál, mert abban nyomon követhetjük a kettős 
rekombináció termékeit is.

Rekombináció alapú térképezés eukariótákban



A meiózis I. profázisában történik a rekombináció a
homológok nem testvér kromatidái között, amikor
az egymás mellé rendeződött két homológ
kromoszóma mindegyike két kromatidából áll. A
rekombináció kromoszóma darabok nukleotid
pontosságú kicserélődését jelenti törés – újra
egyesülés útján, közben genetikai anyag nem vész
el.

Holliday rekombinációs modell főbb lépései
-Két nem testvér kromatida között az egy-egy DNS szála
eltörik, mjd azok átkereszteződésével kereszthíd alakul ki.
-A kereszthíd elcsúszik (vándorol).
-A kereszthíd feloldódik, ami kétféleképpen történhet: Vagy
az átkereszteződött szálak vágásával, (ami nem okoz
rekombinációt) vagy a nem átkereszteződött másik két szál
vágásával (ami rekombinációt okoz).
A heteroduplex és annak létrejötte

A kereszthíd elcsúszása miatt a két homológ nem testvér
kromatidán olyan DNS szakasz keletkezik, melynek egyik
szála az egyik, másik szála a másik homológról származik. A
két homológ szál részleges különbözősége miatt ez a szakasz
össze nem illő „mismatch” bázispárosodásokat tartalmazhat,
ezért a hibrid szakaszokat heteroduplexnek nevezzük.

A rekombináció molekuláris
eseményei Holliday
modellje. A nem-testvér
kromatidák DNS szálai
egymás alatt vannak
ábrázolva úgy, hogy az
egymáshoz közeli szálak
irányultsága azonos.

A crossing-over és a 
rekombináció

heteroduplex



A baktériumoknak nincs meiózisuk, ezért Mendel törvényei nem érvényesek rájuk. 
Genetikai vizsgálatukat a konjugáció, transzformáció, transzdukció teszi lehetővé.

A konjugáció során egy bizonyos baktérium sejt közvetlen érintkezéssel képes egy 
másik baktérium sejtbe bejuttatni a kromoszómáját, vagy annak egy darabját, így a 
két kromoszóma között létrejöhet rekombináció.

A konjugációt követő rekombináció NEM eredményez szimmetrikus termékeket, 
mert az egyik rekombináns termék mindig elvész. 

A mikróbák előnyei a genetikai analízisben, konjugáció

-Kis méret, gyors generációs idő, nagy utódszám.
-Szaporodásuk kémiai feltételei a táptalaj összetétellel szabályozhatók.
-Szelekciós technikák (rezisztencia, prototrófia)
-Gyors genetikai változékonyság, sok új allél.
-Keresztezhetők, habár meiózisuk nincs, de rekombináció van.
-A mikróbák genetikája vezetett a molekuláris biológia tudományágának 
megszületéséhez.



konjugáció: Két baktérium sejt fizikai kapcsolata, melynek során a donor
baktériumból genetikai információ (kromoszóma darab) kerül át a recipiensbe.
episzóma: Genetikai elem baktériumokban, amely képes szabadon replikálódni a
citoplazmában vagy beépül a baktérium kromoszómába és a kromoszómával együtt
replikálódik.
F faktor = fertilitási faktor: Bakteriális episzóma, amelynek jelenlétében a baktérium
"donorként" viselkedik, vagyis konjugációra képes egy F faktort nem tartalmazó
baktériummal.
Hfr sejt: (high frequency of recombination) Olyan E. coli sejtek, amelyeknek
fertilitási faktora (F faktor) beépült a kromoszómájukba. A Hfr sejtek nagy
gyakorisággal képesek kromoszóma részletek átadására (konjugáció).

A baktérium gének rekombinációját a konjugáció teszi lehetővé

A konjugáció során részlegesen diploid állapot jön létre, amit merozigótának
nevezünk. A merozigóta genetika két szempontból alapvetően különbözik az
eukarióta genetikától:
A diploid állapot nem vonatkozik a teljes genomra.
A rekombináció során a kicserélődés reciprok termékei közül csak az egyik marad
meg, a másik lebomlik.



A konjugáció során a ~ 5 millió nukleotid hosszú
E.coli kromoszóma egy alig százezer bázispár
hosszú plazmid adott szakaszához kapcsolódva
jut át az egyik sejtből a másikba.

Konjugációnál a konjugációs híd képződik,
melyen keresztül az egyik baktériumból a
fertilitási (F) faktor (egy kör alakú DNS) átjut a
másik sejtbe. Hfr törzsek esetén a bakteriális
kromoszómába beépült F faktor a kromoszómát
vagy annak egy részét is átviszi a recipiens
sejtbe, az azon lévő gének beépülhetnek a
recipiens genomba.

megszakított párosodás: A bakteriális gének
térképezésére használt technika, amely azon
alapszik, hogy konjugáció során a gének a
donorból a recipiensbe meghatározott
sorrendben és időrendben jutnak át. A
konjugációt (a donor és a recipiens
összekapcsolódását) fizikai ráhatással különböző
időpontokban megszakítják.

A genetikai információ a donor („hím”
vagy F+) sejtből kerül át a recipiens
(„nőivarú” vagy F-) sejtbe a csőszerű
fehérje képződményen, a konjugációs
hídon keresztül. (F = fertilitás). Az F
plazmid egyetlen átkereszteződéssel épül
be az E.coli kromoszómájába.

Minden páratlan
számú átkereszteződés
élet-képtelen, mert
lineáris kromoszómát
eredményez. A be nem
épült lineáris DNS
darab lebomlik. A Hfr-
ről berekombinálódott
genomi szakasz stabil,
kifejeződik a
recipiensben.



A baktérium kromoszóma térképezésének módszerei

Az első bakteriális perctérkép
A perctérkép egy kromoszóma térkép, ami a baktérium gének sorrendjét és távolságát adja
meg.
A konjugáció során a gének átjutása szigorúan lineáris sorrendben történik. HFR törzsek
konjugációja során az F+ törzs kromoszómája átkerül a tőle különböző alléleket hordozó F-

törzsbe.
Az átjutás időbeli sorrendje alkalmas a gének sorrendjének megállapítására. Az átjutási idő
pedig a gének távolságával arányos. Megszakított párosodással elkészíthető a baktérium
genetikai térképe (90 perc) . A térképtávolság két szomszédos gén átjutása között eltelt
konjugációs idővel fejezhető ki, és mértékegysége a perc.

per
c

- Térképezés megszakított konjugációval
- Térképezés transzfer grádiens alapján

Az átjutás időbeli sorrendje alkalmas a gének
sorrendjének megállapítására. Az átjutási idő pedig a
gének távolságával arányos.

Minél távolibb egy lókusz a konjugáció kiindulási pontjától, annál rosszabb hatékonysággal jut
át. Ezt a jelenséget transzfer grádiensnek nevezzük. Oka, hogy a konjugáció során a pílusok
gyakran maguktól is eltörnek, és így a konjugáció megszakad.



Különböző genotípusú fágok keresztezésével rekombinánsok nyerhetők, melyek gyakorisága 
genetikai térkép szerkesztését teszi lehetővé. Hershey a T2 fág tanulmányozása során dolgozta 
ki a fágok keresztezését. A fágok genetikai térképe kör alakú (baktériumba jutva gyors 
replikáció) és a fág fejbe csomagolt lineáris fág kromoszóma kettőssége rendkívüli példája a 
fágok fennmaradását és hatékony szaporodását célzó alkalmazkodásnak. 

A vírusok felépítése a legegyszerűbb (a DNS, RNS mint örökítőanyag mivoltának bizonyítása).
A vírusok közül a legtöbb felfedezés az E. coli vírusainak, a T és l bakteriofágok nevéhez 
fűződik.

Benzer T4 fág rII lókusszal végzett kísérleteinek tanulsága
A korábbi genetikai ismeretek szerint a rekombináció és a mutáció egységének a gént 
tekintették. Benzer kísérletei megmutatták, hogy génen belül is lejátszódhat rekombináció, és 
egy génen belül nagyszámú mutáció térképezhető egymáshoz képest.

A mutációs hely egysége csakúgy mint a rekombináció legkisebb egysége egyetlen nukleotid
pár.

Egy cisztron = egy polipeptid
A cisztron az a genetikai egység, amin belül a mutációk nem komplementálják egymást. A
cisztron egyenértékű a génnel, a gén egyetlen polipeptidet kódoló szakaszát jelöli.

A fággenomok térképezésének tanulságai
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Gerincesek (Vertebrata) 

A gerincesek (Vertebrata) a gerinchúrosokon (Chordata) belül a zsákállatok (Tunicata) 
testvércsoportját képezik.  

 

Legfontosabb közös jellemzőik közé tartozik (i) a porcos vagy csontos, többelemű belső váz 
(endoszkeleton), amely (1) szilárdítja, támasztja a testet, (2) a hozzá kapcsolódó izomzat 
révén lehetővé teszi a mozgást, (3) védelmet nyújt a belső szervek (különösen az agy és a 
gerincvelő) számára, (4) vérsejteket termel, ill. (5) ásványi anyagokat (főként kalciumot és 
foszfátot) raktároz, (ii) a dúcléc sejtek és neurogén plakódok, amelyek a fejváz elemek, 
pigmentsejtek, feji érződúcok, páros érzékszervek, stb. kialakításában fontos szerepet játszó, 
ektodermális eredetű embrionális struktúrák, valamint (iiI) az adaptív (szerzett) 
immunrendszer, amely az öröklött (természetes) immunrendszerrel együttműködve a 
védekezés második vonalát képezi a kórokozókkal szemben. 

A gerincesek fajszámbeli 
megoszlása 

A gerinceseknek több mint 65 ezer 
recens faja ismert, amelyek csaknem 
fele a sugarasúszójúak (Actinopterygii) 
közé tartozik. 



Nyálkahalak (Myxini) és ingolák (Petromyzontida) 

A törzs elsőként divergálódó ágait a porcos vázú, állkapocsnélküli, pikkelytelen, mindössze 
páratlan úszókkal, ill. egy vagy két félkörös ívjárattal rendelkező NYÁLKAHALAK (MYXINI) és 
INGOLÁK (PETROMYZONTIDA) képezik. 

 

A gerincesek fennmaradó része a porcos vagy csontoz vázú, kopoltyúív eredetű 
állkapcsokkal bíró, pikkelyes vagy pikkelytelen, páros végtagokkal (úszókkal vagy lábakkal), 
ill. három félkörös ívjárattal rendelkező ÁLLKAPCSOS GERINCESEK (GNATHOSTOMATA) közé 
tartozik.  

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 



Porcoshalak (Chondrichthyes) 

Az állkapcsos gerincesek (Gnathostomata) két fő ágát a PORCOS VÁZÚAK 
(CHONDROGNATHOSTOMATA) és a CSONTOS VÁZÚAK (OSTEOGNATHOSTOMATA) képezik.  

 

Előbbi ágat képviselik az elsődlegesen porcos vázzal, holo-, amphi- vagy hyostyl típusú 
állkapocs felfüggesztéssel, fogas (plakoid) pikkelyekkel, epidermális eredetű, lágy 
szaruképletekből álló úszósugarakkal (ceratotrichia), ill. heterocerk vagy dificerk típusú 
farokúszóval rendelkező PORCOSHALAK (CHONDRICHTHYES), azaz a tömörfejűek 
(Holocephali), ill. a cápákat és rájákat magába foglaló szalagkopoltyúsok (Elasmobranchii). 

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 



Sugarasúszójúak (Actinopterygii) 

A CSONTOS VÁZÚAKnál (OSTEOGNATHOSTOMATA) a váz legalább részben csontos, ide 
tartoznak a SUGARASÚSZÓJÚAK (ACTINOPTERYGII), az IZMOSÚSZÓJÚAK (SARCOPTERYGII), 
ill. a szárazföldi gerincesek, azaz a NÉGYLÁBÚAK (TETRAPODA). 

 

A SUGARASÚSZÓJÚAK (ACTINOPTERYGII) legfontosabb közös jellemzői az elsődlegesen 
csontos váz, a hyostyl (methyostyl) típusú állkapocs felfüggesztés, a csontos kopoltyúfedő 
(operculum), a ganoid (ősileg) vagy elazmoid (cikloid, ktenoid) pikkelyek, a csontos 
úszósugarak (lepidotrichia), a többnyire homocerk típusú farokúszó, ill. az elsődlegesen 
légzőszervként, másodlagosan hidrosztatikai szervként szolgáló léghólyag megléte. 

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 



Izmosúszójúak (Sarcopterygii) 

Az IZMOSÚSZÓJÚAK (SARCOPTERYGII), azaz a bojtosúszós halak (Crossopterygii) és a 
tüdőshalak (Dipnoi) legfontosabb közös jellemzői a másodlagosan erősen porcos váz, az 
autostyl típusú állkapocs felfüggesztés, a csontos kopoltyúfedő (operculum), a kozmoid 
(ősileg) vagy elazmoid pikkelyek, a csontos úszósugarak (lepidotrichia) vagy ezek részben 
elcsontosodott módosulatai (camptotrichia), a heterocerk (ősileg) vagy dificerk típusú 
farokúszó, ill. a légzőszervként működő vagy zsírral töltött, csökevényes léghólyag. 

 

Az izmosúszójúakból (Sarcopterygii) származtathatók le a szárazföldi gerincesek, azaz a 
NÉGYLÁBÚAK (TETRAPODA). 

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 



Négylábúak (Tetrapoda) 

A NÉGYLÁBÚAK (TETRAPODA) legfontosabb közös jellemzői a két pár, elsődlegesen 5-5 
ujjban végződő végtag, a szaruréteggel borított epidermisz, az autostyl típusú állkapocs 
felfüggesztés, az orron át való levegővételt biztosító belső orrnyílások (choanae), a 
szemhéjak, a dobhártya, a hallócsontok, ill. a Jacobson-szerv mint járulékos szaglószerv. 

 

A Tetrapoda legősibb csoportját a kétcsúcsú, nyeles fogakkal, kétféle típusú bőrmiriggyel, 
szemgolyóvisszahúzó- és szemgolyóemelő izommal, ill. többféle légzésmóddal rendelkező, 
KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) alkotják, amelyek szaporodása, ill. egyedfejlődésének kezdeti, 
lárvális szakasza elsődlegesen a vízhez kötött. 

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 



Magzatburkosok (Amniota) 

A négylábúak (Tetrapoda) fennmaradó része a víztől teljesen függetlenedett, lárva nélküli 
közvetlen fejlődésű MAGZATBURKOSOK (AMNIOTA) közé tartozik, amelyek legfontosabb 
közös jellemzője a különböző szarufüggelékek (pikkelyek, szőrök, tollak, ill. az ujjakon 
található karmok), a 12 pár agyideg (az ősibb gerincesekre jellemző 10 pár helyett), 
valamint az embriót védő, ill. az embrionális anyagcserét biztosító magzatburkok megléte. 

 

Az Amniota két fő ágát az emlősöket és kihalt rokonaik tartalmazó EMLŐSSZERŰEK 
(SYNAPSIDA), ill. a ma élő hüllőket és madarakat, valamint ezek kihalt rokonait tartalmazó 
HÜLLŐSZERŰEK (SAUROPSIDA) képezik. 

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 



Magzatburkosok (Amniota) 

A Synapsida egyedüli recens képviselőinek, az EMLŐSÖK (MAMMALIA) legfontosabb közös 
jellemzői a testet borító szőrzet, a verejték- és tejmirigyek, a különnemű fogazat, a három 
hallócsont, a rekeszizom, ill. a magvatlan vörösvértestek. 

 

A hüllők és madarak (Sauropsida) legfontosabb közös jellemzői a szuborbitális nyílás a 
szájpadcsonton, a mirigyekben szegény, pikkelyes bőr, ill. a β-keratin és kiszélesedő szabad 
idegvégződések az epidermiszben. A MADARAKat (AVES) a ma élő hüllőktől elkülöníti a 
testüket borító tollazat, a fogatlan csőr, a különböző csontösszeolvadások, a fartőmirigy, 
hangképző szervük, a syrinx, ill. a szemükben található fésű (pecten), ill. íncsont lemezek. 

Ve: Vertebrata 
Gn: Gnathostomata 
Os: Osteognathostomata 
Te: Tetrapoda 
Am: Amniota 
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Az államvizsga tétel címe: A fehérjék szerkezete. Az enzimkatalízis jellemzése, enzimkinetika,

az enzimek szabályozásának lehetőségei.



A fehérjék szerkezete
A fehérjék felépítésében résztvevő aminosavak L-konfigurációjúak, eltérő méretűek és töltésűek (20
félék), a glicin kivételével királisak és peptid kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz.

Elsődleges szerkezet: az aminosav sorrend, 1. aminosav az N-terminális. H-C-V-M-T-A-L-M-P-Y-...

Másodlagos szerkezet: a polipeptidlánc egy-egy szabályos elrendeződése pl. -hélix, -lemez.

-hélix: jobbmenetes csavarodású, menetenként 3,6 aminosavval, a menet magasság 0,54 nm, az
aminosav oldalláncok a hélix külső felszínén vannak, 4 peptid kötésnyi távolságban lévő amid
hidrogén- és karbonil oxigén atomjai közötti, a hélix tengelyével párhuzamos H-kötések stabilizálják.

-lemez: a polipeptidláncok egymás mellett, párhuzamosan (parallel vagy antiparallel)
helyezkednek el, az egymás utáni peptidkötések síkjai harmonika-szerűen illeszkednek egymáshoz,
a hidrogénhidak a szerkezet hossztengelyére merőlegesek (a peptid gerinc megfelelő atomjai között
jönnek létre), az aminosav oldalláncok váltakozva a lemez síkja fölött és alatt találhatók.

-görbület: a polipeptidlánc irányát hirtelen megváltoztatja, hidrogénkötés jön létre az 1. és a 3.
peptid-síkok között, a 2. eleme gyakran prolin.

Harmadlagos szerkezet: a teljes polipeptidlánc térbeli szerkezete, a másodlagos szerkezeti
elemek térbeli elrendeződése, az aminosav oldalláncok között kialakuló kötések és kölcsönhatások
stabilizálják, (a poláros és ionos oldalláncok kívül, a hidrofóbok pedig belül vannak).

Negyedleges szerkezet: a több polipeptid láncból álló fehérjék alegység szerkezete, az egyetlen
polipeptidláncból álló fehérjéknek, nincsen negyedleges szerkezetük.

A fehérjék pontos térszerkezetét meghatározhatjuk röntgen krisztallográfiával, illetve NMR-el.

Egy fehérje natív szerkezetének megbomlása (denaturálódása), a funkció elvesztésével is jár.



Az enzimkatalízis jellemzése
Enzimek: specifikus biokatalizátorok (szubsztrát- és reakcióspecifikusak), fehérjék. Lehetséges
reakciókat katalizálnak, az egyensúlyt nem tolják el. Nélkülük a reakciók rendkívül lassan mennének
csak végbe, csökkentik az aktiválási energiát és ez által növelik a reakciósebességet.

1 U = 1 mol/perc (optimális körülményeknél a percenként átalakított S mol-ok számát adja meg).

Aktív centrum: zseb- vagy árok-szerű bemélyedés az enzim felületén, a fehérjemolekula kis
részlete, ahol a reakcióban részt vevő anyag a szubsztrát (S) kötődik (szubsztrát kötőhely:
meghatározza a specifitást), illetve átalakul (katalitikus hely: meghatározza, milyen típusú reakciót
katalizál az enzim, pl. oxidoredukció, csoport transzfer, hidrolízis, izomerizáció). Úgy alakul ki, hogy
a polipeptidlánc lineáris szekvenciájában egymástól távol elhelyezkedő oldalláncok a lánc
gombolyodása folytán térközelbe kerülnek, egymással kölcsönhatásokat alakítanak ki, így
befolyásolva az egyes oldalláncok eredeti, kémiai tulajdonságait. (Pl. a szeril-proteázoknál az aktív
centrumban lévő Ser aminosavoldallánc más oldalláncokkal (His, Asp) való kölcsönhatás révén
reaktívvá, nukleofillé válik, holott egyéb Ser aminosavoldalláncok kevésbé reaktívak). Az enzimek
megkötik a S-t, és megfelelő módon átalakítják. A S az enzimhez főleg másodlagos kötésekkel
kapcsolódik, de néha átmenetileg kovalens kötésű kapcsolat is kialakulhat.

Kulcs-zár elmélet (Fischer): a S úgy illik az aktív centrumba, mint a kulcs a zárba. A S specifitást
jól értelmezi, azonban az enzimet túl merevnek tarja.

Indukált illeszkedés hipotézis (Koshland): a S indukálja az aktív konformáció kialakulását.

Fluktuációs illeszkedés hipotézis (Straub F. Brunó és Szabolcsi Gertrúd): az enzim számos
konformáció között fluktuál, ezek közül a S az aktív konformációjúhoz kötődik.



A katalízis mechanizmusa lehet sav-bázis katalízis: protontranszfer történik az enzim és a S között
(ribonukleáz), kovalens katalízis: átmenetileg kovalens kötés alakul ki az enzim és a S között
(kimotripszin: kovalens- és sav-bázis katalízis) és fémion katalízis (szénsav anhidráz).

Az enzimek jelentős része összetett: kis-méretű, hőstabil, nem fehérje részt is tartalmaz, amely
nélkülözhetetlen a működéséhez. A koenzimek közvetlenül részt vesznek a katalitikus folyamatban
és meghatározzák annak jellegét. Az apoenzim az enzim fehérje része kofaktor nélkül, inaktív. A
holoenzim pedig az apoenzim a kofaktorral együtt. A koenzimek gyakran vitaminok származékai
(NAD+ – niacin, FAD – riboflavin, piridoxál foszfát - piridoxin). A reakció során a koenzimek kémiailag
megváltoznak, ezért egyetlen enzim reakcióját tekintve a koenzimje lényegében egy szubsztrát. A
sejt szempontjából azonban a koenzimek alapvetően különböznek a szubsztrátoktól, mivel a
koenzimek egy másik enzimatikus reakció során regenerálódnak. A prosztetikus csoport szorosan
kötött koenzim, a koenzim lazán kötött prosztetikus csoport.

Az enzimeket, a katalizált reakció lényege alapján 6 osztályba soroljuk. A többezernyi metabolikus
reakció besorolható a 6 osztály valamelyikébe, vagyis ezek minden lehetséges reakciótípust
magukba foglalnak. A 6 enzim-osztály mindegyike alosztályokat is tartalmaz, melyek ugyancsak
további csoportokra oszlanak. Az osztályokat, az alosztályokat, a csoportokat és ezeken belül az
egyes enzimeket arab számokkal jelöljük. Egy-egy enzimet így 4, egymástól pontokkal elválasztott
szám határoz meg, elé EC rövidítést írva. (Hexokináz: ATP: D-hexóz-6-foszfotranszferáz, EC 2.7.1.1.).

Egy-egy ilyen szám azonban nem minden esetben képvisel csupán egyetlen fehérjét. Az azonos
szubsztrátok azonos reakcióját katalizáló, ám elsődleges szerkezetükben egymástól különböző
enzimeket izoenzimeknek nevezzük. Az izoenzimek különböznek egymástól szabályozásukban, a
sejten belüli elhelyezkedésükben, a különböző szervek vagy sejttípusok közti megoszlásukban és
az általuk katalizált reakció sebességében is.



A 6 enzimosztály:

Oxidoreduktázok (EC 1.): redoxi reakciót katalizálnak. Egyik molekula oxidálódik, a másik
redukálódik. A különböző alosztályokba eltérő mechanizmussal működő enzimek tartoznak. A
katabolikus (lebontó) és az anabolikus (szintetikus) reakciók jelentős része oxidoredukció. Jellemző
koenzimei a NAD+ (pl. malát-dehidrogenáz), a NADP+, a FAD (pl. szukcinát-dehidrogenáz), a FMN,
a koenzim-Q és a liponsav.

Transzferázok (EC 2.): funkcionális csoportokat visznek át egyik szubsztráról a másikra, vagy
ugyanazon szubsztrát egyik csoportjáról a másikra. Koenzimeik pl. az ATP, a piridoxál-foszfát, az
UDP, a CDP, a biotin, a koenzim-A és a tiamin-pirofoszfát. A különböző alosztályokat a különböző
csoportok átvitelét katalizáló enzimek képezik. A transzferázokhoz tartoznak a kinázok (pl.
hexokináz), melyek az ATP terminális foszfát csoportját helyezik át a szubsztrátra.

Hidrolázok (EC 3.): szubsztrátok hasítását végzik víz segítségével. A hidrolázok közé tartoznak az
amilázok, a nukleázok, a lipázok és a peptid kötéseket hidrolizáló proteázok is. Ez az egyetlen
enzimosztály, amelyre nem jellemző koenzimek részvétele.

Liázok (EC 4.): a szubsztrát molekulát úgy hasítják két részre, hogy az egyik termék molekulában
kettős kötés jön létre (aldoláz). Visszafelé kettős kötésre történő addíció. A katalizált reakció során
víz, ammónia, CO2, vagy valamilyen más molekula adódik egy molekulához vagy vonódik el belőle.

Izomezázok (EC 5.): egy szubsztrát molekula izomer átalakulását katalizálják (epimerek,
szerkezeti izomerek, cisz-transz (retinál izomeráz), aldóz-ketóz átalakulások).

Ligázok (EC 6.): energiaigényes szintéziseket katalizálnak. Úgy kapcsolnak össze különböző
molekulákat, hogy ehhez egyidejűleg nagy energiájú foszfátkötés hasításából származó energia
szükséges, mely molekula lehet ATP (glutamin-szintetáz), vagy más nukleozid trifoszfát is.



Enzimkinetika

A S az aktív centrumba kötődik. Létrejön az ES komplex, melyből vagy enzim és termék lesz, illetve
széteshet enzimre és S-ra. A [S] növelésével a reakció sebessége először folyamatosan nő, majd
elérve a maximális sebességet, nem változik tovább. A maximális reakciósebességnél minden enzim
molekula ES komplexet képez, tehát dolgozik.

Michaelis-Menten egyenlet:

Ez egy derékszögű hiperbola egyenlete, ahol Vmax a maximális sebesség, és KM a Michaelis állandó.
Az enzimatikus reakcióknál a reakciósebesség nem lineáris függvénye a [S]-nak. A KM a Vmax feléhez
tartozó [S]. Kis KM a S-hoz való nagy affinitást jelent. Az enzimek KM értéke 10-7-, és 10-2 M közötti.
Fiziológiás körülményeknél az enzimek általában a KM értékéhez közeli [S]-nál működnek.

A Michaelis-Menten modell alkalmazhatóságának feltételei: Az enzim minden aktív centrumához
csak egy S kötődik. A [S] a reakció során nem változik, vagyis a S feleslegben van. Az enzim és a S
közti egyensúly gyorsan beáll. Kinetikailag stabil ES komplex alakul ki. A második lépés nem
megfordítható. A termék gyorsan disszociál az enzimről.

Meghatározható a KM és a Vmax értéke 1/v-t ábrázolva az [S] reciprokának a függvényében. A
Lineweaver-Burk féle ábrázolás csupán az egyik, a sok ismert linearizálási forma közül. A kettős
reciprok értékhez úgy jutunk, hogy a Michaelis egyenlet mindkét oldalának reciprokát vesszük.
Elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket egy egyenes egyenletét kapjuk. Az egyenes
iránytangense KM/vmax, és a tengelymetszet az y tengelyen pedig 1/vmax.



Az enzimek szabályozásának lehetőségei: pH, hőmérséklet, S- és koenzim koncentráció,
inhibitorok, aktivátorok, enzim konkurrencia, izoenzimek, kompartmentalizáció, allosztérikus
szabályozás (feedbach szabályozás), kovalens módosítás (foszforiláció-defoszforiláció, acetilálás-
dezacetilálás, zimogének, enzimkaszkádok) és az enzim mennyiségének a megváltoztatása.

Irreverzibilis gátlás: az inhibitor kovalens kötéssel kötődik az enzimhez, így csak rendkívül lassan,
vagy egyáltalán nem disszociál le. Pl. a szeril-proteázok inaktiválhatók di-izo-propil-fluoro-foszfáttal,
mely csak a natív enzim aktív centrumában lévő Ser oldallánccal reagál, a denaturáltéval nem.

Reverzibilis gátlások: Kompetitív (versengő, vetélkedő) gátlás

A S és a kompetitív inhibitor (I) szerkezete hasonló, versengenek
a S kötő helyért. Nem keletkezhet ESI komplex. Az I csökkenti az
ES komplex kialakulásának valószínűségét. Nagy [S]-nál viszont
valószínűbb a S kötődése az I-rénál. A terápiában fontos a valódi
kompetíció, egy enzim S-jához hasonló szerkezetű molekulák
tervezése, melyek elfoglalhatják a S helyét, meggátolva kötődését.
Antimetabolitok az enzimek S-jára hasonlító I-ok, blokkolnak
bizonyos anyagcsereutakat. Kompetitív gátláskor a KM nő (csökken
az enzim S-hoz való affinitása), a Vmax nem változik (a gátlás
felfüggeszthető nagy [S]-val). A Lineweaver-Burk féle ábrázolásnál
a meredekség annál nagyobb, minél nagyobb az [I]. Az oxálacetát
kompetitív inhibitora a szukcinát-dehidrogenáznak.



Reverzibilis gátlások: Nem-kompetitív gátlás

A nem-kompetitív inhibitor nem az aktív centrumhoz kötődik, de
konformáció-változást okoz. Az I kötődhet a szabad enzimhez és az
ES komplexhez is, azonban az EIS komplex inaktív. Az I és a S
szerkezete nem hasonlít egymásra. Az I komplexet képezhet a
katalízisben fontos fémionnal is. A nem kompetitív gátlás nem
függeszthető fel a [S] emelésével, hanem csak az I eltávolításával.
A gátlás során a KM nem változik, hiszen az I nem befolyásolja a S
enzimhez való kötődését (az I jelenlétében az enzim S-hoz való
affinitása nem változik), a Vmax viszont csökken. Az izoleucin nem
kompetitív inhibitora a treonin-deamináz enzimnek.

Reverzibilis gátlások: Unkompetitív gátlás

Az unkompetitív inhibitor nem tud kötődni a szabad enzimhez, csak
az ES komplexhez. A KM és a Vmax értéke is csökken. Több
szubsztrátos enzimekre jellemző. Az unkompetitív gátlást sem lehet
felfüggeszteni a [S] emelésével.



Allosztérikus szabályozás (reverzibilis)

Több alegységes enzimek allosztérikus modulátora nem az aktív centrumba, hanem az attól távoli
kötőhelyhez kötődik. A modulátor más szerkezetű, mint a S. A S-kötő hely az egyik, az allosztérikus
kötőhely a másik alegységen van. A konformáció változik, ha a S-kötő helyre, vagy az allosztérikus
kötőhelyre kötődik a megfelelő molekula, mely megváltoztatja az aktivitást. Az I kötődése csökkenti
az aktivitást, az aktivátoré pedig fokozza. A S az aktív formához kapcsolódik. Az allosztérikus
ligandok kötődése gyenge kölcsönhatásokkal történik, reverzibilis, pillanatszerű és az aktuális
koncentrációtól függ. Allosztérikus enzimek gyakran az anyagcserefolyamatok kulcsenzimei.
Pl. a foszfofruktokináz I enzim allosztérikus inhibitora az ATP, aktivátora pedig az ADP. Az
allosztérikus szabályozás fontos az anyagcserefolyamatok összehangolásában.

Az alegységeknek kétféle konformációja lehet: aktív (R), vagy inaktív (T). Az I a T formát, az
aktivátor az R formát stabilizálja, mely formák reverzibilisen egymásba alakulhatnak. A T-nek a S-
hoz kicsi az affinitása, míg az R-hez a S affinitása nagy. A szekvenciális modell szerint az
alegységek egymástól függetlenül bármelyik konformációt felvehetik, míg a kooperatív modell csak
egyféle formát engedélyez, hibrid forma (RT) nem jöhet létre. Egyes fehérjék az egyik, míg más
fehérjék a másik mechanizmus szerint működnek.

Az allosztérikus enzimek nem követik a Michaelis-Menten kinetikát.
Kis [S]-nál a S kötődésének valószínűsége kicsi. Allosztérikus enzimeknél
szigmoid alakú görbét kapunk. Az első S molekula kötődése viszont úgy
változtatja meg az enzim negyedleges szerkezetét, hogy a következő S
molekula kötődési valószínűsége megnövekszik, így a [S]-jának
növekedésével a görbe meredeken emelkedik, majd telítést ér el.



Feed-back (visszacsatolásos) szabályozás

Egy anyagcserefolyamat végterméke gátolhatja a résztvevő első enzim aktivitását, így
megakadályozza a végtermék felesleges felhalmozódását. Anyag- és energiatakarékosságot
biztosít.

Reguláció kovalens módosítással

Ezzel a szabályozási formával vagy egy már meglévő kötés bontása, vagy új létrehozása történik.
A kémiai kötés létrehozása időigényesebb, de tartósabb, mint az allosztérikus ligand által
okozott konformációváltozás. A foszforilációt kinázok, a defoszforilációt foszfatázok katalizálják.
Úgy működik, mint egy kapcsoló. A glikogén-foszforiláz pl. foszforilálva aktív, míg a glikogén-
szintáz foszforilálva inaktív. Az eukarióta gének transzkripciójának szabályozásában fontos
szerepe van a hisztonok acetilációjának és dezacetilációjának is, melyet a hiszton-
acetiltranszferázok, illetve a hiszton-dezacetilázok katalizálnak.

Limitált proteolízisről akkor beszélünk, ha a fehérjében csak néhány, jól meghatározott helyen lévő
peptidkötés szakad fel. A limitált proteolízissel történő aktiválódás (pl. a zimogéneknél) a fehérje
elsődleges szerkezetének a megváltozásával jár, így irreverzibilis folyamat.

Az enzim mennyiségének változtatása

Az enzim szintézisének aktiválásával, vagy gátlásával génexpressziós szinten.

A feleslegessé vált fehérjék ubikvitinnel megjelölésével, majd a proteaszómában való lebontásával.
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SIO egységek 

Egyed 

Csoport (group) 

Populáció (population) 

Koalíció (assemblage, guild) 

Közösség (community) 

Biogeocönózis/ökoszisztéma (ecosystem) 

Biom (biome) 

Bioszféra (biosphere) 

SIO alsó határa 

Biológiai szerveződés felső határa 

Homotipikus élőlények 

Heterotipikus élőlények 

Heterotipikus élőlények 
+ környezetük 

Ökológia: az egyed feletti biológiai szerveződési szinteken megfigyelhető 
jelenségeket és azok okait vizsgáló tudomány 
Az egyed feletti szerveződési szinteket (szupraindividuális organizációs szintek, SIO) 
hierarchikus sorrendbe állíthatjuk, ahogyan alulról felfelé építkezünk. 



Az ökológiai környezet 

Élőlények és a külvilág viszonya centrális – pontosan mi ez a külvilág? 

Szinguláris környezetelv: SIO objektumot körülvevő külvilág (=teljes körülvevő külvilág) 

 Több együtt élő objektumnak azonos a környezete 

Plurális környezetelv: A külvilág azon elemeinek összessége, mely ténylegesen hatást 

gyakorol az objektumunkra 

 Térben és időben együtt élő objektumoknak eltérhet a környezete 

 
Környezeti tényezők típusai: 

 Kondícionáló-zavaró tényezők (nem fogy az élettevékenységek során): 

hőmérséklet, páratartalom, talaj sótartalma… 

 Készlet/forrás jellegű tényezők (mennyisége csökken használatkor): 

      fészekodúk denzitása, táplálék, ivóvíz… 

Az élőlények visszahathatnak a kondícionáló-zavaró tényezőkre aktívan vagy 

passzívan – lásd niche konstrukció és ökoszisztéma mérnökség 



Tolerancia 

Az élőlények a környezeti tényező eltérő értékeire eltérően reagálnak  tolerancia 
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Környezeti tényező értéke 

optimum 

szuboptimum 

pesszimum 

Optimum: növekszik és szaporodik 

Szuboptimum: növekszik, nem szaporodik 

Pesszimum: növekedni sem tud 

Euriők (tág) vs. sztenők (szűk) tolerancia 

 Pesszimális faktor elve: Az a tényező a legmeghatározóbb, mely a legtávolabb 
van az optimumtól (temporálisan is) 

 Legsztenőkebb stádium elve: Az ontogenezis során a legérzékenyebb stádium 
határozza meg egy populáció előfordulását 

Vonulás vagy dormans állapot ezeken segíthet! 



Ökológiai niche 

Hutchinson: A környezeti tényezők skáláiból, 
mint tengelyekből alkotott n-dimenziós 
topológiai tér azon tartománya, ahol egy faj 
egyedei tartósan túlélnek és szaporodnak.  
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Egy populáció tolerancia és preferencia-
viszonyait megjelenítő ponteloszlás a 
környezeti tényezők skáláiból mint dimen-
ziókból álló n-dimenziós topológiai térben 
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Kicsit realisztikusabban 



Populációökológia, populációk térviszonyai 

Populáció: Egy területen előforduló, hasonló élőlények halmaza 

Szaporodás NEM kritérium, és az sem, hogy az egyedek halmazát értsünk rajta 

Populációk térviszonyai: A populációt leíró karaktersisztikák térbeli elrendeződése 

Denzitás: populáció téregységre vonatkoztatott sűrűsége; mennyiségi jellemző 

Egyedszám, virágszám, magszám, biomassza stb. téregységenként 

 

Diszpergáltság: Populáció elemeinek térbeli elrendeződése; minőségi jellemző 

Random (1): ritka, pl. szukcesszió korai stádiumai homogén szubsztrát esetén 

Aggregált (2): csoportos viselkedés, tér heterogenitása, stb. 

Szegregált (3): csoportosulási intolerancia, allelopátia, forráselvonás stb. 

1 2 3 



A tér heterogenitása 

 Homomorfia – heteromorfia vs. Homogenitás – heterogenitás 
          Utóbbi, ha a populáció términtázatával ténylegesen indikálja 
 Folt: homogén téregység 
 Durva és finomszemcsés szemcsézettség 
 Fizikai és környezeti szemcsézettség 
 Heterogenitás és foltméret ismerete: természetvédelmi tervezéshez, restaurációhoz 
 (lásd pl. SLOSS debate) 

Durva fizikai 
Finom környezeti 

Durva fizikai 
Durva környezeti 

Finom fizikai 
Durva környezeti 

Itt a jó foltokban folyamatosan 
fennmaradhatnak, kevesebb foltok 

közötti mozgást igényel 

A finom fizikai és környezeti 
gyakorlatilag homogén 



Populációk idődinamizmusa 

Térbelinél nagyobb figyelem övezte: 
Vadak, ehető növények, ragadozók, gyomok, kártevők szaporodása 
 
Időbeli folyamatot leírja: trend, ciklus (oszcilláció) és sztochasztikus komponens 
Szabályozás: Olyan hatás, mely a populációt (v más rsz-t) egy adott állapotban tartja 
      sokszor negatív visszacsatolással 
Vezérlés: Valamely állapot felé tereli (pozitív visszacsatolás v. visszacsatolás hiánya) 

Stabilitás – rezisztencia – reziliencia – degradáció:   

Populáció (v. 
magasabb SIO) 
terhelhetősége 

Diszturbancia 
rezisztens 

Egyensúlyi állapot #1 
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Egyensúlyi állapot # 2 (degradált) 

restauráció 

reziliens 



Populáció méretének időbeli változása 

N(t) (populáció mérete, leggyakrabban egyedszáma) függ: 

születés (+), halálozás (–), emigráció (–), immigráció (+);  

A hatások eredőjeként: 𝑁 𝑡 + 1 = 𝑁 𝑡 𝑅 

Ahol R a szaporodási koefficiens, legegyszerűbb esetben tekinthetjük állandónak 

𝑁 𝑡 = 𝑁 0 𝑅𝑡  Korlátlan vagy exponenciális növekedést leíró egyenlet 

Adott időpillanatban, azaz infinitezimálisan rövid időváltozás alatt (dt) a változás 
(dN/dt) ütemét a szaporodási rátával adjuk meg (r): 

 

r < 0 

Idő (t) 

Eg
ye

d
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 (

N
) 

r > 0 

N0 

0 

r = 0 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑁 𝑡 𝑟  →  𝑅 = 𝑒𝑟 



Populáció méretének időbeli változása 

Valóságban a populáció nem növekedhet a végtelenségig 

r nem állandó, nagyobb N értékeknél csökken 

 𝑟 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑁(𝑡) 

Pearl-Verhulst-féle szigmoid v. logisztikus egyenlet: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑁 𝑡 [𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑁(𝑡)] 

Negatív visszacsatolást okozó tényező 
 Stabil egyensúlyi egyedszám (N̂) 
Jelentkezhet időkéséssel (oszcilláció gyakori oka) 
 
 
További realitások: 
- Sztochaszticitás (környezeti és demográfiai) 
- Allé effektus (alsó instabil egyensúlyi pont, g) 

Idő (t) 

N̂ 

g 

N 

𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑐  

Egyedszámok alakulása eltérő N(0) értékek esetén 
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Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

A záróvizsga tétel címe: 
Biokémia - Az élő szervezetekben előforduló szénhidrátok típusai és szerkezetük. 
Energiatranszformálás: lebontó anyagcserefolyamatok, a szénhidrátok lebontása, 

citrátkör, terminális oxidáció.

Készítette: Huliák Ildikó

SZTE, 2020

Az olvasóleckében található képek forrása: wikimedia commons



Az élő szervezetekben előforduló szénhidrátok típusai és szerkezetük

• A szénhidrátok (polihidroxi-oxo-vegyületek): szén-, oxigén- és hidrogén atomokból felépülő 
szerves molekulák, összegképletük általánosan: Cn(H2O)n n > 2)

• Az oxigén atomok zöme hidroxil-csoportokat alkot, a maradék keto- vagy aldehid-csoportokat 

• Jelentőségük, élő szervezetekben betöltött funkcióik az alábbiakban foglalható össze:
- növényi szövetek váza, egyes állatok külső vázanyaga (cellulóz, kitin)
- energiaforrás, tartalék tápanyag (keményítő, glikogén, asztali cukor, tejcukor, glükóz, fruktóz)
- biológiailag aktív anyagok alkotói (nukleinsavak, koenzimek)
- sejtfelszíni „azonosító” molekulák (pl. vércsoport antigének)

Az élő szervezetekben előforduló szénhidrátok csoportosítási szempontjai:

 Funkciós csoport alapján:
- aldózok (aldehid-csoport)
- ketózok (keto-csoport)

 Monomerek száma alapján:
- monoszacharidok (egyszerű cukrok) 
- diszacharidok
- oligoszacharidok
- poliszacharidok

 Szénatom szám alapján: 
- triózok (C3)
- tetrózok (C4)
- pentózok (C5)
- hexózok (C6) 
- heptóz (C7)

A legegyszerűbb monoszacharidok a:
- dihidroxiaceton
- D-glicerinaldehid

Belőlük leszármaztathatók az élő szervezetek 
anyagcseréjében fontosabb monoszacharidok

D-fruktóz

D-glükóz D-galaktóz



Nyílt láncú glükóz • A monoszacharidok vizes oldatban nagyrészt 
gyűrűs szerkezetűek

• A gyűrűvé záródás során az aldehid- vagy keto-
csoportból glikozidos hidroxilcsoport lesz, mely 
reakcióképesebb, mint az alkoholos OH-csoport.

Gyűrűvé záródott glükóz 
(a és b anomer)

a-D-glükopiranóz b-D-glükopiranóz

Az élő szervezetekben előforduló szénhidrátok típusai és szerkezetük

monoszacharid monoszacharid diszacharidkondenzáció (- H2O)

hidrolízis (+ H2O)

+

A monoszacharidok összekapcsolódásával di-, oligo- és poliszacharidok jönnek létre. A monomerek
összekapcsolódását vízkilépés kíséri, a kötés kialakításában részt vesz legalább az egyik glikozidos OH-
csoport. Ennek ellentétes folyamata az összetett szénhidrátok bontása, a hidrolízis, mely során víz
segítségével hasítódnak a monomereket összetartó glikozidos kötések.

Táplálkozás élettani és szervezetünk energiatermelése szempontjából a legfontosabb diszacharidok a 
szacharóz (asztali cukor) és a laktóz (tejcukor).

laktóz: 
- ß-D-galaktóz + ß-D-glükóz
- ß-1,4-glikozidos kötés

szacharóz (szukróz): 
-a-D-galaktóz + ß-D-fruktóz
-a-1,2-glikozidos kötés

Az oligoszacharidok néhány monoszacharid
összekapcsolódásával jönnek létre, legtöbbször
glikolipidek, glikoproteinek alkotói.
Főbb funkcióik a szervezetben: sejtfelszíni
antigének kialakítása (pl. ABO vércsoport),
sejtadhéziós folyamatok résztvevői, prebiotikumok.



• A keményítő és a glikogén egyaránt a-D-glükóz egységekből felépülő homoglikánok

• Az elágazást nem tartalmazó részekben a-1,4-glikozidos kötéseket, az elágazásoknál a-1,6-glikozidos 
kötéseket találunk

• A keményítő növényi, míg a glikogén állati tartalék szénhidrát tápanyag.

• Táplálkozás élettani szempontból számunkra a keményítő a legfontosabb poliszacharid, napi szénhidrát 
fogyasztásunk jelentős részét ez a szénhidrát makromolekula adja. 

• A cellulóz ß-D-glükózegységekből felépülő homoglikán, elágazást nem tartalmazó, lineáris poliszacharid. 
Kötések a monomerek között: ß-1,4-glikozidos kötés. Számunkra emészthetetlen, azonban fontos 
rostforrás.

amilóz

amilopektin

keményítő glikogén cellulóz

Az élő szervezetekben előforduló szénhidrátok típusai és szerkezetük



Glükóz

Acetil-koenzimA

Redukált koenzimek
(NADH + H+ és FADH2)

H2O

ADP + Pi

ATP

O2

CO2

I. Fázis: 
glikolízis,
PDH komplex

II. fázis:
citrátkör

III. fázis: 
terminális oxidáció –
oxidatív foszforiláció

Biológiai oxidáció, 
energiatranszformálás a 
szénhidrátokból kiindulva

Piruvát

Citrátkör

 Sejtjeink anyagcseréje a katabolikus
(lebontó) és anabolikus (felépítő) 
folyamatok összessége.
 Katabolikus folyamatok: a szervezetbe 
jutó táplálék, illetve a szervezetben 
raktározott makromolekulák lebontása 

Aerob körülmények között a szerves molekulák 
széntartalma CO2-dá, míg a  hidrogén tartalma 
vízzé oxidálódik (biológiai oxidáció)

A redox reakciókhoz kapcsolódó szabadenergia 
változás terhére ATP szintézis történik.

ATP szintézis történhet szubsztrátszintű foszforiláció
során (azaz makroerg molekula kötésének hasításához 
kapcsoltan) és az oxidatív foszforiláció során (azaz a 
légzési lánc működéséhez kapcsoltan).

A szénhidrátok biológiai oxidációja 
során az I. fázist jelentő központi 

anyagcsere folyamat a glikolízis.



A szénhidrát anyagcsere központi folyamata: a glikolízis

- univerzális energiatermelő folyamat, mely minden sejtünkben lejátszódhat
- anaerob körülmények között is van ATP termelés (pl. hosszan működő vázizomszövet)
- az intermedier anyagcserében fontos szerep (intermedierek biztosítása más folyamatokhoz)
- az anyagcsereút enzimei a sejtek citoplazmájában lokalizálódnak
- a glikolízis során 1 molekula glükóz lebontásával 2 molekula piruvát keletkezik
- a glikolízist 2 szakaszra bonthatjuk: hexóz szakasz és trióz szakasz

Biológiai oxidáció, energiatranszformálás a szénhidrátokból kiindulva

Hogyan/milyen forrásból jutnak a sejtek glükózhoz?

Táplálékkal felvett szénhidrátok
(főként keményítő, asztali cukor, tejcukor) 
emésztése révén

Raktározott szénhidrát tápanyag 
(glikogén) lebontása révén, illetve a 
máj általi glükoneogenezis révén

Glükóz

Piroszőlősav (piruvát)

2x

glükóz + 2Pi + 2 ADP + 2 NAD+

2 piruvát + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O

A glikolízis energiamérlege:

Aerob körülmények között a keletkező 
piruvát ~90%-a acetil-KoA-vá oxidálódik 

a piruvát-dehidrogenáz (PDH)multienzim 
komplex által, a reakcióhoz kapcsoltan 

NADH + H+ képződik.



A glikolízis folyamata

glükóz
glükóz-6-foszfát

fruktóz-6-foszfát

fruktóz-1,6-biszfoszfát

hexokináz foszfohexóz-
izomeráz

foszfofrukto-
kináz I.

aldoláz A

dihidroxiaceton-foszfát1,3-biszfoszfoglicerát

3-foszfo-
glicerát

2-foszfoglicerát

foszfoenolpiruvát

piruvát
piruvát-
kináz

enoláz

foszfoglicerát-
mutáz

foszfoglicerát-
kináz

TPI

GAPDH

GAPDH: glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz; TPI: trióz-foszfát-izomeráz

Glicerinaldehid-3-foszfát

Hexóz szakasz: - hexóz-foszfát vegyületek reakcióit jelenti.
- a glükóz molekulából fruktóz-1,6-biszfoszfát képződik, mely a hexóz szakasz végén két hasonló szerkezetű 
trióz-foszfátra hasad
- a szakaszban 2 ATP befektetése történik, és a szabályozás is főként itt valósul meg (foszfofruktokináz I)

Trióz szakasz: - trióz-foszfát intermedierek reakció játszódnak le
- a glükózból keletkezett 2 glicerinaldehid molekula 2 piruvát molekulává alakul
- 2 szubsztrátszintű foszforilációs reakció azonosítható, melyekben ATP képződik a légzési lánctól függetlenül. 
- Az ATP szintézishez kellő energiát a makroerg molekulák (1,3-biszfoszfoglicerát és foszfoenolpiruvát)
nagyenergiájú kötésének hasítása biztosítja.

- Ugyancsak a trióz szakaszban találjuk a glikolízis
egyetlen redox reakcióját (GAPDH katalízis), 

melyben NADH + H+ képződik.



A biológiai oxidáció II. fázisa: a citrátkör

oxálacetát citrát

izocitrát

alfa-ketoglutarát

szukcinil-CoAszukcinát

fumarát

malát

acetil-CoA

GTP

NADH + H+

FADH2
NADH + H+

NADH + H+

CO2

CO2

A tápanyagok biológiai oxidációjának közös szakasza, emellett a sejt anyagcseréjének 

középpontja, elosztórendszere, összehangolója

A enzimei a mitokondrium mátrixában találhatóak

A ciklusba belépő acetil-KoA az enzimreakciók során oxidálódik: a szénatomok oxidációja 

CO2-t eredményez, míg hidrogénjei elektronszállító koenzimekre (NAD+, FAD) kerülnek, 

majd innen a terminális oxidációba lépve vízzé oxidálódnak.

 A citrátkör működésének legfőbb szabályzója a sejt ATP/ADP és NADH + H+/NAD+ aránya

A citrátkör egyes lépéseinek részleteit 
„Az élő szervezetekben előforduló 
lipidek típusai és szerkezetük. 
Energiatranszformálás: lebontó 
anyagcserefolyamatok, a lipidek és az 
aminosavak lebontása” című tétel 
olvasóleckéjében találják meg.

Acetil-CoA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2H2O

2CO2 + 3NADH + 3H+ + FADH2 + GTP + CoA

A citrátkör energiamérlege: 



A biológiai oxidáció III. fázisa: a terminális oxidáció

 A terminális oxidáció a mitokondriumban történik, redox reakciók (elektrontranszferek) sorozata
 A terminális oxidációban a kulcsszerepet a légzési lánc komplexei játszák: a redox reakciókra képes 

fehérjék 4 komplexbe rendeződnek. A légzési lánc fehérjék elrendeződésének alapja a 
redoxpotenciálok sorrendje (NADH + H+/NAD+ elektród= -0,32 V           ½ O2/H2O elektród= +0,82 V)

 A terminális oxidáció során a NADH + H+ és a FADH2 által leadott elektronok redox rendszerről 
redox rendszerre vándorolnak, míg a folyamat végén az oxigén molekulát vízzé redukálják

 A fehérjekomplexek tagjai elektron felvételre-leadásra alkalmas prosztetikus csoportokat vagy 
fémionokat tartalmaznak (FAD/FMN, vas-kén fehérjék, citokrómok, Cu+/Cu2+)

 A légzési lánc redox reakcióival együtt járó szabadenergia változás terhére a légzési lánc I., III., és 
IV. komplexei H+ ionokat juttatnak ki a mitokondrium mátrixából az intermembrán térbe

Mitokondrium belső membránja

A légzési lánc 4 fehérjekomplexe (I.-IV.) és a két mobilis 
elektronszállító (Q=ubikinon, Cyt c=citokróm c)

Mobilis elektronszállítók a légzési láncban
- Ubikinon (koenzim Q10): az I. és II. komplextől viszi 
át az elektronokat a III. komplexhez. Izoprén láncot 
tartalmazó lipofil molekula, 1 vagy 2 elektront szállít.
- Citokróm c: kovalensen kapcsolt hem csoportot 
tartalmaz, 1 elektront szállít a III.-ról a IV. komplexre.

A NADH + H+ által leadott elektronok útja: 
I. komplex – ubikinon – III. komplex – citokróm c 
– IV. komplex – O2

A FADH2 által leadott elektronok útja: 
II. komplex – ubikinon – III. komplex – citokróm c 
– IV. komplex – O2



A terminális oxidációhoz kapcsolt oxidatív foszforiláció

 A légzési lánc működése során a mitokondrium mátrixból az intermembrán térbe kipumpált protonok 
révén kémiai és elektromos potenciál különbség alakul ki a belső membrán két oldala kötött (proton 
motoros erő). 
 A protonok számára a membrán nem átjárható, visszaáramlásuk néhány kivételtől eltekintve (pl. UCP 
szétkapcsoló fehérjék működése) az F0F1 ATP szintáz komplexen keresztül történhet

Az ATP szintáz F0 része átível a mitokondrium belső 
membránján és az általa képzett protoncsatornán 
keresztül a protonok koncentráció grádiensüknek
megfelelő irányban visszaáramlanak a mátrixba.

Mitokondrium
intermembrán tér

Mitokondrium mátrix

F0F1 ATP 
szintáz
komplex

Légzési lánc

F0 régió

F1 régió A grádiens megszüntetése miatt energia szabadul 
fel, melyet az ADP foszforilációjára használunk fel. 
Így tehát az oxidatív foszforiláció (ADP          ATP) a 
légzési lánchoz kapcsoltan történik.

Egy NADH + H+ oxidációjához kapcsoltan 3 ATP, míg a FADH2 oxidációhoz kapcsoltan 2 ATP szintetizálódik. 
Így egy molekula glükóz teljes biológiai oxidációja 36-38 ATP szintézisét eredményezi.

Az ATP szintézis mechanizmusa: a mátrix felé irányuló F1 régió 3 αβ és 1-1 γ δ ε alegységből épül fel.
Az ATP foszforilációt az αβ egységek végzik, a három αβ alegység egyidejűleg három eltérő konformációs 
állapotban van a γ alegység helyzetének függvényében (L-loose, T-tight, O-open konformációk).
Amikor az F0 részen protonok haladnak keresztül, a γ alegység 120o-kal elfordul, így mindig egy újabb „O” 
konformációjú alegységről válhat le egy ATP.
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Államvizsga tétel címe: A magvas növények  
(A magvas növények eredete. A nyitvatermők és a zárvatermők összehasonlítása. A 
zárvatermők apomorfiái. A nyitvatermők fejlődési vonalai, a fontosabb taxonok jellemzése. A 
zárvatermők eredetének kérdései, főbb kládjainak áttekintése, fejlődési tendenciák.) 

Spermatophyta  – magvas növények [Plantae (Archaeplastida), Viridiplantae, Embryophyta, Tracheophyta] 
Monofiletikusak. A monilofitákkal legközelebbi közös ősük a Devon közepe táján élt, minegy 380 millió 
évvel ezelőtt. A magvas növények felé vezető ágon már a Devon közepén megjelentek a még magvatlan 
előnyitvatermők (Progymnospermae) ősibb csoportjai (Aneurophytales), majd a késő Devonban az 
előnyitvatermők fejlettebb képviselői (Archaeopteridales), illetve velük párhuzamosan az első magvas 
nyitvatermő csoportok (Pteridospermae – magvaspáfrányok), a mag megjelenése tehát 370 millió évvel 
ezelőttre tehető. A magvas növényeknek két csoportja van: Nyitvatermők (Gymnospermae), és 
zárvatermők (Angiospermae). Az első magvas növények egyértelműen nyitvatermők voltak, az első biztos 
zárvatermő maradványok 140 millió évesek (alsó Kréta), a magvas növényeket tehát mintegy 230 millió 
éven keresztül a nyitvatermők képviselték a Föld vegetációjában. Napjainkban a nyitvatermőknek  
mintegy 1000 faja él, a zárvatermők fajszáma 300 000 körüli, azaz csaknem háromszorosa az összes többi 
fotoszintetizáló eukarióta fajszámának. 



A mag eredete A mag – értelemszerűen a nyitvatermők magja – kialakulásának feltétele az előzetes heterospória. A harasztoknál 
megfigyelhető heterospória úgy vezet a mag kialakulásához, hogy a makrosporangiumonként létrejövő makrospóra 
anyasejtek száma csökken, majd csak 1 darab makrospóra-anyasejt marad, melynek redukciós osztódása után a 4 
makrospórából 3 elpusztul, végül makrosporangiumonként 1 db makrospóra marad, amely nem hagyja el a 
makrosporangiumot (megaspóra), hanem benne alakítja ki a nőgametofiton nemzedéket. A sporofiton növény a 
megasporangiumot integumentummal védi, a megaspórából mitotikus osztódásokkal a megasporangiumban fejlődő 
nőgametofitont tápanyagokkal és vízzel ellátja.  Így a nyitvatermők nőgametofitonja a heterospórás harasztok endospórás 
nőgametofitonjánál jóval méretesebb lehet. Az integumentummal körbevett megasporangium tehát a magvas növények 
magkezdeménye, melyet magnak akkortól nevezhetünk, ha benne a megtermékenyítés következtében már kialakult az 
embrió. Mivel a hímgamétáknak a petesejthez való eljutása akadályokba ütközik a nőgametofiton sporofitonon való 
fejlődése miatt, a magvas növények esetében nem a hímgaméták küzdik le a távolságot, hanem maguk a mikrospórák 
kerülnek a magkezdemények közelébe, magukban szállítva (nyitvatermőknél a fejlődése elején járó) hímgametofitont, 
kialakul a pollen, ezáltal a kétszakaszos életciklusnak ez a része is elválik a víztől. Szemben a heterospórás harasztokkal, 
nem szükséges vizes környezet, a magvas növények szárazabb, sőt extrém száraz élőhelyeken is megélnek. Meg kell tehát 
különböztetni a pollenek magkezdeményre (zárvatermőknél bibére) jutásának folyamatát (megporzás), a hímgamétáknak 
a petesejthez való kerülésétől (megtermékenyítés). A két esemény bekövetkezte között nyitvatermőknél akár hosszú idő 
(hónapok) is eltelhet a hímgametofiton lassú, de már jórészt a magkezdeményben lejátszódó fejlődése miatt. A magvas 
növények esetében alakul ki az egylakiság – kétlakiság lehetősége, amennyiben a sporofitonok mindegyike mikro- és 
megasporangiumokat is létrehoz egylakiságról, amennyiben csak az egyiket, kétlakiságról beszélünk. 



A nyitvatermők és a zárvatermők gametofitonjainak összehasonlítása evolúciós összefüggésben 

A hímgametofitonok esetében a harasztok-nyitvatermők-zárvatermők sorrendjében a hímgametofiton folyamatos redukciója figyelhető meg: az izospórás harasztok exospórás 
gametofitonja a heterospórás harasztoknál endospórássá válik, fejlődése a hímgaméták kialakulásáig a mikrospórán belül játszódik le, miközben sejtjei funkciójuk szerint előtelepsejtekre 
(prothalliális), majd hímivarszerv funkciójú, ivarsejteket létrehozó sejtekre (antheridiális) osztható. A nyitvatermőknél a hímgametofiton az ősibb típusoknál a harasztokéhoz hasonló 
fejlettségű, a leszármaztatottabbaknál kevesebb sejtű, de ugyanúgy vannak prothalliális sejtek, antheridiális sejtek, viszont a hímivarsejteket olyan spermatogén sejtek hozzák létre, 
amelyek mindig kettéosztódnak, azaz egy spermatogén sejt két hímivarsejtet eredményez. Ősibb típusú nyitvatermőknél számos spermatogén sejt képződik, leszármaztatottabbaknál csak 
egy (pollenenként). A zárvatermőknél a hímgametofiton redukciója oda vezet, hogy 2 sejt(mag) marad meg, az egyik a tömlőhajtást végző vegetatív sejtmag, a másik a hímgamétákat 
kettesével létrehozó generatív sejtmag. Utóbbi megosztódhat a pollen szállítása előtt (trinukleát pollen), vagy csak a pollentömlőben (binukleát pollen). Eléggé egyértelmű, hogy a 
generatív sejtmag a nyitvatermők spermatogén sejtjével homológ. Az a körülmény, hogy a nyitvatermők spermatogén sejtje mindig kétfelé osztódik, alapozza meg a zárvatermők kettős 
megtermékenyítésének lehetőségét. (Nyitvatermőknél „csak” biztonsági tartalék funkciója van, mivel a nyitvatermők nőgametofitonján az archegóniumok minimum kettesével 
helyezkednek el.) 
A nőgametofitonoknál a harasztok és a nyitvatermők esetében elvi különbségek nincsenek, a megaspóra a magkezdeményben kialakítja a nőgametofiton testét, melyen archegóniumok 
jönnek létre, bennük petesejt. Megtermékenyítés után a fiatal embrió a nőgametofiton testéből táplálkozik, azaz matrotróf (ahogy az összes eddigi embriophyta), ezen funkciója alapján 
tekinthetjük a mag táplálószövetének, azaz endospermiumának. A zárvatermőktől való megkülönböztetés érdekében primer endospermiumnak, mert kialakulása megelőzi a 
megtermékenyítést. (Értelemszerűen, hiszen ő maga a nőgametofiton, petesejt pedig nem alakulhat ki nőgametofiton nélkül.) A zárvatermőknél a matrotrófia megszakad, ugyanis a mag 
táplálószövete a kettős megtermékenyítés következtében jön létre, amely egyszerre hozza létre a petesejt megtermékenyítésével a zigótát és az embriózsák két sejtmagból összeolvadt 
központi sejtjének megtermékenyítésével a másodlagos endospermiumot. A zárvatermőknek ugyanis nagyon redukált, általában 8 sejtmagvas, 7 sejtté cellularizálódó embriózsákja van (ld. 
szervezettan), amely talán az embriofiták nőivarszervével homológ, viszont a kettős megtermékenyítésnek az a formája, amely egyben létrehozza a mag táplálószövetét is, előzmény 
nélküli az embriofiták között. Adaptív jelentősége abban áll, hogy a mag táplálószövete nem veszik el, a megporzás esetleges elmaradása miatt, hiszen ki sem alakul a megtermékenyítésig, 
szemben a nyitvatermőkével, mely viszonylag hosszú fejlődésű is. Ezért a nyitvatermők reproduktív eredményessége csak a legrobusztusabb megporzási mód, a szélmegporzás esetében 
biztosított. A zárvatermők viszont hatékonyabb, kevesebb pollentermeléssel járó, megporzási módokat is alkalmazhatnak (rovarmegporzás), így olyan szelekciós mechanizmusok indulnak 
meg, amelyek a darwini ivari szelekciós folyamatokra emlékeztetnek, rovarok csalogatása vizuális (virágtakaró), kémiai ingerekkel (nektáriumok). 



A magvas növények főbb fejlődési 
vonalai 

A nyitvatermőknek hagyományosan két fő fejlődési vonalát különítették el, amelyek fejlődése 
fosszilis adatokkal alátámasztottan igen korán, már a Karbon közepe táján (320-330 millió év) 
elvált egymástól. Ez a két fejlődései vonal a fillospermiás nyitvatermők csoportja (a 
magkezdemények levélszerű struktúrákon fejlődnek), illetve a stachiospermiás nyitvatermők 
csoportja (a magkezdemények tengelyszerű struktúrákhoz kötődnek). Előbbi ma élő képviselői 
a cikászok, utóbbiaké a tobozosok, a leplesmagvúak, és némi bizonytalansággal a 
páfrányfenyő. Ha a páfrányfenyőket a cikászokhoz vonjuk a két fejlődési vonal elnevezése 
módosul: radiospermiás nyitvatermők, magjuk keresztmetszete kör (cikászok és a 
páfrányfenyő), illetve platispermiás nyitvatermők, magjuk keresztmetszete lapos. A 
stachiospermiás nyitvatermők legkorábbi biztos képviselői a nyitvatermő ősfák (Cordaites) a 
késői Karbonban (320-300) erdőalkotó jelentőségűek voltak. A fillospermiás nyitvatermők 
legkorábbi képviselőinek a magvaspáfrányokat (Pteridospermae) tartották, amelyek már a 
késő Devonban megjelentek (370 millió év). Minden időben közbenső magvasnövény 
csoportot e két fő fejlődési vonalról való leágazásnak tekintettek, így a 140 millió évvel ezelőtt 
megjelent zárvatermőkét is. (ld. később) A két fejlődési vonal eredete kapcsán két elmélet 
említhető meg, a Beck-hipotézis szerint a fillospermiás nyitvatermők az előnyitvatermők 
(Progymnospermae) Aneurophyton-szerű csoportjából, míg a stachiospermiás nyitvatermők 
az Archaeopteris-szerű csoportjából erednek (azaz a mag kialakulása a nyitvatermőkön belül is 
bifiletikus), a Rothwell-hipotézis szerint viszont a mag csak egyszer alakult ki (monofiletikus), 
az Aneurophyton – Pteridospermae vonalon, az Archaeopterisek viszont leszármazottak 
nélkül kihaltak, a stachiospermiás (platispermiás) nyitvatermők pedig már a 
magvaspáfrányokból divergálódtak. A molekuláris filogenetikai vizsgálatok azonban erősen 
megkérdőjelezték, hogy csak két fő fejlődési vonala lett volna a nyitvatermőknek, ugyanis a 
ma élő magvas növények filogenetikai törzsfáján a nyitvatermők monofiletikus kládot 
alkotnak, a zárvatermők nem teszik parafiletikussá őket, vagyis a nem testvérei a sem 
fillospermiás, sem a stachiospermiás nyitvatermőknek, hanem a ma élő nyitvatermők 
egészéé. Ebből az következik, hogy a minimálisan létezett a nyitvatermőknek egy harmadik 
fejlődési vonalai is, amelyen a mai zárvatermők 140 millió éve kialakultak, és ez a fejlődési 
vonal azelőtt elvált a magvas növények evolúciója során a többitől, mielőtt a ma elő 
nyitvatermők legközelebbi közös őse kialakult volna. Magyarán a ma élő nyitvatermők és a ma 
élő zárvatermők legközelebbi közös őse korábban élt, mint a ma élő nyitvatermők 
legközelebbi közös őse. Ennek következménye, hogy a Beck-hipotézis szerint a magnak ezen a 
fejlődési vonalon is ki kellett alakulnia (minimum trifiletikus), így inkább a Rothwell-hipotézis a 
valószínűbb, vagyis ez a zárvatermőkhöz vezető fejlődési vonal is a magvaspáfrányokból 
eredeztethető. Mivel molekuláris taxonómiai vizsgálatokkal nem ellenőrizhető, tekintettel 
arra, hogy minden nem zárvatermő leszármazott kihalt, akár több párhuzamos fejlődési vonal 
(ld. paralelizmus) is kialakulhatott a magvaspáfrányokon belül, amely körülmény különösen 
megnehezíti a zárvatermőkhöz filogenetikailag legközelebbi nyitvatermő csoport tisztázását.  

Az ábrán zöld szín jelzi a ma is élő képviselőkkel bíró taxonokat, a sárgás színek a kihaltakra 
utalnak, a narancs szín a tág értelemben vett Pteridospermae csoporthoz való tartozásra utal. 



A nyitvatermők rendszere (egyszerűsített) Osztályok 

Cycadales (Cycadidae) 
Kb. 300 faj, sok faj a kihalás szélén, trópusi, déli félgömbön szubtrópusi területek. Fatermetűek, olykor elágazóak, a magasabb fajok törzsét lehullott levelek 
elfásodott levélalapja védi, a törzs belsejét bélszövet tölti ki, mely keményítőben gazdag anyagot raktároz, manoxilikus fa, gyökere egy központi gyökérből 
és oldalgyökerekből áll, a koralloid gyökérágakban cianobaktérium szimbióták. A törzs csúcsán levélkoszorú, levelei több méteresek is lehetnek, levele lehet 
hosszában eres, szárnyas erezetű és egyetlen főerű, szárazságtűrők, levelüket kutikula borítja. 
Kétlakiak, magjuk nagy, vagy levélszerű képletek oldalán (Cycadaceae), vagy terminális részén (Zamiaceae). A megkezdeményeket vastag integumentum 
borítja, mikropiléje alatti bemélyedés a pollenkamra. Mikrosporangiumok hármasával csoportosulva, több ezer egy-egy levélen, spermatozoidok vannak (a 
legnagyobbak a növényvilágban, 0,3 mm körüli átmérővel, spirálisan tekeredően sokostorosak). A megporzás és megtermékenyítés között több hónap is 
eltelhet. Fontosabb nemzetségek: Cycas (K-DK-Ázsia, É-Ausztrália), Macrozamia (Ausztrália), Encephalartos (Afrika), Dioon (Közép-Amerika), Ceratozamia 
(D-Amerika). 
Kihalt rokon taxonok: Cycadeoidales (Benettitales), kétivarú reproduktív struktúrákkal, „virág”takaró-levelekkel, Glossopteridales, nyelv alakú egyszerű 
levelek közepéből eredő egyivarú reproduktív struktúrákkal. Eredet: Pteridospermae, Medullosales. 

Recens taxonok jellemzése 

Progymnospermopsida: Nincs magjuk, izospórásak 
(Aneorophytales), olykor széles mérettartományba eső 
spórákkal (Tetraxylopteris), vagy heterospórásak 
(Arhaeopteridales). 
 
 
 
 
 
 
 
Cycadopsida: levélszerű struktúrákon fejlődő 
magkezdemények, kör keresztmetszetű magvakkal, 
többnyire manoxil fa (homoxil fa, melyben a 
tracheidák átmérője változatos nagyságú, sok a farost, 
a faparenchima, a bélsugarak több sejtsor szélesek), 
kiv. pl. Glossopteridales, spermatozoidok. 
Coniferopsida: tengelyszerű képleteken elhelyezkedő 
magkezdemények, lapos magvakkal (kiv. Ginkgo), 
piknoxil-fa (egyforma szűküregű tracheidákból 
felépülő homoxil fa, kevés faparenchimával és 
farosttal, egy sejtsor széles bélsugarak), 
spermáciumok (kiv. Ginkgo). 

Aneurophytales: fatermetű (2-3 m), páfrányszerű, keskeny 
levélsallangokból felépülő, térben kiterülő levél, sporangiumok 
csoportosan külön ágakon, némiképp a mai kígyónyelvekre 
emlékeztetően, gyakran párosával. 
Archaeopteridales: fatermetű (10-20 m), fejlett oldalágakkal, 
leveleik páfrányszerűek, a mai páfrányfenyők levelére 
emlékeztető sallangokból állnak, síkba rendezettek, a 
sporangiumok külön levélkéken, a levéltengely közelében 
csoportosulnak. 



Ginkgoales (Ginkgoidae) 
1 recens faj (Ginkgo biloba - páfrányfenyő), K-Kína, legtöbb faja a mezozoikumban élt, a kihaltakat tagoltabb levelek jellemezték, tengelyenként a 
magkezdemények száma több volt. A Ginkgo biloba lombhullató, akár 50 m magasra is megnövő fa, levelei villás erezetűek, gyakran két karéjosak. Őszi 
lombszíneződése látványos, élénksárga. Kétlaki: a pollentermelő és a magvas egyedek alkata eltérő. 
A magkezdemények párosával állnak egy tengelyszerű képződményen, de legtöbbször csak az egyik fejlődik ki, a magvak integumentuma elhúsosodik, 
vajsavat tartalmaz, szagos. Mikrosporangiumok barkaszerű tengelyen fejlődnek, a pollenek nem légzsákosak, spermatozoidok vannak, a megtermékenyítés 
a talajra hullott magkezdeményben történik.  
Gyógynövény, értágító hatás. 
Eredet: Cordaitales 

Coniferales (Pinidae) 
Termetes, főleg örökzöld, egylaki, ritkábban kétlaki fák, csökkent levélfelszín (tű vagy pikkely alakú levelek), számos recens család. 
Mikrosporangiumok mikrosporofillumfüzér-csoportokban, vagy barkaszerűen, a pollen gyakran légzsákos (2 db), ostor nélküli hímgaméták, 
spermáciumok. A megasporangiumok, egyszerű megasporangiumfüzérekben, elfásodó sporofillumok (termő és meddőpikkelyek)  toboz, olykor 
hiányzik (pl Taxaceae). A magvak laposak, gyakran szárnyaltak  anemochoria. Több sziklevél. Eredet: Voltziales - ősfenyők 

Cordaitales (Cordaitidae): Akár 30 m magas fák, araukarioid gödörkézettséggel, tórusz nélküli udvaros 
gödörkékkel, piknoxil fával, ágvégeken csoportosuló (akár 1 m hosszú, 20 cm széles) levelekkel. A 
magkezdemények levélhónalji tengelyeken helyezkedtek el, mikrosporofillum, illetve makrosporofillum 
füzéreket alkotva. A magkezdemény visszafordulása, kezdeti stádiumban ugyan, de megfigyelhető. A 
pollen 4 légzsákos. Karbon-Perm-Triász. Az Archaeopteridaleshez hasonló faszerkezet ellenére, 
Pteridospermae (valószínűleg Medullosales) eredet. 

Voltziales (Pinidae): Késő Karbon – Perm, a mai araukáriákra emlékeztető 
tobozos fatermetű növények (Lebachiaceae, Voltziaceae), Eredet: Cordaitales 

Pinaceae - fenyőfélék: 10-15 nemzetség, 210-700 faj, főleg északi mérsékelt, boreális és alpin örökzöld erdők, tűlevél: magányosan (Abies, 
Picea, Tsuga, Pseudotsuga), rövidhajtásonként kettesével, hármasával, ötösével (Pinus), rövidhajtásonként >10 (Cedrus, Larix), Főleg 
örökzöld, ritkán lombhullató, egylaki, 20-40 m magasra megnövő fák, gyantajáratokkal. Felálló (széteső), lelógó (egészben leeső) tobozok, 
főleg 2 légzsákos pollenek.  
Araucariaceae - délifenyőfélék: 3 nemzetség (Araucaria, Agathis, Wollemia), 33 faj, D-Amerika, Ausztrália, Indonézia, főleg trópusi-
szubtrópusi hegyi esőerdők, örökzöld, szélesebb, magányos tűlevelek. Kétlaki, vagy egylaki (Wollemia), 30-60 m magas fák, 
gyantajáratokkal, termetes tobozokkal. 
Podocarpaceae (incl. Phyllocladaceae): 18 nemzetség, ~ 130 faj, pántrópusi, D-i mérsékelt, hegyi esőerdők. Tűlevelekkel, vagy ellaposodó 
levélszerű hajtásrészekkel, magányos magkezdemények epimáciumokkal (húsos arillusz a magok alatt), barkaszerű mikrosporofillum-
füzérek, 2 légzsákos pollenek. 
Taxaceae+Cephalotaxaceae - tiszafafélék: 6 nemzetség, 30 faj, É-i mérsékelt, lombhullató erdők elegyfái, 10-15 m, kétlakiak. Örökzöld, 
egyesével álló tűlevelekkel, gyantajáratok nélkül. Fájuk nehéz, ellenálló, lassú növekedésűek. Magányos magkezdemények, levéleredetű 
(piros) arillusz: Kehelyszerű, nyitott (Taxus), magot teljesen körbenövő (Torreya, Cephalotaxus). Légzsák nélküli pollenek. Magyarországon 
Szentgáli Őstiszafás t.t. Mérgező alkaloidok, cianogén glükozidok. 
Taxodiaceae - mocsárciprusfélék: Parafiletikus, ezért a Cupressaceae s.l. taxonba vonják. ~10 nemzetség, 50 faj, főleg É-i mérsékelt, hegyi 
erdők, mocsári erdők. Termetes egylaki fák, 30-70 m, Sequoiadendron >100 m. Magányosan álló, vagy rövidhajtásokkal együtt lehulló 
tűlevelek, pikkelyszerű levelek és a kettő közti átmenetek. Örökzöldek vagy lombhullatók. Viszonylag kicsi, gömbös tobozok, kevés 
maggal, barkaszerű mikrosporofillum-füzérek. 
Cupressaceae s.str. - ciprusfélék: 20 nemzetség, ~100 faj, kozmopolita, főleg É-i mérsékelt, nyíltabb erdőtársulások, sziklai cserjések. 
Magyarországon borókás-fehérnyáras a Duna-Tisza közén. Főleg kisebb termetű örökzöld egy- vagy kétlakiak, gömbszerű tobozokkal, vagy 
elhúsosodó tobozpikkelyű tobozbogyókkal (Juniperus), pikkelyszerű, ritkábban tűlevelekkel. 



Gnetales (Gnetidae) 
A magkezdemény alatt két pikkelyszerű fellevél leplesmagvúak. Kétlakiak. Három, nagyon különböző 
testfelépítésű család. Az embriónak 2 sziklevele van, a pollenek nem légzsákosak. Eredet: Voltziales vagy 
Cordaitales. 
Ephedraceae – csikófarkfélék, 1 nemzetslg (Ephedra), 65 faj, meleg mérsékelt területek, száraz puszták, 
félsivatagos területek, vesszős, mélyengyökerező szárazságtűrő cserjék, pikkelyszerű, alapjainál összenőtt 
levelekkel, a magot érése során elhúsosodó, pirosodó fellevél veszi körül, a magvak magányosan vagy kis 
csoportokban fejlődnek, a mikrosporofillumfüzérek tobozszerűek, szabályos archegónium van. Ephedrin. 
Magyarország őshonos védett faja az Ephedra distachya, főleg a Duna-Tisza köze nyílt homoki gyepjeiben. 
Welwitschiaceae: 1 nemzetség, 1 faj (W. mirabilis), Kalahári sivatag, DNy-Afrika, törzse vastag, alig emelkedik ki 
a földből, két levele bazális állandó növekedésű, széles szalagszerű, több méteresek lehetnek, mind a mikro- 
mind a megasporangium-füzérek tobozszerűek, szabad nukleáris embriózsákja van, de nem képződik 
másodlagos endospermium. 
Gnetaceae – gnétumfélék, 1 nemzetség, 30 faj, trópusi esőerdők, liánszerű fás szár, levelek átellenesek, 
zárvatermőszerűek, hálózatos erezetűek, tojásdadok. A magkezdemények tengelyen örvösen, a 
mikrosporangiumok elhelyezkedése is hasonló, meddő magkezdeményekkel. Az integumentum külső része 
húsos, a belső része fás (a mag csonthéjastermésre emlékeztető), szilva nagyságú, piros. Szabad nukleáris, 
embriózsák szerű része van a nőgametofitonnak, de szekunder endospermium nem képződik. 

A zárvatermők 
eredetének kérdései 

A Kréta elején megjelenő zárvatermők eredetét sokáig két elmélet versengése magyarázta, melyek szerint a zárvatermők vagy a fillospermiás nyitvatermőkből 
(euanthium-elmélet), vagy a stachiospermiás nyitvatermőkből származnak (pseudanthium-elmélet). Molekuláris taxonómiai eredmények alapján eredeti 
formájában mindkét elmélet hibás, ugyanis a zárvatermők a nyitvatermők egy olyan fejlődési vonalán alakultak ki, amelynek legkorábbi ősei már a mai 
fillospermiás, illetve stachiospermiás nyitvatermők legközelebbi ősének kialakulása előtt elvált a többitől. Mivel ezen a vonalon ma élő nyitvatermő nem maradt, 
nem lehet tárgya molekuláris filogenetikai analízisnek, így a ma élő nyitvatermők monofiletikusnak mutatkoznak, miközben a nyitvatermők nyilvánvalóan egy 
parafiletikus taxont alkotnak, mert a zárvatermők ősei csak nyitvatermők lehettek (ld. fenti ábra). 
A két versengő elmélet lényege, hogy a zárvatermők (kétivarú) virágának kialakulását levélhez, illetve tengelyhez kötött magkezdeményekkel magyarázza. 
Következésképp a legősibb zárvatermő virág egymástól eltér: Az euanthium elméletben a legősibb zárvatermő virága a mai magnoliákéhoz hasonló (apokarp 
termőtáj, marginális placentációjú magkezdemények, megnyúlt virágtengely, spirálisan elhelyezkedő ivarlevelek és virágtakaró levelek, meghatározatlan 
számban, nagy méretben), a pseudanthium elmélet ezzel szemben a polifiletikusnak bizonyult Hamamelididae alosztály virágaihoz hasonló legősibb zárvatermő 
virágot feltételez (cönokarp termőtáj, bazális placentáció, körben elhelyezkedő porzók és virágtakaró, meghatározott számban, kicsi méretben). 
A mai zárvatermők filogenetikai törzsfájának elemzése alapján a legősibb zárvatermő virág az euanthium elmélet által jósolthoz hasonló lehetett, noha 
nyilvánvalóan nem Cycas-szerű ősöktől származott: kétivarú, aktinomorf, apokarp termőtáj, felső állású magház, spirális elhelyezkedés, ötnél több termő, a 
porzók több körben, esetleg hármasával, hatnál nagyobb számban helyezkedtek el, a virágtakaró egynemű (lepel, esetleg sziromszerű lepel), szabad, nagy 
valószínűséggel hármas körökben, virágonként 10-nél több.  
Hogy melyik lehet az a nyitvatermő csoport, amelyik a zárvatermők közvetlen őse, vita tárgyát képezi, legtöbb szóba kerülő esetében (Caytoniales, 
Peltaspermales, Leptostrobales) a feltételezett ősi virágfelépítés nehezen vezethető le. Egyik legvalószínűbb potenciális ős, a magvas páfrányok 
Corystospermales csoportja, melyből a „mostly male” hipotézis alapján az első biztosan zárvatermő fosszíliákhoz (Archaefructus) hasonló kétivarú füzérszerű 
struktúrák vezethetők le, amelyek kezdetleges kétivarú virágoknak tekinthetők. Az elmélet lényege, hogy a porzós egyedeken ektopikus magkezdemények 
jelennek meg a mikrosporofillum füzérek terminális részén, majd ezek állandósulnak, az eredetileg magokat  termő egyedek eltűnnek a populációból. 



A nyitvatermők és a zárvatermők összehasonlítása.  
                               A zárvatermők apomorfiái.  

  Gymnospermae – nyitvatermők Angiospermae – zárvatermők 

magkezdemény  szabadon fejlődik, a pollen magára a 

magkezdeményre (vagy függelékére) kerül, az 

integumentum egyrétegű 

a termőlevélbe zárva fejlődik (fejlődnek), a pollen a 

termőlevél érzékeny részére (bibe) kerül. Az integumentumok 

száma elsődlegesen kettő. 

mag terjedése legtöbbször önmagában, ritkán egyéb 

struktúrákhoz kötötten (pl. tobozbogyó) 

önmagában is, és a termésbe zártan is 

nőgametofiton kifejlődik a magkezdeményben, szabályos 

archegóniumok képződnek rajta (kiv. Gnetum, 

Welwitsia), a magkezdeményben a mag 

táplálószövetét alkotja 

az embriózsák sejtjeire korlátozódik 

embrió matrotróf, a magban kifejlődött nőgametofiton 

testéből (primer endospermium) táplálkozik 

nem matrotróf, a kettős megtermékenyítést követően, az 

embriózsák központi (többnyire diploid) sejtjének 

megtermékenyítése nyomán létrejött triploid szövetből 

(szekunder endospermium) táplálkozik 

„virág” mikrosporofillum füzérek, makrosporofillum 

füzérek. Kétivarú reproduktív hajtások 

takarólevelekkel csak a kihaltaknál ismertek 

(Cycadeoidales) 

Elsődlegesen kétivarú, korlátolt növekedő reproduktív 

hajtások, szó szoros értelemben vett virágok, legtöbbször 

virágtakaró levelekkel 

megporzás mindig szél elsődlegesen rovar, (szél, víz, egyéb) 

sporofiton habitusa a ma élők mindig fásszárúak, leggyakrabban 

termetes (örökzöld) fák 

gyakoriak a lágyszárú életformák, a fásszárúak változatosabb 

megjelenésűek, lombhullatók és örökzöldek egyaránt 

levél xeromorf jellegek, gyakran csökkent levélfelszín, 

tű- illetve pikkelylevelek 

(kihaltakkal változatosabb a csoport!) 

elsődlegesen levél alapra, levélnyélre, levél lemezre tagolódó 

levelek (kétszikűek), gyakran mezomorf, higromorf 

jellegekkel. 

fatest homoxil, csak tracheidák a szállítóelemek tipikusan heteroxil, a tracheidák mellett megjelennek a 

tracheák is 

háncstest csak rostasejtek, külön iniciálisból eredő 

háncsparenchimával 

csak rostacsövek, azonos iniciálisból eredő kísérősejtekkel          

(1 rostacső + 1 kísérősejt) 



A zárvatermők főbb kládjainak áttekintése, 
fejlődési tendenciák (APG-2016 alapján) 

Core eudicots 

bazális zárvatermők 

korán 
divergálódott 

valódi kétszikűek 

központi kétszikűek 

valódi kétszikűek 

egyszikűek 
Pentapetalae 



A zárvatermők főbb kládjainak áttekintése, fejlődési tendenciák 

A zárvatermők kialakulását követő 10 millió (140-130) évben váltak el egymástól (divergálódtak) a bazális zárvatermő kládok, köztük az 
egyszikűek fejlődése az ősibb alismatoid, aroid megjelenésű típusok őseinek divergálódásáig jutott. Az időszak második felében megjelentek 
a valódi kétszikűek ősibb képviselői is, és elkezdődött a valódi kétszikűek (eudicots) korán divergálódó kládjainak elkülönülése. A 10 millió év 
alatt a virág felépítése sokat megőrzött a legősibbnek tartott típus jellemzőiből: A virágtakaró alapvetően perigóniális (lepelszerű) maradt, 
száma gyakran a hármas mintázatot követte, körökbe rendeződött, amely olykor spirálisba ment át pl. a magnoliidek vonalán. A porzók 
száma helyenként megsokszorozódott, egyes vonalakon maradt a 2-3 körben hármasával elhelyezkedő porzótáj. A termőtáj zömmel apokarp 
maradt. Az egyszikűek vonalán viszont korán stabilizálódott a tisztán hármas, körökbe rendezett virágfelépítés, 3+3 lepel, 3+3 porzó, illetve 
hamar cönokarppá vált a termőtáj a 3 termőlevél összenövésével (3).  A korán divergálódó valódi kétszikűek virágjainak is hasonló maradt a 
virágfelépítése a bazális zárvatermőkéhez, többnyire maradt az apokarp termőtáj, a meghatározatlan számú porzó, lepelszerű (csészére és 
pártára nem tisztán elkülönülő) virágtakaró. Két fontos klád divergálódása játszódik le ez alatt az időtartartam alatt: elválnak az egyszikűek 
ősei, amelyeket filogenetikai helyzetüknek megfelelően generatív pleziomorfiák (pl. hármas virágfelépítés, uniaperturált pollen, kettős 
integumentum, lepelszerű virágtakaró), és vegetatív apomorfiák jellemeznek, amelyek főleg a szár szállítószövetrendszere és a levél alkata 
tekintetében jelentkeznek. Ezek a jelenségek visszavezethetők részben az ősök vízi életmódjára (Acorales, Alismatales), részben a 
fotoszintézis részleges elvesztésére (lilioid típusok), ami a mikoheterotrófiára való hajlamban nyilvánul meg. (A mikoheterotróf taxonok 
erősen csoportosulnak az egyszikűek központi kládjaiban.) A másik fontos apomorfia a valódi kétszikűek kládját jelzi, megjelenik és 
általánossá válik a triaperturált, azon belül is a trikolpát pollen, az eudikot kládon belül majd ennek változatai és az ebből levezethető 
típusok lesznek jellemzőek. 
A következő 10 millió évben (130-120) az egyszikűek vonalán divergálódnak egymástól a mai lilioid kládok: Petrosaviales, Pandanales + 
Dioscoreales, Liliales, Asparagales. A valódi kétszikűek vonalán megjelenik a virágtakaró heteroklamideussá válása, azaz csészére-pártára 
való elkülönülése, központi kétszikűek (Core eudicots), illetve általánossá válik az ötös szám (Pentapetalae). Az időszak vége felé a klád két fő 
ágra szakad, az egyik a szuperasteridek, másik a szuperrosidok kládja, illetve ekkor különül el a Dilleniales rend is. Mindkét fő fejlődési 
vonalon divergálódik egy-két klád nagyjából 120 millió évvel ezelőttig (korán divergálódott központi kétszikű kládok, szuperrosid vonalon 
Saxifragales, szuperasterid vonalon pl. Santalales, Caryophyllales). Nagyjából 120 millió évvel ezelőttől mindkét fő központi kétszikű kládnak 
az a szakasza kezdődik, amelyet rosid, illetve asterid kládnak nevezünk. 
A következő 20 millió év (120-100) során az egyszikűeknél megjelennek a commelinid egyszikűek ősei és a fontosabb csoportjaik 
divergálódása is lejátszódik (Arecales, Poales, Commelinales, Zingiberales). A központi kétszikűeken belül néhány klád divergálódása után, 
mind a rosid, mind az asterid klád két-két ágra bomlik a rosid  klád korábban, az asterid későbben, de 100 millió évnél régebben.  A rosid a 
fabid és malvid kládokra, az asterid a lamiid és campanulid kládokra. A rosid kládon belül a jellegzetes virágfelépítés a szabadszirmú, kettős 
porzókörű marad az ágak végéig (koripetal, pentaciklikus), míg az asteridek fejlődési vonalán előbb a belső porzókör redukciója miatt egy 
episzepál porzókör marad csak meg (koripetál tetraciklikus), majd a lamiidek, campanulidok elsöprő többségénél a párta összeforr (szünpetál 
tetraciklikus), párhuzamosan az integumentum tenuinucellárissá válik és egyrétegű lesz. 
A fentiekből adódik, hogy a zárvatermők törzsfájának a mai rendekig menő alaptopológiája, már megjelenésük után 40 millió évvel, azaz 100 
millió éve kialakult. (Az előző dián az ágak nem időarányosak, időarányosan lásd: https://www.nature.com/articles/ncomms16047) 
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A lipidek közös tulajdonsága: vízben nem, apoláros oldószerben jól 
oldódó molekulák

Szerkezetük, felépítésük sokféle
Csoportosításuk: 

Az élő szervezetekben előforduló lipidek típusai és 
szerkezetük. Energiatranszformálás: lebontó 

anyagcserefolyamatok, a lipidek és az aminosavak lebontása
Kiricsi Mónika

• Egyszerű lipidek (hidrolízissel nem bonthatók komponensekre)
– Szteroidok
– Zsírsavak

• Összetett lipidek (hidrolízissel komponenseire bonthatók)
– Neutrális zsírok
– Foszfogliceridek
– Szfingolipidek
– Koleszterin-észterek



– Szteroidok (koleszterin, szteroid hormonok, epesavak)
• Szteránváz, koleszterinből keletkeznek
• Koleszterin funkciója membránalkotás, hormonok, epesavak keletkeznek belőle
• Szteroid hormonok: mineralo- és glükokortikoidok (C21), nemi hormonok (C18-19) funkciója a

szabályozás
• Epesavak: zsírok emésztésében detergens szerepűek

– Zsírsavak (telített és telítetlen zsírsavak)
• Telített zsírsavak: palmitinsav, sztearinsav, stb. feladatuk: az összetett lipidek építőelemei,

lebontásuk révén energia nyerhető
• Telítetlen zsírsavak: egy vagy több kettős kötést tartalmaznak, pl. olajsav, linolsav, linolénsav,

összetett lipidek építőelemei, vagy mediátorok (prosztaglandinok) előanyagai

Ismerni kell az egyes lipid csoportok fontosabb képviselőit, és ezeknek 
a molekuláknak a szerkezeti jellemzőit, funkcióját

– Neutrális zsírok
• Trigliceridek, digliceridek, monogliceridek, itt a zsírsavak a glicerinnel észterkötésben vannak
• Feladatuk: lipidek raktározása (pl. zsírszövetben)

– Foszfogliceridek
• Alkotórészeik: glicerin, zsírsavak, foszfát-csoport, alkoholkomponens(kolin, etanolamin, szerin)
• Feladatuk: membránok építőelemei, tüdő surfactant

– Szfingolipidek
• Alkotórészeik: szfingozin, zsírsav, foszfokolin vagy szénhidrátok, Csoportjaik: szfingomielinek,

cerebrozidok, gangliozidok, feladatuk: membránalkotás

– Koleszterin-észterek
• Alkotórészeik: koleszterin és zsírsav észter kötésben, feladatuk a koleszterin raktározása



Zsírsavak

Acetil-koenzimA

ADP + Pi

H2O

O2

Redukált koenzimek
(NADH + H+ és FADH2)

CO2

Biológiai oxidáció 1. fázisa: 
Lebontó anyagcsereutak: 

β-oxidáció
(mitokondrium mátrixban)

Biológiai oxidáció 2. fázisa: 
Citrátkör

(mitokondrium mátrixban)

Biológiai oxidáció 3. fázisa: 
Terminális oxidáció 

(mitokondrium belső membránban)

Energianyerés lipidekből: a biológiai oxidáció fázisai

ATP

Lipidek 
Pankreas-lipáz

epesav

Ha a táplálékkal érkezett 
a szervezetbe:

Makromolekulák 
hidrolízise: emésztés

Ha a raktározott neutrális 
zsírokat mobilizáljuk:

Makromolekulák 
hidrolízise: lipolízis

Hormonszenzitív-
és egyéb lipázok

Biológiai 
oxidáció



A telített/telítetlen zsírsavak béta C-atomjának (3.C) oxidációja:
1. Oxidáció: Acil-KoA oxidációja enoil-KoA-vá. A dehidrogenálással transz-kettős

kötés épül ki az α és a β C-atomok között. Az oxidáció koenzime a FAD, mely
redukálódik FADH2-vé. A keletkező termék a transz-enoil-KoA. Enzime: acil-KoA-
dehidrogenáz.

2. Vízaddíció történik az α és β C-atom közötti kettős kötésre. A β-C-atomra OH-
csoport kerül. A keletkező termék a L-3-hidroxiacil-KoA. A reakció
sztereospecifikus, csak az L-izomer keletkezik. Enzime: enoil-KoA-hidratáz.

3. Oxidáció: A β-C-atom OH-csoportjának oxidációja keto-csoporttá. Az oxidáció
koenzime a NAD+, mely NADH + H+-vá redukálódik. A hidroxiacil-KoA-
dehidrogenáz specifikus az L-izomerre. A reakció terméke a 3-ketoacil-KoA.

4. Tiolízis: Az α-β C-C kötés hasítása Koenzim A segítségével. Az új koenzim A a két
C-atommal megrövidült zsírsav lánc (acil-KoA) KoA-csoportja lesz, így a
megrövidült zsírsavlánc is aktivált marad. A hasítás másik terméke a két C-atomos
acetil-KoA, ezzel rövidül az acil-lánc. A reakció enzime a béta-ketotioláz.

Egy ß-oxidációs reakciósor végén keletkezik: egy acetil-KoA, egy két C-atommal
rövidebb zsírsav, FADH2 és NADH+H+.

Energianyerés lipidekből: a biológiai oxidáció fázisai
A béta-oxidáció



A zsírsav aktiválása a béta-oxidáció előtt megtörténik. A zsírsavat ATP és
KoA felhasználásával aktiváljuk, keletkezik acil-KoA.

A zsírsavak a béta-oxidáció helyére, a mitokondrium mátrixba a karnitin
transzport révén jutnak be. A karnitinból és a zsírsavból képződő acil-
karnitin bejut a mitokondriumba, majd ott a zsírsav egy KoA-val
észteresítődik. Ezután kezdődik valójában a béta-oxidáció.

Energianyerés lipidekből: a biológiai oxidáció fázisai
A béta-oxidáció

Ha a palmitinsav (C16) a lebontandó zsírsav, ennek teljes lebomlásához, 7-szer kell a 
béta-oxidáció lépéssorozatának lezajlani: C16→C14→C12→C10→C8→C6→C4→C2
1 palmitinsav  8 acetil-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+

Az acetil-KoA-k a citrátkörbe lépnek be, a biológiai oxidáció 2. fázisába. A redukált
koenzimek viszont egyből a légzési láncba (terminális oxidáció) jutnak. Ezekből a
molekulákból a citrátkör és a légzési lánc során összesen keletkező ATP: 8*12ATP
7*2ATP 7*3ATP= 131 ATP

citrátkör légzési lánc légzési lánc

Az aktiválásra felhasznált 2 ATP-t levonva, a nettó nyereség: 131-2= 129 ATP.



A biológiai oxidáció 2. fázisában, a citrátkörben, az acetil-koenzim A szénatomjai CO2

formájában lépnek ki, míg hidrogénjei koenzimeket redukálnak (NAD+-ból és FAD-ból
NADH + H+ és FADH2). A citrátkör a tápanyagok lebontásának közös szakasza. A
mitokondrium mátrixában zajlik. Energianyerés szempontjából fontosak a citrátkör
redoxreakciói (redukált koenzimek) és a szubsztrátszintű foszforiláció (GTP)

Energianyerés lipidekből: a biológiai oxidáció fázisai
A citrátkör

GTP

NADH + H+

CO2

NADH + H+

CO2

NADH + H+

FADH2



1. Az acetil-KoA belép, az oxálacetáttal reagálva citrát képződik kondenzációval és
makroerg tioészter kötés hasításával. Enzime a citrát-szintáz.

2. A citrát izocitráttá izomerizálódik egy átmeneti dehidratálással. Enzim: akonitáz.
3. A citrátkör elkötelező lépése. Oxidatív dekarboxilációval az izocitrát alfa-

ketoglutaráttá alakul, a NAD+ redukálódik, CO2 lép ki. Enzime az izocitrát-
dehidrogenáz.

4. Egy újabb oxidatív dekarboxiláció, ahol CO2 lép ki, NAD+ redukálódik, és makroerg
tioészter kötés keletkezik. Az alfa-ketoglutarátból szukcinil-KoA lesz. Enzime az
alfa-ketoglutarát-dehidrogenáz enzimkomplex.

5. A szukcinil-KoA nagyenergiájú tioészter kötése elhasad, szukcinát keletkezik. A
felszabaduló energia GTP képzésére fordítódik. A reakció szubsztrátszintű
foszforiláció, enzime a szukcinil-KoA-szintetáz.

6. A szukcinát-fumarát átalakulás a FAD redukciója által kísért oxidáció. A szukcinát-
dehidrogenáz enzim a terminális oxidáció II. fehérjekomplexének a tagja.

7. A fumarát kettős kötésére vízaddíció történik, L-malát keletkezik, a fumaráz
katalizál.

8. Az L-malát oxidálódik oxálacetáttá, NAD+ redukálódik, a ciklus zárul. Enzime a
malát-dehidrogenáz.

A redukált koenzimek a biológiai oxidáció 3. fázisába, a terminális oxidációba lépnek
be. Ennek részleteit lásd a Szénhidrátok lebontása tételnél.

Energianyerés lipidekből: a biológiai oxidáció fázisai
A citrátkör



Az aminosavak lebontása
Az aminosavak szerepe

• építőelem (fehérjék)
• energiaforrás (lebontásukkal ATP nyerhető) 
• glükóz-szintézis (glükoneogenezis), ketontest-szintézis
• biológiailag aktív N-tartalmú anyagok prekurzora (purin/pirimidin bázisok, hem) 

Az energianyeréshez először az aminosavak amino-csoportját transzaminálás révén
ketosavra kell helyezni. A transzamináláshoz egy aminosav és egy ketosav kell. Az
aminosavból ketosav lesz, a ketosavból viszont aminosav. A ketosav majdnem mindig
alfa-ketoglutarát, melyből glutamát aminosav keletkezik. Majd a glutamát amino-
csoportja eltávolítható dezaminálással és a keletkező ammóniát az urea ciklus
dolgozza fel. A keletkező urea eliminálható a szervezetből.

Az urea ciklus:
•az ammónia elimináció legjelentősebb útja
• ammóniából urea (karbamid) képződik
• a teljes enzimrendszer csak a májban működik
(mitokondrium+citoplazma)
• a képződő urea egyik aminocsoportja a szabad ammóniából
származik, míg a másik egy aszpartát aminosavból
•Ammónia+bikarbonátból keletkezik karbamoil-foszfát. Ez
reagál ornitinnel, citrullin képződik. A citrullin aszpartáttal
argininoszukcinátot alakít ki. Ez elhasad argininre és fumarátra.
Az argininből képződik ornitin és urea.



Az aminosavak lebontása

piruvát

acetil-koA

oxálacetát

szukcinil-koA

-ketoglutarát

fumarát

acetoacetil-koA

Phe

Tyr

Asp

Asn

Phe

Tyr

Leu, Lys

Trp

Trp

Cys
Ser

AlaGly

Glu
Gln, His, 
Pro, ArgIle

Val, Met, Thr

Ile

Az aminocsoport eltávolítása után az aminosavak szénlánca lebomlik és olyan
molekulákat eredményez (lásd a-g), melyek egyből, vagy több reakción keresztül a
citrátkörbe vezethetők. A citrátkörben ezáltal keletkező redukált koenzimek a
terminális oxidációba lépnek, így energiatermeléshez járulhatnak hozzá.

a, acetoacetil-koA (ebből acetil-KoA
keletkezik)
b, acetil-KoA (a citrátkörbe lép)
c, piruvát (ebből is acetil-KoA keletkezik)
d, oxálacetát (a citrátkör molekulája)
e, -ketoglutarát (a citrátkör molekulája)
f, szukcinil-KoA (a citrátkör molekulája)
g, fumarát (a citrátkör molekulája)



Az aminosavak lebontása
De a szénlánc lebontása során kapott molekulák (a-g) nem feltétlenül lépnek be a
citrátkörbe. Éhezéskor felhasználódhatnak glükóz vagy ketontestek, vagy mindkettő
szintézisére, hogy a kritikus szövetek (agy, vázizom, szívizom), sejtek (vörösvértestek)
számára metabolizálható energiaforrások keletkezzenek.

Ez alapján az aminosavak lehetnek:
1, glükoplasztikusak (glükóz szintetizálódhat a katabolikus intermedierből)
2, ketoplasztikusak (ketontest szintézisben vehetnek részt)
3, vegyes lebomlásúak (glüko- és ketoplasztikusak is)

Példák:
1, Az alanin (Ala) lebontásakor piruvát keletkezik, melyből a glükoneogenezisben
glükóz keletkezik, ezért az Ala glükoplasztikus.
2, A leucin (Leu) lebontásakor acetoacetil-KoA keletkezik, melyből ketontest alakul ki,
így a Leu ketoplasztikus.
3, A tirozin (Tyr) azért vegyes lebomlású, mert lebontásakor keletkező két termék
közül az acetoacetil-KoA-ból ketontestek lehetnek. A másik termék a fumarát
oxálacetáttá alakul, majd ez a glükoneogenezisbe jut, ahol glükóz keletkezik.

Ajánlott tankönyv: Ádám Veronika Orvosi biokémia, Ábrák forrása: Wikimedia Commons
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Államvizsga tétel címe: Az ősibb embriofiták, a “mohák” és a “harasztok” 
(Eredetük, filogenetikai kapcsolataik, fontosabb taxonjaik jellemzése sporofitonjuk és 
gametofitonjuk morfológiai jellegzetességei alapján.) 

Embryophyta – szárazföldi növények [besorolás: R. Plantae (Archaeplastida), SR. Viridiplantae] 
Az embriofiták minden csoportja nemzedékváltakozást mutat. Ezen növények esetében az embrió a 
megtermékenyített petesejtből (zigótából) kifejlődő fiatal sporofitont jelenti, amelyet az anyanyövény 
(azaz a nő- vagy a kétivarú gametofiton) legalább életének első szakaszában táplál, tehát a fiatal 
sporofiton matrotróf (kiv. zárvatermők). Az embriofiták legősibb csoportjaiban, a moháknál, a sporofiton 
végig a gametofitonon marad, annak spóratermő szervszerű részének mutatkozik, a harasztoktól 
kezdődően a sporofiton önállósul, a gametofiton előtelepként jelenik meg az életciklusban. (A 
nyitvatermőknél a nőgametofiton a mag táplálószövete, primer endospermium.) Ahhoz, hogy a fiatal 
sporofiton kapcsolatba tudjon kerülni az anyanövénnyel, belső megtermékenyítésre vagy szükség, 
melynek szerve az embriofiták egyik legfontosabb apomorfiája, az archegónium, palack alakú nőivarszerv. 



A legősibb embriofiták egyszerű telepű májmohák lehettek, melyek legkézenfekvőbb módon a mai 
Coleochaete szerű fragmoplasztos zöldmoszatokból vezethetők le. A Coleochaete édesvizek aljzatán 
élő sugárirányú sejtekből álló lapos telepű moszat, melynek sejtjei haploidok, nőivarszervei körte 
alakúak, petesejttel. Megtermékenyítés után kialakul a zigóta, melyet az anyanövény körülnő. A 
Coleochaete esetében a zigóta redukciós osztódását követően keletkezik 4 darab ostoros spóra, 
melyek a vízben szétúszhatnak. Az egyszerű telepes májmohák esetében a testfelépítés hasonló, 
azonban a palack alakú archegóniumban található petesejt megtermékenyülése után a zigóta 
redukciós osztódása helyett mitotikus osztódás következik be, amely során kialakul a szinte csak a 
spóraanyasejtekból álló sporofiton (sporogónium). Minden spóraanyasejtből 4-4 db spóra keletkezik, 
összességében ezerszám, melyek a levegőben terjednek, kiszáradás ellen sporopollenin rakódik a 
falukba, és nem ostorosak. (Az ostor nélküli, sporopollenines sejtfalú, tetrádokban keletkező spóra az 
embriofiták másik fontos apomorfiája.) Könnyen belátható, hogy a sporofiton kialakulása a spórák 
számának megnövelését segíti elő, ugyanis egyrészt szárazföldi körülmények között a spórák 
túlélésének az esélye nagyon lecsökken, másrészt a zigóta redukció osztódása esetén egy 
megtermékenyítés eredmény összesen 4 darab spóra, míg nemzedékváltakozás esetén egy 
megtermékenyítésből egy olyan sporofiton jön létre, amely a spórák ezreit (milliárdjait) termelheti. A 
sporofitonnak (és ezzel a nemzedékváltakozásnak) kezdeti, lényegében zigótamegsokszorozó 
funkciója – mely több moszatcsoportnál is megfigyelhető – magyarázza, hogy miért a gametofiton a 
sokkal fejlettebb az ősi embriofitáknál. A sporopolleninnel védett spórák megjelenésével, a szárazföldi 
növények életciklusának terjesztési szakasza elválik a víztől. 

Az embriofiták eredete 



Az embriofiták evolúciója, fontosabb taxonjai és kládjai  

A ma élő szárazföldi növények legközelebbi közös őse molekuláris filogenetikai számítások alapján 
körülbelül 500 millió évvel ezelőtt élt (Kambrium utolsó harmada), az első biztos maradványaik 475 
millió évesek (Ordovicium első harmada), ezek a májmohák spóráira emlékeztető fosszíliák. Más 
mohacsoportok biztos fosszíliái sokkal későbbiek. A ma élő mohák molekuláris filogenetikai analízise azt 
mutatja, hogy a három egymástól korán elkülönült moha csoport egymás után divergálódott Hepaticae 
(májmohák), Musci (lombosmohák), Anthocerotae (szarvasmohák) sorrendben, utóbbiak az edényes 
növények (Tracheophyta) testvérei. A „mohák” (Bryophyta) tehát parafiletikus. Az első ősharaszt 
maradványok (Cooksoniales) 430 millió évvel ezelőttiek (Szilur közepe), belőlük divergálódtak a 
mikrofillumos korpafüvek (Lycophytae), valamint a valódi levelű növények (Euphyllophyta-klád) 
legközelebbi közös őse (Trimerophyta, Psilophytales), mely 395 millió éve élt (alsó Devon vége). Ebben a 
csoportban vált el egymástól a tág értelemben vett páfrányok (Monilophyta) és a mai magvas növények 
(Spermatophyta) őseinek fejlődési vonala, úgy 380 millió éve (középső Devon). A Monilophyta magába 
foglalja a harasztok páfrányokon kívüli olyan csoportjait, mint a zsurlók, vagy a csupaszpáfrányok. A 
„harasztok” (Pteridophyta) molekuláris filogenetikai analízisek által megerősítetten is parafiletikus 
taxon. 

Mindaddig nem jöhettek létre fejlettebb, a talaj felszíne fölé emelkedő 
növények a szárazföldeken, amíg a Föld légköre nem érte el azt az oxigén 
szintet, amely elegendő annyi sztratoszférikus ózon létrehozásához, mely 
képes megvédeni a felszínen élő szervezeteket az UV-B sugárzás DNS-t 
leginkább károsító tartományától (280 nm). Erre a Proterozoikum Kriogén 
(850-630 millió év) egyenlítőig terjedő jégkorszakának lezárultával nyílott 
lehetőség, ugyanis ezt követően az 1-1,2 milliárd évvel ezelőtt kialakult, 
jég alól kiszabadult moszatok rásegíthettek arra, hogy az előtte jó 1,5 
milliárd éven át 3% körül ingadozó, zömmel cianobaktériumok által 
termelt oxigén szintje 12% fölé emeljék, és ezzel megnyíljon az út a 
szárazföld növények általi kolonizálása előtt. 



„Mohák” – Bryophyta  

A mohák valódi szárazföldi növények, rendelkeznek mindazon alapvető apomorfiákkal, amelyek más embriofitákra is jellemzőek: 
archegonium, matrotróf embrió, tetrádokban keletkező, sporopollenin tartalmú, széllel terjedő, ostor nélküli spóra, megjelenik a 
csoportban a kutikula, a gázcserenyílások, szőrzet, nagyobb testű szőrmohákban a szállítószövet-rendszer kezdeményei, hadroid és leptoid 
sejtek formájában (de lignintartalom nélkül), protosztélét idéző elrendezésben, számos olyan struktúra, amely a vízmegtartást szolgálja: 
parafízisek, pericétium levélkék az ivarszervek körül, vagy olyanok, amelyek a spórák levegőben való terjedése miatt alakultak ki, elatérák, 
perisztómium fogak. A mohák között meglehetősen kevés a ténylegesen vízben élő faj, bár kétségtelen gyakoribbak a hűvös, párás, nedves 
vagy üde élőhelyeken. Gyökereik valóban nincsenek, de a harasztok gametofitonjának sincs gyökere, a moha sporofiton viszont egész 
életében matrotróf, ezért gyökerekre nincs szüksége.  Valódi leveleik sincsenek, ha a levelet mezofillummal rendelkező szervként 
definiáljuk, viszont vannak szöveteik, epidermisz, parenchimatikus szövetek, fotoszintetizáló, raktározó, sőt a lombosmohák hajtásában 
csúcsi merisztémák is. A mohákat moszatoktól a harasztok felé vezető embriofita fejlődési sor ősi elemeinek kell tekinteni, nem pedig 
valamiféle „evolúciós zsákutcának”.  

Életciklusuk: 
Nemzedékváltakozás, kétszakaszos fejlődés, gametofiton (ivaros, gamétákat létrehozó) és 
ivartalan (ivaros folyamatokban részt nem vevő spórákat redukciós osztódással létrehozó) 
nemzedékük van. Az életciklus heteromorf (a két nemzedék különböző), a sporofiton nemzedék 
nem önálló, és nem is önállósul, végig matrotróf. A gametofitonok két- és egyivarúak is lehetnek. 
Kétivarú (homothalluszos, *izospórás esetben, egyivarú (hím- és nőgametofiton külön, 
heterothalluszos, homoiospórás esetben). Heterospórás moha nincs. A gametofinon kialakulnak az 
ivarszervek, az anterídium és az arcegónium. Ugyanazon a növényen vagy külön-külön. Az 
archegóniumban keletkezik a petesejt, az anterídiumokban pedig a kétostoros spermatozoidok. (A 
mohák spermatozoidjai mindig kétostorosak, izoakrokont). Az archegóniumban történik meg az 
oogámia, kialakul a zigóta, majd a mohanövényen a sporofiton. A mohák sporofitonja soha nem 
ágazik el, és mindig egy spóratokot, sporangiumothoz létre, melyben redukciós osztódással 
keletkeznek a spórák, a spóraanyasejtekből. A spórák tetraedrikusak, ostor nélküliek. Ivari 
determináltságuk szerint homoio- és izospórák lehetnek. Belőlük előbb az előfonal, a protonéma 
fejlődik ki (nincs előfonala a szarvasmoháknak), mely haploid és ezen alakulnak ki (májmoháknál 
csak egy) az úgynevezett rügyek, melyekből a tényleges (ivarszerveket képező) gametofitonok 
fejlődnek.  A gametofiton mindig fotoszintetizál (kivétel az Aneura mirabilis – amely az egyetlen 
mikoheterotróf moha). A mohák filogenetikai analízise egyértelművé teszi, hogy a homoiospória 
körükben ősibb az izospóriánál. 

*izospória: spóraanyasejtek redukciós osztódása során kétivarú (ivarilag nem determinált)spórák keletkeznek (4), melyekből kétivarú egyedek fejlődnek. Homoiospória: spóraanyasejtek redukciós osztódása 
során egyivarú (ivarilag determinált)spórák keletkeznek (2 hím, 2 nő), melyből hím-, illetve nőivarú egyedek fejlődnek. Izo- és homoiospória esetében egyféle sporangium van, a spórák alakilag egyformák. 
Heterospória: A spórák ivarilag determináltak, alakilag és ivarilag is eltérőek. Mikrosporangiumokban a mikrospóra anyasejtekből redukciós osztódással kisebb, hímivarú gametofitont létrehozó mikrospórák 
(4), a makrosporangiumokban a makrospóra anyasejtekből redukciós osztódással nagyobb,nőivarú gametofitont létrehozó makrospórák (4) keletkeznek. 



Ph: Bryophyta – mohák (parafiletikus)  
SPh: Hepaticae – májmohák 
  Cl: Marchantiopsida – telepes májmohák (parafiletikus) 
  Cl: Jungermanniopsida – levélkés májmohák 
SPh: Anthocerotae – szarvasmohák 
  Cl: Anthocerotopsida 
SPh: Musci – lombosmohák 
 Iph: Sphagneae 
  Cl: Sphagnopsida – tőzegmohák osztálya 
 Iph: Bryatae – valódi lombosmohák 
  Cl: Andreaeopsida – sziklamohák  
  Cl: Bryopsida – valódi lombosmohák osztálya  
    Scl: Polytrichidae – szőrmohák  
    Scl: Buxbaumiidae – koboldmohák  
    Scl: Eubryidae – valódi lombosmohák alosztálya 

Jellemzés  Rendszerezés 

A májmohák (Hepaticae) filogenetikai analízise szerint az első 
divergálódó kládjukat a komplex talloidok képezik, majd az egyszerű 
talloidok kládjai következnek végül a levélkés csoportjaik. A levélkések 
tehát monofiletikusak, a telepesek együtt parafiletikusak. A legősibb 
májmohák mindamellett egyszerű talloidok lehettek. Komplex talloidok 
gyakori képviselője a Marchantia polymorpha – csillagos májmoha, 
villásan lebenyes telepe, karéjos ivarszervtartói vannak, 9 
keskenykaréjú receptákulomok alján archegóniumokkal, 8 szélesebb 
karéjú receptákulumai a tetejükön besüllyedve az antheridiumokat 
tartják.  A májmohák üde, nedves, árnyas élőhelyek lakói, de vannak 
vízben lebegő (Riccia fluitans), vagy vízen úszó képviselőik is 
(Ricciocarpus natans).  A szarvasmohákat (Anthocerotae)két faj 
képviseli Magyarországon a Sphaeroceros carolinianus és az Anthoceros 
punctatus, világosspórás, illetve sötétspórás szarvasmoha. Mindkettő 
iszapnövényzetben él a Dunántúl nyugati részén, ritkák. Bár legtöbbjük 
izospórás mégis képződnek elatérák, melyek funkciója eredendően a 
különböző ivarú gametofitonokat képező spórák összetartása lenne. A 
szarvasmohák esetében a hímivarszervek és a nőivarszervek különböző 
idejű érése (proterandria van) magyarázza meg az elatérák képzésének 
értelmét. 



A Musci rendszere leképezi a filogenetikai viszonyokat: Első 
divergálódó kládjukat a tőzegmohák képviselik, egyetlen 
nemzetséggel (Sphagnum) és 100 körüli fajjal, 20 fajt 
Magyarországról is leírtak, egy ex lege védett csoport. Csak 
tápanyagszegény, sómentes vizekben maradnak fenn, jellegzetes 
élőhelyeik a dagadólápok, nálunk forráslápokban, úszólápokban 
élnek. (Sphagnum palustre, S. squarrosum stb.). Egységes 
testfelépítésük minden eleme a vízraktározást és a külső (kapilláris) 
vízszállítást szolgálja (ampulla sejtek, barázdázottság, 5 oldalágból 
kettő hajtáshoz simulása). legtöbbje homoiospórás, és bár a tokjuk 
fedővel nyílik, perisztómium fogak nincsenek. A tok a gametofiton 
részét képező tartón (pszeudopódium) ül. A sziklamoháknak 
hasítékkal nyíló tokja van, hasítékból lehet több, leginkább 4-5 
(Andreaea), vagy csak 1 (Takakia). Homoiospórásak, szárazabb hegyi 
élőhelyeken élnek. A Takakia levélkéi csővé záródnak. A szőrmohák 
nagy termetű, homoiospórás mohák, viszonylag széles ökológiai 
amplitudóval, köztük gyakori fajokkal (Polytrichum juniperinum, P. 
commune). Közülük kerül ki a legtermetesebb, kb. 60 cm magas 
mohafaj a Dawsonia longifolia, Dél-Kelet Ázsia – Észak Ausztrália 
trópusai. Aprócskák és ritkák a koboldmohák, esetükben a 
gametofiton jóval kisebb az egyébként kb. 1 cm-es sporofitonnál, 
Buxbaumia aphylla (savanyú homokon), B. viridis (fakérgeken). Az 
Eubryidae alosztály képezi a lombosmohák legnagyobb csoportját, 
első divergálódó kládjai esetében a nőivarszervek, ahogy az 
eddigieknél is, csúcsi helyzetűek, akrokarp a moha (csúcsontermő), 
majd az oldalttermők (pleurokarp) zárják a fát, a nőivarszervek 
oldalsó helyzete miatt, a sporofiton nem a növény csúcsán jelenik 
meg. Izospórásak. Számos fajuk változatos élőhelyeken, sokszor 
tömeges (Funaria hygrometrica), védett pannon endemizmus viszont 
szikpadkákon a sóspusztai magyarmoha (Enthostodon hungaricus), 
kilós mohapárnákat képez a védett fehérlő vánkosmoha 
(Leucobryum glaucum), vízben, rögzült hínárként él a forrásmoha 
(Fontinalis antipyretica), a Balatonban is. 

„Harasztok” – Pteridophyta  

Az edényes növények (Tracheophyta) ősibb képviselői a harasztok 
(Pteridophyta). Az edényesek mohákon túlmutató apomorfiái a 
következők, önállósul a sporofiton nemzedék, mely a gametofitonnál 
lényegesen fejlettebbé válik, a gametofiton előtelepként (protallium) 
jelenik meg, a sporofitont csak annak önállósulásáig táplálja. A 
sporofiton tehát csak átmeneti ideig matrotróf. A sporofitonban kialakul 
a lignifikálódott szállítószövet rendszer, a sporofiton elágazik, rajta több 
sporangium fejlődik, megjelenik a gyökér, és a levél, eltűnik a 
protonéma (már az Anthocerotae moháknál sincs), több fejlődési 
vonalon heterospória is kialakul. A harasztok életciklusának sémája 
lényegében tehát a mohákéival megegyező, heterospórás úttal 
kiegészítve (a magyarázatot ld. korábban). 

A harasztok legősibb képviselői mintegy 430 millió évvel ezelőtt jelentek 
meg. Kezdetben a gametofiton és a sporofiton között a méretbeli 
különbség nem volt lényeges, mindkettő centiméteres nagyságrendű 
volt. A gametofitonok telepszerűek voltak, rajtuk ivarszervtartókkal, 
egyivarú egyedekkel (homoiospória!) A harasztok gametofitonjának 
telepszerű alkata arra utal, hogy az edényesek ősei a mai komplex 
telepes májmohákra emlékeztető szervezetek lehettek. A sporofitonok 
térben bokrosodó, villás elágazású, levél nélküli, csupasz, protosztélés 
hajtások voltak, terminális helyzetű sporangiumokkal (telóma). 



Formális rendszer, hagyományos csoportokkal 
Ph: Tracheophyta – edényes növények  
SPh: Pteridophytina – harasztok (parafiletikus) 
    IPh: Rhyniophytae – ősharasztok (parafiletikus) 
    IPh: Lycophytae – korpafüvek 
    IPh: Psilophytae – csupaszpáfrányok 
    IPh: Sphenophytae – zsurlók  
    IPh: Filices – páfrányok (parafiletikus) 

Monilophyta 

Rendszerezés, evolúció 

A harasztok hagyományos csoportjainak elkülönítése a sporangiumhordozó struktúráik 
jellegzetességein alapul, melyeket (az edényes növények minden egyéb szervével 
együtt) az ősharasztok sporofitonjának testfelépítését adó telómából vezethetünk le, 
néhány elemi folyamat segítségével. (Zimmermann, telóma elmélet). Elemi folyamatok: 
Túlnövés/redukció: a villás elágazás egyik fele növekedésben visszamarad (meddő ágak, 
sporangium redukálódása), végső esetben teljesen eltűnik, szemben az erőteljesen 
növekvő másik oldalággal, a domináns ágból vezethető le a növény fő tengelye, míg a 
“lemaradt” ágak oldalágakká alakulnak, létrejön a pszeudomonopodiális, majd a 
monopodiális elágazásrendszer, Planáció (ellaposodás): az eredetileg három 
dimenzióban kiterjedt telómakötegek egy síkba rendeződése (térből síkba), a telómák 
ágai közét fokozatosan parenchimatikus alapszövet tölti fel, így levéllemez alakul ki, 
Szüngenezis (összenövés): az oldalágak összeolvadásának folyamata, melynek 
eredményeként zárt, hálózatos erezet alakul ki, az anasztomizáló erek, ill. 
szállítónyalábok eredete a villásan elágazó ágakból pl. így magyarázható, szüngenezis, az 
ágak fokozatos redukciója és a sporangiumok összenövése együttesen vezethetett a 
Psilophytae szünangiumok kialakulásához, Visszahajlás: a telómaágak a főtengely felé 
hajlanak, más folyamatokkal, pl. rövidüléssel kombinálódva, ily módon értelmezhető a 
Sphenophytae sporangiumtartójának a kialakulása fertilis telómákból. 

Rhyniophytae – alig módosult telómákból 
álló hajtásrendszer, terminális helyzetű 
sporangiumokkal. 
Lycophytae – sporofillumfüzér: spirálisan 
álló sporofillumok, tövükben adaxiális 
helyzetben sporangiumokkal. 
(Sporofillumfüzérei vannak a 
nyitvatermőknek is.) 
Psilophytae – villás elágazású csupasz 
hajtásrendszer, hármasával összenőtt 
sporangiumokkal, hármas szünangiumok. 
Sphenophytae – pajzs alakú, örvösen álló, 
a főtengely irányába néző 
sporangiumokat hordozó 
sporangiofórumokból álló strobilus.  
Filices – sporotrofofillum: a 
sporangiumokat fotoszintetizáló levelek 
hordozzák. 



Az egyes csoportok jellemzése, rendszere, evolúciója, jelentősége  

Rhyniophytae A legősibb tracheofiták, a sporofiton felálló ágai csupaszok, az ágak villásan elágazók, három irányban bokrosodók, a 
sporangiumok terminális helyzetűek, homoiospórások, hasonló jelentőségű a két nemzedék, a gametofiton 
ivarszervtartókat visel, a legfejlettebb májmohák szervezettségi szintjén áll.  
Csoportosításuk:  
Tracheidamegvastagodások alapján:  
S-típusú: Szivacsos tracheidamegvastagodások, a megvastagodásokon és közöttük is apró pórusok tömege. (Cooksoniales) 
G-típusú: Gyűrűs megvastagodások, a belső fal a vastagodások közötti részen is folyamatos, apró gödröcskékkel, amelyek a 
gyűrűkről hiányoznak. (Rhyniales, Psilophytales) 
A Cooksoniales ősei a Rhynialesnek (kihalt), a Lycophytae korpafüveknek) és a Psilophytales-nek, a Psilophytalesben ágazik 
el a további tracheofiták fejlődése a Monilophyta és a Spermatophyta irányokba, velük kezdődik az Euphyllophyta-klád. 

Lycophytae Vese alakú porangiumaik a sporofillumokon találhatók, adaxiális (hajtástengely felé néző) helyzetben, hajtásrendszerük 
tipikusan villás elágazású, bár vannak tendenciák a túlnövés/redukció jellegű változásra is, leveleik, a mikrofillumok, 
kezdetleges morfológiájúak  a bennük lévő edénynyaláb levélrés nélkül ágazik le a központi sztéléből, a mikro- előtag 
ellenére nem a levél mérete a döntő, mert a kihalt alakok körében 60-70 cm-es levelek is előfordultak, de a ma élő Isoëtes-
ek levele sem kicsiny, ma csak mintegy 6-8 nemzetségük van, >1000 fajjal, régen azonban sokkal több képviselőjük élt, 
amelyek uralkodók voltak a Föld Devon - Karbon kori vegetációjában, a Karbonban a fás szárú növényzet igen jelentős 
részét alkották. Fejlődésük során több vonalon megjelenik a heterospória, a Karbonban magvas képviselőik is éltek. 

Lycophytae recens képviselői: 
O: Lycopodiales – (lágyszárú) korpafüvek  
5-6 nemzetség, 300 faj, kozmopolita, Magyarországon 5 védett faj, lágyszárú fejlődési vonal, szőrszerű, spirálisan álló (Lycopodium, Huperzia), vagy 
hajtásra simuló (Diphasiastrum) pikkelyszerű levelekkel a felálló és elterülő hajtásokon, vagy minden hajtás felálló (Huperzia), terminális helyzetű 
sporofillumfüzér, a sporofillumfüzér vagy  jól elkülönül, vagy a trofofillumoktól alig különböző sporofillumokból áll (Huperzia), izospória, vese alakú 
sporangium, fakultatív fototróf vagy obligát mikoheterotróf előtelep, lassú fejlődésmenet. 

O: Selaginellales – csipkeharasztok 
1 nemzetség (Selaginella)  kb. 700 faj, kozmopolita, inkább trópusokon, sok epifiton, Magyarországon 1 védett faj (S. helvetica, ártéri ligeterdőkben), 
lágyszárú fejlődési vonal, pikkelyszerű, a szár síkjába rendeződő, párosan kisebb-nagyobb levelekkel (anizofill típus), vagy szőrszerű egyforma 
levelekkel (izofill típus), felálló és elterülő hajtásokkal, terminális helyzetű sporofillumfüzérekkel, a sporofillumok alján ligulával (vízvisszatartó képlet), 
heterospória, a sporofillumfüzér alján makro-, feljebb mikrosporangiumokkal, endospórás gametofitonok, gyors fejlődésűek. 

O: Isoëtales – durdafüvek 
1-2 nemzetség (Isoetes, Stylites), kb. 100 faj, fásszárú redukciós fejlődési vonal (Sigillaria, Pleuromeia, Nathorstiana, Isoetites), mocsarakban, sekély 
vizekben, iszapon, kákaszerű megjelenés, gumószerű felszínalatti alatti “törzs”, a levelek hosszúak, spirálisan állnak, tövükön a belső oldalon vannak a 
zsákszerű sporangiumok, felettük ligulával, a külső levelek tövében makrosporangiumok, a belsők tövében mikrosporangiumok, endospórás 
gametofitonok, gyors fejlődésűek. 



Visszahajló fertilis telómaágak összenövése által létrejött sporangiofórumok, melyek örvösen állva  
korlátolt növekedésű reproduktív struktúrákat alkotnak (strobilus). Recenseknél csúcsi helyzetű, zárt növekedésű.  
Örvös (vagy nem elágazó) ágrendszer és levélállás, másodlagosan redukálódott levélzet  másodlagos mikrofillum, csomókkal elválasztott, 
internódiumokra tagozódó, belül üreges szár (központi üreg, karinális és vallekuláris üregek). Eusztéle, recenseknél másodlagos vastagodás nélkül. 
Tarackszerű rizóma járulékos gyökerekkel, erőteljes vegetatív szaporodás  nagy összefüggő állományok kialakítása.  
Izo- vagy homoiospória, a spóráikon higroszkópos exospórium külső falának letekeredésével kialakult elatérapár, klorofilltartalmú spórák. 
Fotoszintetizáló sallangos lebenyű gametofiton, homo- vagy heterothalluszos, sokostoros spermatozoidok. 
1 nemzetség (Equisetum), 15 faj, kozmopolita, változatos élőhelyeken. Háromféle fenológiai típus: Equiseta vernalia: fertilis, kora tavaszi, nem 
fotoszintetizáló hajtás, oldalágak nélkül, majd ugyanabból a rizómarendszerből kinőve, sterilis, tartósan fotoszintetizáló, elágazó hajtás. E. arvense – 
mezei zsurló, zavartabb gyeptársulásokban, Magyarországon is gyakori, E. telmateia – óriás zsurló, patakmenti magaskórósokban. Equiseta subvernalia 
típus: A tavaszi fertilis hajtás alakul át sterilis fotoszintetizáló hajtássá. E. sylvaticum – erdei zsurló, tölgyesekben, ritka, védett. Equiseta homophyadica 
típus: A fotoszintetizáló hajtás végén, a nyár folyamán jelenik meg a strobilus. E. palustre – mocsári zsurló, E. fluviatile – iszapzsurló, tömegesek 
mocsarakban, lápokban, lápréteken, E. variegatum – mezőföldi lápréteken, védett, E. hyemale – téli zsurló, örökzöld, helyi patakok magaskórósaiban, 
másutt lápokban, nem elágazó, védett, E. ramosissimum – ágas zsurló, szárazabb gyepekben, homokpusztákon, olykor tömeges. 
A zsurlók fénykora a paleozoikumra esik, nagyobb csoportjaik a Devon során a Sphenophyllales – éklevelű zsurlók, a Karbonban a Calamitales – zsurlófák, 
utóbbiak 10-15 m magasra nőttek, heterospórás, de nem magvas képviselőik voltak a Calamocarpon nemzetség tagjai. 

Monilophyta 

A tracheidák elrendeződése a farészben gyöngysorszerű (moniliformis), mert az elsődleges fában a protoxilém a lebenyes részekre korlátozódik. A 
monilofiták a Psilophytalesből (Trimerophyta) származnak, a magvas növényekkel legközelebbi közös ősük a Devon közepe táján (380 millió év) élt, főbb 
csoportjaik divergálódása Cladoxylon-szerű, a Devon közepe és az alsó Karbon között élt ősökre vezethető vissza, melyek tracheidáinak elrendeződése 
már mutatja a monilofitákra jellemző mintázatot. 

A monilofiták legkorábban divergálódott kládját az Ophioglossopsida – kígyónyelvpáfrányok és a Psilophytae – csupaszpáfrányok csoportja alkotja. 
Következő (kisebb megerősítettséggel) a Sphenophytae – zsurlók és a Marattiopsida – marattia páfrányok alkotta klád, mely a leptosporangiatae 
párfányok kládjának a testvére (A). A versengő topológia szerint a Sphenophytae az (Ophioglossopsida + Psilophytae), a Marattiopsida a 
leptosporangiatae páfrányok testvére. (B). Utóbbi fával jobban magyarázható az ősmaradványok időbeli megjelenése, különösen a zsurlók nagyon korai 
fosszíliái. 

Sphenophytae 



Hármasával összenőtt sporangiumok, páfrányszerűen babalakú izospórák. Gyökereik nincsenek, föld alatti kúszó  
rizómájukon rizoidok vannak, az asszimiláló szár háromdimenziósan, villásan elágazó, a szünangiumot két pikkelyszerű  
képlet (redukálódott telómaág) támasztja alá (Psilotum), mely összenőve, ellaposodva levélszerűvé alakul (Tmesipteris). A szár protosztélés, aktinosztéle. 
A gametofiton obligát mikoheterotróf, 5-10 cm-es, benne szállítószövet-kezdeményekkel. Lassú fejlődésű (10-15 év), sokostoros spermatozoidok.  
2 nemzetség, 15 faj, fakultatív vagy obligát epifitonok, trópusi és szubtrópusi régiók, a Psilotum (1 v. 2 faj) pántrópusi, a Tmesipteris DK-Ázsia, Ausztrália. 
Ősi megjelenése ellenére nem közvetlen leszármazottja a Rhyniophytae-nek (Psilophytales), ősmaradványok nem ismertek. 

Filices 

Psilophytae 
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diktiosztéle 

szifonosztéle 

v. redukált 

diverzitás 

faj 

> 100 < 250 24 ~ 12 000 < 100 

HUN ~5 0 1 ~ 100 2 

A hagyományos páfrányok (Filices) parafiletikus taxon, ld. monilofiták törzsfája. Értelemszerűen monofiletikus viszont a legtöbb 
fajt számláló Leptosporangiatae-klád. Jellemzőjük a leptosporangium, azaz egy sejtréteg vastag sporangiumfal. Maga a 
sporangium egyetlen sejtből alakul ki. A kládon kívüli páfrányoknak eusporangiuma van. A leptosporangiumok leggyakrabban 
annulusszal (megvastagodott falú sejtsor) nyílnak. A leptosporangiumos páfrányok filogenetikája: Osmundales + 
((Hymenophyllales + Gleicheniales) + (Schizaeales + (Salviniales + (Cyatheales + (Pteridales + (Blechnales + Polypodiales))))). A 
Pteridales vélhető parafiletikussága miatt az utolsó három rendet Polypodiales-ként össze szokták vonni.  A legtöbb hazai 
páfránycsalád a monofiletikus Blechnales rendet képviseli. A páfrányok a középső Devon óta fontos alkotói a Föld vegetációjának, 
fajdiverzitásuk a zárvatermők megjelenése után, a korábbiaknál változatosabb erdőtípusok jelenléte miatt, még növekedett is. 
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Nukleinsavak, genomok
Segédlet a BSc záróvizsgára felkészüléshez

Készítette: Dr. Bodai László
SZTE, 2020.

Záróvizsga tétel címe: A nukleinsavak szerkezete. A pro- és eukarióta sejtek 
genom állományának összehasonlítása (méret és összetétel sajátosságai), a 
humán genom jellemzése.



o A nukleinsavak alapvető szerepet játszanak a genetikai információ tárolásában, 
utódokba való átörökítésében, és a genetikai információ kifejeződésében.

o Az élős szervezetekben kémiai felépítését tekintve kétféle nukleinsav található, 
a dezoxiribonukleinsav (DNS) és a ribonukleinsav (RNS).

o A nukleinsavak lineáris, el nem ágazó polimer molekulák. E polimerek 
monomer építőegységei a nukleotidok, amelyekből a polinukleotid láncok 
épülnek fel.

o A nukleotidok kémiai szerkezetüket tekintve a következő alkotó vegyületekből 
állnak:

o cukor komponens (gyűrűs formájú pentóz)
o ribóz (RNS-ben)
o 2’-dezoxiribóz (DNS-ben)

o nukleinsav bázis
o purin bázisok: adenin, guanin
o pirimidin bázisok: citozin, timin (DNS-ben), uracil (RNS-ben)

o foszfát csoport

n
u

kl
eo

ti
d

n
u

kl
eo

zi
d

Nukleotidok, nukleinsavak



o A nukleotidokban a nukleinsav bázis a (dezoxi)ribóz 1’ 
szénatomjához β-N-glikozidos kötéssel kapcsolódik

o A foszfát csoport a (dezoxi)ribóz 5’ szénatomján lévő 
hidroxil csoporthoz kapcsolódik észter kötéssel. A foszfát 
csoportok száma 1, 2 vagy 3 lehet (pl. AMP, ADP, ATP).

adenozin-monofoszfát

o A polinukleotid láncokban a nukleotidok úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy egy 
foszfát csoport egy nukleotid 3’ hidroxil, és egy következő nukleotid 5’ hidroxil
csoportjával is észtert képez, azokat így foszfodiészter kötés kapcsolja össze.

o A polinukleotid láncnak így irányultsága van, az egyik vége 5’ vég, a másik vége 3’ 
vég, az alapján, hogy a (dezoxi)ribóz melyik szénatomján lévő hidroxil csoport 
szabad.

A

P

C

P

G

OHOH

3’ vég5’ vég

A polinukleotid lánc gerincét a váltakozó pentóz 
– foszfát lánc képezi (cukor-foszfát gerinc); ez 
monoton módon ismétlődik, a nukleinsav 
molekulák egyediségét, specifitását a 
nukleinsav bázisok sorrendje (bázissorrend, 
szekvencia) határozza meg.
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A nukleotidok szerkezete és polinukleotid lánccá kapcsolódása
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DNS 
szerkezete

RNS szerkezete

cukor komponens 2’-dezoxiribóz ribóz

purin bázisok adenin, 
guanin

adenin, guanin

pirimidin bázisok timin, citozin uracil, citozin

szálúsága kétszálú egyszálú

szálak lefutása antiparalel -

o A DNS molekulák kétszálú formában fordulnak elő, a két szál lefutása egymáshoz 
képest antiparalel.

o A két szálban egymással szemben mindig egy purin és egy pirimidin bázis, adeninnel
szemben mindig timin, gunaninnal szemben mindig citozin található. Ezeket 
komplementer bázisoknak nevezzük. (Chargaff mennyiségi megfigyelései: A=T, G=C)

o A két szálat a komplementer bázisok közötti hidrogén hidak (A=T 2 db, GC 3 db) 
kapcsolják össze, az azonos láncban lévő bázisok között van der Waals 
kölcsönhatások érvényesülnek.

o A DNS térbeli szerkezetét a Watson-Crick modell írja le: (B-DNS esetén) a két 
polinukleotid lánc jobbmenetes helikális szerkezetet vesz fel, a cukorfoszfát gerinc a 
kívül fut, a bázisokat a helix belsejében találjuk, síkjuk a helix tengelyére közel 
merőleges. Egy fordulatban 10 nukleotid van, magassága 3,4 nm, átmérője 2 nm.

5’  3’

A = T

G  C

T = A

T = A

C  G

3’  5’

o Az RNS molekulák jellemzően 
egyetlen polinukleotid láncból 
állnak (egyszálúak).

o Elsődleges szerkezetüket a 
básissorrend adja.

o A másodlagos szerkezetükben 
önkomplementer, 
bázispárosodott szakaszok 
kialakulásával jön létre.

DNS denaturálása: a hidrogén hidak felbomlanak, a két szál elválik egymástól. Olvadáspont (Tm): az 
a hőmérséklet, ahol a bázisok fele van egyesszálú formában. 

RNS és DNS szerkezet



A genomok általános jellemzői

▪ Az élőlények őrőkítőanyagának összességét genomnak nevezzük.

▪ Minden sejtes szerveződésű élőlény (eukarióták, prokarióták) örökítőanyaga

(duplaszálú) DNS, RNS genom csak egyes vírusoknál fordul elő.

▪ A genom komplexitását az örökítőanyag sokfélesége, a genomban található DNS

összessége adja.

▪ C-érték paradoxon: a genom méret nem minden esetben arányos az élőlény

komplexitásával.

o Prokarióta sejtekben egyszerűbb, általában cirkuláris genomot találunk, amely a

sejt citoplazmájában membrán által nem elkülönítetten található (nukleoid). A

genomból több kópia is jelen lehet.

o Eukarióta sejtekben az örökítőanyag döntő része a citoplazmától elkülönítetten, a

sejtmagban található több lineáris kromoszóma formájában. Emellett kisebb

mennyiségű örökítőanyag található a magon kívül is (organellum genomok).

Haploid vagy diploid genom.



Prokarióta és eukarióta genomok összehasonlítása

Prokarióták Eukarióták

Elhelyezkedése citoplazmában elsősorban a sejtmagban, valamint 
organellumokban (mitokondrium, 
plasztiszok).

Összetevői Cirkuláris bakteriális 
kromoszóma, emellett 
extrakromoszómális elemek (pl. 
plazmidok) is lehetnek.

Lineáris kromoszómák a sejtmagban, 
az organellum genomok cirkuláris 
DNS-ek.

Genom méret: Általában millió bp-os 
nagyságrendben (105-107)

10 millió – több milliárd bp 
nagyságrendben (107-1011)

Nem-kódoló 
szekvenciák 
aránya

Alacsony (~10%) A kódoló többszöröse is lehet. 
(Humán: 98%) Intronok, ismétlődő 
szekvenciák nagy mennyiségben.

Gének száma Néhány ezer (~4-5 ezer) ~15-20 ezer, diploid élőlényekben két 
kópiában vannak jelen.

Génszerveződés Operonokba szerveződő gének; a 
gének nem szabdaltak.

Önálló, monocisztoronos gének, 
szabdalt gének (exon-intron)

asszociációja 
makro-
molekulákkal

Nukleoid-asszociált fehérjékkel 
komplexben.

Összetett kromatin szerkezetben.



A humán genom főbb jellemzői

o Az emberi sejtekben 23 pár kromoszóma található, 22 pár autoszóma és 1 pár 
nemi kromoszóma (XX vagy XY). Egy adott kromoszóma apai és anyai eredetű 
kópiáját homológ kromoszómapárnak nevezik.

oMinden kromoszóma egyetlen lineáris DNS molekulát, valamint a kromatin
szerkezet felépítéséhez hozzájáruló fehérje és RNS molekulákat tartalmaz.

o Az emberi kromoszómák DNS tartalma 45 – 244 Mbp mérettartományba esik.

o Egy kromoszómán átlagosan ~ 1000 fehérje kódoló gént találhatunk.

A humán genom (haploid) főbb jellemzői

Haploid DNS méret 3,2 milliárd bp

Fehérjét kódoló gének száma ~ 21.000

Fehérje kódoló gének átlagos hossza 27 kbp

Génenkénti exonok átlagos száma 10,4

Nemkódoló RNS gének száma ~ 9000

Pszeudogének száma >20000

Fehérje kódoló szekvenciák aránya 1,5%

Nagy kópiaszámú ismétlődő genetikai elemek aránya ~ 50%



A humán genom összetétele

Mitokondriális genom:
▪ A petesejt citoplazmájával, csak
anyai ágon öröklődik!
▪ Mérete 16 569 bp, több genom
lehet mitokonriumonként, több
mitokondrium sejtenként.
▪ 13 fehérje kódoló, 2 rRNS és 22 
tRNS gén.

Gének:
▪ Lehetnek (fehérje) kódoló, vagy nem kódoló (rRNS, tRNS, lncRNS, miRNS gének)
▪ duplikált gének, géncsaládok: egymáshoz közel elhelyezkedő hasonló szekvenciájú gének (pl. 

globin gén család)
▪ többkópiás gének: általában tandem ismétlődnek, azonosak vagy csaknem azonos 

szekvenciájúak (pl. rRNS, hiszton gének)  
▪ pszeudogének: funkcionális génekhez hasonló szekvencia de mutációk miatt nem 

funkcióképesek



A humán genom összetétele: ismétlődő szekvenciák

o Egyszerű-szekvencia ismétlődések (szatellita DNS): 1 – 500 bp tandem ismétlődések, a humán 
genom 6%-át adják. Egyszerű-szekvencia ismétlődések 20-100 kb szakaszokban gyakran 
előfordulnak a centromer és telomer régiókban is. Az ismétlések száma változékon➔ DNS 
ujjlenyomat.

o Mikroszatellita / STR (Short Tandem Repeats): 1-13 bp ismétlődések

o Miniszatelliták / VNTR (Variable Number Tandem Repeats): 14 – 100 bp ismétlődések

o Közbeékelt ismétlődések / mobilis DNS elemek: a humán genom ~42%-át adják

➢DNS transzpozonok: Mozgásuk DNS intermedieren keresztül „kivágás – beillesztés” 
mechanizmussal transzpozáz segítségével történik. (pl. kukorica Ac, muslica P elem)

➢Retrotranszpozonok: Mozgásuk RNS intermedieren keresztül történik, transzkripció ➔ reverz 
transzkripció ➔ DNS másolat beillesztése. „Másolás – beillesztés” mechanizmus.

o LTR retrotranszpozonok: Hosszú, direkt végi ismétlődések, fehérje kódoló gének, 
retrovírusokhoz hasonló transzpozíció. Humán genom 8%-a, pl. ERV ~400e kópia. 

o Nem-LTR retrotranszpozonok: nincsenek hosszú végi ismétlődések

• LINE: hosszú közbeékelt szekvenciák. Teljes méretük 6 kb, két ORF, önálló mozgásra 
képesek. A humán genomban ~900e kópia, genom 21%-a. (pl. L1, L2, L3 elemek.)

• SINE: rövid közbeékelt szekvenciák. 100-400 bp, nincs ORF, önálló mozgásra nem 
képesek. A humán genomban ~1,6M kópia, a genom 13%-a. (pl. Alu elem)
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Államvizsga tétel címe: Közösségek ökológiája (alapfogalmak, 
diverzitás, táplálkozási hálózatok, közösségszerveződés). 

 
Készítette: Dr. Bátori Zoltán 



Közösségek 

• Többféle definiálási lehetőség: 

• Fizikailag: A közösséget az élőhellyel együtt kezeli, határait az élőhely 
határai szabják meg, a közösség összetétele függ az élőhely fizikai 
tulajdonságaitól, nehézséget okozhat pl. gradiensek mentén az elkülönítés 
(a határ elmosódott) 

• Taxonómiailag: A tömegességükben uralkodó vagy a jellemző populációkat 
képező fajok alapján definiálják. Pl. Helleboro odoro–Fagetum (mecseki 
szubmontán bükkös, az uralkodó faj a bükk, jellemző faj az illatos hunyor) 

• Statisztikusan: Valamilyen statisztikai eljárás, legtöbbször egy többváltozós 
módszer alapján különítik el a közösséget, mintavételezés szükséges 
(egyes fajok előfordulása és tömegessége). Az objektumokat (mintákat) pl. 
egy ordináció segítségével összehasonlíthatjuk (hasonlóság vagy 
különbözőség alapján) 

• Interakciókkal: Ha a populációk között erős kölcsönhatások uralkodnak 



• Növények: 
• Növénytársulás/asszociáció: A klasszikus botanikai vizsgálatok 

alapegysége (elsősorban Közép-Európa). Két vagy több növényállomány 
akkor tartozik ugyanabba a növénytársulástani kategóriába, ha:  állandó a 
megjelenése (habitus), meghatározott a faji összetétele, s meghatározott 
környezeti háttérrel rendelkezik. Alapja tehát, hogy ismétlődő egységek 
fordulnak elő a tájban.  

• Cönológiai mintavételezés: megfelelő kvadrátméret szükséges 
(minimiarea-vizsgálat!), ez erőkben és gyepekben különböző 

• Fontos mutató: konstancia/állandóság   

• Állatok: 
• A közösségek azonosítása problémákat vet fel (pl. mozognak, fajszámuk 

magasabb) 

• Lehetőségek:  

• Egy adott területen előforduló növényközösség(ek) állatairól beszélünk 

• Összetételük alapján definiáljuk, de csak részközösségekre vonatkoztatjuk 

• Populációk közötti kapcsolatok keresése 

• A társulás kifejezést ritkán használjuk az állatok esetében 

 

 



• Koalíció: A közösségek kisebb egységei, valamilyen szünbiológiai szempont 
szerint összerendelt, együtt élő populációk halmaza (példák!) 

• Szegélyközösség: Két eltérő architektúrájú közösség határán kialakuló, 
önálló közösség (példák!) 

• Sávközösség: Valamely abiotikus feltétel vagy feltétel együttes folyamatos 
változásának hatására kialakult, szalagszerű életközösség (példák!) 

 

• Diverzitás: 
• sokféleség, a biodiverzitás pedig a biológiai sokféleség 

• A diverzitás annál nagyobb:  

      Minél nagyobb az adott körön belül az entitások féleségeinek     
(csoportjainak) száma (pl. fajgazdagság). 

      Minél egyenletesebb e féleségekhez tartozó egyedek gyakoriságának 
megoszlása (egyenletesség). 

• Mérése: diverzitási indexek, pl. Shannon index                a közösségek 
összehasonlítására is szolgál 

• Az egyes indexek érzékenységének kiküszöbölésére: diverzitás rendezés 

• Újabb kutatási irányvonalak: funkcionális diverzitás 

 



Köztes zavarás hipotézise: 
• A zavarás erőssége és a diverzitás között kapcsolat van (legmagasabb: 

közepes zavarásnál 
• Mechanizmusok:  

 
• Gyenge zavarás          kompetitív kizárás        kevesebb faj 

 
• Intenzív zavarás         degradáció          kevesebb faj  

 
• Diverzitás és stabilitás 

 
• „biztosítási hipotézis”:  nagy diverzitás  
       pufferol 
 
• Azonban: a diverzitás és stabilitás  
      közötti kapcsolat nem egyértelmű 

(szerkesztette: Bátori Zoltán) 



Táplálkozási hálózatok 
 

• A társulásokban a populációkat összekötő trofikus kapcsolatokat 
megjelenítő táplálkozási hálózatokat a életközösségek legfontosabb 
struktúrát adó elemei egyikének tekintik. 
 

• Elemei: táplálkozási láncok, pl. sovány csenkesz – kékszárnyú sáska – 
homoki gyík – vörös vércse, ez hálóvá válik, ha további fajokat is 
figyelembe veszünk, melyek lineáris láncba nem rendezhetők 
 

• Legegyszerűbb esetben a táplálkozási lánc kétszintű 
 

• Táplálkozási, vagy trofikus szintek: 1) növény (producens), 2) 
növényevő (herbivor, fitofág, primer konszumens), 3) 
ragadozó/parazita (szekunder konszimens, predátor), 4) 
csúcsragadozó (tercier konszumens), 5) holt szerves anyagokat 
fogyasztó (dekomponáló, reducens) 

 



• Irányított gráfok 
                (megjelenítés) 

A 

B C 

D 

A 

B 

D 

Egy trofikus populáció 

• Guild: azonos készletet hasonló módon hasznosító populációk halmaza (Példák!). 
• A guilden belül a versengés erős, a guildek között gyenge 

(szerkesztette: Bátori Zoltán) 



• Ciklusok 

• Általában lineárisak, bázistól a csúcspopulációig 

• Vannak nemlineáris és önmagukba visszatérő elemek is, 
ezek a ciklusok (pl. „A eszi B-t és B eszi A-t”) 

• Egytagú ciklus: kannibalizmus 

• A ciklusok a tengeri hálók esetében viszonylag gyakoriak 

 

• Táplálkozási láncok hossza 

• Általában 3-5 tag, de lehet hosszabb is 

 

• Az energetikai hipotézis abból a közismert tényből indul 
ki, hogy a táplálkozási láncokban a bázis felől a 
csúcsragadozó felé haladva a rendelkezésre álló energia 
mennyisége csökken 

 



• A területi hipotézis kimondja, hogy ahhoz, hogy a ragadozók 
megfelelő mennyiségű táplálékhoz jussanak, annál nagyobb 
területet kell bevadászniuk, minél magasabb pozíciót foglalnak 
el a táplálkozási láncban. 

 

• A nagyság limitáltságának hipotézise szerint a szintek 
számának a ragadozó illetve a parazita szervezetek nagysága 
szab határt. A ragadozók bizonyos kivételektől eltekintve 
nagyobbak a zsákmányuknál, a paraziták ill. parazitoidok pedig 
kisebbek. 

 

• A dinamikus stabilitási hipotézis lényege, hogy a hosszú 
láncok kevésbé stabilak, mint a rövidek, ezért a zavarásnak 
kevésbé képesek ellenállni. 

 



Ajánlott irodalom 

• Órai jegyzet 

• Gallé L. (2013): A szupraindividuális biológia alapjai - 
Populációk és közösségek ökológiája, JATEPress 

• Oborny B., Pásztor E. (2007): Ökológia. Nemzeti 
Tankönyvkiadó. 
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A gének kifejeződése és szabályozása
Segédlet a BSc záróvizsgára felkészüléshez

Készítette: Dr. Bodai László
SZTE, 2020.

Záróvizsga tétel címe: A génkifejeződés főbb lépései (transzkripció, transzláció) 
és a génkifejeződés megismert szabályozási módjai. A génkifejeződésben 
megfigyelhető főbb eltérések a pro- és eukarióták között.



A génkifejeződés áttekintése

A sejtek genetikai információja a DNS-ben van tárolva. Ez a genetikai anyag RNS és fehérje molekulák
felépítéséhez szükséges információkat tartalmaz.

➢ Amikor a sejtnek egy adott fehérjére van szüksége, először a DNS megfelelő szegmenséről RNS
másolat készül a transzkripciónak vagy génátírásnak nevezett folyamat során.
➢ Fehérjét kódoló gének esetén ezeknek a hírvivő (messenger) mRNS molekuláknak a
bázissorrendje (szekvenciája) határozza meg a képződő fehérje aminosav sorrendjét a fehérje
szintézis, a transzláció folyamata során.

A prokarióta és eukarióta génszerveződés áttekintése

A gén promótertől transzkripciós terminátorig terjedő egyben átírt részét transzkripciós egységnek 
nevezzük.
➢ Prokariótákra jellemző a gének operonokba szerveződése: az összefüggő funkciójú, például egy 
metabolikus útba eső fehérjéket kódoló gének egy transzkripciós egységbe esnek. 
▪ A közös szabályozás alá eső  transzkripciós egységeket, amelyekben egyetlen promóterről

kiindulva egyetlen policisztronos mRNS képződik, operonoknak nevezzük.
▪ Ezekről egyetlen, több polipeptidet kódoló úgynevezett policisztronos mRNS képződik.
▪ A policisztronos mRNS-ben minden gén által kódolt fehérjének saját transzlációs START és STOP 

helye van.
➢ Eukariótákban a gének jellmzően különállóak, egy transzkripciós egységről jellemzően egyetlen 
polipeptidláncot kódoló RNS íródik át. Eredményeként ú.n. elsődleges transzkriptum (naszcens RNS) 
jön létre, mely további módosításokon megy keresztül, mielőtt felveszi végleges, funkcionális 
formáját.



A transzkripció biokémiája

A transzkripció során az RNS polimeráz enzim a DNS egyik száláról vele antiparalel lefutású,
komplementer szekvenciájú RNS másolatot készít (GC, CG, A=U, T=A bázispárosodás).
▪ Templát szál (antiszensz szál): a DNS molekula azon szála, amelyet mintául felhasználva az RNS

másolat készül. Szekvenciája a képződő RNS molekulával komplementer.
▪ Értelmes szál (szensz szál): a templát szállal komplementer DNS szál, szekvenciája az RNS

molekuláéval megegyezik. (Leszámítva, hogy U helyett T található benne.)
A templát szál / értelmes szál megkülönböztetés csak egy génen belül érvényes. Eltérő géneknek a 
kromoszómális DNS eltérő szála szolgálhat templátjául.

Az RNS szál szintézisének biokémiája:
▪ Szálhosszabbítás nukleotidok egyenkénti hozzáadásával: (NMP)n + NTP → (NMP)n+1 + PPi
▪ DNS templát alapján, báziskomplementaritás  szabályait betartva történik (G≡C, C≡G, A=U, T=A).
▪ A szintézis iránya mindig 5’ → 3’, a templát DNS szállal ellentétes irányú (antiparalel).
▪ A nukleotidok (ribonukleozid-trifoszfát, rNTP) egyesével adódnak a növekvő RNS lánc 3’ végéhez, 

Foszfodiészter kötés alakul ki a 3’-vég és a következő nukleotid 5’ α-foszfátja között.
▪ RNS polimeráz enzimek katalizálják.

RNS polimerázok:
▪ több alegységből álló, abszolút processzivitású enzimek, hibarátájuk ~104

▪ inciációjukhoz primert nem, viszont promóter DNS szekvenciát igényelnek
➢ prokarióta RNS polimeráz: az RNS polimeráz holoenzimet RNS polimeráz core enzim (β és β’ nagy 

alegységek, 2  alegység,  alegység) és a  faktor (iniciációs faktor) alkotja.
➢ eukarióta RNS polimerázok: többfajta polimeráz különböző típusú RNS molekulák átírását végzi 

RNS pol. I (rRNS), RNS pol. II (mRNS, miRNS, snoRNS, lncRNS), RNS pol. III (tRNS, 5S rRNS). 
Szerkezetileg egymáshoz hasonlóak, két nagy alegység + 10-12 kisebből állnak.



A transzkripciós ciklus

➢ iniciáció: a folyamat lényege, hogy az RNS polimeráz kötődve a promóterhez felismerje a
transzkripció kiindulási pontját, alkalmassá váljon az RNS lánc szintézisének megkezdésére.
▪ prokariótákban: Az RNS polimeráz holoenzim lazán asszociálódik a DNS-sel, rajta elmozdulva

megtalálja a promótert (RNS polimeráz kötőhelye), létrejön az ú.n. zárt komplex. A holoenzim a
promóternél egy 12-14 bp szakaszon felbontja a kettősszálú DNS szerkezetet: transzkripciós
buborék alakul ki (nyitott komplex). Az első két nukleotid összakapcsolásával megindulhat a
szintézis, ekkor a holoenzimről leválik a  faktor.

▪ eukariótákban: A különböző RNS polimerázok eltérő promóterekhez kötődnek. RNS pol. II-nél
pre-iniciációs komplex alakul ki: ebben általános transzkripciós faktorok szükségesek a promóter
megtalálásához (TFIID, A, B), a transzkripciós buborék kialakításához (TFIIH), RNS pol II CTD-n
aktiváló foszforilációjához (TFIIH). Mediátor komplex közvetíti transzkripciós faktorok hatását.

➢ elongáció: a folyamat lényege az RNS lánc szintézise.
▪ prokariótákban: Az  faktor nélküli RNS polimeráz core enzim RNS-t szintetizálva a templát szállal

komplementer másolatot készít a DNS-ről, a transzkripciós buborék a polimerázzal halad.
▪ eukariótákban: Az RNS pol. II-höz elongációs faktorok kötődve segítik a kiszabadulást a promóter

közeli leállásból, lánchosszabbítást, foszforilálják RNS pol II CTD-t. Kromatin átrendező faktorok
teszik hozzáférhetővé a DNS-t a polimeráz számára.

➢ termináció: a folyamat lényege az RNS lánc szintézis befejezése.
▪ prokariótákban: Hajtű szerkezetet felvenni képes terminátor szekvencia után következik be, lehet

Rho fehérje faktor függő vagy Rho független. A terminátor szekvencia átírása után a szintézis leáll,
az RNS polimeráz elereszti mind a DNS mind az RNS molekulát.

▪ eukariótákban: RNS pol II terminációja a polyA addíciós szekvencia után 0,5-2 kb távolságra
következik be.



A génkifejeződés szabályozása

Ugyan azon élőlény sejtjei között is jelentős morfológiai és funkcionális eltéréseket lehet megfigyelni;
emellett a sejtek válaszolnak a külső és belső stimulosokra. E jelenségeket részben a gének
kifejeződésének szabályozása magyarázza.

A gének kifejeződésének szabályozása több szinten valósulhat meg:
▪ prokariótákban: transzkripció szabályozása, transzláció szabályozása
▪ eukariótákban: transzkripció (iniciáció, elongáció) szabályozása, RNS érés szabályozása, Az RNS

exportjának és lokalizációjának szabályozása, a transzláció szabályozása, RNS degradáció
szabályozása, a fehérje aktivitásának szabályozása (pl. poszttranszlációs módosításokkal).

A génexpresszió szabályozásának egyik legfontosabb lépése a transzkripció iniciációjának
szabályozása.
Különböző génekről eltérő gyakorisággal íródhatnak át transzkriptumok, a génekről eltérő mennyiségű
RNS másolat készülhet. Ez lehetővé teszi a génexpresszió szövet és stádium specifikus szabályozását.

Transzkripciós szabályozás csoportosítása annak hatása szerint:
➢ Negatív szabályozás: a DNS-hez kötődő fehérje faktor (represszor) gátolja a transzkripciót.
▪ A represszor gátolja a transzkripciót, inducer molekula szükséges a derepresszióhoz.
▪ A represszor önmagában (aporepresszor) nem gátolja a transzkripciót, ahhoz korepresszor

molekula kötődése szükséges.
➢ Pozitív szabályozás: a DNS-hez kötődő fehérje faktor (aktivátor) serkenti a transzkripciót.
▪ Az aktivátor önmagában képes fokozni a transzkripciót. Az aktivátorhoz kapcsolódó ligand

megszüntetheti az aktivátor hatását.
▪ Az aktivátor önmagában nem fokozza a transzkripciót, ahhoz koaktivátor is szükséges.



A génkifejeződés szabályozása

A transzkripció szabályozásában szerepet játszó szabályozó elemek csoportosítása a szabályozott
génhez viszonyított elhelyezkedésük szerint:

➢ Cisz-hatású elemek: A szabályozott génnel azonos DNS szakaszon elhelyezkedő DNS elemek.
▪ prokariótákban: promóterek, operátorok
▪ eukariótákban: promóterek, promóter közeli szabályozó elemek, távoli enhanszerek.

➢ Transz-hatású elemek: Fehérje faktorok és kofaktoraik, a cisz-hatású elemekhez kötődnek.
▪ Transzkripciós aktivátorok és represszorok, ko-aktivátorok, ko-represszorok.
▪ A transzkripciós faktorok szekvenciaspecifikusan kötődnek a cisz-hatású elemekhez úgy, hogy a

DNS nagyárkában másodlagos kötésekkel ismerik fel a bázisokat. Jellegzetes DNS kötő
doménekkel rendelkeznek: pl. helix-turn-heli, cink-ujj, leucin cippzár, homeodomén.

▪ A transzkripciós faktorokra jellemző a dimerizáció és a kooperatív DNS kötés.

Transzkripció szabályozásának főbb jellemzői:

➢ prokarióták: koordinált génszabályozás figyelhető meg, ezt az azonos metabolikus útvonalban
szereplő enzimek génjei egyszerre aktívak vagy inaktívak, ezt a gének operonba rendeződése teszi
lehetővé. A polimeráz különböző  faktorokat használhat. A gének működését aktivátorok,
represszorok szabályozzák. példák: lac operon, Trp operon, attenuáció jelensége.

➢ eukarióták: a gének egyedileg szabályozottak. A promóterek és promóter közeli szabályozó
elemek mellett jellemzőek a távoli enhanszerek. Többféle RNS polimeráz, az RNS pol II iniciációja
általános transzkripciós faktorokat igényel. Enhanszerekhez kötődő transzkripciós faktorok hatását a
mediátor komplex közvetíti az RNS pol II felé. A kromatin szerkezet is befolyásolja a transzkripciós
aktivitást: aktiváló (pl. hiszton acetiláció) és represszív (pl. DNS metiláció) hatású jelek.



A transzláció áttekintése, a genetikai kód 

▪ A génkifejeződés során a fehérjét kódoló mRNS molekulák alapján a transzláció nevezett
folyamattal fehérje molekula készül.
▪ A transzláció a citoplazmában, a riboszómákon zajlik; prokariótákban a transzkripcióval
kapcsoltan, eukariótákban attól elválasztva a citoszolban vagy az DER felületén lévő riboszómákon.
▪ A transzláció során a mRNS –ben tárolt infomáció 5’ – 3’ irányban bázishármasonként olvasódik
le; az alapján N-terminális - C-terminális irányban polipeptidlánc szintetizálódik.
▪ A polipeptid láncban lévő aminosavak sorrendjét az mRNS-ről leolvasott bázis tripletek sorrendje
határozzák meg. A tripletek és az aminosavak közötti megfeleltetést genetikai kódnak nevezik.
▪ A bázis tripletek leolvasása egy mRNS-ről egyetlen leolvasási keretben történik.

A genetikai kód: 64 lehetséges triplet határoz meg 20 aminosavat (+stop kodont)
▪ Az mRNS-en egy bázis triplet (kodon) egyetlen aminosavat határoz meg (egyértelmű).
▪ Egy aminosavat több kodon is meghatározhat (a kód degenerált, vagy redundáns).
▪ A kód vesszőmentes (de vannak start és stop kodonok); a kodonok nem átfedő módon

olvasódnak le.
▪ A genetikai kód majdnem teljesen univerzális az élővilágban.

A transzláció folyamata két fő lépésre osztható:

➢ Aminosavak aktiválása és megfelelő tRNS-ra kapcsolása:
Aminoacil tRNS-ek végzik a aminosav – tRNS megfeleltetést és kapcsolást; végeredménye az aktivált
aminoacil-tRNS.
➢ Fehérje szintézise a riboszómán. Az mRNS szekvenciája alapján, annak kodonjait felismerve

aminoacil-tRNS-ek szállítják az aminosavakat, amelyek között peptid kötések jönnek létre.



A transzláció résztvevői, az aminosavak aktiválása

A fehérjék szintézise energiaigényes, számos makromolekula együttműködését igénylő folyamat. A
transzláció folyamatában részt vevő molekulák:
▪ mRNS: a genetikai információt szállítja a DNS-ről lineáris formában.
▪ riboszómák: rRNS-ek fehérjékkel együtt alkotják a nagy- és kisalegységből álló riboszómákat (Prok:

70S=50S+30S, Euk: 80S=60S+40S), melyek az mRNS által kódolt polipeptid szintézisét végzik. RNS
kötő helyei: mRNS kötő, tRNS kötő: A (aminoacil-tRNS), P (peptidil-tRNS, E (exit)

▪ tRNS molekulák (~40 féle, kevesebb mint ahány kodon – lötyögés): adaptor molekulaként felismeri
az mRNS kodonokat, amonoacil-tRNSként aktivált formában szállítja az aminosavat

▪ aminosavak: a fehérjék monomerjei
▪ aminoacil-tRNS szintáz enzimek (20 féle): az aminosavak aktiválását végzik, aminoacil-tRNS-t

hoznak létre
▪ szabályozó hatású fehérje faktorok: iniciációs, elongációs és terminációs faktorok
▪ GTP (2 GTP/aminosav + 1-2 / iniciáció + 1 / termináció), ATP (aminosav aktiváláshoz, eukariótákban

start kereséséhez): energia forrás

Aminosavak aktiválása és megfelelő tRNS-ra kapcsolása
▪ A tRNS egy nagyenergiájú kötéssel hozzákapcsolódik a neki megfelelő aminosavhoz – így

aminoacil-tRNS jön létre, ami részt vesz a polipeptid lánc szintézisében.
▪ Az aminoacil-tRNS-ek létrejöttét aminoacil-tRNS szintetáz enzimek katalizálják, melyek

specifikusak az aminosavra és a megfelelő tRNS-ekre is. Mind a 20 aminoacil-tRNS szintetáz enzim
egyetlen aminosav, és a neki megfelelő összes tRNS kapcsolását végzi. Ezek az enzimek végzik a
genetikai kódnak megfelelő megfeleltetést.

▪ Az aminosav először ATP felhasználásával adenilálódik, aktivált aminoacil-AMP jön létre.
▪ Ezt követően a tRNS aminosav akceptor karjának 3’-végéhez kapcsolódik a 3’-OH és az aminosav

karboxil csoportja között kialakuló észter kötéssel – ezzel létrejött az aminoacil-tRNS.



A fehérjék szintézise a riboszómákon

➢ iniciáció: a folyamat lényege, hogy a riboszóma alegységei összeszerelődjenek az mRNS körül, a
riboszóma pozícionálódjon a start kodonra, és a P helyre kapcsolódjon az iniciátor aminoacil-tRNS
▪ prokariótákban: mRNS a 30S alegységhez kötődik (IF1, IF3), a start kodon a Shine-Dalgarno

szekvencia segítségével a P-helyhez pozícionálódik, IF2 szállította formil-Met-tRNS kötődik a P
helyre, majd kapcsolódik az 50S alegység.

▪ eukariótákban: A 40S alegység, P-helyhez kapcsolódó eIF2:Met-tRNS, és eIF1, eIF3 iniciációs
faktorok kölcsönhatásával 43S pre-iniciációs komplex alakul ki. eIF4-ek felismerik a mRNS cap és
polyA végeit, hozzákapcsolják 43S-hez. eIF4 faktorral start kodon megkeresése. eIF5 segítségével
kötődik a 60S alegység, az eIF faktorok leválnak.

➢ elongáció: a folyamat lényege a polipeptid lánc ismétlődő lépésekben történő szintézise.
1.aminoacil-tRNS riboszómához kötődése: az A helyre kerül az mRNS következő kodonjának

megfelelő antikodonnal rendelkező aminoacil-tRNS. Prok: EF-Tu:GTP, Euk: eEF1:GTP
2.peptid kötés létrehozása: a növekvő polipeptid lánc C-terminálisa felszabadul a P-helyen lévő 

peptidil-tRNS-ről, majd az A helyen lévő tRNS-hez kapcsolt aminosav amino-csoportjával peptid
kötést alakít ki a riboszóma nagy alegység 23S rRNS peptidil transzferáz aktivitása.

3.nagy riboszóma alegység transzlokációja: a tRNS-ek áthelyeződnek: A → P, P → E. Prok: EF-G:GTP, 
Euk: eEF2:GTP

4.kis riboszóma alegység transzlokációja: az üres tRNS kilőkődik az E helyről

➢ termináció: a fehérje szintézis befejezése a stop kodonnál – nincs ennek megfelelő tRNS, hozzá
release faktorok kötődnek. A peptidlánc és a tRNS közötti észterkötés felszakad, majd a riboszóma is
disszociál alegységeie.
▪ prokariótákban: RF1, RF2 kötődik az A helyre, a peptidil-tRNS kapcsolatot felszakad.
▪ eukariótákban: eRF1 kötődik az A helyre, a peptidil-tRNS kapcsolatot felszakad.



A génkifejeződésben megfigyelhető főbb eltérések pro- és eukarióták között

Prokarióták: Eukarióták:

Nincs sejtmag, a transzkripció és a transzláció 
térben nem elválasztott – a transzláció már az 
félig kész mRNS-eken is megkezdődik (kapcsolt 
folyamatok).

Van sejtmag, a transzkripció és a transzláció 
térben elválasztott. Elsődleges transzkriptum (pre-
mRNS) érésével létrejövő mRNS a citoplazmában 
transzlálódik.

A génszerveződésre jellemző az operon
szerveződés. A gének nem szabdaltak (nincsenek 
intronok).

A gének jellemzően saját szabályozással 
rendelkeznek. A gének szabdaltak (exonok, 
intronok).

Az operonokról egyetlen policisztronos mRNS
íródik át.

A génekről átírt mRNS jellemzően egyetlen 
polipeptidláncot kódol (monocisztronos).

Egyféle RNS polimeráz. Többféle RNS polimeráz (eltérő szerkezet, eltérő 
promóter, eltérő RNS féléket írnak át).

Nincs kromatin szerkezet, nincsenek távoli cisz-
szabályozó szabályozó elemek.

Kromatin szerkezet befolyásolja a génkifejeződést, 
távoli szabályozó elemek (enhanszerek).

Az mRNS nem esik át érési folyamatokon. A pre-mRNS érési folyamatokon esik át (CAP 
addíció, splicing, polyA addíció).

70S riboszóma 80S riboszóma

A transzláció iniciációja során RNS motívum 
(Shine-Dalgarno szekvencia) pozícionálja a start 
kodont a riboszómán.

A transzláció iniciációja során az mRNS-t a CAP 
struktúra és a polyA farok segítségével ismerik fel 
és iniciációs faktorok; Kozak szekvencia 
pozícionálja a start kodont.
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Az ősszájúak (Protostomia) helyzete a kétoldali szimmetriájú 
állatok (Bilateria) tagozatán belül, és a 2 fő  kládja: a  Spiralia és 

Ecdysozoa. Bi: Bilateria; Eu: Eubilateria (Nephrozoa);  
De: Deuterostomia; Pr: Protostomia. 

ŐSSZÁJÚAK (PROTOSTOMIA) 

• Az általános  Bilateria, ill. Eubilateria jellegeken (bilaterális szimmetria, 
kétnyílású bélcsatorna, elkülönült, ált. nefridiális eredetű kiválasztószerv, 
elülső (anterior) helyzetű agy, 3 csíralemez) kívül az alábbiak jellemzik. 

• Hámsejtjeik ősileg sokcsillósak (multiciliárisak). A monociliáris hámsejtek 
(pl. csillóshasúaknál, pörgekarúaknál) reverziónak tekinthetők. 

• Kiválasztószerveik elsődlegesen elővesécskék (protonefrídiumok), 
másodlagosan vesécskék (metanefrídiumok) (pl. puhatestűek, 
gyűrűsférgek) vagy nem nefridiális eredetű kiválasztószervek (pl. 
fonálférgek, ízeltlábúak). 

• Idegrendszerük garat fölött/körül elhelyezkedő agydúcból és ebből kiinduló 
páros, a test hosszában végigfutó hasi (ventrális) idegtörzsből áll. 

• Az embrionális fejlődésük során a szájnyílás jellemzően a blasztopórus 
felöli oldalon alakul ki (vö. Deuterostomia). 

• Egyedfejlődésük ősileg közvetett, planktotróf  típusú, csillósávos 
lárvaalakkal,amely a vedlőállatoknál (Ecdysozoa) másodlagosan hiányzik. 

• Mintegy 1,5 millió faj, amelynek döntő többségét (>85%) az ízeltlábúak 
(Arthropoda) teszik ki. 

• Két fő ága a spirális barázdálódású állatok (Spiralia), melyek 
petebarázdálódása a nevüknek megfelelően jellemzően spirális típusú és a 
vedlőállatok (Ecdysozoa), melyek neve arra utal, hogy 3 rétegű, kitin 
tartalmú kutikulájukat időszakosan levedlik. 

• A Spirálián belül a bazális Gnathifera (pl. kerekesférgek, buzogányfejű 
férgek) a testvércsoportja az összes többi taxont magába foglaló 
Platytrochozoának, mely a Rouphozoa (csillóshasúak, laposférgek) és a 
Lophotrochozoa (nyelesférgek, gyűrűsférgek, puhatestűek, mohaállatok,  
pörgekarúak, stb.) kládok monofiletikus egysége. Korábban a 
csillóshasúakat és a laposférgeket az állkapcsosakkal együtt a 
laposféregszerűek (Platyzoa) közé sorolták, amely azonban a 
Lophotrochozoa nélkül parafiletikus. 

A Spiralia főbb csoportjai és rokonsági viszonyaik.  
Sp: Spiralia; Pt : Platytrochozoa; Rh: Rouphozoa; 

 Lt: Lophotrochozoa ; Pl: „Platizoa” 
  

Pl 



• Több (3, 7 vagy 20) tagból (trophus) álló, a garatjuk elkülönült részében, az ún. 
rágógyomorban (mastax) található, kitintartalmú, izmokkal mozgatható állkapcsi 
készülék. Másodlagosan hiányozhat pl. az élősködő életmódra áttért buzogányfejű 
férgeknél (Acanthocephala). 

• Az állkapcsos férgecskék (Gnathostomulida), és a Micrognathozoa egyetlen faja, a 
Limnognathia maerski mellett a fő képviselőiket, azaz a kerekesférgeket (Rotifera) 
és a belölük leszármaztatható  buzogányfejű férgeket (Acanthocephala) magába 
foglaló Syndermata klád adja.  

ÁLLKAPCSOASAK (GNATHIFERA) 

A Gnathifera egyes képviselőinek  
állkapcsi készüléke (piros, lila) 

• A kerekesférgek és buzogányfejű férgek közös jellemzője, amire a Sndermata név is utal, a kültakarójukat alkotó szinciciális 
epidermisz, mely perifériás részén egy belső (intraszinciciális), keratinszerű fehérjékből felépülő váz (szkeletális lamina) van. 

• Elkülönült légző- és keringési rendszerük nincs. Kiválasztószerveik (ha vannak) elővesécskék (protonefrídiumok). 
• Váltivarúak, ált. erős ivari dimorfizmust mutatnak. A hímivarsejt elülső (anterior) részén ered az ostor. Egyedfejlődésük 

elsődlegesen közvetlen, lárvaalak nélküli. Eutelikus szervezetek. 

Kerekesférgek törzse (Ph.: Rotifera) 
• Mikroszkopikus méretű, megnyúlt  orsó  vagy gömbded, zsákszerű állatok. Egyes 

kerekesférgeknél a szkeletális lamina jellegzetes páncélzatot (loricaváz) alkot. 
• Testük fejre, törzsre és lábra tagolódik. Nevük a fejet övező csillózatra, a 

kerékszervre (corona, rota) utal. Szerepe a mozgásban, ill. táplálkozásban  van, de 
elcsökevényesedhet.  

• A hímek a nőstényeknél ált. kisebbek, testfelépítésük leegyszerűsödött 
(kerékszerv, állkapcsi készülék fejletlen, bélcsatorna csökevényes). Nőstényeknek 
ált. germovitelláriumuk van (petefészek (germárium) + szikmirigy (vitellárium). 
Megtermékenyítés belső. Szűznemzés, heterogónia előfordul.  

• Többségében édesvízi szűrögető életmódú, planktonikus vagy aljzatlakó állatok. 
Egyes képviselőik epizoikusak (ektokommenzalisták vagy ektoparaziták), belőlük 
vezethetők le az endoparazita életmódú buzogányfejű férgek.  A Rotifera tehát 
parafiletikus törzs. 
 
 Kerekesférgek testfelépítése 



• Néhány mm - 60 cm közötti,  ált. 1-2 cm-es, endoparazita életmódhoz 
alkalmazkodott „kerekesférgek”.  

• Testük kapaszkodó horgokkal ellátott, kiölthető és az izmos falú 
ormányhüvelybe visszahúzható ormányra (proboscis), hosszabb-
rövidebb nyakra, ill. hengeres vagy lapított, gyakran két részre tagolódó, 
néha tüskézett törzsre tagolódik . 

• Kerékszervük, állkapcsi készülékük másodlagosan hiányzik. Szájnyílásuk, 
bélcsatornájuk redukált, így a tápanyagokat a testfalon keresztül veszik 
fel. Fakultatív anaerobok. 

• Obligát belső élősködők, lárvaként ízeltlábúak testüregében, 
zsírtestjében, kifejlett korban pedig gerincesek bélcsatornájában 
élősködnek.  

Buzogányfejű férgek törzse (Ph.: Acanthocephala) 

A buzogányfejű férgek általános életciklusa 

ROUPHOZOA 
Laposférgek törzse (Ph.: Platyhelminthes) 
• Méret: tized mm-30 m.  Alakjuk a szélesen oválistól a megnyúlt, szalagszerűig változik. 
• Epidermiszük elsődlegesen csillós (pl. lárváké), másodlagosan, az élősködő életmódra való 

áttérés következményeként csillótlan, szinciciális szerkezetű ún. neodermisz. 
• Testfalizomzatuk külső körkörös (cirkuláris), középső ferde (diagonális) és belső hosszanti 

(longitudinális) izomrétegből áll. Testüregük helyét az extracelluláris mátrix vagy laza 
töltelékszövet (parenchimaszövet) tölti ki. 

• Bélcsatornájuk vakon végződő, középbelük különböző mértékben elágazhat, és így a 
tápanyagok elosztásában is részt vehet. A belső élősködőknél (örvényférgek, galandférgek) a 
bélcsatorna teljesen redukált. Elkülönült keringési- és légzőrendszerük nincs. Az elővesécskék 
szerepe az ozmoreguláció. 

• Női ivarmirigy germovitellárium. Többségük petesejtje ektolecitális. Hímivarsejtjük kétostoros 
(ősieklnél ostornélküli). Többnyire hímnősek, megtermékenyítésük belső. Egyesek ivartalanul is 
szaporodnak.  Többségében ovipárok, de előfordul ovovivi- és vivipária is. Egyedfejlődésük 
elsődlegesen közvetett, ritkán közvetlen.  

• Testi sejtjeik nem osztódnak, pótlásúk totipotens őssejtekből történik. 
A lárvakori csillós epidermisz levetése  

és a neodermisz kialakulása  



• Az örvényférgek többnyire szabadon élők; mikrofágok  vagy 
kiölthető garatukkal ragadoznak, főként víziek.  

• Az élősködő módosult kültakarójú férgek életciklusa gyakran 
igen komplex, gazdacserével és változatos lárvaalakok 
közbeiktatásával. Egyes fajok a köztigazdáik viselkedését is 
képesek befolyásolni.  

• A mételyeknek több köztigazdája is lehet, de az 1. köztigazdája 
puhatestű, melyet a miracidium lárva fertőzi. A köztigazdában 
jellemzően felszaporodnak (sporociszta, rédia, cerkária) Lásd a 
májmétely (Fasciola hepatica) fejlődésmenetét 

• A legnagyobb (30 m) laposférgek a tagolt galandférgek közé 
tartoznak. Testük kapaszkodásra szolgáló, különböző 
rögzítőszerveket hordozó elülső részből, ún. dajkából (scolex) 
és változó számú ízből (proglottis) felépülő, gyakran 
szalagszerű féregláncból (strobila) áll. A tojásokból szabadon 
úszó csillós horgaslárvák (koracidiumok) vagy csillókkal nem 
rendelkező hathorgas lárvák (onkoszférák) kelnek ki. Lásd a 
Taenia fajok (simafejű és horgasfejű galandférgek) 
fejlődésmenetét 

• A laposférgek között számos humánparazita faj van (mételykór, 
taeniázis) 

TAPOGATÓS-CSILLÓKOSZORÚS ÁLLATOK (LOPHOTROCHOZOA) 

• Tapogatókoszorú  (lofofor v. lofofóra) és/vagy csillókoszorús 
(trochofóra) lárva jellemző. A lofofor kör vagy patkó alakban 
elhelyezkedő csillós karokból álló szűrögető szerv. A trochofóra 
lárva szabadon élő, planktrotróf lárva; a csillóövek szerepe a 
táplálkozásban és mozgásban van. 



A B

Trochofóralárva vázlatos felépítése.  
1: apikális szerv; 2: apikális csillóbojt;  

3: szájelőtti csillóöv (prototroch);  
4: szájmögötti csillóöv (metatroch);  

5: végbélnyílás körüli csillóöv (telotroch);  
6: végbélnyílás; 7: metanefrídium;  

8: bélcsatorna; 9: szájnyílás; 10: blasztocöl. 

Mohaállatok törzse (Ph.: Bryozoa) 
• Változatos alakú (elágazó, levélszerű vagy élőbevonat) telepeket alkotó vízi (főleg 

tengeri) állatok.  
• Telepeiket mm-es zoidok építik fel, mely a lofofort viselő polipocskából (polypid) és a 

fehérje,kitin, ill. mész tartalmú külső burkot, lakócsövet képző tokocskából (cystid) áll. 
A lofofor kilökése a cölomafolyadék hidrosztatikus nyomásának változtatásával 
történik, de a pontos mechanizmus eltér az egyes csoportoknál, visszahúzása a 
retraktor izmokkal. Kivezető nyílásuk (orificium) fedővel vagy membránnal zárható 
bizonyos csoportoknál.  

• Bélcsatornájuk U-alakú, a végbélnyílás a lofoforon kívül nyílik. Erre utal másik nevük 
az Ectoprocta. Belső szerveik a miniatürizáció következtében másodlagosan 
leegyszerűsödtek. Elkülönült kiválasztó-, légző- és keringési rendszerük nincs. 
Idegrendszerük a garat körüli ideggyűrűből és az ehhez kapcsolódó idegekből áll. Az 
ideggyűrű háti oldalán található a központi egységük, az agydúc (cerebralis ganglion).  

• Ivarosan és ivartalanul egyaránt szaporodnak, megtermékenyítésük ált. belső. 
Jellegzetes lárvájuk a cyphonautes.  Kitartó és terjesztőképletük a sztatoblaszt 
(édesvízieknél). 

• Homomorf telepeiket azonos felépítésű zoidok (autozoid) alkotják, míg heteromorf 
telepjeik specializált egyedekből (heterozoidok) állnak. pl. indaszövevényét (stolo) 
létrehozó gyökérszerű egyedek (cenozoid), védekező funkciót ellátó egyedek 
(avicularia), a telep felszínének tisztogatását végző tisztogató egyedek (vibracularia) 
és külön szaporítóegyedek (gonozoid). 

• Helytülő, szűrögető életmód, mintegy 6000 faj. 

Mohaállat (Bryozoa) zoid testfelépítése 

•  A Lophotrochozoa eme két fő jellege közül a tapogatókoszorú a helytülő, szürőgető életmódot 
folytató taxonokra jellemző. Ezek fő képviselői a mohaállatok, pörgekarúak, csövestapogatósok, 
melyek tradicionálisan a Lophophorata csoportot alkotják. A trochofóra típusú lárvával rendelkező 
állatokat (pl. zsínorférgek, nyelesférgek, stb.) tradicionálisan Trochozoa néven tárgyalják; legnépesebb 
képviselői a valódi szelvényezettséget mutató, elsődlegesen sertékkel és páros csonklábakkal 
rendelkező gyűrűsférgek és a meszes héjjal és speciális táplálkozószervükkel, a reszelőnyelvvel 
jellemezhető puhatestűek. 
 



Gyűrűsférgek törzse (Ph.: Annelida) 
• Változatos méret (fél mm-méteres). Metaméria (homonóm és heteronóm is). Testük fejre (prostomium és peristomium) és 

változó számú (<10-től >1000-ig) szelvényből felépülő törzsre, valamint farokra (pygidium) különül. Testükön mozgatható 
sertéket (chaetae, setae) viselnek. Szelvényenként páros, kétágú csonklábak (parapodium) találhatók. Feladata változatos, a 
mozgás mellett pl. légzés, táplálékszerzés.  A serték és csonklábak másodlagosan redukálódhatnak.  

• Légzés testfalon át vagy kopoltyú. Keringésük zárt (háti-, hasi- és gyűrűedények). Kiválasztás vesécskékkel (metanefrídium). 
• Szaporodásuk változatos, egyedfejlődésük közvetett, trochofóra lárván keresztül zajlik.  
• Életmódjuk változatos: ragadozók, dögevők, szűrögetők vagy törmelékevők. Többségük szabadon élő. A kommenzalista vagy 

parazita életmódú fajok száma viszonylag kevés. Tengeriek, édesvíziek vagy szárazföldiek egyaránt lehetnek.  
• Hagyományosan a parafiletikus soksertéjűek (Polychaeta) és a monofiletikus nyeregképzők (Clitellata) osztályait különítjük el.  

A nyeregképzők jellegzetessége a nyereg (clitellum).  
 

Egy Polychaeta parapodiumának alsó és  
felső ága, rajtuk a sertenyalábokkal,  

és a belső  1-1 támasztósertével (nyilak). 

Annelida vázlatos testfelépítése 

  soksertéjűek (Polychaeta) nyeregképzők (Clitellata) 

serték száma többnyire számos serte 
redukált számú vagy 

hiányzó serték 

parapodiumok 
elsődlegesen megvannak,  

de hiányozhatnak is 
hiányoznak 

feji régió általában jól elkülönült kevésbé jól elkülönült 

feji függelékek jellemzően vannak nincsenek 

érzékszervek többnyire fejlettek kevésbé fejlettek 

nyeregképzés nincs van 

ivarúság többségében váltivarúak hímnősek 

ivarszervek 
kevésbé fejlett,  

nem állandó ivarszervek 
jól fejlett,  

állandó ivarszervek 

megtermékenyítés módja jellemzően külső belső 

egyedfejlődés 
változatos, de többnyire 

közvetett 
közvetlen fejlődés  

élőhely nagyrészt tengeriek 
nagyrészt édesvíziek vagy 

szárazföldiek 

fajgazdagság >10 ezer faj (≈60%) ≈7.000 faj (≈40%) 

jellemző képviselők 

fecskendőférgek, korongférgek, 
tűzférgek, sünférgek, néreidák, 

ehető palolók, cincérférgek, 
csaliférgek, ormányosférgek, 

csőférgek, stb. 

csővájóférgek, televényférgek, 
földigiliszták, piócák, stb. 

monofiletikusság Clitellata nélkül parafiletikus monofiletikus 



Puhatestűek törzse (Ph.: Mollusca) 
• Változatos méretű (néhány mm-től akár 15 m-ig), alakú és kinézetű állatok.  
• Testfelépítésük, életmódjuk változatossága miatt a közös jellegek megléte vagy 

hiánya, ill. módosulása a ma élő csoportok között erősen variál (ld. táblázat) 
• Testük fejre, lábra és zsigerzacskóra tagolódik. 
• A fej bukkális üregében található radulazsák hámja hozza létre sajátos 

táplálkozószervüket, a reszelőnyelvet (radula). Redukálódhat. 
• Izmos lábuk sokféle funkcióra módosulhat, lehet tapadóláb (pl. cserepeshéjúak, 

maradványcsigák), csúszóláb (pl. csigák), ásóláb (pl. kagylók, ásólábúak), részben vagy 
teljesen redukálódhat (pl. csatornáshasúak, fejpajzsosok), a lábasfejűeknél pedig 
összenőtt a fejjel, és a karok, ill. a szifó kialakításában van szerepe. 

• A belső szervek nagy részét a zsigerzacskó tartalmazza, amelyet a kültakaró 
kettőzete, a köpeny (pallium) burkol. A köpeny választja ki a testüket védő külső 
meszes héjukat.  A zsigerzacskót a fejtől és a lábtól a köpenybarázda választja el, 
amely hátrafelé mélyülve üreget (köpenyüreg) képezhet. Itt találhatók a fésűs 
kopoltyúk (ctenidia), és ide nyílnak a vesécskék, az ivarmirigyek, a végbélnyílás 
is és a páros, hám eredetű, kémiai érzékszervük (osphradia) 

• A köpeny által kiválasztott héjat conchiolin és mész (kalcit vagy aragonit) építi 
fel. A radulát is fölépítő  conchiolin összetett, rostos , kitin-tartalmú fehérje. A 
héj 3 rétegű: külső fehérje alapú héjhártya (periosztrakum), középső oszlopos 
(prizmás) réteg (osztrakum), valamint a belső gyöngyházréteg (hiposztrakum). 
A héj változatos alakú,  redukálódhat is.  

• Idegrendszerük felépítése tetraneurális. Páros dúcokból (cerebrális, viszcerális, 
pedális és pleurális), az elsödlegesen a cerebrális és pedális dúcokat összekötő 
garatideggyűrűből, valamint két páros, hosszanti idegtörzsből (pedális és 
viszcerális) áll, de egyes csoportokban erőteljes központosulás a jellemző 
(csigák, lábasfejűek), igen fejlett érzékszervekkel (tapogatók, szemek, 
osphradium, szubraduláris szerv, stb.) 

• Keringésük elsődlegesen nyílt, de pl. lábasfejűeknél zárt. 

A reszelőnyelv (radula) működése. 
Táplálkozáskor az állat  a reszelőnyelvét előre-
hátra mozgatva szakít le kis darabkákat a 
táplálékból, ill. vonja be azokat a szájába, ahol 
azok az állkapocs és a reszelőnyelv közé kerülve 
összemorzsolódnak. e: nyelőcső;  
m: szájnyílás; mx: állkapocs;  o: radulapárna 
(odontophora); op: radulapárnát előrehúzó 
izom; r: reszelőnyelv (radula); rp: radulát 
előrehúzó izom; rr: radulát visszahúzó izom 

• Ált. váltivarúak, de hímnősek is lehetnek. A megtermékenyítés ált. külső, ivarsejtjeiket a vízbe ürítik. Egyesek belső 
megtermékenyítésűek, és a sperma átvitel történhet párzószerv (pénisz) segítségével vagy spermacsomag (spermatofóra) 
átadásával. 



  Aplacophora Polyplacophora Monoplacophora Cephalopoda Scaphopoda Bivalvia Gastropoda 

fej 
nem különül el 

egyértelműen 
van van összenőtt redukált redukált van 

izmos, széles láb redukált vagy nincs van (tapadóláb) van (tapadóláb) összenőtt van (ásóláb) van (ásóláb) van 

szerveik dorzális 

helyzete (zsigerzacskó) 
- igen igen igen igen igen igen 

egységes héj nincs (meszes elemek) nincs (8 lorica) van van (redukált, belső) van van (2 teknő) van 

radula hiányozhat van van redukálódhat (Spirula) van nincs van 

odontophor hiányozhat van van van van nincs van 

radulazsák nincs van van van van nincs van 

osphradia nincs van nincs van nincs van van 

szervek ismétlődése nincs jellemző jellemző csigáspolipok nincs fosszíliák nincs 

metanefrídium nincs van van van fejletlen van van 

gonoductus nincs van van van van hiányozhat van 

• Egyedfejlődésük során elsősorban trochofóra típusú és/vagy veligera lárvájuk lehet, de a közvetlen fejlődés is gyakori. 
• A puhatestűek többsége tengeri, és a tengeri állatok közel negyede puhatestű. Édesvíziek csak a csigák és a kagylók 

között vannak, a szárazföldi életmódhoz pedig csak a csigák egyes szűkebb csoportjai alkalmazkodtak. Lehetnek 
szűrögetők, üledékevők, növényevők, ragadozók vagy akár élősködők.  

• Több mint 85 ezer fajjal az állatvilág második legnagyobb törzsét képezik az ízeltlábúak (Arthropoda) után. 8 osztályuk 
a csatornáshasúak (Solenogastres), fejpajzsosak (Caudofoveata), cserepeshéjúak (Polyplacophora), maradványcsigák 
(Monoplacophora), kagylók (Bivalvia), csigák (Gastropoda), lábasfejűek (Cephalopoda) és az ásólábúak (Scaphopoda). 
A csatornáshasúakat és fejpajzsosokat vermiform testfelépítésük miatt a féregcsigák (Aplacophora) taxonjaként vonják 
össze. A legújabb molekuláris vizsgálatok, és a fosszíliák figyelembevételével végzett filogenetikai rekonstrukciók 
alapján az Aculifera csoporton belül a cserepeshéjúak képezik az Aplacophora testvércsoportját. Az összes többi család, 
mint héjas puhatestűek (Conchifera) alkotnak monofiletikust taxont, de a pontos rokonsági viszonyok nem ismertek.  
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A rekombináns DNS technika módszerei
Segédlet a BSc záróvizsgára felkészüléshez

Készítette: Dr. Bodai László
SZTE, 2020.

Záróvizsga tétel címe: A rekombináns DNS technikában használt főbb módszerek 
és eszközök: vektorok, enzimek, hibridizáció, PCR, DNS szekvencia meghatározás.



A nukleinsavak mennyiségének és fragmentumok méretének vizsgálata

A nukleinsavak koncentrációja meghatározható spektrofotometriával, a fragmentumok méretének
vizsgálatára alkalmazott leggyakoribb eljárás a gélelektroforézis.

UV Spektrofotometria: A nukleinsavak (RNS és DNS is) jellegzetes fényelnyelési maximumot mutatnak
UV tartományban 260 nm-es hullámhossznál.
▪ 260 nm-en mért fényelnyelésük alapján koncentrációjuk meghatározható. OD260=1 esetén DNS

oldat koncentrációja 50 μg/ml, RNS oldat koncentrációja 40 μg/ml.
▪ A 260 és 280 nm-en mért fényelnyelés értékek hányadosa alapján a nukleinsav oldat fehérje

szennyezettsége becsülhető, tiszta DNS-nél a OD260/OD280 hányados 1,8-2 közötti, szennyezettnél
alacsonyabb.

Gélelektroforézis: Gélelektroforézis során töltéssel rendelkező molekulák elektromos erőtér hatására
egy gél mátrixban vándorolnak. A nukleinsavak a foszfát csoportok miatt uniform negatív töltéssel
bírnak, ezért a pozitív pólus felé vándorolnak.
▪ Nukleinsavak elválasztására használt leggyakoribb géltípusok az agaróz gél (nagyobb méretű

fragmentumok elválasztásához) és a poliakrilamid gél (kisebb fragmentumok elválasztásához).
▪ A fragmentumok gélben való migrációjának sebessége függ a feszültségeséstől, a gél típusától és

koncentrációjától, a nukleinsav fragmentumok hosszától és konformációjától is.
▪ Minél hosszabb egy fragmentum, annál lassabban vándorol a gélben. A vándorlás sebessége a

fragmentum hosszának logaritmusával mutat lineáris összefüggést.
▪ A gélelektroforézis követően a DNS fragmentumokat UV fényben fluoreszkáló DNS kötő festékkel

teszik láthatóvá. (pl. etidium bromid)
▪ A DNS fragmentum méretét ismert méretű DNS darabokat tartalmazó molekulasúly markerhez

(DNS létre) hasonlítva határozhatjuk meg.
▪ A gélből a megfelelő méretű DNS fragmentumok kivághatóak, visszaizolálhatóak.



A nukleinsavak analízisében és manipulálásában használt enzimek

Polimerázok: nukleinsavak szintézisét végző enzimek.
A nukleinsavakat templát (minta) szál alapján szintetizálják úgy, hogy vele komplementer szekvenciájú,
antiparalel szálat hoznak létre nukleotidok (ribonukleozid-trifoszfátok (NTP) – RNS, illetve
dezoxiribonukleozid-trifoszfátok (dNTP) – DNS) felhasználásával.

➢ DNS polimerázok (pl. E. coli DNS polimeráz III): a természetben a replikációért felelős enzimek
▪ DNS templát függő DNS polimerázok, lánc indító primer szükséges a szintézis kezdéséhez, a

szálszintézishez dNTP nukleotidok.
▪ Aktivitásai: 5’-3’ irányú szintézis aktivitás, 5’-3’ irányú és 3’-5’ irányú (hibajavító) exonukleáz

aktivitás.
▪ Felhasználás példa: Polimeráz láncreakció, nick transzláció.

➢ RNS polimerázok (pl. T7 bakteriofág RNS polimeráz): a természetben a transzkripcióért felelős
enzimek
▪ DNS templát függő RNS polimerázok, az RNS szintézis indításához promóter DNS szakasz

szükséges, a szálszintézishez NTP nukleotidok.
▪ Aktivitása: 5’-3’ irányú RNS szál szintézis.
▪ Felhasználás példa: RNS hibridizációs próba előállítása

➢ Reverz transzkriptázok (pl. MLV retrovírus reverz transzkriptáz): a természetben retrovírusok RNS
genomjáról DNS másolat előállításáért felelősek.
▪ RNS templát függő DNS polimerázok, lánc indító primer szükséges a szintézis kezdéséhez, az

szálszintézishez dNTP nukleotidok.
▪ Aktivitása: 5’-3’ irányú DNS szál szintézis
▪ Felhasználás példa: cDNS szintézise



A nukleinsavak analízisében és manipulálásában használt enzimek

Nukleázok: nukleinsavak bontását végző enzimek.
A nukleotidokat összekapcsoló foszfoészter kötéseket bontják.

➢ a szubsztrát molekula szerint:
o DNázok: DNS mlekulák bontását végzik (pl. DNáz I)
o RNázok: RNS molekulák bontását végzik (pl. RNáz A)
o DNS-t és RNS-t is hasító nukleáz (pl. S1 nukleáz)

➢ a hasítás pozíciója szerint:
o exonukleázok: a polinukleotid lánc végéről képesek nukleotidokat lehasítani. Hasíthatnak az 5’,

vagy a 3’ vagy mindkét végről . Felhasználás példa: túlnyúló egyesszálú DNS vég leemésztése.
o endonukleázok: a polinukleotid láncon belül bárhol képesek felbontani a foszfoészter kötéseket.

Működhetnek szekvencia független módon (pl. DNáz I), vagy lehetnek szekvencia specifikusak (pl.
restrikciós endonukleázok). Felhasználás példa: DNS fragmentumok létrehozása klónozáshoz.

➢ A DNS klónozás szempontjából kiemelt fontosságúak a restrikciós endonukleázok, amelyek
szekvencia specifikus DNS endonukleázok. (p. EcoRI, NotI)
▪ Felismerő/hasítóhelyük legtöbbször palindrom szekvencia, melyek szimmetrikusak, szekvenciájuk

a DNS két szálán olvasva azonos.

palindrom példa: 5’-GCGGCCGC -3’ NotI enzim felismerőhelye
3’-CGCCGGCG-5’

▪ A felismerő hely hossza ált. n= 4, 6, 8 bp, egy hasítóhely előfordulási valószínűsége 1/4n.
▪ A hasítás eredményeképpen létrejövő fragmentumok végein 5’-foszfát és 3’-hidroxil csoport van,

a vég típusa lehet tompa, vagy ragadós (ezen belül 5’-túlnyúló vég vagy 3’ túlnyúló vég).



A nukleinsavak analízisében és manipulálásában használt enzimek

Polinukleotid ligázok: polinukleotid láncok összekapcsolását végző enzimek, a láncokat foszfodiészter
kötés kialakításával hozzák létre. (pl. T4 DNS ligáz) Felhasználás példa: DNS fragmentumok egyesítése.
▪ A reakcióhoz energiaihordozó kofaktor (ATP) szükséges.
▪ DNS ligázok akkor tudnak két DNS láncot összekapcsolni, ha (1) megvannak a 3’-végi hidroxil és az

5’-végi foszfát csoportok, (2) a végek tompák vagy egymással komplementer túlnyúló végek.

Példa tompa (A) és ragadós (B) végek ligálására.

P-CGATG-OH P-AATGTTG-OH P-CGATGAATGTTG-OH (A)

HO-GCTAC-P HO-TTACAAC-P HO-GCTACTTACAAC-P

P-TCGA-OH P-ATTCTTC-OH P-TCGAATTCTTC-OH (B)

HO-AGCTTA-P HO-AGAAG-P HO-AGCTTAAGAAG-P

Polinukleotid kinázok: polinukleotid láncok foszforilálását végző enzimek. (pl. T4 polinukleotid kináz)
▪ A reakció során ATP-ről származó foszfát csoporttal foszforilálják a DNS 5’ végét úgy, hogy vagy az

5’-OH csoporthoz kapcsolják foszfoészter kötéssel, vagy az 5’-foszfát csoportot cserélik le rá.
▪ Felhasználás példa: hibridizációs próba 5’ végjelölése radioaktív foszfort tartalmazó csoporttal.

Alkalikus foszfatázok: nukleotidok, polinukleotid láncok 5’ végi foszfát csoportját eltávolító enzimek.
(pl. CIAP – borjú bél alkalikus foszfatáz)
▪ 5’-OH csoport marad vissza, ami nem ligálható.
▪ Felhasználás példa: klónozó vektor önligálódásának megakadályozása.



A molekuláris klónozásban használt főbb vektor típusok

A rekombináns DNS technikában használt vektor biztosítják azt, hogy a klónozott DNS molekula
fenntartható, szaporítható legyen a gazdasejtben.

A vektoroknak az alábbi fő funkciókat kell ellátniuk:
▪ hozzákapcsolható a klónozandó DNS fragmentum (multiklónozó hely)
▪ a sejtbe juttatva ott képes fennmaradni (replikációs origó)
▪ a vektort tartalmazó sejt szelektálható legyen (pl. antibiotikum rezisztencia gén biztosíthatja)

A főbb vektor típusok:

➢ plazmid vektorok: a leggyakrabban használt klónozó vektorok (pl. pUC19)
▪ extrakromoszómális, cirkuláris, duplaszálú DNS elemek
▪ magas kópiaszámban lehetnek a sejtben, általában max. ~10 kb fragmentum hordozására

alkalmasak

➢ bakteriofág vektorok: pl. E. coli λ fág vektorok
▪ a klónozandó DNS a λ fág genomjának fertőzéshez nélkülözhető helyére kerül
▪ a baktérium sejteket a vektorral fertőzve lehet a klónozott DNS-t bejuttatni, tarfoltok jönnek létre

➢ cosmid (kozmid) vektorok: kombinált plazmid – bakteriofág vektorok
▪ a sejtben plazmidként fenntartható, de fágként képes pakolódni és fertőzni is

➢ mesterséges kromoszómák: nagy, 100 ezer bp feletti DNS fenntartására is képesek
▪ bakteriális mesterséges kromoszóma (BAC) – cirkuláris extrakromoszómális elem
▪ élesztő mesterséges kromoszóma (YAC) – lineáris eukarióta kromoszóma



A molekuláris klónozás 

▪ Molekuláris klónozás alatt idegen eredetű DNS molekulákból rekombináns DNS előállítását és élő
sejtekben történő fenntartását értjük.
▪ Rekombináns DNS alatt több eltérő forrásból származó DNS molekula kombinálásával előállított
DNS molekulát értünk.
▪ A klónozás során a klónozni kívánt DNS szakaszt vektor molekulába inszertáljuk in vitro, majd az
így előállított rekombináns DNS-sel gazda sejteket transzformálunk, azokban in vivo tartjuk fenn.
▪ Felhasználási célja sokféle lehet, például: DNS térképezése, szabályozó szakaszok izolálása,
géntermék heterológ expressziója, genetikailag módosított élőlények létrehozása.

Tradicionális klónozás menete (restrikciós enzimek, ligáz, plazmid vektor felhasználsával):
1. A klónozandó DNS szakaszt restrikciós enzim(ekk)el kivágják, a plazmid vektort ugyan ezen (vagy

velük kompatibilis DNS véget adó) enzim(ekk)el felnyitják.
2. Az emésztett DNS-t és a vektort agaróz gélben megfuttatják, a megfelelő méretű

fragmentumokat gélből visszaizolálják.
3. DNS ligázzal összekapcsolják a klónozandó DNS szakaszt (inszert) és a plazmid vektort.
4. A ligátumot kompetens E. coli sejtekbe transzformálják.
5. A transzformált sejteket szelektív médiumra szélesztik, azonosítják a sikeresen transzformált

sejteket tartalmazó kolóniákat.

Klónkönyvtárak:
➢ genomi DNS könyvtár: klónok összessége, melyek együtt a teljes genom szekvenciát
reprezentálják. Restrikciós enzimmel létrehozott fragmentumok klónozásával állítják elő.
➢ cDNS könyvtár: klónok összessége, melyek együtt a teljes transzkriptómot reprezentálják. Reverz
transzkriptáz enzimmel mRNS-ből átírt cDNS klónozásával állítják elő. A gének szövetspecifikus
kifejeződése miatt összetétele szövet specifikus.



Polimeráz láncreakció (PCR)

A PCR egy DNS in vitro felszaporítására alkalmas módszer. Kidolgozásáért Kary Mullis 1993-ban kapott
megosztott Nobel díjat. Széles körűen felhasználható módszer: pl. klónozás, variancia analízis.

▪ A reakció ciklusokban zajlik melyek során a DNS mennyisége ciklusonként duplázódik.
▪ A PCR ciklust egymás után többször (n=25-40) ismétlik, így exponenciális (2n) amplifikációt érnek

el.
▪ Minden PCR ciklus 3 lépésből áll, ezek a: denaturáció, annealing, elongáció.
▪ Egy PCR ciklus során a DNS szálait először hőhatással szétválasztjuk (denaturáció), majd az

amplifikálni kívánt DNS szakasz végeihez oligonukleotid primerek kapcsolódnak (annealing), végül
a primerektől indulva hőstabil DNS polimeráz megszintetizálja a DNS szálakat (elongáció).

▪ Ezt követően egy új PCR ciklus kezdődik, ahol az újonnan szintetizált DNS szálak is templátként
szolgálnak. A DNS mennyisége így ciklusonként duplázódik – végeredményben exponenciális
amplifikációt érünk el.

PCR ciklus
ismétlése
25x – 40x

5’-ATTGCGTGAACAGTGCTGACGGTTGCACCTG-3’

3’-TAACGCACTTGTCACGACTGCCAACGTGGAC-5’

5’-ATTGCGTGAACAGTGCTGACGGTTGCACCTG-3’

3’-ACGTGGAC-5’      

5’-ATTGCGTGAA-3’

3’-TAACGCACTTGTCACGACTGCCAACGTGGAC-5’

5’-ATTGCGTGAACAGTGCTGACGGTTGCACCTG-3’

3’-TAACGCACTTGTCACGACTGCCAACGTGGAC-5’      

5’-ATTGCGTGAACAGTGCAGACGGTTGCACCTG-3’

3’-TAACGCACTTGTCACGACTGCCAACGTGGAC-5’

denaturáció:
T= 95 °C
t= 30 mp

annealing:
T= primerek Tm-je (ált. 50-60 °C)
t= 30 mp

elongáció:
T= polimeráz hőmérsékleti optimuma (72 °C)
t= amplifikált szakasz hosszától függ (~1p/kb)



Hibridizációs módszerek

Nukleinsav hibridizáció alatt azt a folyamatot értjük, amikor egyesszálú polinukleotid láncok között
hidrogén híd kötések alakulnak ki, azok kettős szálú hibrid molekulát képeznek.
▪ A hibridizáció feltétele a két szál közötti (nem feltétlenül teljes) báziskomplementaritás.
▪ DNS – DNS, DNS – RNS, RNS – RNS hibridek is létrejöhetnek.
▪ A hibridizációs módszerek alkalmasak egyedi nukleinsav molekulák komplex mintában való

kimutatására, mennyiségi meghatározására, tisztítására is.
▪ A kimutatni kívánt target molekulát ú.n. hibridizációs próbával mutatjuk ki, ami valamilyen

módon (radioaktívan, fluoreszcensen, biotin) jelölt, a targettel komplementer egyesszálú
polinukleotidlánc.

➢ Southern blot: a kimutatni kívánt target molekula DNS
DNS fragmentumokat gélelektroforézisssel méret szerint elválasztják, majd a gélből a DNS-t az
elektroforézis során kialakult futási mintázatot megtartva hibridizációs membránra viszik át
(blottolják), denaturálják (egyesszálúvá teszik), majd hozzáadják a hibridizációs próbát. A nem
kötődött próbák lemosása után a hibridizáló (membránhoz kötődött) próbák által adott jelet
detektálják.

➢ Northern blot: a kimutatni kívánt target molekula RNS
Munkafolyamata hasonló a Southern blottéhoz, de a target molekula RNS, denaturáló gélben
végzik, hogy az RNS másodlagos szerkezetét felbontsák.

➢ Microarray (DNS chip): nagy számú target molekula szimultán vizsgálatára alkalmas módszer.
Egy hordozó felületen (microarray) több ezer különböző próbát rögzítenek meghatározott
elrendezésben, majd a target molekulákat ezekhez hibridizálják. A mintában jelenlévő
nukleinsavakat úgy azonosítják, hogy megnézik, melyik rögzített próbáknál kaptak hibridizációs
jelet.



DNS szekvencia meghatározás

DNS szekvenálás alatt a DNS bázissorrendjének meghatározását értjük. Az első szekvenálási
módszerek a Maxam-Gilbert féle (kémiai degradáción alapuló) és a Sanger féle (DNS szintézisen
alapuló) módszerek voltak (osztott Nobel díj 1980).

➢ Sanger szekvenálás: Az eljárás két fő lépésből áll, először (1) DNS szintézissel egyesszálú DNS
fragmentum populációt hoznak létre, majd (2) a fragmentumokat poliakrilamid gélelektroforézissel
(PAGE) elválasztják és az egyes fragmentumok mérete alapján meghatározzák a szekvenciát.
▪ Az (1) lépésben négyféle reakcióelegyet állítanak össze: mindegyik van meghatározandó templát

DNS, DNS polimeráz, radioaktívan jelölt primer, és dNTP keverék; valamint mind a 4 reakcióban
kis mennyiségben egyetlen féle lánctermináló didezoxi-NTP (ddATP, ddCTP, ddGTP vagy ddTTP).
Amikor a polimeráz lánctermináló nukleotidot épít be, a szintézis megszakad. Így a négyféle
reakcióelegyben különböző hosszúságú DNS szakaszok keletkeznek, amelyek mindig egy olyan
nukleotidnál végződnek, amilyen a reakcióba adott lánctermináló ddNTP volt.

▪ Ezt követően a négy reakció termékeit poliakrilamid gélen egymás mellett megfuttatják, a gélről
autoradiográfiás képet készítenek. A fragmentumok futási sebessége hosszuktól függ, ezért 4-féle
reakcióból származó gélsávokat az általuk megtett távolság szerint sorba állítva leolvashatjuk a
DNS bázissorendjét.

➢ Kapilláris szekvenálás: a Sanger szekvenálás jelenleg használt változata, ebben a lánctermináló
nukleotidokat 4-féle különböző színű fluorofórral jelölik, majd kapilláris gélelektroforézist
követően egy detektor a megjelenő színek alapján olvassa le a bázissorendet.

➢ Újgenerációs szekvenálás (NGS): ezeknél a szekvenálási eljárásoknál egyszerre több milló
különböző DNS bázissorendjét határozzák meg egyszerre. A DNS molekulákat egymástól térben
elválasztva szilárd felülethez kötik, ahol a szekvenálás megtörténik. pl. az Illumina NGS
szekvenálás DNS szintézisen alapul, a sorban beépülő nukleotidokat hozzájuk kapcsolt
fluoreszcens festékek segítségével azonosítják.
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Az idegrendszer felépítése és működése
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

Készítette: Dr. Bódi Nikolett

SZTE, 2020.

Idegszövet: idegsejtek és gliasejtek hálózatából, valamint véredényekből épül fel
• idegsejtek: az inger felvétele, feldolgozása, adekvát válasz kialakítása, ingerület vezetése és átadása más sejteknek; szinapszisok kialakítása
• gliasejtek: szigetelő-tápláló elemek; nem képeznek szinapszisokat, de kaphatnak szinaptikus végződéseket; felnőtt korban is jól osztódnak

Az idegsejtek és a gliasejtek egymástól elválaszthatatlan morfo-funkcionális egységet alkotnak (együtt fejlődnek, együtt működnek)!
• véredények: átjárhatóságuk erősen korlátozott: kapilláris endothelsejtek között szoros sejtkapcsolatok (tight junction) → vér-agy gát (vér-
ganglion gát a periférián) → idegsejtek számára állandó környezetet! biztosítanak (pl. ne jussanak be toxikus anyagok vagy a perifériás
keringésben nagyobb koncentrációban jelenlevő anyagok az idegszövetbe; de számos gyógyszermolekula bejutását is gátolják).
Idegsejt felépítése: A neuron ultrastruktúrája magas metabolikus aktivitásra utal!!!
• sejttest (=soma/perikaryon): Nissl-rögök (fejlett DER részletei, dendritekben is)→ aktív fehérjeszintézis; fejlett Golgi→ intenzív szekréciós
tevékenység; mitokondriumok→ energia; lizoszómák→ sejttörmelékek eltakarítása; eukromatikus mag→ magas transzkripciós aktivitás
• dendritek: faágszerű nyúlványok, növelik a sejttest receptorfelületét!; dendrittüskék: bunkószerű kiemelkedések a dendriteken→ fokozzák
a kapcsolatteremtő képességet, fontosak a szinapszis alkotásban, tanulási- és memóriafolyamatokban
• axon: fontos az ingerület vezetésében; fő részei: iniciális szakasz, lefutási szakasz, terminálisok. Az axon mindig elágazódik
(kollateralizálódik)! Kétirányú axonális transzport: • anterográd (gyors, sejttestből axonterminális felé, kinezin motorfehérjék segítségével,
mikrotubulusok mentén); • retrográd (gyors, axonterminálistól sejttest felé; dinein motorfehérjék segítségével, mikrotubulusok mentén)
Morfológia szerint (nyúlványok számától függően):
• unipoláris (egy nyúlvány lép ki a sejttestből, az kollateralizálódhat)
• pseudo-unipoláris (sejttestből egy nyúlvány lép ki, majd hamar kettéágazik → centrális és perifériás nyúlvány; pl. hátsó gyöki ganglionban)
• bipoláris (két nyúlvány lép ki a sejttestből; pl. retina bipoláris sejtje)
• multipoláris (sejttestből sok nyúlvány lép ki; pl. gerincvelői motorneuronok, agykérgi piramissejt, kisagyi Purkinje-sejt)
Funkció szerint:
• érzőneuron (a perifériáról szállít szenzoros információt a központba, pseudo-unipoláris morfológiát mutat)
• motorneuron (axonjaikat a perifériára küldik, innerválják az izomrostokat; multipoláris morfológiát mutat)
• interneuron (érző és motoros funkciókat is közvetíthetnek; lokális interneuron (sok rövid kollaterális-helyi kapcsolatok) és projekciós
interneuron (hosszan vezetik az impulzusokat)
• neuroszekréciós sejt (hormon termelés) A morfológia és a funkció között szoros kapcsolat van!!!



Neuronok funkcionális régiói (függetlenül a neuron típusától):
• Input - inger felvétele
• Integratív - információ feldolgozása
• Konduktív - ingerület tovavezetése
• Output - ingerület átadása (pl. másik neuronnak)
Neuronok jeltovábbítása
• neuronok nyugalmi membránpotenciálja -70 mV (vagyis az axonban levő negatív töltések és az extracelluláris részen levő pozitív töltések
közti elektromos potenciál különbség 70 mV)
• neuronok könnyen ingerelhetők, de csak megfelelő erősségű inger esetén alakul ki akciós potenciál („küszöbérték” elérése)
• akciós potenciál kialakulása „minden vagy semmi” elvet követi: az egyes akciós potenciálok amplitúdója megegyezik függetlenül a
stimulus erősségétől

• Depolarizáció: feszültség-függő ioncsatornákon keresztül nagy mennyiségű Na+ áramlik be a sejtbe (kis mértékű K+ kijutása),
csökken a membránpotenciál negativitása, a neuron aktiválódik
• Repolarizáció: feszültség-függő Na+ csatornák záródnak, fokozódik a K+ ionok kijutása, ismét fokozódik a membránpotenciál
negativitása

• kábelszerű vezetés vs. szaltatórikus vezetés → evolúciósan sikeresebb ingerületvezetés; az információ „ugrálva” terjed egyik pontról a
másikra; kitüntetett pontokon (=Ranvier-befűződések) kívül a többi rész nem vesz részt a vezetésben, ezek szigetelést (mielinizáció) kapnak;
vékonyabb rostok lassabban, míg a vastagabb mielinizált rostok gyorsabban vezetik az ingerületet
Szinapszisok: sejtek közötti közvetlen kommunikációt biztosító speciális sejtkapcsolatok
• interkaláris szinapszisok: két idegsejt kapcsolódik egymáshoz

- kémiai szinapszis: ingerületátvitel kémiai mediátorokkal, az információ egy irányba terjed, lehet serkentő és gátló is; preszinaptikus
sejt (szinaptikus vezikulák neurotranszmitterekkel) + posztszinaptikus sejt (receptorokkal) + szinaptikus rés = szinaptikus triád
- elektromos szinapszis (=gap junction=nexus): két szomszédos sejt közötti makromolekuláris csatornarendszer, a két sejt közvetlen
metabolikus kapcsolatban van egymással; az információ mindkét irányba terjed

• terminális szinapszisok: idegrendszer és periféria (pl. bőr, vázizom) kapcsolata
- receptorok (extero-, intero-, és proprioceptorok)
- effektorok (motoros véglemez = neuromuszkuláris junkció)

Gliasejtek
• Központban: oligodendroglia (mielinizáció), asztroglia (neuronok speciális anyagcseréjének ellátása, vér-agy gát kialakítása), mikroglia
(fagocitózis, immunológiai védelem), ependimasejtek (központi idegrendszer üregeit bélelik; cerebrospinális folyadék termelése), stb.
• Periférián: Schwann-sejtek (mielinizáció), satellita-sejtek (támasztó funkció), enteroglia (funkcionálisan és morfológiailag is az
asztrocitákkal mutat hasonlóságot!)
Idegrendszer embrionális fejlődése
• ektodermális eredet; régió-specifikus neuronális indukció, organizátor központ(ok) által termelt molekulák (BMP-, wnt-grádiens) →
neuroektoderma→ velőlemez→ velőcső (agy és gerincvelő kial.) és dúclécsejtek (perifériás idegrendszer összes sejtjének kial. + egyebek)



Idegrendszer törzsfejlődése - Alapelvek
• Protostom (ősszájú) állatok - dúcidegrendszer (garatideggyűrű, hasdúclánc), • Deuterostom (újszájú) élőlények - dorzális csőidegrendszer
1. Centralizáció: kialakul a központi és a perifériás rész (szoros kapcsolat!); a neuronok csoportokba tömörülnek
2. Szegmentáció: szomiták szegmentáltsága; gerincvelői idegek szegmentált lefutása; agy szegmentáltsága (elő-, közép-, utóagy)
3. Kefalizáció: az érzékszervek, az idegelemek a feji végen koncentrálódnak, csoportosulnak
Idegrendszer szerveződése
• központi idegrendszer: agy és gerincvelő (üregeiket a cerebrospinális (agy-gerincvelői) folyadék tölti ki)
• perifériás idegrendszer: agyból kilépő agyidegek és gerincvelőből kilépő gerincvelői idegek; a periférián a sejtek ganglionokba
szerveződnek (érző, autonóm és enterális ganglionok)
Gerincvelő (medulla spinalis): gerinccsatornában helyezkedik el; rajta cervikális és lumbális megvastagodás; kívülről hártyák védik (pia
mater, arachnoidea, dura mater); keresztmetszeti képén kívül fehérállomány (nyúlványok, pályarendszerek), belül szürkeállomány (sejttestek)
- szürkeállományban dorzális (hátsó), ventrális (mellső) és laterális (oldalsó) szarv → gerincvelői szarvakban a neuronok morfológiailag

és funkcionálisan is szegregálódnak, a bemenő és a kimenő információk elkülönülnek egymástól!!!
(+ Rexed-féle laminák (I-X.) további dorso-ventrális szegregációt biztosítanak)

- dorzális szarv: kisebb érző interneuronok, ide érkeznek be a szenzoros információk
- ventrális szarv: nagy, primer motorneuronok, innen indulnak ki a motoros rostok a vázizmokhoz
- oldalsó szarv: preganglionalis motorneuronok, az autonóm ganglionokhoz futnak
- 31 pár gerincvelői ideg (humán) → gerincvelő hátsó gyökerén az érző információk a hátsó gyöki érző ganglionon keresztül érkeznek be a

hátsó szarvba; a mellső gyökéren a primer motorneuronok axonjai lépnek ki és viszik a mozgató információt a célszervekhez →
gerincoszlopból való kilépés előtt a két gyökér egyesül→ kevert gerincvelői idegek (érző és motoros komponenseket is tartalmaznak)

Agyhólyagok
- elsődleges agyhólyagok: prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon
- másodlagos agyhólyagok: telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, myelencephalon
Agytörzs: területén érző és motoros magcsoportok (agyidegmagvak)!, hosszú pályarendszerek!, formatio reticularis! (= agytörzsi hálózatos
állomány → kitölti az egész agytörzset, nyúlványaival behálózza az egész központi idegrendszert és szabályozzák az életfolyamatokat!;
parvo-, magnocelluláris sejtek és Raphe-oszlop)
- nyúltvelő (medulla oblongata): életfontosságú légző- és keringési központokat találunk itt
- híd (pons): szoros fejlődési és funkcionális kapcsolatban áll a kisaggyal; pályarendszerei kapcsolják össze a kisagyat a többi agyterülettel
- középagy (mesencephalon): alacsonyabb rendű gerinceseknél az érző pályák végső állomása

Agyidegek: I. nervus olfactorius (szaglóideg); II. nervus opticus (látóideg); III. nervus oculomotorius (szemmozgatóideg); IV. nervus
trochlearis (sodorideg); V. nervus trigeminus (háromosztatú ideg); VI. nervus abducens (távolító ideg); VII. nervus facialis (arcideg);
VIII. nervus acusticus/vestibulocochlearis (hallóideg/halló-egyensúlyozó ideg); IX. nervus glosso-pharyngeus (nyelv-garatideg); X.
nervus vagus (bolygóideg); XI. nervus accessorius (járulékos ideg); XII. nervus hypoglossus (nyelv alatti ideg)

- lehetnek csak érzők (I., II., VIII.), csak motorosak (III., IV., VI., XI., XII.) és kevertek (V., VII., IX., X.) is
- I. és II. agyidegnek nincs agytörzsi magja, ezek a szaglóhám és a retina területéről indulnak ki→ „nem valódi” agyidegek



Köztiagy: szenzoros, vegetatív és neuroendokrin központok találhatók itt; részei: epitalamusz, talamusz (dorzális talamusz lesz a szenzoros
információk utolsó kéreg alatti átkapcsolódási helye!!), hipotalamusz (neuroendokrin szabályozás központja!, lásd: endokrin szabályozás)
Kisagy (cerebellum): motoros működéseket koordinálja, szabályozza!
- fehérállomány: pályarendszerek és kisagyi mélymagvak (ezek kapcsolják össze a kisagykérget a központi idegrendszer többi területével, itt
kapcsolódnak át a kisagykéregbe bemenő és onnan kimenő információk!! – nucl. dentatus, nucl. emboliformis, nucl. globosus, nucl. fastigii)
- kéregállomány→ rétegei: • str. granulosum (szemcsesejtek rétege – axonjaik feljutnak a molekuláris rétegbe, ahol T-alakban elágaznak, így
parallel rostok alakulnak ki); • str. ganglionare (Purkinje-sejtek rétege – nagy, multipoláris, GABAerg gátló neuronok hatalmas dendritfával);
• str. moleculare (molekuláris réteg – itt főleg szinapszisok, dendritelágazódások, parallel rostok, ill. gátló kosár-, csillagsejtek)
Nagyagy (cerebrum): két hemiszférium; sulcusok és gyrusok (felületnövelés!); frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis lebeny
- cerebrális kéreg vertikális szerveződése (6 réteg)

I. Molekuláris réteg (pia mater alatt, itt: alacsonyabb rétegekben levő sejtek dendritjei)
II. Külső szemcsesejtek rétege (itt: szemcsesejtek – kosár-, és csillársejtek)
III. Külső piramissejtek rétege (itt: közepes-nagy piramissejtek; axonjai intracorticalis kapcsolatokat alakítanak ki)
IV. Belső szemcsesejtek rétege (itt: szemcsesejtek; főként a primer szenzoros kéreg területén fejlett, mivel a dorzális talamuszból

kap közvetlen bemenetet)
V. Belső piramissejtek rétege (itt: óriás piramissejtek; kéreg fő output része, főként a primer motoros kéreg területén fejlett)
VI. Multiform réteg

- cerebrális kéreg horizontális szerveződése: különböző kérgi mezők/areák, bennük az egyes rétegek vastagsága, fejlettsége erősen eltérhet
egymástól!; pl. primer szenzoros kéreg, primer motoros kéreg, stb.

A központi idegrendszeri struktúrák hierarchikusan szerveződnek!: 1. agykéreg – 2. agytörzs – 3. gerincvelő (legalsó szint; viszonylag
nagy önállóság, itt ún. „végrehajtó parancsneuronok” vannak, nélkülük a magasabb agyi területek nem képesek szabályozni).
Pályarendszerek
• projekciós pályák: különböző „szintű” idegrendszeri területeket kapcsolnak össze; felszálló és leszálló pályák
• komisszurális pályák: a bilaterális központi idegrendszer két oldalát kapcsolják össze
• asszociációs pályák: az „azonos szintű” idegrendszeri területek között teremtenek kapcsolatot
Agykamrák: I. és II. oldalkamra, III. agykamra, aqueductus cerebri (középagyi kamra; nagyon beszűkült) és IV. agykamra (canalis
centralisban folytatódik majd)
Szenzoros rendszer: környezet ingereinek felvétele; minden érzékelési folyamat egy privát, mentális élmény! (függ a korábbi élményektől,
tanulási folyamatoktól, tapasztalatoktól!)

Stimulus négy alaptulajdonsága:
• Modalitás: a stimulus által közvetített energia (pl. tapintás, fájdalom – mechanikai energia; hőenergia; fényfelvillanások;
hanghullámok) – különböző receptorok érzékelik (mechano-, termo-, foto-, kemo-, baroreceptorok, nociceptorok, stb.)
• Térbeli elhelyezkedés: ahol a stimulus képes elindítani egy folyamatot, a modalitás aktiválja a felületet (receptív mező)
• Intenzitás: a primer érző neuron tüzelési mintázata
• Időtartam: mennyi ideig marad fenn a tüzelési mintázat



Szomatoszenzoros rendszer: érző neuronjai a központi idegrendszeren kívül, érző ganglionban (hátsó gyöki ganglion) helyezkednek el,
perifériás nyúlványuk a perifériára, míg centrális nyúlványuk a központba fut

• Receptív mező: egy primer érzőneuron axonterminálisa és az általa innervált bőrterület/bőrfelület; egymással átfednek (plaszticitás!)
• Dermatóma: egy hátsó gyöki ganglionhoz tartozó bőrterület/innervációs terület; szintén átfednek (plaszticitás!)

(fej területéről is hasonló rendezettségben jutnak az információk (az agyidegek révén) a központba)
Receptorok:
- exteroceptorok: test külső felszíne felől hozzák az információt; bőr kül. rétegeiben; sokféle típus (pl. tapintó-, hő- és fájdalomreceptorok…)
- interoceptorok: belső szervek falából viszik az információt, fiz. körülmények között nem tudatosulnak, de zavar esetén igen
- proprioceptorok: érzékelik az izmok mindenkori állapotát, megnyúlását, feszülését (pl. izomorsó, ínorsó)
Lemniscus medialis pálya: elsősorban a diszkriminatív tapintás központi pályája; a szenzoros afferensek belépve a gerincvelőbe azonos
oldalon szállnak fel → agytörzsi magokban első átkapcsolódás projekciós neuronra (átkereszteződés) → dorzális talamuszon! → primer
szomatoszenzoros kéreg
Anterolateralis pálya: főként a fájdalom- és hő érzékelés központi pályája; szenzoros afferensek a gerincvelő hátsó szarvában
átkapcsolódnak egy projekciós neuronra (átkereszteződés)→ agytörzs→ dorzális talamusz!→ primer szomatoszenzoros kéreg
DE: A szenzoros pályák mindig párhuzamosak és nem kizárólagosak!!!

Nocicepció (szöveti sérüléssel járó fájdalom érzékelése, pl. vágott seb): különböző kémiai anyagok szabadulnak fel (pl. bradikinin,
prostaglandin, szerotonin), melyek szenzitizálják a receptort (várakoztatás!!), neuropeptidek szabadulnak fel (pl. P-anyag), mely a
hízósejtekre hatva hisztamin felszabadulást idéz elő→ közvetlenül aktiválja a szabad idegvégződéseket
- nociceptív fájdalmat vékonyabb vagy mielinizálatlan rostok szállítják a gerincvelőbe → lassabb vezetési sebesség, később érezzük!
- nem nociceptív fájdalmat vastagabb rost viszi a gerincvelőbe→ gyorsabb vezetési sebesség, „azonnal” érezzük!
- ha a fájdalom nem túl nagy, akkor a gerincvelői helyi interneuronok által termelt endogén opioidok által legátolható
- ha az interneuronok továbbengedik az információt→ átkapcs. projekciós interneuronra (átkereszteződés)→ anterolateralis pálya!

Kisugárzó fájdalom: a viszcerális szervek nociceptoraiból érkező bőrre vetülő fájdalom; zsigerek bántalmait jelzik; oka: a különböző
receptorok (extero- és interoceptorok) centrális nyúlványai konvergálnak, vagyis amely primer afferensek egy helyre futnak be (pl. ugyanabba
a laminába), azok az információk összekeveredhetnek
Primer szomatoszenzoros kéreg (S1): sulcus centralis mellett, a gyrus postcentralis területén van; további területekre (Brodmann-areák: 1, 2,
3a, 3b) osztható; a különböző areákba különböző információk érkeznek a dorzális talamusz felől
- a receptív mezők topográfiai rendezettsége a S1 területén is végig követhető, a periféria minden pontja leképeződik a kéregben!!
- DE: a kül. szervek különböző arányban vannak reprezentálva a szenzoros kéregben → szomatotópiás kérgi térkép (szenzoros
homunculus) → pl. embernél: kéz, száj, szem, nyelv területe; patkánynál a bajuszszőrök jobban reprezentálódnak (S1 - IV. rétegben Barell-
hordók)→ minden Barell egy bajuszszőrtől kap információt, a Barellek elhelyezkedése teljesen megfelel a bajuszszőrök elhelyezkedésének

A szenzoros információk beérkezése szigorú topográfiai rendben történik (szigorú szegmentáltság miatt)!
Specializált érzékszervek: a fej területén, a kefalizáció eredményeként alakulnak ki; receptorok: valódi idegsejtek (pl. látásnál) vagy
érzékhámsejtek (ektodermális eredetű plakod sejtek; primer (pl. szaglóhámsejt) vagy szekunder (ízlelősejtek, belső fül - szőrsejtek)



Vizuális érzékelés: szem részei: • 1. tunica fibrosa (sclera/ínhártya és cornea/szaruhártya)
• 2. tunica vasculosa (coroidea/érhártya, corpus ciliare/sugártest és iris/szivárványhártya)
• 3. tunica nervosa (= retina) (+ egyebek: üvegtest, szemlencse, pupilla, stb.)

- Retina rétegei!!!: I. Pigmenthám réteg (szorosan kapcsolódó nyúlványos pigmenthámsejtek); II. Fotoreceptor sejtek rétege (csapok és
pálcikák kül- és beltagjai); III. Külső határhártya (Müller-glia nyúlványainak végtalpai); IV. Külső szemcsesejtek rétege
(fotoreceptorsejtek sejtmagjai); V. Külső szinaptikus réteg (fotoreceptorsejtek-bipoláris sejtek-horizontális sejtek közötti szinapszisok);
VI. Belső szemcsesejtek rétege (bipoláris sejtek, horizontális sejtek, Müller sejtek és amakrin sejtek sejttestjei); VII. Belső szinaptikus
réteg (bipoláris sejtek-ganglionsejtek-amakrin sejtek közötti szinapszisok); VIII. Ganglionsejtek rétege (ganglionsejtek sejttestjei); IX.
Optikus rostok rétege (ganglionsejtek nyúlványai összeszedődnek); X. Belső határhártya (Müller-gliák nyúlványainak végtalpai)

- a fény áthalad a retina minden rétegén, mielőtt eléri a fotoreceptor sejteket (kivétel a fovea közepe), ahol megtörténik a fotokémiai reakció
(fény hatására (foton energia) a membránkorongokban levő rhodopsin átalakul…)
- a vertikális információáramlás (fotoreceptor sejtek→ bipoláris sejtek→ ganglionsejtek) a vizuális információ agyi (központi) feldolgozását,
a horizontális neuronrendszerek (horizontális és amakrin sejtek révén) pedig az információ retinaszintű feldolgozását teszik lehetővé!
- Látópálya: mindkét szem esetén a nasalis retinafélből érkező rostok a chiasma opticumban átkereszteződnek (= látóideg átkereszteződése),
míg a temporalis retinafélből érkező rostok (átkereszteződés nélkül) az azonos oldali tractus opticusba (látópálya) jutnak→ nucl. geniculatum
laterale (utolsó kéreg alatti átkapcs. hely a dorzális talamuszban)→ primer vizuális kéreg
Ízérzékelés: a nyelv ízlelősejtjei szekunder érzékhámsejtek; ízlelőbimbókban hely. el, különböző ízekre érzékenyek (édes, sós, savanyú,
keserű); a különböző íz-stimulusok különböző mechanizmusokkal alakulnak át elektromos jellé (ok: különböző ioncsatornákra hatnak)
- a nyelv különböző területéről érkező információk a térbeli elhelyezkedésnek megfelelően szegregáltan haladnak tovább is! → agytörzsi
nucleus tractus solitarius→ talamikus magokon keresztül frontális és parietális kérgi területekre jut az információ
Szaglás: szaglóhámban primer érzékhámsejtek (szaglósejtek) → érzékelik a folyadékban oldott molekulákat (szag-epitópok) → nyúlványaik
összeszedődve alkotják a szaglóideget → rostacsonton átjutva a bulbus olfactoriusba (szaglógumó) projektálnak, itt egy szinaptikus
egységben (= glomerulus) végződnek → glomerulusban a szaglóhámsejt axonja különféle neuronokkal szinaptizál (mitrális sejtek,
tufted/„pamacsos” sejtek, periglomeruláris interneuronok→ tractus olfactorius (szaglópálya)→ szaglókéreg (legnagyobb területét a piriform
cortex adja, de része az anterior olfactoricus mag, az amygdala egy része és az entorhinális kéreg is)
Hallás: a külső fül a külső hallójáraton keresztül fókuszálja és továbbítja a hangrezgéseket → a középfülben a levegő rezgései a
hallócsontokra tevődnek át, melyek a rezgéseket a folyadékkal töltött belső fülbe közvetítik!
- csontos csiga folyadékkal töltött üregei: scala vestibuli, scala timpani és scala media → a scala mediat plakod eredetű felületi érzékhám
béleli = Corti-féle szerv→ területén szőrsejtek (szekunder érzékhámsejtek) – 1 belső, 3 külső szőrsejtsor, rajtuk stereociliumok (rendezetten)
- ha a szőrsejtek aktiválódtak, az információt bipoláris neuronoknak adják át, melyek nyúlványai a VIII. agyideg cochlearis ágában haladnak a
nucleus cochlearis magkomplexbe. Itt az afferensek szétágaznak→ keresztezett rostköteg (trapéztest) halad tovább→ oliva superior (híd)→
colliculus inferior (középagy) → nucleus geniculatum laterale (dorzális talamusz, utolsó kéreg alatti átkapcsolódás) → primer hallókéreg
(tonotópiásan rendezett!, az információk frekvencia szerint reprezentálódnak)
- járulékos hallókérgi területek: Broca area→ beszéd motoros funkcióit szabályozza; Wernicke area→ beszédértésben fontos; e két terület
között kétirányú kapcsolat (fasciculus arcuatus); gyrus cinguli→ limbikus rendszer része, a beszéd motivációs, érzelmi komponenseit adja



Motoros rendszer: a különböző ingerekre adott adekvát válasz végrehajtására specializálódott
Szomatomotoros rendszer: az elemi reflexek, testtartás, helyváltoztatás motoros komponenseit szabályozza (agykéreg szabályozza)
• motoros működések alapvető formája a reflex→ anatómiai megjelenése a reflexív! - gerincvelői és agytörzsi reflexek nem tudatosulnak, az
akaratlagos mozgásokat az agykéreg szervezi!; motoros egység: egy α-motoneuron által beidegzett izomrostok összessége
• a motoros neuronok minden szinten az izmok anatómiai helyzete szerint helyezkednek el, funkcionális alapon is rendeződnek (medio-
lateralis és dorso-ventralis rend), pl. medialisan levők törzsizmokat, lateralisan levők végtagizmokat innerválják → gazdaságossági elv
(legrövidebb út)! → szomatotópiás szerveződés → a periféria minden pontja leképeződik a motoros kérgi területeken is (kül. területek kül.
mértékben reprezentálódnak) → motoros szomatotópiás térkép (motoros homunculus)
• Gerincvelői reflexek: egyidőben sok végtagizom koordinált kontrakcióját szabályozzák, néhány példa:

‣ Patella reflex: két neuronos, monoszinaptikus reflexív; a quadriceps femoris extensor izom ínszalagjára mért ütés hatására az izom
megnyúlik. A szenzoros információ a hátsó gyöki érző ganglionon keresztül bemegy a gerincvelőbe és szinaptizál egy extensor
motorneuronnal és a m. quadriceps kontrahál. Ezzel egyidőben az érző neuron szinaptizál egy gátló interneuronnal, s ezen keresztül az
antagonista hajlító izmot elernyeszti.

‣ Hajlító és keresztezett feszítő reflex (pl. szögbe lépünk): poliszinaptikus reflexív; egy serkentő pálya aktiválja azokat a
motorneuronokat, amelyek az azonos oldali hajlító izmokat innerválják, ez visszarántja a végtagot a fájdalmas stimulustól. Az ellenkező oldali
feszítő izmokat innerváló motorneuronok is aktiválódnak, így biztosítják a láb elhúzásakor a stabilitást. A gátló interneuronok biztosítják azt,
hogy az antagonista izmokat ellátó motorneuronok a reflexválasz során inaktívak maradjanak.
• A reflexeknek mindig van központi szabályozása, de vannak olyan automatikus szabályozások (pl. járás, futás), melyek kiesnek az agyi
kontroll alól = központi mintázatgeneráló rendszerek. Az ezeket szabályozó neuronok pacemaker állapotban vannak (állandóan aktívak).
• Primer motoros kéreg (M1): sulcus centralis mellett, gyrus precentralis területén van; Brodmann 4. area; neuronjai adják a corticospinalis
pályák axonjait (fejlett 5. rétegben Betz-féle óriás piramissejtek axonjai→ legfontosabb mozgatópálya)
• Piramis pályarendszer: az akaratlagos, finom mozgások és az újonnan tanult mozgások kialakítása!; több pálya alkotja:
- Corticospinalis medialis: corticospinalis pályák 10%-a; kéregből gerincvelőbe, a törzsizmokat innerváló α-motorneronokhoz fut; abban a
gerincvelői szegmentumban kereszteződik csak át, amelyikben majd ki is lép
- Corticospinalis lateralis: corticospinalis pályák 90%-a; kéregből gerincvelőbe, a végtagizmokat innerváló α-motorneronokhoz fut; nyúltvelő
szintjén kereszteződik
- Cortico-bulbaris: kéregből agytörzsi motoros magvakhoz fut; pl. corticorubralis pálya (kéreg → nucl. ruber), corticoreticularis pálya
(kéregből→ formatio reticularis)
• Extrapiramidális pályák: automatizált, durvább, nagyobb kiterjedésű mozgások, izomtónus szabályozása; agytörzsből a gerincvelőbe
futnak, pl. rubrospinalis pálya (nucl. ruber→ gerincvelő), reticulospinalis pálya (formatio reticularis→ gerincvelő)
• Bazális ganglionok rendszere: horizontálisan épül be a motoros szabályozásba (kérgi motoros körök!); közvetlenül nem projektálnak sem
agytörzsi, sem gerincvelői mozgató struktúrákhoz, csak a cortexen keresztül hat a motoros működésekre!;
- magcsoportok: • striatum, • globus pallidus, • substantia nigra, • subthalamicus magok
- fő input mag a striatum; inputok érkeznek ide a kéregből (corticostriatalis glutamaterg inputok), substantia nigra pars compacta területéről
(nigrostriatalis dopaminerg inputok – Parkinson-kór esetén ezek eltűnnek!) és talamusz centromedialis magjaiból



- fő output magok: globus pallidus interna és substantia nigra pars reticulata; tónusos aktivitással rendelkeznek (ez nyugalomban tónusos
gátlást biztosít); közvetlen GABAerg projekciók a talamuszba ill. agytörzsi területekre
- striatum két párhuzamos pályarendszeren keresztül projektál az output magokhoz: direkt és indirekt pályák
- Direkt pálya: striatum közvetlen GABAerg projekciói révén gátolja az output magok talamuszra kifejtett gátlását → talamusz aktiválja a
motoros kérget
- Indirekt pálya: striatum GABAerg projekciói révén gátolja a globus pallidus externa GABAerg projekcióit, így a subthalamicus magok
felszabadulnak a gátlás alól, s glutamaterg serkentő projekcióik révén aktiválják az output magokat→ fokozódik a talamusz tónusos gátlása, s
csökken a corticalis aktivitás
• Cerebellum szerepe a motoros működésben
- mérete és fejlettsége összefügg az egyed/faj mozgáskoordinációs képességeivel!
- komparátor szerv: összehasonlítja a tervezett mozgásmintát (kérgi parancsot) a körülményekkel (ha a tervezett mozgásminta nem helyes,
akkor gátolja azt, a kisagy a kéreg felé is visszaközvetíti az információt, így kialakulhat a végleges, kontrollált parancs!!
- Spinocerebellum: gerincvelővel áll kapcsolatban, végtagok mozgásában és testtartásban fontos
- Vestibulocerebellum: vestibuláris rendszerrel áll kapcsolatban (egyensúly szabályozás!!! → félkörös ívjáratok: szemmozgás szabályozás,

tekintet fixálása)
- Neocerebellum: emlős sajátság!; nagyagykéreggel áll kapcsolatban (hídmagvakon keresztül); motoros tanulásban, kognitív funkciókban

fontos!
Autonóm motoros rendszer: a belső környezet egyensúlyának fenntartásában fontos (hipotalamusz neuronális kimenetei szabályozzák)
• Szimpatikus („fight or flight” – szervezet tartalékainak mozgósítása)
• Paraszimpatikus („rest or digest” – nyugalmi állapot biztosítása)
• Enterális (bélcsatorna funkcióinak szabályozása; lásd emésztés tétel)
A preganglionáris motorneuron (központban!) axonja egy perifériás autonóm ganglionban átkapcsolódik, majd a postganglionáris
motorneuron axonja megy el az effektor sejtekhez (célszervekben)!!
- szimpatikus preganglionáris motoneuronok: gerincvelő thoracalis és lumbalis régiójában (thoraco-lumbalis elhely.), oldalsó szarvban
- paraszimpatikus preganglionáris motoneuronok: agytörzsben és a sacralis gerincvelői szegmentumokban (cranio-sacralis elhelyezkedés)
- szimpatikus postganglionáris motoneuronok: gerincvelő közelében levő autonóm ganglionokban (szimatikus lánc)
- paraszimpatikus postganglionálrs motoneuronok: beidegzett szervek közelében vagy a szervek falában helyezkednek el
→ szimpatikus rendszerben: preganglionáris rostok rövidek, postganglionáris rostok hosszúak→ szimpatikus hatások sokfélék, keverednek!
→ paraszimpatikus rendszerben: preganglionáris rostok hosszúak, postganglionáris rostok rövidek→ paraszimpatikus hatások differenciáltak,
szerv-specifikusak!
- preganglionáris motoneuronok folyamatos tónusos aktivitását a hipothalamo-spinalis és hipothalamo-bulbaris pályák biztosítják →
nyugalomban ez biztosítja az autonóm reflexek afferentációját (ha az egyensúlyi állapot megváltozik, változik a neuronoknak aktivitása is)
- postganglionáris motoneuron axonja a célszervben varikozitásokban („gyöngyszerű” képződmények) végződik → benne:
neurotranszmitterek, nem szinaptikusan ürülnek!
Minden szervnek van szimpatikus és paraszimpatikus innervációja nyugalomban is!!



→→ Kardio-vaszkuláris (baroreceptor)-reflex: vérnyomás szabályozás!
- nyugalomban a paraszimpatikus rendszer a szívfrekvenciát alacsonyan tartja (lassítja), míg a szimpatikus bemenetek gyorsítják azt
- glomus caroticumban levő baroreceptorok (carotis elágazásnál) érzékelik a vérnyomás változását
- ha a vérnyomás ↑, a baroreceptor ezt érzékeli, és az információt egy primer érző neuronnak továbbítja (sejttestje a ganglion nodosában hely.
el) → agytörzsi nucl. tractus solitarius → nucl. ambiguus → szívhez projektálnak → csökkentik a szívfrekvenciát, s így a vérnyomást →
paraszimpatikus gátlás fokozódik! + (gátló interneuron segítségével) a szimpatikus stimuláció is csökken!→ vérnyomás csökken, helyreáll!
→→ Pupilla-reflex: szabályozza a retinára jutó fény mennyiségét
- pupilla szűkítés (paraszimpatikus hatás): a nucl. geniculatum laterale kollaterálisokat ad a pretectalis area területére, melynek projekciós
interneuronjai tónusos aktivitásban tartják a nucl. Edinger-Westfalban levő paraszimpatikus preganglionáris motorneuronokat. A
postganglionáris motorneuronok a ggl. ciliareban találhatók, rostjaik a körkörös ciliáris izmokhoz futnak (kontrakció), így a pupilla szűkül
- pupilla tágítás (szimpatikus hatás): a hypothalamusból leszálló pályák tónusos aktivitásban tartják a gerincvelő thoracalis szegmentumában
lévő preganglionális neuronokat → ezek a ggl. cervicale superiorba projektálnak, majd innen szimpatikus axonok futnak a szembe és
innerválják a pupilla elernyesztő izmokat
→→ Hólyag-reflex: autonóm és akaratlagos szabályozása is van (szimpatikus, paraszimpatikus és szomatikus komponens)!
- szimpatikus: ingere a hólyag részleges telítődése; preganglionáris motorneuronok a gerincvelő thoraco-lumbalis régiójában, postganglionaris
motoneuronok a ggl. mesenterica inferiorban hely. el; gátolja a hólyag fal kontrakcióját, serkenti a belső záróizmot (zárva tart)
- paraszimpatikus: ingere a hólyag teljes telítettsége; preganglionáris motorneuronok a gerincvelő sacralis régiójában, postganglionaris
motoneuronok a ggl. pelvicusban (hólyag közelében) ill. a hólyag falában vannak; hólyag falának izomzata kontrahál (hólyag ürül)
- szomatikus: akaratlagos szabályozás, gátolja a szimpatikus és paraszimpatikus rendszert is, külső és belső záróizom is ellazul, így a vizelet
elkezd ürülni→ ez aktiválja a paraszimpatikus neuronokat, így a hólyag izomzata kontrahál, s a hólyag teljesen kiürül

INTEGRATÍV FUNKCIÓK: magasabb/mentális idegi tevékenység; érző, mozgató vagy vegetatív működésekhez közvetlenül nem
kapcsolódó idegi működés→ motiváció, emóciók, beszéd, ébrenlét és alvás, tanulás, emlékezet, viselkedés, magatartás, öntudat, gondolkodás
• Ébrenlét: tudatos állapot; aktív szenzoros bemenet, teljes motoros kimenet; kognitív tevékenység (figyelem, memória, érzelem, stb.); EEG:
deszinkronizáció (kis amplitúdó, magas frekvencia)
• Alvás: fiziológiás tudatvesztés; bonyolultan szabályozott, aktív, átmeneti tudatállapot; /fekvő testhelyzet; szenzoros ingerlési küszöb
emelkedett, kicsi motoros kimenet; egyedülálló viselkedés (álmodás) jellemzi; EEG: szinkronizáció (nagy amplitúdó, alacsony frekvencia)
- ismétlődő ciklusokra tagolódik (~4-5 ciklus/éjszaka; 90-100 min/ciklus), a ciklusok különböző mélységű stádiumokból állnak
- REM (mindig felületes alvási stádiumot követ): gyors szemmozgások; gyors EEG: deszinkronizáció; gyenge izom tónus; álmodás hosszabb
és intenzív (ált. ezekre emlékezünk); szimpatikus aktiváció; spontán ébredés; külső ébresztés csak erős ingerekkel
- nem-REM (NREM): nincs szemmozgás; lassú EEG: szinkronizáció; mozgásképes állapot, csökkent tónus; álmodás rövidebb;
paraszimpatikus aktiváció; spontán ébredés felületes alvásból; külső ébresztés: felületes alvásból gyenge, mély alvásból csak erős ingerekkel
- az alvás alapvető életszükséglet!, megvonása súlyos következményekkel járhat (ok: neuronális kapcsolatok stabilizálódása alvás alatt
történik!, az agy alvás közben dolgozza fel az ébren kapott ingereket!, és tárolja az emléknyomot a memóriában!)
-alvászavarok: narkolepszia (hirtelen alvás), obstruktív alvási apnoe (pharynx fizikai elzáródása,~10s), parasomniák (alvajárás, alvási rémület)



Cirkadián (napi) ritmus központi szabályozása
1. nucl. suprachiasmaticus (hipotalamuszban): endogén alvás-ébrenléti ritmusért felelős (külső ingerek, táplálék hozzáférés, szociális
interakciók, mozgás befolyásolják), tobozmirigy működését is irányítja (sötétben melatonin szekréció)
2. agytörzsi felszálló retikuláris ébresztő rendszer (ARAS): feladata az éberség fokozása, az éber állapot fenntartása
3. hipotalamusz: alvás/ébredés közti váltás (orexin serkenti, GABA gátolja az ébresztő rendszert)
4. talamo-corticalis hálózat: alvási orsók generálása, kérgi neuronok szinkronizálása, kéreg felé futó szenzoros ingerek kapuzása
Limbikus rendszer: érzelmek/érzések központja, sérülése személyiségváltozást okozhat; asszociációs kérgi területekről érkező szenzoros
információk magas szintű feldolgozását végzi; kiterjedt kölcsönös kérgi-, és kéreg alatti kapcsolatokkal rendelkezik
• emóció: automatikus, nagyrészt nem tudatos viselkedési és kognitív válaszok (pozitív vagy negatív töltetű, fontos inger hatására)
• érzelem/érzés: az emocionális válaszok tudatos reprezentációi
• részei: hippocampus, gyrus cinguli, amygdala, septum, középagy egyes részei, bazális ganglionok egyes részei

+ hozzá szorosan kapcsolódó struktúrák: hipotalamusz, szaglókéreg, nucleus acumbens
• neurotranszmitterek: noradrenalin, dopamin, serotonin
• funkciói: érzelmi működés, szexuális magatartás, félelem, düh, motiváció, tanulás, memória
• értelmezi a külvilág inger-együtteseit; korábbi tapasztalatoktól függően pozitív/negatív érzelmi töltetet ad; parancsot ad a hipotalamusznak a
megfelelő autonóm idegrendszeri és viselkedési válasz reakciók kivitelezéséhez
• amygdala szerepe: ingerlésével vagy külvilágból származó fájdalmas ingerekkel/gondolati felidézésükkel → félelem, düh, agresszió,
kondicionált félelmi válasz; szerep az emocionális színezetű események tanulásában, memória kialakításában (érzelmi memória)
Tanulás: ismerkedés a világgal, tapasztalaton alapuló viselkedés változás; pl. perceptuális tanulás (megtanuljuk felismerni a korábban már
tapasztalt ingereket), inger-válasz tanulás (kondicionálás), motoros tanulás, relációs tanulás
Memória (emlékezés): tanult tapasztalatok tárolása, visszaidézésére való képesség (kódolás, megerősítés/rögzülés, tárolás, visszaidézés)
- Explicit (deklaratív) memória („mit”): tények és események; tudatosan felidézhető, verbálisan kifejezhető, flexibilis

• bemenő információk → asszociációs kéregrészek → parahippocampalis és perirhinalis kéreg → entorhinális kéreg!! (hippocampus fő
bemenete; sérülése súlyos memóriazavarokkal jár)→ perforáns pályán keresztül gyrus dentatusba→ moharostokon keresztül hippocampus
CA3 régiójába → Schaffer-kollaterálisokon keresztül hippocampus CA1 régiójába → subiculum → entorhinális kéreg→ parahippocampalis
és perirhinalis kéreg→ asszociációs kérgi areák (tárolás helye!!)

• deklaratív emléknyom a neocortexben tárolódik, de a tartós tárolás helyére való eljuttatásban nélkülözhetetlen a hippocampus!!
- Implicit (nem-deklaratív) memória („hogyan”): visszaidézése nem tudatosul, verbálisan nehezen kifejezhető, ismétlődő kondícionálással,
hosszabb tanulási folyamat során alakul ki→ automatikus magatartás; fontos benne a neostriatum, amygdala, cerebellum

• ide tartozik: asszociatív memória (klasszikus/Pavlovi és operáns kondícionálás) és nem-asszociatív memória (procedurális emlékezet (pl.
begyakorlott tevékenységek); priming (kezdeti jelzés megadására memóriatartalom kiegészítése); habituálódás (ingerre adott válasz nagysága
az ismétlődésekkel fokozatosan csökken, pl. közömbös inger esetén); szenzitizálódás (ingerre adott válasz nagysága az ismétlődésekkel
fokozatosan növekszik, pl. káros inger esetén))
Memória kialakulásának celluláris alapjai
- LTP: hosszútávú szinaptikus hatékonyság fokozódás a hippocampus szinapszisaiban
- LTD: tartós szinaptikus hatékonyság csökkenés



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
 
 

Dr. Pénzes Zsolt 
 

Az evolúciós változás elemi tényezői; 
Természetes változatosság és eredete, 

természetes szelekció és adaptáció, genetikai 
sodródás, génáramlás 

 
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez 

 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



Az evolúciós változás elemi tényezői; Természetes változatosság és 
eredete, természetes szelekció és adaptáció, genetikai sodródás, 

génáramlás.

Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez 

Készítette: Pénzes Zsolt
SZTE, 2020

• Evolúciós változás: generációról generációra történő változás a populációban
• Változás: eredet és terjedés folyamatai, tényezői 
• Tulajdonságok gyakorisága változik
• Ha nincs változás nincs evolúció (pl. ideális populáció)
• Ha nincs változatosság nincs változás így nincs evolúció
• Populációk szétválása, divergencia – leszármazási sorok, közös ős

• Koncepció kialakulása: C. Darwin (közös ős, természetes szelekció), modern szintézis
• Evolúcióbiológia célja: evolúciós történet leírása és értelmezése



Tulajdonságok – változatosság általános a különböző szerveződési szinteken
• Molekuláris jellemzők, biokémiai, élettani sajátosságok, morfológia, magatartás
• Fenotípusos változatosság öröklődő (genetikai) és nem öröklődő (környezeti) 

komponensei
• Evolúciós változás: öröklődés jelentősége (generációk, szülő-utód hasonlóság)

Tulajdonságok csoportosítása (karakter típusok) – sok különböző módon
• Kvantitatív (mennyiségi) jellegek, kvantitatív genetika
• Mendeli (egyszerű) karakterek: csak genetikai különbség, mendeli öröklődés

• legegyszerűbb eset – nem általános modell, de főleg ezzel foglalkoztunk
• molekuláris markerek, populációgenetika
• DNS szekvencia pozíció, mikroszatellit, enzimpolimorfizmus stb.

Populáció genetikai változatossága (mendeli karakterekkel)
• Allél: öröklődő, valamilyen módszerrel elkülöníthető változat
• Egy lokusz: allél és genotípus gyakoriság a populációban
• Több lokusz (genetikai kapcsoltság, rekombináció): ivarsejt típus/haplotípus és 

genotípus gyakoriság a populációban
• Származtatott mérőszámok („lényeg kiemelés”): heterozigozitás, polimorfizmus, 

nukleotid diverzitás, genetikai távolság

Természetes változatosság



Az evolúciós változás nullmodellje a lokuszon
• Mendeli öröklődés hatása a populáció genetikai változatosságára – megőrzi…
• … az elemi evolúciós tényezők nélkül – feltételek: 

• nincs mutáció
• nincs génáramlás (zárt populáció)
• nincs drift (nagy populáció)
• nincs szelekció (azonos túlélés)
• az allél (ill. genotípus) kombinálódás véletlenszerű 

Kérdés: dinamika - allél, genotípus gyakoriság változás a lokuszokon
• Hardy-Weinberg egyensúly (stabil egyensúly a populációban)

• allél gyakoriság változatlan
• genotípus gyakoriság változatlan – egy generáció után (alapesetben)
• Hardy-Weinberg arányok (allél-genotípus gyakoriság kapcsolat, Hardy-Weinberg 

parabola) 
• Elméleti jelentősége, pl. az egyensúlytól való eltérés kifejezése (lásd beltenyésztési 

együttható)

Hardy-Weinberg egyensúlyhoz közeli állapot előfordulhat a természetben.

Több lokusz: kapcsoltsági egyensúly az ivarsejt típusra és Hardy-Weinberg a genotípusra

Ideális (Hardy-Weinberg) populáció 



Új változat megjelenése a populációba – a változás eredet komponense
• Mutáció: új allél
• Rekombináció: új ivarsejt típus
• Génáramlás

Mutáció
• A populáció genetikai változatosságának forrása
• Spontán mutációk, a környezettől függetlenül (véletlen)
• Folyamat, adott valószínűséggel bekövetkező esemény – mutációs ráta

• kis valószínűség, gyakran egyedi esemény – ráta a környezettől is függhet
• vonatkozhat pl. genomra, lokuszra, szekvencia pozícióra
• időegysége pl. replikáció, generáció, vagy év, évmillió (abszolút időskála)
• tipikus átlagértékek de nagy szórás

• Fenotípus hatása: általában egy létező struktúra módosulása – de kényszer lehet
• Fenotípus hatás és reproduktív siker (szelekció): neutrális (semleges), hátrányos 

vagy előnyös – leggyakrabban semleges vagy kissé hátrányos
• Véletlen (random) mutáció jelentése:

• megjelenési valószínűsége – de mikor, hol?
• nem irányított az adaptációk tekintetében – pl. előnyös lesz-e az adott 

környezetben
• molekuláris szinten (mechanizmus) nem random

A változatosság eredete



Populáció: a tényleges szaporodási egység, fertilis utódok
• Kapcsolatuk (földrajzi izoláció): allo-, para- (hibrid zóna) és szimpatrikus
• Alfaj, rassz kiemelt tulajdonság alapján
• Időben: ősi és utód populációk sorozata (generációk) – leszármazási sor

Szerkezet: genetikai különbség a populációk között – általános
• Lokusz: allél típus, allél gyakoriság, genotípus gyakoriság különbségek
• Kombinálódás (szaporodás) nem véletlenszerűen (vö. Hardy-Weinberg) 
• A szerkezet leírása (mérőszámok) és kialakulása (folyamat, divergencia)?

Beltenyésztés - speciális eset
• Közeli rokonok közötti szaporodás
• Allél kombinálódásra vonatkozik – allél gyakoriság változatlan
• Genotípus gyakoriság változik – heterozigozitás csökken
• Beltenyésztési együttható – a Hardy-Weinbergtől való eltérés mérőszáma
• Értelmezési módok (pl. családfa elemzés: autozigozitás valószínűsége) 
• Asszortatív párzás, párválasztási rendszerek – fenotípus preferencia

Szerkezet koncepciók (dém, távolság alapján) és mérőszámok – a fixációs index, 
genetikai távolság

Populációk szerkezete



Migráció és génáramlás
• Allél transzfer a populációk között
• Migráció: reprezentatív minta (pl. azonos genotípus gyakoriság) a forrás populációból
• Génáramlás: bevándorló egyedek szaporodnak a rezidensekkel – hatása a következő 

generációra, pl. allél és genotípus gyakoriság változása a célpopulációban
• Példa: rezisztencia elterjedése
• Mértéke: génáramlási/migrációs ráta

Migrációs modellek
• Kontinens-sziget modell – egyensúlyban a kontinenssel azonos allélgyakoriság, a 

konvergencia sebessége kizárólag a migrációs rátától függ
• Kétirányú génáramlás: több lehetőség, akár egyensúlyi polimorfizmus

Természetes változatosság meghatározó tényezője 
• Természetes szelekció és génáramlás
• Példa: elterjedés rekonstrukciója molekuláris markerekkel (pl. jégkorszak, 

filogeográfia) 

Génáramlás



Véletlen szerepe az evolúciós változásban
• Eredet – lásd mutáció
• Terjedés: sodródás (drift) és környezet megjósolhatatlan változása (lásd szelekció)

Sodródás: random fluktuáció, korábbi történettől független, iránya véletlenszerű

Genetikai sodródás: allél gyakoriság generációk közötti fluktuációja
• Utód génkészlet random minta a szülő génkészletből (Wright-Fisher modell)
• Változás, így evolúció – nem adaptív evolúció (mutációval, génáramlással)
• Környezettől független
• Teljes genomot érinti – a terjedés nullmodellje
• Semleges, illetve előnyös és hátrányos jellegekre (lásd szelekció) egyaránt
• Valódi populáció (vö. ideális populáció méret feltétele) – számolni kell vele

A genetikai sodródás következményei
• Populáció: allél fixálódik (genotípus gyakoriság is változik) – a változatosság megszűnik  
• Populációk divergenciája – más allél fixálódhat
• Fixálódás sebessége csak a populáció méret függvénye – kis populációban gyorsabban

Az effektív populáció méret: elméleti korrekció, modellekben a drift hatása így az 
aktuális populációban tapasztalttal azonos

Genetikai sodródás



Drift számos formában:
• Palacknyak hatás: populáció méret gyors csökkenése
• Alapító hatás: kolonizáló egyedek eltérő allél gyakoriságai

Természetvédelmi vonatkozások: drift és beltenyésztés kis populációban, 
populációk fragmentációja, alapító hatás

Sok példa: modellek, kisérletek, tapasztalt mintázatok (pl. északi elefántfóka)

Neutrális mutáció és drift
• Evolúciós változás (eredet és terjedés, szubsztitúció) a populációban
• Neutrális egyensúly:  populáció méret függvénye
• A neutrális evolúció sebessége (neutrális mutációs ráta, a molekuláris óra alapja)

Génáramlás és drift – génáramlási ráta becslése molekuláris markerekkel

A molekuláris evolúció neutrális elmélete
• A tapasztalt változatosság jellemzése – számos bizonyíték
• De szelekció is  – előnyös mutáció elterjedése
• Morfológia: nem várjuk, alapvetően természetes szelekció …

Genetikai sodródás



Természetes szelekció evolúciós változást (folyamat) eredményezhet és magyarázza az 
adaptációt (tulajdonság) – Darwin
• Mozaik (tulajdonságok rátája eltérhet) és összehangolt (együttes változás) evolúció
• Különböző koncepciók – ma:  konzisztens, a reproduktív sikert befolyásoló fenotípusos

különbség
• Konzisztens generációkon keresztül: öröklődés (nem csak genetikai)
• Egysége lehet gén, egyed (a legfontosabb), rokonok csoportja stb. – többszintű 

szelekció: hatása egyidejűleg több szerveződési szinten
• Genetikai elmélet (modellek): mendeli karakter öröklődésén keresztül
• Környezettől függ, csak ezzel együtt értelmezhető
• Akár gyors változás – példa az adaptív evolúcióra

Fitnesz (rátermettség): technikai fogalom, a következő generációkhoz való átlagos 
hozzájárulás mértékének jellemzése – változás iránya és sebessége (szelekciós koefficiens)
• Várható utódszám, reproduktív siker – a per capita populáció növekedési ráta
• Fitnesz komponensek – viabilitás, fertilitás
• Előnyös (nagyobb fitnesz) és hátrányos (kisebb fitnesz) tulajdonságok – fitnesz 

komponensek (pl. előny a túlélésben) – fitnesz
• Relatív előny és hátrány számít – relatív fitnesz
• Genotípus fitnesz: fitnesz kizárólag a genotípus függvénye az adott környezetben
• De függhet az allél/genotípus gyakoriságtól – gyakoriságfüggő szelekció
• Populáció átlagfitnesze

Természetes szelekció



Hatása (szelekcióra adott válasz) a genetikai változatosságra: nem csak csökkentheti és 
függhet az öröklődés módjától is – a szelekció típusai (példák!)
• Genotípus és fitnesz:

• irányító (pozitív és negatív): előnyös allél fixálódik
• heterozigóta előny: stabil egyensúlyi polimorfizmus, egyensúlyi állapot a szelekciós 

koefficiensek függvénye (antagonista szelekció)
• heterozigóta hátrány: egyik allél fixálódik, kiindulási gyakoriságok függvénye

• Kvantitatív jellegre: irányító, stabilizáló és diszruptív (szétválasztó) szelekció

Gyakoriságfüggő szelekció – negatív gyakoriságfüggéssel stabil egyensúlyi polimorfizmus 
(gyakori), pl. többszörös niche polimorfizmus

Változatosság csökken (pl. irányító, stabilizáló szelekció) – változatosság magyarázata?
• Mutáció és szelekció egyensúlya
• Génáramlás és szelekció

Beltenyésztéses leromlás értelmezése: több hátrányos homozigóta beltenyésztéssel

Terjedés: drift és szelekció, közel neutralitás, természetvédelmi vonatkozások

Adaptáció, adaptív evolúció - az előnyös tulajdonság (múltban, jelenben), csak 
szelekcióval értelmezhető, adaptáció vagy kényszer

Természetes szelekció
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Az emésztő- és a kiválasztó szervrendszer felépítése és működése
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez

Készítette: Dr. Bódi Nikolett

SZTE, 2020.

Emésztő szervrendszer fő feladatai: táplálék felvétele, raktározása és továbbítása (motilitás), mirigyszekréció, emésztés (lebontás),
tápanyagok felszívása (abszorpció), víz visszaszívása, salakanyagok ürítése, hormontermelés, patogének elleni védelem
Tápcsatorna főbb szakaszai (funkció és struktúra között szoros összefüggés!→ különböző feladatok ellátásához eltérő szövettani felépítés!)
Szájüreg: táplálék aprítása, rágás (fogak); ízérzékelés, táplálék nyállal történő keverése (nyelv-harántcsíkolt izom, többrétegű el nem
szarusodó laphám borítás); emésztési folyamatok elindítása (nyál-amiláz)
- Nyál (napi ~1,5 l): hipoozmotikus folyadék; feladata a szájüreg nedvesen tartása, öblítése, védőbevonat képzése a fogakon, fontos a falat
összetapasztásában, könnyíti a falat lenyelését; benne: víz, mucin, lizozim (antibakteriális hatás), glikoproteinek, nyál-amiláz (szénhidrát-
emésztés megkezdése)
- 3 pár nagy nyálmirigy: fültőmirigy (gl. parotis-25%), nyelv alatti mirigy (gl. sublingualis-5%), állkapocs alatti mirigy (gl. submandibularis-
70%). Szimpatikus hatásra kevés, mucinózus „védőnyál”, paraszimpatikus hatásra bőséges, serosus (emésztőenzimekben gazdag) nyál
termelődik.
Garat (pharynx): bifunkcionális (szájüreggel együtt), vagyis a légutakhoz és a tápcsatornához is tartozik
Nyelőcső (oesophagus): retroperitonealis elhelyezkedés, tágulékony cső→ táplálék továbbítása gyomor felé;
- többrétegű el nem szarusodó laphám borítás (endodermális eredetű hám);
- felső 1/3 részén harántcsíkolt izom→ nyelés akaratlagos indítása, alsó 2/3 részén simaizom→ reflexes nyelés folyamata!
Gyomor: táplálék és folyadék befogadás, tárolás; őrlés, keverés; továbbítás
- redőzött falában hosszanti, körkörös és ferde lefutású simaizomréteg is van→ keverőmozgások!
- részei: cardia (gyomorszáj), fundus, corpus, pylorus (gyomorkapu); kis- és nagy görbület
- Gyomorszekréció szakaszai:
1. cephalikus fázis (teljes gyomorszekréció 10-15%-a; vagus-függő szabályozás, ingere: látás, szaglás, rágás, nyelés)
2. gasztrikus fázis (teljes gyomorszekréció >50%-a; helyi reflexek, vago-vagalis reflexek és hormonális szabályozás alatt áll, ingere a 

gyomorfal feszülése és az aminosavak érzékelése)
3. intesztinalis fázis (teljes gyomorszekréció ~5%-a; duodenalis G-sejtek gasztrin felszabadulása, ami HCl szekréciót indukál a gyomorban)
- Gyomormirigyek → gyomornedv termelése, napi ~2 l → főbb összetevői: víz és különböző ionok, pepszinogén (fősejtek termelik, 
fehérjebontó pepszin inaktív formája), sósav (fedősejtek termelik, savas pH beállítása pepszinogén→ pepszin átalakuláshoz, kémiai 
roncsolás, fertőtlenítés), intrinsic faktor (fedősejtek termelik, B12-vitamin abszorpciójához szükséges)

→ melléksejtek (mucin termelés, védelem), endokrin sejtek (hormon termelés, pl. gasztrin)



Vékonybél: emésztés és felszívás fő színtere!
- kefeszegélyes egyrétegű hengerhám (felszívóhám)!→ villusok (bélbolyhok) felszínén több ezer mikrovillusból (mikroboholy) álló képlet
→ így nagyobb felületen megy végbe a felszívás

- részei: duodenum (patkóbél), jejunum (éhbél), ileum (csípőbél)
- Brunner-mirigy: duodenumban, alkalikus nyálka termelés→ semlegesíti az ide kerülő savas gyomortartalmat
- Kerckring-redők: legtöbb a duodenumban és a jejunum kezdetén, felületnövelő szerep (~40%-kal)
- Peyer-plakkok: többségük az ileumban, nyiroktüszők összefüggő aggregátuma, immunológiai védelem
- Lieberkühn-kripták: egyszerű csöves bélmirigyek a villusok között, benne: enterocyták, kehelysejtek, Paneth-sejtek (antibakteriális hatású
lizozim és IgA termelés), enteroendokrin sejtek, differenciálatlan őssejtek (bélhám megújulása)

- kezdeti szakaszába jut a máj és a hasnyálmirigy emésztőenzimekben gazdag váladéka is (epe és hasnyál)
- bélnedv: vékonybélhám szekrétuma (napi ~1 l; kriptasejtek választják el); nem tartalmaz szecernált emésztőenzimeket, izotóniás NaCl és
NaHCO3 oldatnak felel meg; szerepe a béltartalom hígítása

Vastagbél: folyadék (és elektrolit-) visszaszívás és fermentációs folyamatok fő színtere! (+salakanyagok ürítése)
- részei: vakbél (coecum), felszálló, haránt- és leszálló colon, szigmabél, végbél (rectum), végbélnyílás
- féregnyúlvány: vakbél ujjszerű nyúlványa (vak tasak), nyirokszerv
- bélbolyhok nincsenek, Lieberkühn-kripták vannak sűrűn, a kripták hámrétegét rezorpciós sejtek és kehelysejtek (nagy számban) alkotják

Bélfal szövettani rétegei (lumen felől haladva):
1. Tunica mucosa (nyálkahártya)

• Lamina epithelialis (bélhámsejtek/enterocyták rétege; endodermális eredetű belső fedőhám)
Bélhámsejtek: fő funkciói: 1. celluláris bontás 2. reabszorpció (bolyhok felső 2/3-ban) 3. szekréció (kripták mélyén)

- apikális felszín: mikrovillusok, szerkezetüket aktin filamentumok merevítik
- laterális felszín: sejtkapcsoló struktúrák (tight junction→ epithelialis barrier kial.)
- bazális felszín: bazális membrán

• Lamina propria (nyálkahártya saját kötőszövete; laza rostos kötőszövet mobilis immunsejtekkel, erekkel, idegekkel)
• Lamina muscularis mucosae (nyálkahártya saját izomzata; segíti a mirigyváladékok kiürítését)

2. Tunica submucosa (nyálkahártya alatti kötőszövet)
3. Tunica muscularis externa (bélfal izomzata; külső hosszanti és belső körkörös lefutású simaizomrétegek → fontos a bélperisztaltikában!)
4. Tunica serosa (savós hártya) → az adventitia (tápcsatornát borító vékony kötőszövetes réteg) és a viszcerális peritoneum hámrétege a
legtöbb részen kapcsolódik, de pl. nyelőcsőnél csak adventitia van, mivel az retroperitonealis elhelyezkedésű.

Főbb szfinkterek→ táplálék szakaszos továbbítását biztosítják (emésztési folyamatok is szakaszosak)
1. gastro-oesophagalis szfinkter (v. alsó oesophagus szfinkter): nyelőcső és gyomor között
2. pylorus szfinkter: gyomor és duodenum között
3. ileo-cecalis junkció (v. ileo-colonalis szfinkter): vékony- és vastagbél között (B12 abszorpció!)



Tápcsatorna motoros funkciói
Nyelés: reflexfolyamat (garat mechanoreceptorok aktiválódása); nyúltvelőben koordinálódik; táplálék vagy folyadék az izom-
összehúzódások által generált nyomáshullámok hatására a nyelőcsövön keresztül haladva a gyomorba jut; indítása akaratlagos, nyelési
szünetben a nyelőcsövet mindkét végén egy-egy szfinkter zárja (felső és alsó oesophagus szfinkter)
Hányás: védekezési folyamat; a gyomor-bél tartalom a szájon keresztül távozik (vékonybélben egy antiperisztaltikus hullám indul meg a
gyomor felé, minőségében vagy mennyiségében nem megfelelő táplálék, mérgező anyagok, fertőző mikroorganizmusok miatt); vegetatív
tünetek előzik meg, melyet hányinger kísér; reflexközpontjai a nyúltvelőben vannak
Gyomor motoros funkciói: 1. táplálék és folyadék befogadás, tárolás (proximális gyomor), 2. őrlés, keverés és 3. továbbítás (disztális gyomor)
- nyugalomban a gyomor összehúzott állapotban van (~50 ml), nagyobb térfogat befogadásához hosszúpályás vagovagalis reflexek kellenek
→ táplálékfelvételt követően akár ~1500 ml is lehet
- nyeléskor a gyomor már reflexesen ellazul, majd tónusa fokozatosan visszaáll, s a táplálék a disztális gyomorba jut
- disztális gyomor területén: miogén tónus - bazális elektromos ritmus (BER) → Cajal-féle interstitialis sejtek pacemaker aktivitása,
elektromos jel generálása → gyomorperisztaltika kialakulása! (gasztrin fokozza, kolecisztokinin mérsékli)
- a gyomor „adagoló funkcióját” a béltartalom szabályozza a duodenum felől (negatív visszacsatolás)
Vékonybél motoros funkciói:
- Szegmentációs (keverő) mozgás (→ béltartalom csak keveset mozdul el, csak a körkörös simaizom vesz részt benne)
- Perisztaltikus (továbbító) mozgás
Vastagbél motorika: bélperisztaltika lassulása, fenntartásában a taenia coli szerepe fontos
- Székletürítés: a központi és enterális idegrendszer együttesen szabályozza (székelési pozitúra, hasprés, gátizmok működése, kettős anus-
szfinkter/záróizomgyűrű egyidejű ellazulása); a székelési folyamat rectalis inger hiányában teljesen akaratlagos indítású is lehet;
koordinációjában minden idegrendszeri szint részt vesz (agykéreg, gerincvelő)

Bélperisztaltika: a bélfal saját primer afferens neuronjai (IPAN neuronok) érzékelik a bélfal feszülését, kémiai vagy ozmotikus
ingereket → interneuronok közvetítésével fel- és leszálló motoneuronok innerválják a bélfal izomzatát → az inger helyétől orálisan
simaizom kontrakció (ACh szerepe!), aborális irányban simaizom relaxáció (NO szerepe!) eredményezi a béltartalom aborális irányú
elmozdulását/továbbítását!

Digesztív motilitás (ha van táplálék)
Interdigesztív mioelektromos motilitás (ha nincs táplálék; 90-120 perces periodikusság; gyomor és vékonybél teljes ürítése, „tisztogató”

funkció)
Pancreas (kettős elválasztású mirigy)
- exokrin pancreasban (90%) pancreasnedv termelődik (napi 1-2 l) → emésztőenzimekben gazdag szekrétum (tripszin, kimotripszin,
pepszin, elasztáz, karboxipeptidáz, ribonukleáz, dezoxiribonukleáz, lipáz, amiláz); duodenum területére jut
- acinusokban termelődnek: aktív enzimek, inaktív proenzimek (pl. tripszinogén, ez a duodenumban aktiválódik enteropeptidáz hatására, a
többi proenzimet már a tripszin aktiválja) és szabályozó molekulák
- kivezetőcsövekben: bikarbonát- és vízelválasztás→ semlegesíti a savas gyomortartalmat a duodenumban, optimális pH biztosítása
- hasnyál elválasztását a szekretin és kolecisztokinin stimulálja



Máj (legnagyobb mirigyes szervünk, legfontosabb anyagcsereszabályozó és méregtelenítő szerv)
Feladatai: • Epesav szintézis és epe szekréció • Lipidek raktározása a benne megjelenő zsírszövetben (energiaraktár) • Glikogénraktározás

• Plazmafehérjék és egyéb fehérjék termelése (albumin, globulinok, véralvadási faktorok) • Toxikus melléktermékek
eltávolítása, aminosavak deaminálása, alkohol lebontása • Vitaminok és fémek (vas, réz) tárolása • Bizonyos

májsejtek pusztuló vvt-eket fagocitálnak • Magzati élet során vérképző szervként is működik
Vérellátása: - arteria hepatica, vena hepatica – májsejtek oxigén- és tápanyagellátását biztosítják

- portális keringés (vena portae hepatica-májkapuvéna!)-tápcsatorna felől hozza a felszívott tápanyagokat
Máj-sinusok: lebenykén belül, csak endothelsejtek által határolt szövetközti „öblök”, ahol a májsejtek a vérrel intenzív kapcsolatot tudnak

kialakítani
Májsejtek (hepatocita)→Májlebenyke (lobulus hepatis-funkcionális és morfológiai egység!!) → benne 6 db portális triád: arteria

interlobularis, vena interlobularis, ductus interlobularis
Kupffer-sejtek: májban levő makrofágok, nyúlványaikkal az endothelsejtek közé ékelődnek, széteső vvt-eket fagocitálnak
Epe szekréció (napi ~600 ml)
- hepatocitákban epesavas sók, koleszterin, foszfolipidek, billirubin kiválasztása; cholangiocytákban (epecsatornákat bélelő hámsejtek)

elektrolitok szekretálódnak
- primer epesavak a májsejtekben koleszterinből képződnek, szekunder epesavak a bélbaktériumok hatására keletkeznek a bélben
- epehólyagban tárolódik, epevezetéken keresztül a duodenumba jut (hasnyállal együtt)
- fontos a zsírok emulgeálásában → könnyíti a zsírok bontását és felszívódását, az ADEK vitaminok abszorpciójában

Lebontás és felszívódás a tápcsatornában
• Tápanyagok bontása az emésztőcsatornába elválasztott enzimekkel (luminalis emésztés), majd a monomerekre való végső bontás a
bélhámsejtek felszínéhez kötött enzimek segítségével (celluláris emésztés).
• Felszívás legnagyobb részben aktív transzporttal a vér- és nyirokérrendszer kapillárisaiba történik.
- Szénhidrátok: • keményítő bontása luminalisan (nyál, pancreas α-amiláz); di- és oligoszacharidok bontása monoszacharidokká

(glukóz, fruktóz, galaktóz) celluláris hidrolízissel (maltáz, izomaltáz, szacharáz) történik
• vékonybélből kizárólag monoszacharidok szívódnak fel (másodlagosan aktív transzport két lépésben: luminalis
membrán Na+−glukóz-kotranszporter, basolateralis membrán GLUT-2 glukóztranszporter)

- Fehérjék: • luminalis bontással gyomornedv (pepszin), hasnyál (tripszin, kimotripszin, endo- és karboxipeptidázok) révén nagyobb
részben rövid peptidek; cellulárisan főként szabad aminosavak keletkeznek (aminopeptidázok, dipeptidázok)
• az aminosavak, di- és tripeptidek nagy része másodlagos aktív transzporttal jut át az enterocyták luminalis membránján
(Na+−aminosav-kotranszporterek), basolateralis membránban facilitatív aminoavtranszporter, Na+-kapcsolt kotranszporterek

- Lipidek: • lebontásuk az emulzifikálódásuktól függ (lipidek <1,0 μm átmérőjű cseppecskékre töredeznek, epe szerepe!), míg a
felszívásuk a micellaképződéstől (epesavas sókból és foszfolipidekből) függ!!
• trigliceridek enzimatikus bontását a lipázok végzik (gyomornedv, hasnyál) → szabad zsírsavak és glicerin
• zsírsavak az enterocyták sejtplazmájába diffundálnak, koleszterin – szteroid transzporterrel



Vitaminok
• Vízoldékony vitaminok: B vitamin család (B1, B2, B5, B6, B7, B9/folsav, B12), C-vitamin→ koenzimek is; főleg egyszerű diffúzióval vagy
aktív transzporttal szívódnak fel, a felesleg kiürül
• Zsíroldékony vitaminok: A, D, E, K-vitaminok→ micellákba épülve a bélből szívódnak fel, májban raktározódnak
A legtöbb vitamin a jejunumból szívódik fel, de a B12 az ileumból.

Tápcsatorna funkcióinak idegi és hormonális szabályozása
Enterális idegrendszer (108 neuron ~ gerincvelő)
• autonóm idegrendszer 3. divíziója (szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer mellett), központi idegrendszertől nagy mértékben
független szabályoz; az enterális ganglionokban érző- (IPAN neuronok!), motoros- és interneuronok egyaránt előfordulnak, így önálló, lokális
reflexívek jöhetnek létre, melyek szabályozzák a motilitást (perisztaltikus reflex), mirigyszekréciót, a bélfal véráramlását, stb.
• nyelőcsőtől a belső anális záróizomig húzódik, a szövettani rétegek között szendvicsszerűen helyezkednek el az idegelemek; két nagy
ganglionálit plexus: 1. plexus myentericus (bélfal külső hosszanti és belső körkörös simaizomrétege között, perisztaltika szabályozása!), 2.
plexus submucosus (submucosa rétegben, szekretomotoros működés szabályozása!)
• az enterális neuronok morfológialag, funkcionálisan és neurokémiailag (pl. ACh, NO, VIP) is nagyon sokfélék lehetnek
• központi idegrendszer: vagus afferensek, szimpatikus és paraszimpatikus efferensek révén kontrollálja az enterális folyamatokat; a rágás,
nyelés, nyálelválasztás és székletürítés kizárólag központi idegi szabályozás alatt áll
Hormonális szabályozás (diffúz neuroendokrin rendszer!)
• sokféle endokrin sejttípus (G-, D-, S-, I-, M-, P/D1-sejt, stb.), sokféle gasztrointesztinalis hormon (gasztrin, kolecisztokinin/CCK, motilin,
vazoaktív intesztinalis polipeptid/VIP, szekretin, pancreas polipeptid, neuropeptid Y, substance P, encephalin, galanin, ghrelin, stb.)
Néhány példa: • G-sejtek→ gasztrin→ gyomor fedősejtek sósav szekrécióját serkenti

• S-sejtek→ szekretinek (glukagon, GIP, VIP)→ pancreas bikarbonát szekréció ↑, gasztrin hatás gátlása, CCK hatás fokozása
• I-sejtek→ CCK→ epehólyag kontrakció, pancreas enzimszekréció nő, Oddi-szfinkter relaxáció
• M-sejtek→ motilin→ Oddi-szfinkter és oesophagus kontrakció

Bél-agy tengely
• Bélhormonok az agyban is (pl. CCK, gasztrin, szekretin, VIP, glükagon, stb.)
• Agyhormonok a bélben is hatnak (pl. enkephalinok, szomatosztatin, substance P, CGRP)
• Központi idegrendszer és a bélidegrendszer kétirányú kölcsönhatása/kapcsolata igazolt!!
• Bélflóra megváltozása/érintettsége számos betegségben (pl. diabétesz, IBD), köztük központi idegrendszert érintő neurodegeneratív
betegségben is (pl. Parkinson-kór) igazolt

Bél mikrobiom jelentősége→ szimbiotikus kapcsolat a bélbaktériumokkal nélkülözhetetlen az emésztési folyatokhoz!
A különböző bélszakaszok eltérő környezetet biztosítanak a bélbaktériumoknak → disztális irányba a mikrobiom összetétele egyre
változatosabb és a bélbaktériumok mennyisége is erőteljesen növekszik.



Kiválasztó szervrendszer fő feladatai: víz- és elektrolitháztartás szabályozása, vizeletkiválasztás, nitrogén anyagcsere-végtermékek
kiválasztása, idegen anyagok, gyógyszerek kiválasztása, artériás vérnyomás szabályozása, sav-bázis egyensúly fenntartása (légzés mellett),
endokrin funkció

Nephrogén mezoderma: teljes embrió rostro-caudalis tengelye mentén differenciálódik, a fejlődés során különböző részei aktiválódnak:
1. Pronephros: minden gerinces embrionális fejlődése során megjelenik, nephrogén mezoderma legrostralisabb részén alakul ki, csak csontos

halak és kétéltűek lárváiban funkcionál, átmeneti struktúra; áll: külső glomerulus, pronephros csatornák és vezeték; vezetékrendszere
indukálja a mesonephros kialakulását, majd a pronephros degenerálódik is

2. Mesonephros: nephrogén mezoderma középső részén alakul ki, a mesonephros csatornák kapcsolódnak még néhány caudalisabban
elhelyezkedő csatornával, s az így kialakuló opistonephros lesz a halak és a kétéltűek maradó veséje

3. Metanephros: nephrogén mezoderma legcaudalisabb részén fejlődik ki, kialakulásával egyidejűleg a mesonephros nagy része
degenerálódik; ez lesz az amnióták maradó veséje

Emlős vese: retroperitonealis elhelyezkedésű páros szerv; kívülről kötőszövetes tok + párnázó zsírszövet borítja (mechanikai védelem és
rögzítés!) (ember: többpapillás vese)
- velőállomány: vesepiramisokból áll, melynek széles alapja a kéreg felé néz, a hegye (papilla) a vesekehelybe nyúlik be→ vesemedence→

húgyvezetőben folytatódik;
- kéregállomány: vesepiramisok bázisát sapkaszerűen veszi körül→ veselebeny=egy vesepiramis és az ezt körülvevő kéregrész együttese

Nephron: vese működési egysége; vesetestecske + hozzá kapcsolódó csatornarendszer + peritubuláris kapillárishálózat alkotja
Feladatai: 1. glomerularis ultrafiltráció (szűrletképzés)

2. tubularis reabszorpció (víz, ionok visszaszívása a csatornarendszer különböző szakaszaiban)
3. tubularis szekréció (méreganyagok eltávolítása, pl. nitrogén-anyagcsere végtermékek)

1. Corticalis (rövid kacsú) nephron: glomerulusa a cortexben felületesen helyezkedik el, emberi vese nephronjainak 85%-a
2. Juxtamedulláris (hosszú kacsú) nephron: glomerulusa a velőállomány határán helyezkedik el, összes nephron kb. 15%-a

Vesetestecske (Malpighi-test): glomerulus + Bowman-tok, feladata a vér kapillárisokon keresztüli ultrafiltrációja → SZŰRLETKÉPZÉS

Glomerulusok: arteriolákból elágazó összetekeredett kapillárisokból álló érgomolyagok
- külső glomerulus: csak embrionális vagy lárvális korban fordul elő; az érgomolyag belóg a testüregbe, így a szűrlet a testüregbe jut, majd

innen a nefrosztómán át a vesecsatornákba jut
- belső glomerulus: kifejlett gerincesekben; dorzális testfalba ágyazódik; az érgomolyagot Bowman-tok veszi körül, a képződő szűrlet így

először a tok üregébe kerül
- kapillárisok endotheliuma fenesztrált (60-100 nm): 5 kDa alatti molekuláris komponensek (ionok, cukrok, aminosavak, karbamid,
húgysav) átjutnak, 5-70 kDa közöttiek molekulanagyság arányában egyre nehezebben, míg 70 kDa fölött (pl. vérfehérjék) egyáltalán
nem jutnak át rajta



Bowman-tok:
-parietális lemez: egyrétegű laphám, a proximális csatorna hámjában folytatódik
-viszcerális lemez: ráfekszik a glomerulus kapillárisokra; falát speciális „lábas” sejtek = podocyták alkotják, ezek nyúlványai
összekapcsolódva adják a szűrő pórusméretét → ultrafiltráció → szűrlet (elsődleges vizelet) a Bowman-tok üregébe jut, innen pedig majd a
csatornarendszerbe kerül

• A glomerulusba belépő ér (afferens arteriola) nagyobb átmérőjű, a kilépő ér (efferens arteriola) pedig kisebb átmérőjű →
nyomáskülönbség biztosítja az ultrafiltrációt! A szűrlet napi mennyisége ~180 liter.
A glomerulus filtrátum csaknem teljesen fehérjementes és lipidmentes plazma!!
• GFR (glomerulus filtrációs ráta): összes glomeruluson időegység alatt átszűrődött mennyiség (=180 liter/nap)

Kétlépcsős szűrőrendszer:
1. lépcső: glomerulus kapillárisait (fenesztrált endothelium) körülvevő bazális membrán molekuláris szűrőként működik
2. lépcső: Bowman-tok viszcerális lemezét alkotó podocyták összekapcsolódott nyúlványai

Szűrlet útja a csatornarendszerben: Bowman-tok üregéből→ proximális kanyarulatos csatorna→ proximalis egyenes csatorna (leszálló)→
Henle-kacs→ disztális egyenes (felszálló) csatorna→ disztális kanyarulatos csatorna→ gyűjtőcsatorna…

• A szűrlet több, mint 99%-a visszaszívódik a vesecsatornákban, így a napi vizeletmennyiség ~1,5 liter.
Proximális csatorna:
- kefeszegélyes egyrétegű köbhám
- sejtek apikális felszínén mikrovillusok→ intenzív reabszorpció
- sejtek bazális részén bazális csíkolat (sejtmembrán-invaginációk → felületnövelés a transzportfolyamatok számára + a mitokondriumok
sokasága energiát (ATP) biztosít)

• aktív Na+ reabszorpció!! (60-70%) → Na+ intenzív beáramlása a sejtbe a tubulus lumenéből (apikális membrántranszportereken),
majd a basolateralis membránban levő Na+-K+-ATPáz a Na+-ot a kötőszöveti tér felé pumpálja ki
• az így kialakult Na+-grádiens a hajtóereje a glükóz-, aminosav-, foszfát- és Cl--reabszorpciónak is (Na+-glükóz, Na+-aminosav
és Na+-foszfát kotranszporter)
• H+ szekréció a sejtből a tubulus lumenébe → a filtrált HCO3

--okkal együtt szénsavat képez → csökken a tubulusfolyadék HCO3
-

koncentrációja → „HCO3
- reabszorpció”

• ionokkal együtt passzív víz reabszorpció (részben paracellulárisan, részben akvaporin-1 vízcsatornán keresztül; a szűrlet
víztartalmának 65-70%-a a kanyarulatos részben, 15%-a az egyenes szakaszban szívódik vissza)
• kismértékű urea reabszorpció (mivel a vízvisszaszívás nagy mértékű, így az urea koncentráció a proximális tubulus végére
magasabb, mint a szűrletben volt)
• filtrált albumin (csak 0,04%) endocitózissal jut a proximális tubulusok sejtjeibe, ott aminosavakra bomlik, majd a véráramba kerül
• szerves kationok (pl. kreatinin) és anionok (pl. para-amino-hippursav/PAH) szekréciója a tubuluslumenbe (ezt is a Na+-grádiens
biztosítja)
• ammónia képzése glutaminból



Henle-kacs:
- U-formájú csatornaszakasz (hajtűkanyar)
- le- és felszálló ágai és a köztük futó vérerek egymáshoz képest nagyon szorosan helyezkednek el → ellenáramlásos kicserélődés

anatómiai alapja!→ A vese velőállományán átfolyó vér perceken belül megszüntetné az ozmotikus grádienst, ha nem létezne a másodlagos
ellenáramlásos mechanizmus. Ez egy passzív folyamat, amely a vasa recta leszálló és felszálló szárában folyó folyadék ellenkező irányú
áramlása következtében jön létre. A végeredmény élettani körülmények között a medulláris koncentráció-grádiens fenntartása!

- vékony leszálló szegmentum: lapos sejtek bélelik, melyeknek ~ nincs aktív transzportáló képességük
- vastag felszálló szegmentum: itt lezajló fő folyamat a NaCl reabszorpció (nem kíséri vízvisszaszívás!! → ok: hiányoznak a vízcsatorna
fehérjék→ víz-impermeabilitás → a tubulusfolyadék ozmotikus koncentrációja folyamatosan csökken)
Disztális csatorna:
- hámsejtjei kisebb köbhámsejtek, kefeszegély nincs, bazális csíkolat van
- Na+ reabszorpció (<5%) és Cl- felvétel
- aktív Ca2+-reabszorpció
Gyűjtőcsatorna feladatai:
• Na+ és K+ kiválasztás végső szabályozása
• Vizelet végső ozmotikus koncentrációjának és térfogatának beállítása
• Sav-bázis egyensúly kialakítása

- Gyűjtőcsatornasejtek: Na+ reabszorpció és K+ szekréció, víz (akvaporin-2, -3, -4 vízcsatornák) és ureapermeabilitás (urea
transzporterek), NH4

+ szekréció
- Köztes sejtek: H+ szekréció, HCO3

- szekréció
Vese vérellátása
• erősen vaszkularizált szerv → a veséken percenként 1300 ml vér folyik át
• vérellátása nem egységes: a rostralis területeké jobb; a kéreg véráramlása sokkal nagyobb (92%), mint a velőé (8%); vasa recta rendszerben
különösen lassú áramlási sebesség
• a vese erek beidegzése szimpatikus, noradrenerg vasoconstrictor rostok (α1 receptorok)
• RPF = renális plazma flow: vesén időegység alatt átáramlott plazma mennyiség (660 ml/perc)
• RBF = renal blood flow (renális véráramlás): vesén időegység alatt átáramlott vér mennyiség (1300 ml /perc)

Arteria renalis a vesekapun lép be, majd elágazik→→ aa. interlobares→ kéreg- és velő határán ív alakban elfordulnak (aa. arcuatae)
→ kilépnek a kérget ellátó aa. interlobulares erek → ebből leágaznak az afferens glomerulus arteriolák → glomerulusból kilépő
efferens arteriolák végig kísérik a csatornarendszert (=peritubuláris kapillárishálózat), és biztosítják a sejtek ellátását→ arteio-venosus
anasztomózisok→ vv. interlobulares→ vv. arcuatae→ vv. interlobares→→ vena renalis→ szív felé

Két kapillárishálózat:
1. Glomerulusok kapillárisai (ultrafiltráció)
2. Peritubuláris (csatornarendszert körülvevő) kapillárishálózat (szelektív reabszorpcióban fontos)



Veseműködés követése
Clearance = az a plazma mennyiség, ami egy perc alatt megtisztul az illető anyagtól (ml/perc)

U x V U = adott anyag koncentrációja a vizeletben (mg/ml)
Cx = ⸻⸻⸻ V = percenként elválasztott vizelet mennyisége (ml/perc)

Pa P = az anyag koncentrációja a plazmában (mg/ml)

Juxtaglomeruláris apparátus
- disztális kanyarulatos csatornában (ahol a disztális kanyarulatos csatorna elhalad a glomerulus bejáratánál/érpólusánál) található
- feladata: • vizelet Na+ koncentrációjának ellenőrzése

• vérnyomás szabályozása
- részei:

• macula densa sejtek: disztális tubulus falának sötétebben festődő területe, rajtuk mikrobolyhok vannak, extraglomeruláris sejtekkel
szoros kapcsolatban állnak; ozmoszenzorok, a tubularis NaCl koncentrációra érzékenyek → Cl- konc. növekedése ATP leadást, Cl-

konc. csökkenése prostaglandin és NO szintézist vált ki → juxtaglomeruláris sejtekhez diffundál → serkenti (PG, NO) vagy gátolja
(adenozin) a renin szekréciót/expressziót
• juxtaglomeruláris/granuláris (szemcsés) sejtek: renin szekréció
(szimpatikus beidegzés, noradrenalin és adrenalin a sejtek ß1 receptorait ingerelve fokozza a renin szekréciót)
• extraglomeruláris mesangialis sejtek/lacis sejtek: a macula densa és a renin-termelő juxtaglomeruláris sejtek között teremtenek
kapcsolatot→ információ közvetítést segítik

Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer
• juxtaglomerularis sejtekben renin szekréció → renin hatására angiotenzinogénből angiotenzin I hasad → tüdőben konvertáló enzim (ACE)
hatására angiotenzin I-ből angiotenzin II alakul ki → serkenti a mellékvesekéreg aldoszteron termelését, ami elősegíti a nátrium
visszaszívását, emellett víz retenciót is (a víz passzívan követi a nátrium mozgását)→ közvetett vérnyomásszabályozás! + kismértékű kálium
szekrációt is eredményez
• a renin közvetlenül is képes hatni a glomeruláris mesangialis sejtekre (myoepithelsejtek), kontrakciójuk révén az arteriola endothelsejtjeire
hat→ közvetlen vérnyomásszabályozás!

Hormonális szabályozás
- renin, angiotenzin II, aldoszteron: nátrium konzerválás/térfogatmegőrzés irányába ható hormonok
- vazopresszin (=AVP=ADH): hipotalamuszban termelődő antidiuretikus hormon → vízkonzerválás; V1 receptor (erek kontrakció) és V2
receptor (vese gyűjtőcsatorna)
- pitvari nátriuretikus peptid (ANP): szív termeli (receptor a glomerulusokban és a bal pitvarban); közvetlen és közvetett nátriuretikus hatás
→ Na+ ürítés fokozása; renin és vazopresszin gátlása



- kortizol: mellékvesekéregben termelődő glukokortikoid hormon, végső hatása a Na+ ürítés fokozása
- parathormon: mellékpajzsmirigyben termelődik, Ca2+ reabszorpció szabályozása (növeli a vér Ca2+-koncentrációját), foszfát ürítést növeli
- kalcitonin: pajzsmirigy parafollikuláris sejtjei termelik, vérplazma Ca2+-koncentrációját csökkenti

pH szabályozása
HCO3

- -főleg a proximális-, disztális tubulusban és a gyűjtőcsatornában
HPO4

2- -főleg a disztális- és gyűjtőcsatornában
NH4

+ -főleg a proximális és disztális csatornában
Henderson-Hasselbach egyenlet
pH = 6.1 + log (HCO3/(0,03 x pCO2))

Húgyutak:
• vesemedence → húgyvezeték → húgyhólyag→ húgycső
• majdnem teljesen átmeneti hám (urothelium) borítja: záróréteget képez a hipertóniás vizelet és a szövetek között→ sejtek apikális felszínén

uroplakin bevonat, gátolja a mérgező folyadékok átáramlását (szigetelés)
• ureterperisztaltika: vesemedencéből a hólyagba továbbítja a vizeletet
• uretert szimpatikus posztganglionáris rostok innerválják (α1-,ß2-receptorok), de beidegzés nélkül is képes vizelettovábbító funkcióra
• urothelium speciális (legfelső) sejtjei: ernyősejtek → nagy méretváltozásra képesek, nagy ozmotikus nyomáskülönbséget képesek elviselni
→ húgyhólyag tágulékonyságát biztosítja
• hólyag-reflex: szabályozásának szimpatikus, paraszimpatikus és akaratlagos komponense is van (lásd: autonóm idegrendszeri működések)
• a vizelet a húgycsövön keresztül ürül a külvilágba

Vesebetegségek:
Ozmotikus diurézis, polyuria, nykturia (éjszaki vizelés), proteinuria (miko- és makroalbuminuria), uraemia (húgyvérűség),
acidózis (pH 7.0-ig), alkalózis (pH 7.7-ig), centrális diabetes insipidus (nincs AVP) és renális diabetes insipidus (V2 receptor hiba), vesekő,
stb.

Felhasznált/Ajánlott irodalom:
Röhlich P.: Szövettan (4. kiadás)
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve (7. kiadás)
Fekete É., Bagyánszki M.: Összehasonlító állatszervezettani előadások 1.
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Evolúcióbiológia célja: evolúciós történet leírása és értelmezése



Evolúciós leszármazás: divergencia egy közös ősből

Filogenetika: fajok, taxonok leszármazásának története, az egymást követő evolúciós 
események az ősi leszármazási sorok divergenciája során

Filogenetikai fa (törzsfa): a leszármazás szemléltetése (Darwin) – részei:
• Levelek: az osztályozandó csoportok (pl. fajok)
• Csomópontok: az ősi leszármazási sor szétválása (pl. fajképződés)
• Gyökér: csomópont, az utolsó közös ős rögzítése  – közös ősök sorrendje, külcsoport
• Ágak jelentése: 

• nincs információ (kladogram)
• evolúciós távolság (additív fa, filogram)
• távolság és divergencia idő (ultrametrikus fa egyben additív fa,  kronogram), 

molekuláris óra

Rokonság értelmezése a leszármazási sorrend alapján

Az evolúció sebessége egy leszármazási sorban
• A változás mértéke (evolúciós távolság) / divergencia idő 
• Ultrametrikus fán lineáris összefüggés, a divergencia idő becslése

Filogenetika



Monofiletikus csoport (klád): közös és az összes leszármazott – filogenetikai fa a 
kládok egymásba ágyazott hierarchikus rendszere

A valódi történet és becslése indirekt módon – filogenetikai rekonstrukció

A kérdéses csoport leszármazási kapcsolatait tulajdonságai alapján becsülhetjük
• Apomorf karakter állapotok (származtatott, egyedi eredetű homológia): közös 

őstől örökölt
• Ezért az apomorfia monofiletikus csoportot azonosít, a történet ez alapján elvileg

rekonstruálható (kladisztika)
• Gyakorlat: apomorfia azonosítása? – egyéb megközelítési módok, különböző 

módszerek
• Fosszíliák jelentősége – de ritkán az elágazási sorrendre 

Tulajdonságok, mint filogenetikai markerek
• Morfológia, molekuláris (DNS szekvenciák) – nagy időléptékben molekuláris
• Különböző előnyök és hátrányok – egyaránt fontosak

Filogenetika



Az evolúció nem szükségszerűen dichotóm („fa”) jellegű és a rekonstrukció sem 
egyértelmű
• Retikuláció – hibridizáció, horizontális géntranszfer (ágak „összeolvadása”, hálózat)
• Leszármazási sorok rendeződése, ősi polimorfizmus (molekuláris karakterekre, génfák) 
• Gyors evolúció – politómia, pl. a korábbi evolúciónak nincs nyoma
• Homoplázia gyakori – független eredet és konvergens evolúció (ezért hasonlóság), 

reverzió

Filogenetika logikája nem csak fajokra, taxonokra – pl. géncsaládok evolúciója 
(leszármazás: génduplikáció)

Karakter evolúció – példa a filogenetika alkalmazására
• Tulajdonságok módosulása az evolúció során
• Karakter állapotok leképezése a filogenetikai fára – pl. elterjedési terület változásai 

(biogeográfia), járványtan is alkalmazza

Tulajdonságok evolúciója
• Sebességében különbségek – mozaik evolúció
• Sebessége nem konstans – ritka kivétel: molekuláris óra (neutrális DNS szekvenciák)
• Vagy együttes változás – karakter korreláció, összehangolt evolúció

Filogenetika



Természetes változatosság felbontása diszkrét egységekbe – fokozatos divergencia, 
hogyan? 

Számos fajkoncepció (= faj definíció)
• Nincs minden esetben alkalmazható – nem is várjuk: definíciók alapjául szolgáló 

jellemzők kialakulása folyamatos
• Leginkább támogatott:

• biológiai fajkoncepció – reproduktív izoláció
• filogenetikai fajkoncepció

Biológiai fajkoncepció: tényleges vagy potenciális szaporodási egység (populációk)
• Reproduktív izoláció kialakulása – hangsúly a mechanizmuson
• A leginkább elfogadott, széles körben alkalmazott
• Alkalmazhatósági doménje:

• kis időléptékben értelmezhető (pl. Homo erectus biológiai faj?)
• ivaros szaporodás (pl. Escherichia coli biológiai faj?)
• allopatrikus populációk és szaporodás („potenciális szaporodási egység”) –

azonosítás fenotípusos hasonlóság alapján, kritikák

Fenotípusos hasonlóság önmagában nem elegendő (pl. numerikus taxonómia 
kritikája) – hasonlóság nem biztos hogy a közös ős miatt…

Faj



Filogenetikai fajkoncepció: egyértelműen diagnosztizálható csoport, amelyre az ős-
leszármazott mintázat (leszármazási sor) értelmezhető – monofiletikus egység
• Divergencia következménye – hangsúly a folyamaton
• Alkalmazható ivaros és ivartalanul szaporodó fajokra egyaránt
• Fajképződés pl. genetikai különbségek fixálódása, amely révén másoktól 

elkülöníthető

Faj diagnosztika
• Felismerés, azonosítás (marker) – a gyakorlat, definíciótól, leírástól függetlenül
• Morfológiai jellemzők, viselkedés
• Molekuláris jellemzők, pl. DNS szekvencia („vonalkód”)

Eltérő koncepciók - hangsúly különböző jellemzőkön
• Ökológiai, fenetikai, reproduktív izoláció stb. – kialakulása folyamatosan
• Gyakran azonos osztályozás – pl. reproduktív izolációt követően morfológiai 

különbségek felhalmozódása
• De a besorolásban különbségek lehetnek az eltérő koncepciók alapján

Faj ma: monofiletikus egység (filogenetikai rendszer)

Faj



Biológiai faj – a szaporodást korlátozó reproduktív izoláció kialakulása, természete

Izolációs (génáramlási) barrier olyan jelleg, amely megakadályozza két faj egyedeinek 
egymás közötti szaporodását

Izolációs barrier típusai – különböző biológiai jellemzők eredményezhetik
• Prezigotikus: nincs zigóta,  általában párzás sincs
• Posztzigotikus: van zigóta, esetleh hibrid utód, de (részleges) sterilitás, kisebb túlélés

Prezigotikus izoláció kialakulásának okai: 
• Ökológiai izoláció – pl. szezonális vagy habitat szerinti elkülönülés (és divergens 

szelekció, az izoláció melléktermék), szimpatrikusan vagy allopatrikusan
• Viselkedésbeli (ivari) izoláció – pl. párválasztás (divergens ivari szelekció)
• Párzás, de nincs zigóta – pl. spermakizárási/kompetíciós mechanizmusok 

Posztzigotikus izoláció kialakulásának okai – hibrid sterilitás, életképtelenség
• Lokuszok közötti kölcsönhatás:  inkompatibilitás kialakulása allopatrikusan

(Dobzhansky-Muller modell) vagy intenzív divergens szelekció (szimpatrikusan is)
• Hibrid sterilitás gyakran kromoszómális különbségek miatt (akár drift) 

Reproduktív izoláció



Hibrid fitnesze kisebb (posztzigotikus, „külső”) – szelekció a nagyobb mértékű 
prezigotikus izoláció kialakulására („reinforcement”)

Természetes szelekció szerepe – környezet megváltozásával a részleges izoláció 
megszűnhet

Introgresszió: nem teljes izoláció, hibrid visszakereszteződése egy szülő fajjal allél 
transzfert eredményezhet

Idővel számos biológiai sajátosság eredményezhet izolációt egyidejűleg két faj között
• Fajok közötti különbségek kialakulása folyamatosan
• Az először megjelenő barrier? – általában ismeretlen
• Betekintés jelenleg is zajló folyamatok alapján (pl. K-Afrika bölcsőszájú halai)

Genomika: különbségek akár néhány génben (változatos funkció, „speciációs gének”)

Kialakulásának sebessége (a fajképződés sebessége) változó
• Néha gyorsan megjelenik (néhány ezer év) – pl. részlegesen labor kísérletekben is 

(Drosophila)
• Akár azonnal teljesen genom duplikációval
• Sokszor évmilliók a teljes izoláció kialakulásáig

Reproduktív izoláció



Biológiai koncepció alapján: a reproduktív izoláció evolúciója

Természetes szelekció szerepe
• Közvetett: populációk divergenciájának mellékterméke (pl. genetikai korreláció) –

gyakori
• Közvetlen szelekció az izolációra (prezigotikus izolációra, „reinforcement”)
• Genetikai sodródás kevésbé jellemző, ritkán lehet meghatározó szerepű
• Egyéb folyamatok jelentősége egyes esetekben – pl. hibridizáció (általában poliploid

hibrid, növények)

Speciáció típusai: különböző szempontok alapján
• Földrajzi kapcsolatok alapján (folytonos átmenet a típusok között):

• allopatrikus: reproduktív izoláció kialakulása az ős populációinak fizikai izolációja 
alatt (vikariáns: nagy populációk; peripatrikus: sziget populáció)

• parapatrikus és szimpatrikus: átfedő elterjedés, hibridzóna (biológiai izoláció 
kialakulása génáramlás jelenlétében)

• Osztályozás genetikai alapon – pl. citoplazmatikus inkompatibilitás

Ivari szelekció jelentősége (pl. párválasztás)

Fajképződés (speciáció)



Allopatrikus speciáció
• Általános, génáramlás hiánya fizikai barrier miatt – nem a távolság a lényeg
• Populáció(k) független evolúciója – génáramlást korlátozó biológiai barrierek

megjelenése fizikai izoláció alatt
• Kontaktus ismét, másodlagos hibridzóna előfordulhat („reinforcement” szerepe)
• Peripatrikus: alapító hatás szerepe (drift) – feltehetően ritka

Speciáció génáramlás jelenlétében
• Nincs fizikai barrier (szimpatrikus) vagy csak részben (parapatrikus: elsődleges 

hibridzóna)
• Szimpatrikus – intenzív szelekció kell

• pl. diszruptív szelekció ökológiai jellemzőkre (pl. táplálék specializáció), 
szaporodás eltérő időszakban – reproduktív izoláció kialakulása 
melléktermék

• herbivor rovarok (pl. Rhagoletis)
• Parapatrikus:  környezet stabilizálja a reinforcement feltételeit – pl. lépcsős klin, 

hibrid hátrány a hibridzónán kívül

Fajképződés (speciáció)
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Növényi hormonok

Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez
Készítette: Prof. Dr. Fehér Attila

SZTE, 2020

Záróvizsga tétel címe: A növényi hormonok. (A növényi hormonok általános

jellegzetességei. Főbb növényi hormonok és alapvető funkcióik rövid ismertetése. Az auxin

metabolizmusa, transzportja, érzékelése. Az auxin, mint morfogén.)

A felkészüléshez ajánlott „A Növények Élete” jegyzet 3. Rész növényi hormonokkal

foglalkozó fejezeteinek tanulmányozása is. Elérhetőség: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/.

Definíció: Növényi hormonoknak (fitohormonoknak) nevezzük azokat a növényi sejtek által 
szintetizált szerves vegyületeket, melyeknek kizárólag jelátviteli funkciója van. Olyan 
sejtek/szövetek/szervek közötti kommunikációt közvetítő jelmolekulák, amelyek 
képződésük helyén és távolabbi szövetekbe transzportálódva jelentős és széleskörű hatást 
gyakorolnak a növények növekedésére,  fejlődési folyamataira, és a környezethez való 
alkalmazkodására. Általános jellemzőjük, hogy nagyon kis mennyiségben is hatásosak (10-9

M to 10-6 M) és érzékelésükben specifikus receptor (jelfogó molekula) vesz részt. 

http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/


Melyek az ismert növényi hormonok?

Miben különböznek általánosságban a növényi és állati hormonok?

A növényi hormonok a legtöbb állati hormonnal szemben:
➢ NEM  specializált szövetben (mirigy) termelődnek
➢ NINCS szigorúan meghatározott hatóhelyük, NINCS célsejtjük
➢ NINCS kizárólag csak rájuk jellemző hatásuk
➢ NEM állnak központi irányítás alatt, kölcsönösen hatnak egymás szintjére és jelátvitelére

auxin

AUX ET

etilén

SA

szalicilsav

CIT

citokinin

BR

brasszinoszteroid

JA

jázmonsav

ABA GA

SL

aminosav anyagcsere

triptofán fenilalanin metionin

nukleotid anyagcsere

adenin

zsírsav anyagcsere

linolénsav

A növényi hormonok elsődleges 
anygacseretermékek származékai 

a másodlagos anyagcsereútvonalak 
(izoprenoid ill. terpenoid  szintézis) termékei

vagy 

karotenoidok

gibberellinsavabszcizinsav

strigolakton

diterpének szterolok

… és tágabb értelemben a növényi hormonok közé 
soroljuk az igen nagyszámú peptid hormont



A növényi hormonok hatása függ:
➢ az aktív hormon lokális koncentrációjától (hormon szint)
➢ a sejt/szövet/szerv hormonérzékenységétől (receptorok száma, állapota, inhibitorok jelenléte stb.)

Hogyan hatnak a növényi hormonok?

A hormon szint A növényi hormonok érzékelése

Szintézis: a növényi hormonok szinte minden sejtben 
termelődhetnek, de minden hormon szintézisének 
vannak jellegzetes régiói, ill. indukáló tényezői.

Lebontás: a növényi hormonok tényleges szintjét 
alapvetően a szintézis és lebontás egyensúlya 
határozza meg

Konjugáció/raktározás: a legtöbb növényi hormon 
konjugálódhat cukrokkal aminosavakkal illetve 
módosulhat észterifikációval, metilációval stb. A 
konjugált formák inaktívak, de belőlük az aktív hormon 
felszabadítható: raktározási formáknak tekinthetőek.

Transzport: a legtöbb növényi hormon a képződés 
helyén és nagyobb távolságba transzportálódva is hat. 
Kivétel a brasszinoszteroid, ami nem transzportálódik.
A hosszútávú transzport a xilém és a floem árammal 
történhet, de az auxin sejtről-sejtre terjedve 
irányítottan is  transzportálódik nagyobb távolságra.

Hormon koncentrációjával arányosak (pl. a sejtek megnyúlása) - „minden vagy semmi” elvet követők (pl. nyugalmi állapot megtörése). 
Mennyiségiek (kvantitatívak; pl. növekedés) - minőségiek (kvalitatívak; pl. a termés lágyulása, színének kialakulása). 
Megfordíthatóak (reverzibilisek; pl. légcsere nyílások nyitódása) - megfordíthatatlanok (irreverzibilisek; pl. oldalgyökér képződés). 

A hormonhatások lehetnek:

A növényi hormonok, a peptid hormonok kivételével, kisméretű molekulák,
melyek közvetlenül vagy közvetve (transzporterek segítségével) képesek a sejt
belsejébe jutni. Így túlnyomórészt intracelluláris receptoraik vannak.
Kivétel a brasszinoszteroid, melynek a peptid hormonokéhoz hasonlóan
sejtfelszíni receptora (transzmembrán receptor kináz) van.



A növényi hormonok legjellemzőbb funkciói
A növényi hormonok egymással kölcsönhatásban szabályozzák a növények minden fejlődési és élet 

folyamatát (eközben befolyásolják egymás metabolizmusát, transzportját, jelátvitelét): minden 
folyamatot több hormon szabályoz, de minden hormonnak van rá jellemző jellegzetes szerepe.



AUXIN

Az egyetlen „valódi” természetes 
auxin hormon az indol-3-ecetsav!

Mesterséges auxinok Antiauxinok

2,4-diklór-fenoxiecetsav (2,4-D)

1-naftil-ecetsav (NAA)

picloram dicamba

2,6-diklór-fenoxiecetsav (2,6-D)

2,3,5-trijód-benzoesav (TIBA)

Szelektív herbicidek
(magas koncentrációban a kétszikűeket károsítják) Az auxin hatás kompetitív gátlói

Szerkezet-hatás összefüggés: telítetlen gyűrű = pozitív töltés; megfelelő hosszúságú savas oldallánc (karboxil csoport) = negatív 
töltés; és a kettő közötti megfelelő távolság.

Szintézis
Triptofánból, két enzimatikus 
lépésben (TAA, YUCCA) 

Bármely sejtben, de kitüntetett 
régiók a hajtás csúcs, fiatal 
levelek, fiatal termések

Metabolizmus

Reverzibilis konjugáció 
(aminosavak, cukrok, metilészter) 

Lebontás (oxidáció oxindol 
ecetsavvá)

Érzékelés

A túl magas auxin szint káros

Az auxin receptorai, az „AUXIN BINDING FACTOR

(TIR1/ABF)” F-box fehérjék, ubikvitin ligáz

enzimkomplexek tagjai. Az auxin a TIR1/ABF receptor

F-box fehérjéket és az AUX/IAA transzkripciós

represszor fehérjéket „összeragasztja”. Így auxin

jelenlétében az AUX/IAA fehérjék a TIR1/ABF fehérjék

közvetítésével ubikvitinálódnak éa a proteoszómában

lebontódnak. Az AUXIN RESPONSE FACTOR (ARF)

transzkripciós faktorok az AUX/IAA fehérjék

hiányában el tudják indítani az auxin regulált gének

működését. Auxin hiányában az ARF-ek működését az

AUX/IAA represszorok gátolják.

Ez a jelátvitel rendkívül gyors: az auxin regulált gének

akár már 5 percen belül indukálódnak.

Az auxin metabolizmusa, érzékelése



Az auxin poláris transzportja

A „kemiozmotikus” elmélet és a transzporterek szerepe:
Az auxin gyenge sav. Az apoplaszt gyengén savas pH-ja (pH5.5) mellet mintegy 20%-ban protonált (IAAH) állapotban
van – képes passzívan átdiffundálni a sejtmembránon.  A disszociált IAA- aniont az AUX/LAX auxin-proton szimporterek 
juttaják be a sejtbe. A sejtek belsejében levő auxin mennyiségét ABCB-típusú auxin pumpák is szabályozzák. A sejt 
belsejének magasabb pH-ja (pH7) az auxin disszociációját eredményezi  (IAA-, 99,4%) - az auxin anion nem képes a 
membránon átjutni így csapdázódik a sejtben.  Az IAA- kijutását a sejtből efflux carrier fehérjék (PINNOID (PIN)) teszik 
lehetővé. Mivel ezek az efflux fehérjék polárisan helyezkednek el a sejtmembránban, polárissá válik a transzport. 

Az auxin a képződési helyéről irányított transzporttal jut el a növény többi részébe. Az irányított auxin transzport sejtről-
sejtre zajlik a vaszkuláris parenchimában. A hajtáscsúcstól a gyökércsúcsig történő jellegzetes ( de nem egyetlen!) auxin 
transzport alapvető a növény apikális-bazális szerveződésének kialakításában.  

A PIN fehérjék poláris lokalizációja dinamikus, a membránban endocitikus reciklizáció tartja fenn.
Az auxin serkenti a PIN gének transzkripcióját és gátolja az endocitózist – pozitívan hat a saját poláris 

transzportjára!

A különböző PIN fehérjék 
különböző szövetekben 
különböző irányú auxin 
transzportért felelősek. 



Az auxin, mint a legjelentősebb növényi morfogén

Auxin transzport kanalizációs elmélete („csatornázódás”): Az auxin kiáramlás (flux) stabilizálja a 

membránban a PIN fehérjét, ami fokozza az auxin kiáramlást – pozitív visszacsatolás!  Az auxint hatékonyan 
transzportáló sejt auxin gyűjtővé (sink) válik.  Az auxin az auxint hatékonyabban transzportáló sejt felé áramlik!
Az auxin áramlás fokozatosan néhány sejtre, vagy azok keskeny összefüggő csatornájára korlátozódik (kanalizáció) .

Következmény: Auxinban gazdag sejtsorok, lokális gócok illetve auxin koncentráció gradiensek alakulnak ki.  

Az auxin koncentrációfüggő módon így lokálisan szabályozza a sejtosztódást, sejtmegnyúlást és sejtdifferenciálódást 
(más hormonokkal kölcsönhatásban). Ez a növények morfogenezisének meghatározó folyamata.

Egy meghatározottnál magasabb auxin mennyiséget transzportáló sejtsorok procambiummá, majd 
edénynyalábokká (vaszkuláris szövet) differenciálódnak (pl. levélerek kialakulása).

Példák:

A hajtásmerisztéma peremén kialakuló auxin gócok a levélkezdemények kialakulásának helyei. A 
levélállás (fillotaxis) mintázatának kialakulása az auxin transzport önerősítő jellegének köszönhető (egy 
auxin „góc” elvonja a környezetéből az auxint megakadályozva ott újabb kezdemény kialakulását).  
Az Arabidopsis pin1 mutáns virágzati tengelyén nincsenek levelek, virágok („tű”-szerű=PINNOID).

Az embrió apikális-bazális polaritását, radiális majd bilaterális szimmetriáját, az auxin áramlás határozza meg.

A gyökér merisztéma kialakulásához elengedhetetlen az embrió és szuszpenzor határán („hipofízis”) az 
auxin felhalmozódása.

A növények ingerfüggő növekedési mozgásai, a tropizmusok, a inger hatására kialakuló egyenlőtlen auxin 
megoszlásnak és a következésképpen kialakuló egyenlőtlen sejtmegnyúlásnak köszönhetőek. 



Másodlagos anyagcsere: az organizmus alapvető működéséhez nem szükséges anyagcsere

Fogalom magyarázat

Izoprenoidok/terpenoidok: Az izoprén (2-metilbuta-1,3-dién; összegképlete: C5H8) kettős kötései lévén polimerizációs 
hajlamot mutat. Az izoprén egységekből álló vegyületeket terpéneknek (izoprenoidoknak), az ezekből levezethető 
szénhidrogéneket és oxigéntartalmú származékaikat terpenoidoknak nevezzük.

Az ubikvitin-függő fehérjelebontó rendszer: Az ubikvitinek kis fehérje molekulák, amelyek megfelelő enzimek 
közreműködésével (ubikvitin aktiváz, ubikvitin konjugáz és ubikvitin ligáz) képesek egymáshoz és ún. destrukciós jelet 
hordozó fehérjékhez kovalensen kapcsolódni. A poliubikvitinált fehérjét nagyméretű proteolitikus komplex 
(proteoszóma) ismeri fel és gyorsan degradálja. A lebontási folyamat kezdeti lépéseként a lebontandó célfehérjék 
felismerését és az ubikvitin-ligázhoz történő kapcsolását az F-box fehérjék végzik.

Bakteriális két-komponens rendszer: A prokariótákban elterjedt jelátviteli rendszer. Két fehérjét foglal magába: egy 
hisztidin kinázt és egy válaszregulátort. A hisztidin kináz két fontos doménnel rendelkezik: egy input és egy transzmitter 
doménnal. Az input domén felelős a szignálérzékelésért, amit a transzmitter domén autofoszforilációja követ egy 
hisztidin aminósavon. A válaszregulátor szintén két domént tartalmaz: egy fogadó (receiver) és egy transzkripciós 
aktivátor (output) domént. Az aktivált hisztidin kináz hisztidinjéről a foszforil csoport átadásra kerül a válaszregulátor 
egy aszpartát csoportjára (foszfotranszfer reakció). Ez aktiválja az output domént és így a génátíródást.

Tropizmusok: Egyirányú inger hatására bekövetkező növekedési mozgások. Növekedés irány szerint lehet pozitív vagy 
negatív, orto vagy plagitrópos. Inger szerint lehet foto-, gravi-, termo-, higro-, tigmotropizmus. Az érzékelés és a válasz 
helye nem azonos. A Cholodny-Went hipotézis szerint a tropizmusok oka az auxin eloszlásában kialakuló 
egyenlőtlenség, ami az adott szerv két oldalán egyenlőtlen növekedést eredményez.

Szimporter: Az olyan carrierek funkcionális megnevezése, amelyek egy vegyület transzmembrán szállítását 
összekapcsolják ionok egyidejű és ugyanazon irányba történő szállításával.

ABC transzporter: olyan integráns fehérjekomplex, mely ATP bontásból származó energia hatására reverzibilis 
konformáció-változást szenved, ligandját pedig az ellentétes oldalra juttatja (elsődleges transzport).

Carrier fehérje. A carrier-fehérjék a transzportálandó anyagot megkötik, konformációváltozást szenvednek és azt 
a membrán másik oldalán leadják (másodlagos transzport).

Apoplaszt: a sejtfal tere. 
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A sejtciklus és a sejtosztódás 
 

Segédlet a BSc államvizsgára való felkészüléshez 
 

Készítette: Dr. Bjelik Annamária 
SZTE, 2020 

Államvizsgatétel címe: A sejtciklus szabályozása. A sejtosztódás típusai: mitózis és  
meiózis.  
 
Definíciók: Sejtciklus: A sejtciklus magában foglalja a teljes sejtmagi genom megkettőzését, 
majd a dupla információmennyiség kettéosztását az utódsejtek között, egyenlő módon. 
Mitózis: aszexuális reprodukció, számtartó osztódással két azonos genetikai kópiát hordozó 
sejt alakul ki, szomatikus sejtekre jellemző. 
Meiózis: szexuális reprodukció, gaméták alakulnak ki, redukciós osztódással  
fél kromoszómagarnitúrával és új génkombinációval. 
     

A segédlet az előadások anyaga mellé készült, nem helyettük van. 



A sejtciklus során az egysejtűeknél egy új élőlény keletkezik, többsejtűeknél sok-sok sejtosztódás 
szükséges egy új élőlény létrejöttéhez. A többsejtű szervezetben a folyamatosan pusztuló sejteket is a 
sejtciklusok során folyamatosan képződő új sejtek pótolják a szöveti őssejtekből. Emberben 
másodpercenként több millió új sejt keletkezik. Az osztódó anyasejt megkettőződését egy előkészítő 
szakasz követi, s csak ezután indul meg az osztódás amely során a leánysejtek keletkeznek. Ez a 
periodikusan ismétlődő folyamat a sejtciklus. A sejtciklus szabályozása a szervezet növekedés-
szabályozásának sejtszintű alapja. A ciklus szabályozásában felmerülő hibák vagy a sejt pusztulását 
okozzák, vagy korlátlan növekedéshez, végső fokon rosszindulatú daganatos folyamatokhoz vezetnek. 
Alapfeladata, hogy az egy sejt kromoszómáin tárolt információját változatlan formában továbbadja 
a belőle keletkező leánysejteknek.  
Tradicionálisan két nagy szakaszra osztható:  
- S-fázisra (szintézis), ami egy tipikus emlős sejtben 10-12 óráig tart 
és a kromoszómák megkettőződését (replikálódását) foglalja magába 
-M-fázisra (mitózis vagy meiózis), ami általában csak egy órát igényel és 
a feladata a  replikálódott kromoszómák egy-egy kromatidájának  
(testvérkromatidák) szétválása, majd a sejt két ellentétes pólusába húzása  
a mitotikus orsó segítségével. 
Az M-fázist tovább lehet tagolni a kromoszómáknak mikroszkópban  
megfigyelhető jellegzetes viselkedése alapján. 
A  sejtmag osztódását: a profázis,  prometafázis, metafázis, anafázis, telofázis írja le, majd  
megkezdődik a sejt befűződése a középsík mentén. Ettől a ponttól a két független sejt létrejöttéig 
terjedő szakaszt citokinezisnek nevezik.      

 
 

A sejtciklus 1. 

Molecular Cell Biology, 8th edition New York:  W. H. Freeman and Company 2016 



A sejtciklus 2. 
A sejtciklusba szünetek is iktatódnak amely lehetővé teszi  
a sejt növekedését és szabályozási lehetőséget is biztosít: 
-G1 (gap)-fázis: az S-fázis elé, a sejttömeg és a sejtalkotók/ 
makromolekulák mennyiségének megnövelését végzi a sejt. 
-G2 (gap)-fázis: az M-fázis elé, ahol közvetlenül  előkészül a 
sejt a  mitózisra.  
A szünetek lehetőséget adnak, hogy a sejt a ciklus során 
érzékelje a külső és belső környezetét.  
Ezek az ellenőrzőpontok:  
-G1-S fázis között- a restrikciós pont (R) amin áthaladva  
a sejt elkötelezetté válik a DNS megkettőzése mellett. A sejt, ha átjutott ezen, akkor a külső környezet 
kedvezőtlenné válása már nem tudja visszafordítani a folyamatot. Az átbillenés helyét startnak 
(élesztőben) vagy restrikciós pontnak (R) (emlősökben) hívják. Az átbillenéshez szükséges a mitogén 
szignál, hogy elég nagy legyen a sejt az osztódáshoz és megfelelő legyenek a környezeti feltételek. 
-G2-M fázis közötti- a DNS-szintézis (replikáció) hűségét ellenőrzi, hibáit, és azt, hogy megtörtént-e a 
hibák javítása. 
-M fázis végén- hogy szabályosan épült-e fel a mitózis apparátusa, indulhat-e a magosztódás. 
A G1-fázist, az S-fázist és a G2-fázist együtt interfázisnak nevezik.  
A sejten kívüli mitogén szignál, ami az egyes sejttípusokra nézve a specifikus növekedési faktor, (GF) 
jelenléte váltja ki, hogy a mitózisból kilépett „új” sejt ismét belépjen a G1-szakaszba. Növekedési 
faktor hiányában a sejt nyugalmi, ún. G0-fázisba kerül: kilép a ciklusból. A sejtosztódás szempontjából 
nyugvó sejteket G0 sejteknek nevezzük. A permanensen G0 állapotban lévő sejtek: a harántcsíkolt 
izomsejtek és a neuronok- amelyeket terminálisan differenciált sejteknek is neveznek. 

 
 

Molecular Cell Biology, 4th edition New York:  W. H. Freeman and Company 2000. 



A sejtciklus szabályozása 2. 
A sejtciklust protein kinázokra épülő rendszer szabályozza, középpontjában  
a ciklin-dependens protein kinázok (Cdk-k) állnak. Aktivitásuk- oszcillációt 
mutat a sejtciklus alatt, ezáltal mindig más és más célfehérjéket foszforilálnak.  
Működésükhöz egy másik fehérjét, a ciklint kell kötniük. A ciklinfüggő  
kinázok mennyisége állandó. A ciklinek minden mitótikus ciklusban  
újra szintetizálódnak és lebomlanak, így mennyiségük a ciklus alatt változik. 
A ciklinek szabályozott lebontása ubiquitinálódásuk révén valósul meg. 
Valamennyi ciklin-Cdk komplex molekuláris kapcsolóként működik, más-más 
intracelluláris eseményeket indíthatnak el.  
Emlős és humán sejtekben négy különböző ciklin- Cdk komplex működik 
 sorbakapcsolva: 
-G1 fázis: ciklinjei a Cdk-hoz kötődnek, ezek a ciklin D,E + Cdk4 
 és beviszik a sejteket az S-fázisba. 
- S fázis: ciklin A+ Cdk2 a DNS megkettőzését segítik elő. 
-Mitotikus ciklinek: Cdk-khoz kötődnek a G2 fázis alatt és beviszik a  
sejtet a mitózisba, ciklin B + cdk2=M-Phase promoting factor (MPF). 
A restrikciós ponton (R) túli történések a retinoblastoma proteinen 
(RB) múlnak. 
Az RB protein nyugalmi állapotban gátolja a sejtciklust. A növekedési 
faktor által közvetített jelre a sejt új gének kifejezésével reagál és  
megjelennek a restrikciós ponton ellenőrző ciklin D molekulák.  
Ezek Cdk 4 partnereikkel, foszforilálják a RB proteint, amely inaktiválódik  
és nem képes a R-nál gátolni a sejtciklust. Az RB fehérje rákos sejtekben  
gyakran nem  működik. Egyes proteinek, mint a p21, p53 vagy RB,normális 
 körülmények között gátolják a sejtciklust, ezek a tumor szuppresszor fehérjék. 
 

Molecular Cell Biology, 4th edition New York:  W. H. Freeman and CompanyW, 2000. 



Sejtosztódás 1. 
A sejtek osztódásának négy feltétele van: 
Reprodoktív szignál: a sejtosztódás rajtjele 
DNS replikáció 
Szegregáció: a DNS elosztása az utódsejtekbe 
Citokinézis: az utódsejtek szétválasztása  
 

A mitózis során a mag anyaga két egyenlő értékű 
utódsejt között egyenlően oszlik meg, majd az 
utódsejtek citokinézissel szétválasztódnak.  

Mitózis (számtartó, testi sejtek): 
 
profázis 
metafázis 
anafázis 
teleofázis 

A meiózis során az ivarsejtek képződnek. A 
folyamatban nem egyenértékű genetikai állományú 
sejtek képződnek. 

Eukarióta sejtosztódás 
Többsejtű eukarióták egyetlen sejtből a megtermékenyített petesejtből alakulnak ki. Ez a sejt a gaméták 
egyesüléséből képződik, ami így mindkét szülőtől örököl genetikai állományt. 

Meiózis (redukciós, ivarsejtek, spórák): 
 
meiózis I.:   meiózis II.: 
profázis I.:   profázis II. 
• Leptoten   metafázis  II. 
• Zygoten   anafázis II.  
• Pachyten   teleofázis  II. 
•Diploten 
• diakinézis 
metafázis I. 
anafázis I. 
teleofázis I. 



                        Interfázis:  Az S fázis 
A  DNS, a replikációja után különböző fehérjékkel együtt szorosan csomagolt  
kromatinná válik. Condensin fehérjék borítják be a kromatint, amitől kompaktabbá válik. 
Minden kromoszóma két azonos félből, kromatidából áll. A két nővér kromatida 
párhuzamosan fekszik egymás mellett, érintkeznek is egymással, a cohesin fehérje tartja 
össze egészen a mitózis metafázisáig. A  DNS replikációval párhuzamosan lejátszódik a 
centroszómák (citocentrum) duplikációja és kezdetét veszi a centroszómaciklus. A G1-M 
átmenet során:  a centroszómák a sejt szemközti végeihez mozdulnak. Az orientáció 
határozza meg a síkot, amely mentén a sejtek osztódnak és a két sejt térbeli összefüggését. 
Nagy koncentrációban tubulin dimérek veszik körbe a centroszómákat. Kialakulnak a 
mikrotubulusok kezdetei, majd az egész magorsó. A centroszóma duplikáció és migráció 
független a sejtmagtól. 

                Az M-fázis 
Profázis, Prometafázis, Metafázis, Anafázis és Teleofázis. A testvérkromatidákat el kell 
választani egymástól, és a sejt két ellentétes pólusába vontatni. Ennek lebonyolítását az 
mitótikus ciklinek (ciklinB) aktiválódása indítja el. A szintjük a G2-fázisban kezd el 
emelkedni, egészen az M-fázis kezdetéig.  

                        Késői interfázis, profázis-metafázis átmenet  
A  profázis alatt a kromatin állomány tovább kondenzálódik. A cohesin fehérje a nővér 
kromatidákról eltűnik, kivéve a centromer régióból, ahol a legszorosabb kapcsolatot hozta 
létre, kialakítva a kromoszómák jellegzetes X vagy V alakját. A centroszóma régióban 
kialakul a kinetochor komplex, a mikrotubulusok tapadási helyei. A centroszómák mint 
mikrotubulus organizáló központok (MTOC) szolgálnak, közöttük alakul ki a magorsó 
(asztrális, poláris, kinetochor mikrotubulusok). 
A kinetochor mikrotubulusok a kromoszómák mindkét nővér kromatidahoz 
kapcsolódnak. Prometafázis alatt a sejtmagmembrán felbomlik- a lamin fehérjék 
foszforilációjával, a sejtmagvacska (nukleolusz) eltünik. A kromoszómák fokozatosan az 
egyenlítői sík felé tolódnak.  Molecular Biology of the Cell, 4th edition, New York: Garland Science; 2002. 



 Metafázis 
A kromoszómák addig vándorolnak amíg a pórusoktól egyenlő távolságra az egyenlítői 
síkban fel  nem sorakoznak. A mikrotubulusok feszítő, húzó hatásának és a motor fehérjék 
(dinein, kinezin) mozgatásának köszönhetően a kromoszómák centromérjai egyenlítői síkba 
kerülnek. A kromoszómák nővér kromatidáinak szétválását a cohesin komplexek 
akadályozzák meg. 

Anafázis 
A nővér kromatidák szétválnak és a mitótikus orsó szemközti végei felé mozognak.  
Az anafázisban aktiválódó faktor az APC (anaphase-promoting complex) az M-fázisban 
szereplő ciklineket és egyéb fehérjéket  jelöli meg ubiquitinnel és ezáltal lebontásra küldi 
őket.  A kromatidák szeparálását a separase végzi hidrolízissel. A separase ezt megelőzően 
inaktív, mert egy gátló alegység, a securin kapcsolódik hozzá. Amikor az összes kromatid az 
orsóhoz kapcsolódik, aktiválódik az APC komplex, és elbontja a securint, a separase 
felszabadul és lebontja a cohesint: ez az orsó ellenőrzési pont (spindle checkpoint). A 
nővér kromatidák szétválnak és megkezdhetik vándorlásukat az ellentétes pólusra. 

Teleofázis 
Amikor a nővér kromatidák elérik a két ellentétes pólust, a magorsó lebomlik és 
megkezdődik a két utódsejt kialakulása. Újraképződik a magmembrán- a lamin fehérjék 
defoszforilációjával, a kromoszómák despiralizálódnak, a sejtmagvacska ismét megjelenik. 
A két utódsejt magjában azonos genetikai állomány van. 
 

         Citokinézis 
Az utódsejtek citoplazmájának a szétválása. Már anafázis alatt megkezdődik, helyét a 
magorsó komponensei határozzák meg, egy kontraktilis aktomiozingyűrű létrehozásával, 
amely aktinból és II.-es típusú miozin fehérjéből áll. A kontraktilis gyűrű összehúzódásával 
a leendő utódsejtek határán membránbefűződés, hasadási barázda alakul ki, amely 
kettéválasztja a sejteket. 
 

Molecular Biology of the Cell, 4th edition, New York: Garland Science; 2002. 



Meiózis 
A szexuális/ ivaros  szaporodási forma speciális sejtosztódása, az ivarsejtek létrehozását teszi lehetővé.  
A meiózis során,  a két szülőnek a genomja keveredik egymással, így az utódok különböznek mind a szüleiktől, 
mind pedig egymástól. Az ivaros szaporodásnak egyik fontos evolúciós előnye, hogy egy adott faj egyedeinek 
genetikai változékonyságát biztosítja és lehetővé válik az előre nem jósolható, váratlan környezeti tényezőkhöz 
való alkalmazkodás. Nagyon fontos tehát a fajok fennmaradása szempontjából.   
A meiózis alatt az ovárium és a testis diploid (2n) sejtjeiből négy haploid (n) sejt keletkezik, majd  haploid 
utódsejtek tovább differenciálódnak ivarsejtekké a spermatogenezis és az oogenezis során. A haploid gaméták 
egyesülésével (megtermékenyítés), a zigóta kialakulásával kialakul az új egyed és helyreáll a diploid 
kromoszómaszám.   

A meiózis szakaszai 
A meiózis két egymást követő, egymásra épülő sejtosztódásnak tekinthetjük, ahol 
megkülönböztetjük: a meiózis I. és meózis II. szakaszokat. 
 Az egyedi jellegzetességek a meiózis I. profázisban történnek. Megindul a sejtmaghártya 
szétesése, eltűnik a sejtmagvacska, a megduplázódott centroszómák az ellentétes pólusra 
kezdenek vándorolni és megkezdődik az osztódási orsó kialakulása.  
Ez a meiózis leghosszabb szakasza, amely 5 alszakaszra osztható: 
• Leptotén: S fázis során replikálódott DNS kondenzálódik, a leánykromatidák szorosan 
összetapadnak  
• Zigotén: Az anyai és apai homológ kromoszómák párba állnak, a párosodott 
kromoszómák tetrádokat hoznak létre, tetrád, mert négy kromatida alkotja, két azonos 
apai és két azonos anyai eredetű. 23 tetrád alakul ki a 92 darab kromoszómából, ami 
látszólagos kromoszómaszám- csökkenést eredményez.  A párosodott kromoszómákat 
bivalenseknek nevezzük. A párba állást egy ún. szinaptonémás komplex segíti, amely 
létraszerűen tartja össze a tetrádokat. 



• Pachitén: A négy kromatida közül a belső kettő (egy apai, egy anyai eredetű) között 
játszódik le a genetikai rekombináció, a  crossing over, amely során  a homológ 
kromoszómaszakaszok egymással kicserélődhetnek. A crossing over DNS töréssel és 
átrendeződéssel jár, enzimatikus folyamat, a kromoszómákon levő ún. szinaptonémális 
komplexek végzik. 
• Diplotén: A homológ kromoszómák kezdenek elválni egymástól, de a crossing over helyén 
még kapcsoltak maradtak- itt X alakban rendeződnek- chiasmata az átkereszteződött 
kromatidák neve. A rekombináció eredményeképpen olyan kromatida keletkezik, amelyben az 
anyai eredetű homológ kromoszómák egyes részei kicserélődtek, a másik két kromatida nem 
változik. Kromoszómánként átlagosan 2-3 helyen történik crossing- over, amely a genetikai 
sokféleség egyik alappillérje. 
 
•Metafázis I.: A párosodott homológ kromoszómák, a tetrádok a sejt egyenlítői síkjába 
rendeződnek. a cohezin fehérje amely a legerősebben a centromer régiójukban tartja őket 
össze. A kiazmák tartják össze a homológ anyai- apai kromoszóma párokat, a testvér 
kromatidákat pedig profázis során a kromoszómák centromer régiójában már kialakult 
a  kinetokor régió, és metafázis alatt a kinetokor régióhoz a kinetochor mikrotubulusok 
kapcsolódnak. Ellentétben a mitózissal, itt egy kromoszómán egy kinetokor régió alakul ki , 
így  a kromoszóma mindkét kromatidája majd egy irányba, az egyik pólus felé fog vándorolni 
a tetrád másik kromoszómája párja pedig a másik pólus felé. Az anyai és apai  kromoszómák 
amikor metafázisban az egyenlítői síkba rendeződnek, az itt elfoglalt helyük szerint kerülnek be 
később az utódsejtekbe. Lehetőség van arra, hogy eredetileg a testi sejtekben jelen lévő anyai 
és apai kromoszómák ne az eredetüknek megfelelően, hanem véletlenszerűen váljanak szét 
az utódsejtekbe. A kromoszómák független eloszlásának valószínűsűge- 2n.  Az ember 
esetében 223 variációs lehetőséget jelent, vagyis több mint 8 milló a lehetséges kromoszóma 
kombinációk száma az ivarsejtekben. A genetikai sokféleség másik alappilérje a homológ 
kromoszómák véletlenszerű elrendeződése. 



•Anafázis I.: A kinetokor mikrotubulusok nem a kromatidákat, hanem a kromoszómákat 
(testvér kromatidák együtt maradnak) húzzák el a két pólus felé, megindul a homológ 
kromoszóma párok szegregációja és teljesen megszűnnek a kiazmák. 
•Teleofázis I.: a sejtmaghártya újraszerveződik, kialakul a két sejtmag.    
• Interkinézis: az interfázishoz hasonló, de rövidebb szünet amelyben nem történik DNS 
replikáció. 
A meiózis második osztódásában is megkülönböztetünk pro-, meta-, ana- és telofázist, de ezek 
lényegében a mitózis fázisaira hasonlítanak. A meiózis végére , kromoszómaszám tekintetében 
megegyező, négy haploid sejt keletkezik, de a sejteknek a genetikai információja nem azonos. 

 
•Az  ovárium testi sejtjeinek meiózissal való osztódássának az eredméye nőkben: 
 1 petesejt és 3 poláris sejt, 22+X kromoszómakészlet.  
A gerinces állátok petesejtjének az egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy a meiótikus osztódása nem folyamatosan 
játszódik le, hanem két megszakítással. (Embrionális 12.héten: meiózis profázis I. diplotén szakaszban, pubertáns 
után, ovuláció meiózis metafázis II. fázisban) A meiózis második osztódása csak a megtermékenyítés hatására 
fejeződik be. 
•A testis testi sejtjeinek a meiózissal való osztódásának  eredménye férfiakban: 
•A meiózis mindkét  szakasza a pubertáskorban kezdődik és az élet végéig tart. 4 spermatida, 22+X vagy 22+Y 
kromoszómakészlet. 
Az utódok getetikai variabilitását meghatározó tényezők: 
1, A kromoszómák független eloszlása az utódsejtekbe- meiózis metafázis I.-ben a kromoszóma párok (tetrádok) random 
orientációja- 223 variációs lehetőséget jelent. 
2, Crossing over- meiózis korai profázis I.-ben játszódik le a homológ (anyai és apai) gének közötti génkicserélődés-nem 
testvér kromatidákon.  
3, Random fertilizáció- bármelyik hímivarsejt bármelyik petesejttel egyesülhet. A két gaméta egyesülésével (egyenként  
8,4x106), a keletkező zigóta diploid genomja 7 x1012 lehetőséget hordoz. 
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NEUROENDOKRIN SZABÁLYOZÁS
• Többsejtű szervezet fejlődéséhez, homeosztázis fenntartásához nélkülözhetetlen a sejtek közötti kommunikáció! (autokrin, parakrin,
endokrin jelátvitel) + A szervezet működését szabályozó rendszerek (ideg-, hormon-, immunrendszer) nagyon szoros együttműködése!
• Az idegrendszer és a hormonrendszer között szoros funkcionális és anatómiai kapcsolat van! (hatásaik átfed(het)nek, ugyanarra a
célsejtre is hathatnak egy időben)
• Az idegrendszeri válaszreakció gyors és ált. rövidebb hatású; a hormonális válaszreakció lassabban kialakuló, de tartósabb (elnyújtott) lesz.
• Ideg- és hormonrendszer közötti szoros kapcsolatra utal: biz. idegsejtek (neuroszekréciós sejtek) az általuk termelt jelmolekulákat
(neurohormonok) a keringésbe juttatják (pl. gerinces hipotalamuszban, rovarok protocerebrumában, halak urophysisében).
• A hormonok igen kis koncentrációban is hatásosak, kémiai felosztásuk szerint rendkívül sokfélék lehetnek - pl. szteroidok (tesztoszteron,
kortizol); peptidek (növekedési hormon, ACTH) és proteinek (inzulin, glukagon); aminosav-származékok (adrenalin, noradrenalin, tiroxin);
izoprén-származékok (rovarok juvenilis hormonja); arachidonsav-származékok (prosztaglandinok); stb.
• A hormontermelő sejtek alkothatnak egy kompakt endokrin szervet (pl. gerincesek mellékveséje, rovarok prothoracalis mirigye), melynek
fő funkciója a hormontermelés; egy szervben levő endokrin sejtcsoportot (pl. pancreas Langerhans-szigetei); de elhelyezkedhetnek egy
szervrendszerben szétszórtan is (pl. béltraktus diffúz neuroendokrin rendszere).
Hormonok, mint fejlődés szabályozók az állatvilágban
• pl. ROVAROK fejlődése hormonális szabályozás alatt áll  rovaragy protocerebrumban, pars intercerebralis neuroszekréciós sejtjei
termelik a prothoracotrop hormont (neurohormon)  corpus cardiacum területén jut a keringésbe  prothoracalis mirigy (perifériás
endokrin szerv) ekdyzon (=vedlési hormon) termelését fokozza; a juvenilis hormon a corpus allatumban termelődik, szerepe a lárvális
állapot fenntartása!
• pl. KÉTÉLTŰEK fejlődésük során a teljesen vízi életmódról részben szárazföldi életmódra térnek át sorozatos átalakuláson mennek át
pajzsmirigyben termelődő tiroid-hormon függő változások (tiroid-hormon koncentráció fokozatos emelkedése biztosítja az átalakulások
sorrendiségét!!)
Neuroendokrin/Endokrin rendszer
• Központi rész: hipotalamo-hipophysealis rendszer; tobozmirigy
• Periféria: pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, pancreas, gonádok (here, petefészek), csecsemőmirigy
DE: számos hormon termelődik a gyomor-bél traktusban, van hormontermelése a szívnek, a vesének, terhesség alatt a placentának is!



HIPOTALAMO-HIPOPHYSEALIS RENDSZER
• gerincesek neuroendokrin rendszerének központja; hipotalamusz és hipofízis alkotja; infundibulumon (hipofízisnyél) keresztül
kapcsolódnak egymáshoz
• infundibulum területén található a neurohaemalis szervként működő eminentia medianum (erősen vaszkularizált, fenesztrált kapilláris
endothelium!) itt ürülnek a keringésbe majd a hipotalamusz kis méretű sejtjei által termelt neurohormonok
• speciális portális keringés nagyon fontos a (kis méretű sejtek által termelt) neurohormonok szállításában az eminentia medianumból
összeszedődő kapillárisok (elsődleges kapilláris hálózat) az adenohipofízisben újra kapillárisokra esnek szét (másodlagos kapilláris fonat)
Hipotalamusz: neuronális, humorális és limbikus kimenetei révén szabályozza a szervezet egyensúlyi működését!
• neuronális kimenetek: autonóm efferensek működtetése, autonóm motoros rendszer központja (is)!
• humorális kimenetek: neuroszekréciós sejtjei által termelt hormonokkal szabályoz!
• limbikus kimenetek: motivációt biztosítása!

- Elhelyezkedése, eredete: köztiagy része, diencephalon hólyagból fejlődik; a talamusz alatt, a III. agykamrához közel található
- Strukturális felosztása: anterior, medialis és posterior régiók; bennük számos magcsoport; kis méretű (parvocelluláris) és nagy méretű
(magnocelluláris) sejteket tartalmazó magok is!

• Anterior régió:
- preopticus magok
- nucl. suprachiasmaticus (látóideg átkereszteződése felett helyezkedik el, így sok kollaterálist kap a látópályától!; fontos a
vérnyomás, a napi ciklus, testhőmérséklet, szaporodás szabályozásában is!)

• Medialis régió:
- nucl. dorsomedialis
- nucl. ventromedialis lokális, hipotalamuszon belüli kapcsolatokban! fontos magok
- nucl. paraventricularis
- nucl. supraopticus benne: magnocelluláris (nagy méretű) neuroszekréciós sejtek
- nucl. arcuatus benne: parvocelluláris (kis méretű, hipophyseotrop) neuroszekréciós sejtek
- nucl. periventricularis

• Posterior régió:
- corpora mammilaria (histaminerg; limbikus kimenetek szabályozásban fontos!)
- posterior hipothalamicus area

- A hipothalamusz nucl. paraventricularis és nucl. supraopticus magnocelluláris sejtjei termelik a vazopresszint és az oxitocint, mely
neurohormonok a tractus hipotalamo-hipophysealison (hosszú axonköteg) keresztül axonális transzporttal a neurohipofízisbe jutnak, ott
tárolódnak, majd innen szabadulnak fel és jutnak a keringésbe!!!
- A hipothalamusz parvocelluláris sejtjei „összegyűjtik” a központi idegrendszer külső és belső információit (kapnak „bemenő jeleket” a
suprachiasmaticus magtól, szenzoros rendszerektől, pszichés tényezőkről, táplálkozási tényezőkről, fájdalomérzetről), és ennek megfelelően
serkentő (releasing) és gátló (inhibiting) hormonokat termelnek; a sejtek nyúlványai (rövid út) az eminentia medianum területére
érkeznek, ahol a hormonok a keringésbe jutnak. Ezt követően pedig a portális keringés révén az adenohipofízisbe kerülnek, s ott
fokozzák vagy épp gátolják az adenohipofízis hormontermelését!!!



Hipofízis (agyalapi mirigy, glandula pituitaria)
Strukturális felosztása, eredete:

• adenohipofízis (elülső lebeny) (~0,6 g, de terhesség alatt akár 1 g is lehet)
- ektodermális eredet (garatüreg kitüremkedéséből, ún. Rathke-féle tasakból származik)
- van saját hormontermelése!! (hipotalamikus serkentő és gátló hormonok hatására)
- részei: pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia

• neurohipofízis (hátulsó lebeny)
- diencephalon hólyagból fejlődik, neuroektodermális eredet
- nincs saját hormontermelése!!, itt hormonok tárolása történik! (vazopresszin, oxitocin)
- részei: infundibulum, pars nervosa

VAZOPRESSZIN (nonapeptid hormon - 9 aminosav); = antidiuretikus hormon (ADH); = arginin-vazopresszin (AVP)
- hipotalamusz magnocelluláris sejtjeiben termelődik, neurohipofízisben tárolódik
- V1 receptorokon (erek simaizomsejtjein) keresztül simaizom-kontrakció növeli a vérnyomást!
- V2 receptorokon (vese gyűjtőcsatornáiban) keresztül vízháztartás szabályozása; fokozza a vízvisszaszívást! (aquaporin-2 vízcsatorna)
- szekrécióját fokozza: extracelluláris hiperozmózis, vértérfogat csökkenése, vérvesztés, meleg környezet  kevesebb vizelet ürül
- szekrécióját csökkenti: hideg, alkoholfogyasztás  több vizelet ürül
OXITOCIN (nonapeptid hormon - 9 aminosav)
- hipotalamusz magnocelluláris sejtjeiben termelődik, neurohipofízisben tárolódik
- fokozza a méh simaizomzatának összehúzódását (szülésnél! + szülés után is, méh visszahúzódása!)
- segíti szoptatáskor a tejelválasztást (fokozza az emlőmirigy myoepitelsejtjeinek kontrakcióját)
- anyai magatartás kialakulásában, utódgondozásban is nagyon fontos
RELEASING (serkentő) HORMONOK
- hipotalamusz parvocelluláris sejtjeiben termelődnek, adenohipofízis hormontermelését serkentik
- thyreotrop-releasing hormon (TRH); corticotrop-releasing hormon (CRH); gonadotrop-releasing hormon (GnRH); növekedési hormon-
releasing hormon (GHRH/GRH); prolactin-releasing hormon (PRH); melanocyta-stimuláló hormon-releasing faktor (MRF)
INHIBITING (gátló) HORMONOK
- hipotalamusz parvocelluláris sejtjeiben termelődnek, adenohipofízis hormontermelését gátolják
- prolactin felszabadulást gátló hormon (PIH); dopamin; növekedési hormon felszabadulást gátló hormon (GIH/GHRIH); somatostatin;
melanocyta-stimuláló hormon felszabadulását gátló faktor (MIF)

- A hormonok epizodikusan (nem folyamatosan) termelődnek  fontos a célsejtek érzékenységének fenntartásában!!! (pl. CRH-
ACTH tengely működése napi (elalvás után nő, ébredés után tetőzik, majd csökken); női nemi hormonok változása havi ciklikusság)
- A vérben levő hormonok koncentrációja szabályozza a rá ható serkentő és gátló hormonok termelődését is (negatív feed back
szerepe)!!! (pl. ha elegendő/több kortizol van a vérben, akkor ez az információ eljut az adenohipofízisbe és a hipotalamuszba is 
csökken az adenohipofízis ACTH termelődése és a hipotalamusz CRH szekréciója is)



Hipotalamusz Adenohipofízis Perifériás szervben kiváltott hatás

CRH corticotrop sejtek: ACTH (adrenocorticotrop hormon) mellékvesekéreg glükokortikoid szekréció ↑

TRH tireotrop sejtek: TSH (tiroidea stimuláló hormon) pajzsmirigy (follikuláris sejtekben) T3/T4 szekréció ↑

GnRH gonadotrop sejtek: FSH (follikulus stimuláló hormon) petefészek: tüszőérés ↑, ösztrogén termelés ↑; here: spermatogenezis ↑

LH (luteinizáló hormon) petefészek: ovuláció kiváltása, sárgatest kial.; here: tesztoszteron ↑

GHRH/GRH somatotrop sejtek: GH (növekedési hormon) közvetlenül hat a sejtek anyagcseréjére  szervek növekedése,

porcsejtek fejlődése, csontosodási folyamatok, csöves csontok növ.

PRH laktotrop sejtek: PRL (prolaktin) emlőmirigy: tejtermelés ↑; petefészek: sárgatest hormontermelés ↑;

anyai magatartás ↑

MRF melanotrop sejtek: MSH (melanocita stimuláló h.) melanocitákban melanin termelés ↑

PIH PRL (prolaktin) termelést gátolja

Dopamin PRL (prolaktin) termelést gátolja

GIH/GHRIH GH (növekedési hormon) termelést gátolja

Somatostatin GH (növekedési hormon) termelést gátolja

MIF MSH (melanocita stimuláló h.) termelést gátolja

Egy példa: hipotalamuszban termelődő CRH  az adenohipofízis corticotrop sejtjeire hat, fokozza azok ACTH termelődését  ACTH
hatására pedig fokozódik a mellékvesekéreg glükokortikoid szekréciója!
Néhány betegség: • diabetes insipidus  vazopresszin hiány (centrális diabetes insipidus) vagy a vesetubulusok vazopresszin rezisztenciája
(perifériás diabetes insipidus) okozza, polydipsia (sok folyadékbevitel, folyamatos szomjúságérzet) és polyuria (sok vizelet ürül) jellemzi, 20-
40 liter vizelet/nap; • gigantizmus (óriásnövés; növekedési hormon túltermelődése pubertás előtt; gyors magasság-növekedés); • akromegália
(növekedési hormon túltermelődése pubertás után; a hormonhatásnak kitett csontozat deformálódik); • törpenövés (növekedési hormon hiánya
v. csökkent termelődése); • Cushing-szindróma (adenohipofízis fokozott ACTH termelődése mellékvesekéreg túlműködés); • albinizmus; •
vitiligo (pigmentáció hiányos bőrterületek)
Tobozmirigy/Corpus pineale/Epiphysis: köztiagy része; „ősibb” állatokban fényérzékelő szerv (fotoreceptoros sajátságok megőrzése 
„fejtetői szem” a koponyán átszűrődő fényre reagál); fejlettebb állatokban a mirigyes szerkezetű része dominánsabb; emberben a fény csak
indirekt úton jut el a tobozmirigyig (hipotalamusz nucl. suprachiasmaticuson keresztül, mely a látópálya felől kap kollaterálisokat)
- sötétben melatonint szekretál (triptofán-származék; napfényben ez gátolt)

 emlősökben gátolja az ivarmirigyek érését és működését, emberben fontos a kedélyállapot, valamint a napi (cirkadián) és ovariális
ciklus szabályozásában; pubertás során a tobozmirigy kezd visszafejlődni csökken a melatonin termelése és beindul a nemi érés folyamata



ÖSSZEFOGLALÁS
Hipotalamo-hipophysealis rendszer



PERIFÉRIÁS ENDOKRIN SZERVEK Mellékvese Kéreg:mezodermális eredet, Velő: ektodermális eredet. Mellékvesekéreg hormonjai: (1)

Mineralokortikoidok: z. glomerulosa, aldoszteron (C21) 0,15 mg/nap (2) Glükokortikoidok: z. fasciculata, hydrocortison, kortizol(C21) - 20 mg/nap, kortikoszteron -

3 mg/nap, (3) Sexual szteroidok: z. reticularis, androgének (C19) - 20 mg/ nap (dehidroepiandroszteron és delta-4 androsztendion), ösztrogének (C18), ösztradiol,

progeszteron (C21). Mellékvesekéreg hormonok szerkezete: lásd kiadott tananyag. A mellékvesekéreg zónáinak szteroidhormon-szintézise és

enzimtérképe: lásd kiadott tananyag. A mellékvesekéreg-hormonok átlagos napi szekréciója (Hormon - Szekréció mg/nap): Aldoszteron - 0,15, Kortizol - 20,

Kortikoszteron - 1, DHEA - 20. DHEA: dehidroepiandroszteron. Glükokortikoidok: (1) 50% inaktív vagy tetrahydro származék (2) Az aktív származék fehérjéhez

kapcsolódik: -Transcortin, -CBG (corticoid binding globulin) (3) Terhesség – sok glükokortikoid, de még sincs Cushing, ok: Albuminhoz kapcsolódik (4) Inaktiválás:

1-2 óra, máj, ürülés - vese (5) Átfedő hatások: Kortisolnak aldoszteron szerű míg Aldoszteronnak Kortisol szerű (6) Receptorok: I. Mineraloid (M+G), II.

Glükokortikoid (G). Glükokortikoidok: - Kortizol 1. Szénhidrát anyagcsere: glükoneogenezis nő – máj glikogén nő, inzulin antagonista, vércukor szint nő –

glükozúria, Cushing, szteroid diabetes, glükagon szekréció fokozódik 2. Fehérje anyagcsere: antianabolikus (Aminosav – fehérje átalakulás csökken) fehérje lebomlás

nő (protein katabolizmus) szervezet nitrogén tartalma csökken 3. Zsír anyagcsere: kevésbé tisztázott, zsíreloszlás változik, szérum zsírsav, foszfolipid, koleszterin

szint nő, fokozza az LDL felvételt 4. Víz és elektrolit: diurézis nő, ADH szintézis csökken, Na+ reabszorpció nő, de mivel a GFR is nő, így a végső hatása a Na+

ürítés fokozása; K+ kiválasztás nő 5. Csontok: porc fejlődés és csont képződés csökken (osteoblast gátlódik), Ca2+ ürítés a vesében nő, Ca2+ felvétel csökken a

bélben, felnőtt: osteoporozis, gyerek: törpe 6. Keringés: a normális vérnyomás fenntartásához kell, vérnyomás nő, ang. rec. érzékenység nő, adrenalinnal szembeni

érzékenység nő, katekolamin hatás hosszabb, vörösvértest szám csökken, gátolják a prosztanoid vegyületek okozta értágulatot (Cushingban is ezért magas a

vérnyomás) 7. Antiflogisztikus hatás: gyulladás csökken, stressz - citokinek szint. csökken, histamin és NO szint. gátlása, erek permeabilitása csökken, fibroblasztok és

kötőszövet száma csökken, ellenanyag képzés romlik (limfociták száma esik) 8. Egyéb: izomgyengeség – ha sok, HCL elválasztás nő – ulcerogén, mentális zavarok,

Szervezet védekező képessége nő. Glükokortikoidok hatásai: - Kortikoszteron (1) Kortizol : Kortikoszteron = 7:1 (2) Koleszterinből képződik (3) Hatások:

Fehérje bontás nő, Májban glikogenezis is glukoneogenezis nő, Vércukor nő, Antiinzulin hatás, Permisszív az Adrenalin és Noradrenalin vérnyomás növelő

hatásához, Gyulladás gátló: histamin felszabadulás csökken. Lásd függelék:1 Cushing betegség: Tünetek: fokozott fehérje bontás, szövetek vékonyak, izmok

gyengék, zsírpárnák, bölény púp, striák, diabetes, holdvilág kép, csontritkulás Ok: centrális mellékvese adenoma, paraneoplazmás endokrin szervek tumora (tüdő,

thymus, pajzsmirigy). Mineralokortikoidok: Aldoszteron 25x jobb a DOCA-nál. Hatásai: (1) Na-K anyagcsere, tubuláris Na reabszorpció nő – SE Na+ nő,

tubuláris K+ ürítés nő – SE K+ csökken, tubuláris H+ ürítés nő – SE pH nő, vérnyomás nő – ok: hipervolémia, glomerulus filtráció fenntartása. Sok Aldoszteron:

polidipszia, poliuria, oka: K+ hiány – AVP szembeni érzékenység csökken. Receptor: 1 típusú szteroid receptor. (2) Minimális hatás a szénhidrát és zsír anyagcserére.

Hiány = halál. Aldoszteron hatásmechanizmusa: Génátírást okoz Na+ reabszorpció K+ szekréció H+ szekréció Hatóhely: Vese disztális és gyűjtőcsatorna,

Vastagbél, Nyálmirigy kivezető cső, Verejtékmirigyek, húgyhólyag. A mellékvesekéreg zona glomerulosa sejtek aldoszteronszekréciójának szabályozása: Lásd

függelék:2 Conn szindróma: 1955 Ok: (1) Sok aldoszteron elválasztás – primer, (2) Máj cirrhozis, szív elégtelenség, vesebetegség, terhesség - szekunder Tünetek:

hipertónia, K+ csökken – izomgyengeség, vérnyomás nő, Ca2+ csökkent- tetania, Na+ nő –, Poliuria – ADH-ra nem reagál (K+ hiány miatt), Intracelluláris

acidózis – K+ helyett H+ lép be Extracelluláris alkalózis – Cl- helyett HCO3-, K+ a Cl- -t visz magával. Sexual szteroidok: Közvetlenül a gonádokra hatnak:

fehérje anyagcsere nő, fehérje beépítés nő - anabolikus hatás, a N mérleg pozitív, Cortisol és renin antagonistái Androgének: Dehidroepiandrosztendion,

Androsztendion Maszkulinizáció: Tesztoszteron hat.ásának 20%-ért ezek a felelősek Túlműködés: Fiúknál: férfi jelleg, de kicsi here - Pseudopubertás praecox, Lány:

androgenitális szindróma, Terhesség első 12 hetében anyában: pseudohermaphroditizmus, Ösztrogének: Androgének aromatizálásával, Feminizáció: daganat.

Virilizáció: A klasszikus példa Magdalena Ventura, aki az Abruzzik rokona volt a nápolyi királyságban. 37 éves korára szakálla és bajsza nőtt. Összesen 7 gyereke

volt, ebből négy a szakáll növése után született. Kétszer házasodott. Az őt ábrázoló festményen második férjével (Félix) látható, éppen amikor a hetedik gyerekét

szoptatja 52 éves korában. Mikor ezt a hölgyet bemutatták a nápolyi hercegnek, ő nyira megdöbbent, hogy Ribera-val lefestette a hölgyet 1631-ben és értesítette az

esetről III. Philip királyt. Mellékvesekéreg hiperfunkció: 1. Glükokortikoid – Cushing 2. Aldoszteron - Conn szindróma 3. Sexual szteroid – androgén

túlprodukció Mellékvesekéreg pusztulása 1. Addison kór Adrenerg receptorok: Lásd függelék: 3.



A vér glükóz szintjének szabályozásában szereplő hormonok A vér glükóz szintjét csökkenti: Inzulin; A vér glükóz szintjét növeli: Glukagon Adrenalin

Növekedési hormon; Permisszív szerepe van a vér glukózszintjének növelésében: Kortizol, Pajzsmirigyhormonok (T3 , T4 ), Növekedési HASNYÁLMIRIGY

exokrin funkciói: hidrolitikus enzimek – tápanyag lebontása, HCO3-pH beállítása, Enteropeptidáz: tripszinogén-tripszin, Tripszin inhibitor protein, Alfa amiláz,

Lipáz, Enterázok, Proelasztáz, Prokarboxipeptidázok, Ribonukleáz, Dezoxiribonukleáz, Kimotripszinogén, profoszfolipáz. Hasnyálmirigy endokrin funkciói: (70-

80 g-nyi szövet): Táplálék raktározása: Glü felső (I) és alsó érték beállítása (G). Langerhans szigetek (1-2 %): -A Glükagon (G) 20-25%, 1 sziget 50-300 sejt, -B

Inzulin (I) 60-75 %, mindegyikben, -D Szomatosztatin 10%, mind megvan, -F Pankreászpolipeptid, B sejtet veszik körbe. Inzulin -Preproinzulinból, -Inzulin A lánc

21 aminosav + B lánc 30, diszulfid híd, -Szekréciós granulumban cinkkel együtt kristályok, -B sejtekben pár napi adag raktározódik exocytozis – Ca hatásra, -Peiotróp

hatás – sok célpont, -Glükóz szabályozása: 3,9-6,1 mmol/l között. Inzulin szekréció szabályozása Inzulin szekréciót serkentik: -Glükóz (hiperglikémia), -

Inkretinek (GIP, CCK, GLP-1) Glü felszívódás előtti Inzulin szekréció, -Egyes aminosavak (Arg, Leu, Liz), -N. vagus kolinerg rostjai, -Szulfonil urea származékok, -

ACh (hatásmechanizmus nem ismert). Inzulin szekréciót gátolják: -Stressz, -Szomatosztatin (D sejtből), -Noradrenalin, adrenalin (alfa2 receptor). Glükóz

transzpoterek Lásd függelék: 4. Inzulin hatásai Általános hatások: pleiotrop hatás (1) Glükóz felvétel ▲, glükóz szintézis ▼ - vérglükóz szintje csökken,(2)

Glikolízis ▲, glikogén bontás ▼, (3) Aminosav felvétel ▲, fehérje szintézis ▲, fehérje bontás ▼ - plazma aminosav szint csökken ketogenezis gátlása

(szabadzsírsav a vérben ▼ – kevesebb jut így a májba),(4) cAMP szint csökken, (5) proglukagon génátírás gátlása. Zsírsejtekben: (1) GLUT-4 kihelyezése a

membránba (nagyobb kapacitás, mint a GLUT-1-nél),(2) Glükóz felvétel ▲, (3) Triglicerid szintézis ▲ - szabad zsírsav leadás csökken,(4) Lipolízis ▼,

Lipoproteinek felhasználása nő (zsírsav képzés nő). Izom: (1) GLUT-4 kihelyezése a membránba, de itt az inzulintól független GLUT-4 hatása jelentősebb (2)

Cukorbetegeknek ezért ha dolgoznak kevesebb inzulin kell (3) Glükóz felvétel ▲, Glikogenezis ▲ (4) Aminosav felvétel ▲ (5) Izomfehérjék szintézise ▲, K

felvétel ▲ Máj:A glükóz transzport nem áll inzulin szabályozás alatt! (egyes idegsejtekben, agyi kapillárisokban, vékonybélben, vesetubulusokban, vörösvértestekben

se). Cél: a máj glikogén tartalmának a megtartása (glikogén szintézis ▲), zsírsav képződés glükózból ▲ (lipogenezis), ketontestek képződése ▼, máj glükóz

leadásának a korlátozása (glikogenolízis, glükoneogenezis ▼). Inzulin szerű növekedési faktorok (IGF.1 és IGF-2). Az inzulin fontosabb hatásai (folyt) Májszövet:

Glikogenolízis csökken, Glikogénszintézis nő, Glukoneogenezis csökken, Glükóz leadás csökken, Zsírsavszintézis glukózból nő, Ketontestképződés csökken, K+ -

felvétel nő, Hypokalaemia Izomszövet: Glükóz felvétel nő, Glikogénszintézis nő, Aminosavfelvétel nő, Proteinszintézis nő, Proteolízis csökken, Aminosav-leadás

csökken, K+ -felvétel nő, Hypokalaemia. Zsírszövet: Glükóz felvétel nő, Glicerin-1-foszfát-képződés nő, Trigliceridszintézis nő, Lipolízis csökken, Szabad zsírsav-

leadás csökken, Lipoproteinlipáz működése az endothelsejtek feszínén nő. Glükagon szekréció szabályozása A glükagon szekréciót serkentik: -Glükóz

(hipoglikémia), -Glükokortikoid (permisszív), -Egyes aminosavak (Arg, Leu, Liz), -Inzulin hiány, -Katekolaminok (adrenalin alfa és béta rec. is), -Növekedési hormon

(permisszív), -Szimpatikus hatások, -Hormonális hatások, -stressz. A glükagon szekréciót gátolják: -Hiperglikémia (GLUT-4 transzporter), -Szomatosztatin, -Inzulin

(mRNS-t gátolja), -Hormonális hatások. Glükagon hatása Főleg a májban hat: glikogenolízis ▲, glükoneogenezis ▲, ketogenezis (szintézis) ▲, cAMP szint ▲,

Zsírszövet: lipolízis ▲, Glükóz szint megtartása: bihormonális hatás, az I:G arány a döntő. Finomhangolás: szomatosztatin (bihormonális szabályozás).

Szomatosztatin-Pankreasz polipeptid Szomatosztatin Idegrendszer, gyomor-bél, pancreas D sejtek. Hatás: I és G szekréció gátlása véd az I és G túllövésektől.

Túlműködés: D. M. Inzulinóma: szomatosztatin kezelés Pancreas polypeptid 36 asavból áll. Pancreas szekréció gátlása. GH hatásai a vércukorszintre Lásd

függelék: 5. Inzulin hiány tünetei (1) Hiperglikémia - glükózuria, (vesetub. küszöbe feletti konc.-ó), (2) ozmotikus diurezis (víz követi a cukrot és a ketontesteket),

(3) polyuria (sok vizelet), polydipsia (sokat iszik), (4) elektrolit veszteség (Na+, Cl-), (5) dehydratio (extracelluláris folyadék csökken), (6) keringési rendellenességek,

vérnyomás esik, (7) szöveti hypoxia (kevés oxigén jut el a szövetekhez), (8) agyi hypoxia, idegrendszeri zavarok, (9) glükagon túltermelés- (ketoacidózis) lipolízis ▲ -

ketontest képzés (B-hidroxivajsav, acetecetsav, aceton) ▲, vese ketontest ürítése ▲, vér pH ▼, (10) Fogyás (fokozott zsír és fehérje bontás), (11) Zsírmáj (fokozott

zsírszintézis), (12) Kussmaul-f légzés (acidózis fokozza a légvételek mélységét és frekvenciáját), (13) nausea (hányás, a ketoacidózis miatt), (14) kóma, (ketontestek

idegrsz-i hatása, Na és víz vesztés), (15) halál. Diabetes mellitus - I. típus (inzulin dependens, IDDM): B sejtek autoimmun pusztulása, Lassan kialakuló. - II. típus

(Nem inzulindependens diabetes mellitus, NIDDM): Inzulin nem szabályoz valamiért jól, Később lesz káros – szív és érrendszeri betegségek, 80%. A típusos: 40-től,

obesitas, inzulin rezisztencia, B etnikai csoportok, C öröklött hajlam, D hiperlipidémiához kötött, E ifjúkori. - III. típus: Hiányos táplálkozás, Terhességi, Örökletes,

Pancreas betegséghez kapcsolt, Endokrin betegséghez kapcsolt, Gyógyszerhatások, Fertőzésekhez, Immunmediált (receptor hibák).



PAJZSMIRIGY HORMONJAI - Calcitonin Képződés: 32 aminosav, parafollikuláris sejtekben (C sejtek) Hatás: csökkenti a Se (azaz szérum) Ca2+ és P szintet,

Ca2+ csontba, csont felépülés nő (osteoclast sejtek inaktiválása, de tartós kezelés nem jó) vese Ca2+, Na+ , Cl- ürítés nő, D3 vitamin szintézis gátlódik Inger:

magas Se Ca2+ szint Túltermelés: daganat, nincs hatása! 1,25-(OH)2 D3 vitamin, kalcitriol D vitamin - szterán váz, Bejutás: táplálék (ergokalciferol D2 vitamin),

kolekalciferol (tőkehal májából –csukamáj olaj) Szintézis: bőr: 7-hidroxykoleszterin-UV fény – Kolekalciferol (D3),máj: 25-OH-D3 vitamin, vese: 1α-25(OH)2 -D3

vitamin = kalcitriol, Hatás: kalcitonin működéséhez is kell Ca2+ és P felszívódást növeli a bélből és veséből, PTH-val együtt hat a csontokra –oszteoklaszt képz. nő

parathormon és kalcitriol képződést gátolja Hiány: gyerek: rachitis (angolkór) –csontképződési zavarok, sterilitás felnőtt: osteomalacia. Pajzsmirigy hormonjai A

tiroxin és a trijód-tironin két, éterhíddal összekötött aromás gyűrűt, tironinvázat tartalmaz (ami szubsztituálatlan formában nem fordul elő). A két gyűrűben az

alanin oldallánchoz csatlakozó gyűrű szénatomjait 1–6, a másik gyűrűét 1 ´–6´ jelzéssel különböztetjük meg. Mindkét gyűrűn egy vagy két hidrogénatomot jódatom

helyettesít (29-2. ábra). Ennek megfelelően a tiroxin kémiai elnevezése 3,5,3 ´,5´-tetrajód-tironin, a trijód-tironiné pedig 3,5,3 ´-trijód-tironin. A pajzsmirigy kis

mennyiségben tartalmaz egy további, hormonálisan inaktív tironinvegyületet is, a reverz trijód-tironin szerkezete 3,3´,5´-trijód-tironin, jele rT3. T4 (féléletidő-

mennyiség-tárolás) 7 nap, 80 μg/nap, 100 % PM-ben. T3 (féléletidő-mennyiség-tárolás) 1 nap, 4 μg/nap, 20 % PM és 80 % periféria. Mindkettő szállítása: tyroxin

kötő globulin-TBG – 75%, Tyroxin kötő prealbumin – TBPA – 15%, Albumin –A – 10%, Szabadon: 0,3 % (ez hat!). Pajzsmirigy hormonok lebontása (1)

Vesében nem ürülnek! (2) Jódtironin -dejodináz enzim: tirozin-oldallánc dezaminálódás (-NH ), (3) máj: glukuronsav- és szulfát-konjugáció → epe → bél →

hidrolízis → T4 felszívódik. TSH szabályozása: lásd Függelék 6. Pajzsmirigy – T3 ,T4 hatás Általános hatások: (1) Fokozza a szervezet oxidációs folyamatait -

anyagcsere nő O2 igény nő – kivéve: agy, here, méh, lép, pajzsmirigy, daganat, (2) Katekolamin érzékenység nő, (3) Koleszterin csökken, (4) a sok és a kevés is

gátolja az ovulációt, (5) Összes szerv korai fejlődésénél stimulál, különösen az agynál (3 évesig). Zsír anyagcsere: -barna zsírszövet (β3-rec.): lipolízis▲, -plazma

trigliceridszint ▼, -fokozott zsírégetés, -szabad zsírsavak szintje és oxidációja ▲, -koleszterinszint ▼ (LDL-rec. ▲), -glikogenolízis májban ▲, -glükoneogenezis

májban ▲. Fehérje anyagcsere: inden lépés ▲→ negatív N-mérleg. Perifériás ellenállás ▼: (szöveti anyagcsere ▲ - metabolitok szabadulnak fel) → vazodilatáció.

Energiaforgalom: Hőtermelés ▲ (kalorigén hatás) - Na-K ATP-áz katalizálja, O2 fogyasztás ▲. Hideg adaptáció. Szívre gyakorolt hatások: Katekolamin

érzékenység ▲, Béta adrenerg receptor szám ▲, Pulzustérfogat ▲, G protein mennyisége ▲ - Szívfrekvencia ▲- + kronotróp hatás. Perctérfogat ▲, G protein

mennyisége ▲ - Myocardium kontraktilitás ▲ - + inotróp hatás. Gasztointesztinális hatások: Motilitás ▲, Glükóz felszívódást ▲. Idegrendszeri hatások:

Posztnatális fejlődés, Szinaptikus kapcsolatok kialakulása, Differentáció, Mielinizáció, Felnőtt korban: normális reflexingerlékenység. A pajzsmirigyhormonok

hatása egyes anyagcsere-folyamatokra Anyagcsere-folyamat T4 /T3 - hatások Adrenalinra bekövetkező hyperglykaemia - Fokoz, Glukoneogenezis - Fokoz,

Inzulinérzékenység - Csökkent, Fehérjeszintézis - Szelektíven fokoz, Koleszterinszintézis - Fokoz, Koleszterinlebontás - Fokoz, Vérplazma koleszterinszintje -

Csökkent, Lipolízis a zsírszövetben - Fokoz, Szabad zsírsavak oxidációja - Fokoz, Trigliceridszintézis a májban - Fokoz, Vérplazma trigliceridszintje - Csökkent,

Lipoproteinlipáz az érfalban - Fokoz, Zsírraktárak triglicerid tartalma - Csökkent. A jóddal kellően ellátott szervezet napi jódforgalma: A felnőtt szervezet teljes

jódtartalma 8–9000 μg. Ebből a jódból több mint 90% van szerves jódvegyületek formájában a pajzsmirigyben; további 7-8% található jódtironin-vegyületekben a

szövetekben és a vérben. Az extracelluláris folyadék és a thyreocyták anorganikus jodidtartalma a teljes jódkészlet 2 - 4%-át teszi ki (hozzávetőleges értékek). Napi

jód szükséglet: 150 ug. Jód hiány: 80 ug alatt. Max: 750 ug /nap, utána ürül: vizelet, nyál, gyomornedv, anyatej révén. Pajzsmirigy: kb. 10 mg I2 van (TG-hoz kötve).

Pajzsmirigy hatása a növekedésre Törpenövés: (1) GH- arányos törpe, (2) Hypothyreosis – kreténizmus, (3) Genetikai hatás. Golyva (Struma) Okai: jódfelvételi

zavar jódhiány emelkedett SE TSH pajzsmirigy hormonkezeléseknél follikulusok felszaporodása sok kolloid képzése daganat – ez kialakulhat később is Thyreoditis

(gyulladás) – ez kialakulhat később is (baci, vírus fertőzés) fokozott I felvétel gyógyszerek sugárhatás autoimmun étkezés : Minden olyan anyag Golyvakeltő

(goitrogén) , mely gátolja a jodidfelvételt és gátolja a peroxidáz enzimeket. A táplálék tiocianát tartalma; káposzta, karalábé progoitrin tartalma. Típusai: diffúz és

göbös. Magyarország 4/5-e jódhiányos (1997) Kezelés: étel (só) jódozása. Jódozott olaj i.m. adás (480 mg – kb. 1 évig elég). Hiperthyreózis Tünetek: Golyva:

jódhiány, mirigy állomány nő Idegesség, fokozott étvágy de mégis fogyás, mely nem szűnik, gyors izommozgások, fokozott hőtermelés, fokozott szimpatikus tónus,

szív aritmia, gyengeség, fáradtság, felállni, ülni nehezen tudnak, hányás, hasmenés, máj rosszul működik, Se Ca és P magas, enyhe poliuria. Hyperthyreózis(folyt.)

Exopthalmus - autoimmun betegség, TSH receptora ellen termelt stimuláló hatású ellenanyag (TSI, TRAB) található a szervezetben. Tkp golyva, nőkön gyakoribb

(Ösztrogén), dohányzás, stressz, szerepe, öröklött is lehet. Basedow kór 1840 (Graves 1835 szindróma). 1984-85 USA hamburger. MELLÉKPAJZSMIRIGY 4 db,

élethez nélkülözhetetlen mirigyszövet



Parathormon (PTH): 84 aminosav, 3 féle formája van, Ca2+ negatív feedback utján. Célszervek: Csont: oszteolízis nő. Osteocyták calcium permeabilitása nő =>

Ca lép a sejtbe, onnan a kapillárisokba => osteolysis (2-3 órán belül) osteoclast aktiválás => osteolysis (12 óra múlva) kollagén szintézis csökken.Bél: indirekt hatás -

D3 vitamin szintézist serkenti. Vese: 1-alfa-hidroxiláz működés nő – Kalcitriol kialakulása, Ca2+ reabszorpció szabályozása: 10% disztális tubulusban, Foszfolipáz

C, CAMP szint nő, hiperpolarizál, Ca2+ felvétel megnő, foszfát ürítést növeli - proximális csatornában. Lásd Függelék 7. Egyéb – csontra ható hormonok

Glükokortikoidok: Osteoclastok aktivitását csökkentik => Se Ca2+-szint csökkentés, csontátépülés csökkent => osteoporosis. T3,T4: Osteoporosis, Se Ca2+ nő,

Ca2+ ürítés nő. Ösztrogén: osteoporosis ellenes. Inzulin: csontképzés fokozás GH: növeli a bélből a kalcium felszívást, a vesében a kalcium ürítést, fokozza a

csontban a fehérje szintézist => csontépítésfokozás. Epiphyisis porcra hatás. .

A FÉRFI NEMI MŰKÖDÉS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSA: (1) Egész életben kialakulhat csirasejt, (2) Leydig sejtek végig – Tesztoszteron termelés, (3)

Nem ciklikus jellegű, (4) Egyszerű negatív feedback, (5) Gametogenezis herecsatornácskák - Sertoli sejtek - FSH, (6) Tesztoszteron – Leydig féle intersticiális sejtek -

LH, (7) Tesztoszteron nem raktározódik, 5 alfa dehidro-tesztoszteron, a Tesztoszteronből, legaktívabb, nagyobb affinitású, Tesztoszteron átalakulhat Ö-é, (8)

Szállítása: plazmafehérjékhez kötött: TG 50%, A 48%, szabad 2%, de mikrocirkulációnál: albumin nem köti, mert a glykokalyxhoz kapcsolódik – kb. 50% szabad.

Tesztoszteron Lásd Függelék 7. Az erekció egyes szakaszai (Szakasz-Elnevezés-Jellemzői) (0) Petyhüdt (flaccid): Összehúzódott trabecularis simaizomzat,

Kontrahált artériák és arteriolák, Szabad vénás elfolyás, Alacsony szintű véráramlás, (1) Latens erekció (telődési szak): Megnövekedett be- és eláramlás, Változatlan

intracavernosus nyomás, A penis meghosszabbodása, (2) Növekedés (tumescentia szakasz): Jelentős beáramlásfokozódás, Intracavernosus nyomás nő, Erekció, (3)

Teljes erekció: A trabecularis izomzat teljesen ellazul, A corpora cavernosából megszűnik a vénás eláramlás, Az intracavernosus nyomás megközelíti a szisztolés

nyomást, (4) Rigid erekció: Bulbo- és ischiocavernosus izmok kontrakciója, Az intracavernosus nyomás a szisztolés nyomás fölé emelkedik. Lásd Függelék 8.

A NŐI NEMI MŰKÖDÉS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSA Csirasejtek csak a magzati korban alakulnak ki. Petefészek hormontermelése időszakos,

tüszőéréshez kötődik, ciklikus jellegű. Az ösztrogénszintézis kétsejtes modellje: lásd kiadott anyag. Az ösztrogén szint szabályozása : lásd Függelék 9.

Ösztrogén hatásai Ösztradiol: theca interna (LH) és granulosa sejtekből (FSH), Ösztron: zsírsejtekben androsztendionból, 30% fehérjéhez kötött – SHBG (sex

hormon binding globulin) 70% albuminhoz. Hatások: (1) Petefészek granulóza sejt: proliferáció, LH receptorok megjelenése, (2) Petefészek théca sejt: proliferáció,

androgén termelés, (3) Méhnyálkahártya: proliferáció, (4) Méhizomzat: állománymegtartás, ingerlékenység fokozása, terhesség végén prosztaglandin felszabadítás,

méh összehúzódás, (5) Nyakcsatorna: szekréció, (6) Hüvely: savas vegyhatású váladék, (7) AHF: kis konc. – LH-FSH gátlása, nagy konc. – LH_FHS serkentése,

terhesség alatti prolaktin szekréció, (8) Egyéb: csontszövet megtartása, LDL ↑, pH – spermiumok gyorsabbak, hormonkötő fehérjék szintézise. Célsejt/célszerv-

Ösztrogénhatás: (1) nemi szervek: Proliferáció, (2) méhnyálkahártya: Állománymegtartás, (3) méhizomzat: Terhesség alatt hypertrophia, (4) nyakcsatorna: Fokozza a

méhizomzat ingerlékenységét, (5) hüvely: A terhesség végén fokozza a prosztaglandinok szintézisét. Szekréció (híg szekrétum). Hámsejtek szekréciója.

Glikolizis feltételeinek megteremtése (savi vegyhatású hüvelyváladék). (6) emlő: Proliferáció, Terhesség alatt szekréciógátlás, Adenohypophysis: Alacsony

koncentráció FSH-, LH-szekréció gátlása. 48–50 óráig tartó magas koncentráció LH-csúcs. Terhesség alatt prolaktin szekréció ↑. Progeszteron Sárgatestben is.

Nyálkahártyára hatás – blastocyta beágyazódáshoz kell. Méh endometriumának ciklikus változását segíti. Sárgatestben saját receptora szintézisét fokozza (autokrin

hatás). LH szekréció gátlás (ösztradiol hiányában). LH szekréció fokozása (ösztradiol jelenlétében). Növekedési hormon szerű hatás. Emlő alveoláris szerkezete

kialakul. Gonadotropin szekréció szabályozása. Testhő növelése: 0,3-0,5 C-al magasabb testhő tüszőérés után szájban vagy hüvelyben reggel, ébredés után mérve.

Hormonális kölcsönhatások Inhibin : glikoprotein , a és b változata van, -nő: petefészekben és sárgatestben is, FSH gátlás, -ffi: sertoli sejt termeli, FSH gátlás.

Aktivin: szerep ? Tűszőfejlődés (FSH termelés állandó tónuson tartása) tkp. két inhibin b változatának az összekapcsolódásából. Follisztatin: embrionális mezoderma

indukciója. Relaxin (polipeptid): termeli: nem terhes nőben: endometrium a secretios fázisban; terhes nőben: sárgatest, placenta, szerepe: symphysis és izületek

ellazítása, méhnyak puhítás, tágitás, emlőmirigy fejlődés. Az endometrialis ciklus és a hormonszekréció változás: lásd kiadott anyag. Placenta Legnagyobb

endokrin szerv. Ösztrogének, progeszteron, humán choriogonadotropin (hCG), Human placenta laktogen (hPL, h. szomatomammotropin), Korionkortikotropin,

Choriális proopiomelanocortin, Placenta corticotrop releasing hormon, GnRH, Human korion TSH, Lepényi neuropeptid, Lepényi activin, inhibin, TRH,

Növekedési faktorok. Placenta (folyt.) hPL: GH és PRL szerű hatás az anyában, legtöbb ez, Inzulin antagonista. Progeszteron: 5 hétig a sárgatestből, 8-tól a

placentából. Ösztrogén: magzati MV-ből idejutó androgénekből, foetalis MVK más (belső 85% - androgéneket visszafejlődik)Relaxin: tüszőben is, tágulást segíti a

szülésnél hCG: FSH, LH és TSH szerű (alfa lánc azonos), vizeletben 8-10 naptól, B alegység elleni monoklonális antitesttel, 10 hétre maximum, utána csökken,

terhességi sárgatest fenntartása, here tesztoszteron elválasztás szabályozása. Menstruációs ciklus: lásd kiadott anyag.



Megtermékenyülés Spermiumok útja: 48 óra életképesség. 250 M => 100 000 méh űrtere > 50-100> petesejthez (tuba uterina) >1 megtermékenyít. Elősegíti:

ösztrogén: hüvely nyh savas pH (spermiumok mozgékonysága fokozódik), híg nyakcsatorna váladék, oxitocin érzékenyítés. Kapacitáció (zona pellucida átfúrása).

Petesejt vándorlása - cumulus oophorus: petesejt+granulosa sejtek, 24 óráig megtermékenyíthető. Terhesség Placenta – fokozott hormontermelés -AHF: ACTH

▲, FSH, LH▼, -MVK: aldoszteron és kortizol ▲, -NHF: AVP ▲, -Pajzsmirigy: PTH ▲, -Vese: renin, erithropoetin,D3 ▲, fokozott víz felvétel. ok:Aldoszteron,

AVP, ösztrogén ▲, -Tüdő: mirigyek mérete nő (ösztrogén, progeszteron, HcG, prolaktin ▲, -vérmennyiség: ▲, ok: Avp, aldoszteron, erithropoetin, -Ca2+ ▲,

PTH, D3, -Testsúly: ▲, 60%-a víz, -Keringés: szív keringés ▲, periféria rezisztencia ▼, -Hiperventilláció: artéria CO2 csökken, -Plazma glükóz: ▲ kortizol és HCG

hatás, -Szomjúság: ▲. Terhesség fenntartásához szükséges hormonális háttér: (1) corpus luteum fennmaradása (hCG tartja fenn) terhesség 5-6 hetéig. (2) A

placenta hormontermelése ösztrogén, progeszteron (8. héttől), hCG human choriongonadotropin (8. naptól, trophoblast sejtek) hPL: humán placentáris laktogén

GnRH Terhesség fenntartása (folyt.) Szteroidszintézis a placentában progeszteron képzés: autonóm. LDL Ösztrogén szintézis: heteronom, foetoplacentáris

egység: magzati mellékvesekéreg (10 g, felnőttel egyforma) androgénszintézis, placentában: aromatizáló kapacitás, feladatuk: terhes méh nyugalmi állapotának

fenntartása, emlő előkészítése, tejelválasztás megakadályozása. hCG: vizeletből kimutatható, max: 10 hét, majd 120. napig csökken, utána stagnál, szerepe: ? sárgatest

fenntartás, fiúmagzatban a here tesztoszteron elválasztást kiváltja. hPL: legtöbb, szerepe:? acromegalia, antiinzulin hatás. Szülés beindítása Szülés időzítése:

koraszülés, túlhordás. Szülés megindulásának okai lehetnek hormonális és parakrin eredetűek. Magzati jelzések: mellékvesekéreg glükokortikoid termelése ↑, magzati

androgénszekréció ↓ Kortizol hatására placenta saját ösztrogén termelésre képes => progeszteron szintézis csökken, ösztrogén szintézis nő => fokozott oxitocin

érzékenység myometriumban, nyakcsatorna képlékenység fokozódik fokozott intrauterin prosztaglandin szintézis. Oxitocin: permisszív tényező, 2.3. fázisban fontos.

Magzati MVK – androgén helyett glükokortikoidokat, ösztrogén termelés nő, progeszteron csökken, prosztaglandin nő, méh összehúzódás, nyakcsatorna

képlékenysége nő Oxytocin permisszív szerep: kitolási szakaszban főleg - kontrakció, méh összehúzódás. Szülőfájások: nyakcsatorna tágítás, kitolás Fázisai: (1)

Méhizomzat előkészítése: több gap junction, oxitocin receptorok száma nő => ingerlékenység fokozódik, méhnyak képlékenyebb lesz. (2) Aktív

méhösszehúzódások: nyakcsatorna tágítás, kitolás: magzat, méhlepény kipréselése. Rekesz, mellkasi és hasizmok koordinált összehúzódásai. (3) Fázis: tónusos, tartós

méhösszehúzódások: erek elzárása. Prolactin, PRL: lásd 2. Függelék 1. Szoptatás: Pubertás –Ö- tejvezeték burjánzás, +PRL, GH, kortizol. Terhesség: Ö. és

progeszteron akadályozza a tej elválasztást. hPL – PRL szerű hatás. Progeszteron: alveoláris struktúra kialakulására. PRL: emlő fejlődése (Inzulin és IGF-1 kell a PRL

hatásához), tej elválasztás nő. Oxytocin tejvezetékbe ürül a tej myoepithelsejt kontrakció. lásd 2. Függelék 2.
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A segédlet az előadások anyaga mellé készült, nem helyettük van!!



Sejt fogalma: az élővilág legkisebb funkcionális morfológiai egysége, amely önálló életjelenségeket mutat.
Nyílt anyagi rendszer, mely környezetével állandó anyag‐, energia‐ és információcserét végez.
Az információcsere jelmolekulák segítségével valósul meg. 
Ahhoz, hogy egy sejt életben maradjon, betöltse funkcióját, folyamatos, kellő mennyiségű jelmolekula 
jelenléte szükséges a sejt környezetében. 

Főbb jelmolekulák:
‐növekedési faktorok (sejttömeg‐növekedést indukálnak)
‐mitogének (osztódást indukálnak)
‐túlélési faktorok (elnyomják az apoptózist)
‐differenciációs faktorok (olyan új géneket kapcsolnak be, amelyekhez egy addig meg nem lévő sejtfunkció 
társul)
‐kitapadási faktorok (jelet generál a sejt kitapadása az extracelluláris mátrixhoz)
‐immunfunkcióhoz köthető jelmolekulák (szervezet védekezésében fontos szabályzó molekulák pl. 
citokinek)
‐idegsejtek közti kommunikációban fontos jelmolekulák (neurotranszmitterek)

Jelátvitel lépései: 
‐jel szintézise (valamilyen gén expressziója)
‐jel felszabadulása (leggyakrabban exocitózis)
‐jel transzportja a célsejthez
‐jel felfogása (receptor‐ligand kapcsolódás)
‐jelátvitel sejten belül, anyagcsere‐változás (molekuláris hálózatok bekapcsolódása)
‐sejtválasz (génexpressziós változás)
‐jel eltávolítása



A jelmolekulák(ligandumok)  speciális molekulákhoz(receptorok) kapcsolódnak, kapcsolódás után 
jelátviteli (szignáltranszdukciós) folyamatok indulnak el. 

Jelátvitel típusai : a jel hatótávolsága alapján a következő szignalizációs típusokat különböztetjük meg:
‐autokrin (jelet a kibocsájtó sejt érzékeli)
‐juxtakrin (közvetlen két összekapcsolódó sejt között hat a jel,)
‐parakrin (a jel az extracelluláris térbe jut, és ott a környező szomszédos sejtekre hat)
‐endokrin (a jel bekerül a véráramba és a szervezet távoli részén hat, pl. hormonok)
Jelfelfogó molekulák (receptorok) csoportosítása:
‐sejtfelszíni receptorok (nem szolubilis, poláris vízoldékony ligandok felfogására)
‐sejten belüli receptorok (membránon áthatolni képes, nem poláris, víztaszító,  vagy gázhalmazállapotú   pl. 
nitrogén‐monoxid ligandumok számára)
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Receptorok csoportosítása működés alapján :
1, Ioncsatorna jellegű receptorok 

‐ligand kötés után a membránban ioncsatorna nyílik ki, amelyen ionok áramolnak át 
a koncentráció grádiensnek megfelelően.
Fontosak az idegsejtek közötti kommunikációban, a csatornán keresztül zajló ionáramok előbb‐
utóbb akciós potenciál kialakulásához vezetnek. 
Az ioncsatornához kapcsolt receptorok között vannak olyanok, amelyek pusztán a ligand (pl. 
neurotranszmitter) kötődés hatására, és vannak olyanok, amelyek membránpotenciál változásra  
(feszültségérzékeny), illetve olyanok amik másodlagos messenger kötődése  hatására (G‐protein 
által szabályzott)  nyílnak ki vagy záródnak be.

pl: glutamátreceptorok,nikotin típusú aceltil‐kolin receptorok‐ ligand kötött
izom‐dyhidropiridine receptor komplex ‐ feszültségérzékeny
transzducin működése által szabályozott Na+ csatornák a retina 
fotoreceptor sejtjeiben‐másodlagos messenger érzékeny

Közös jellemzőjük: több alegységből állnak ,membránba ékelődnek, ligand kötés (vagy 
membránpotenciál‐változás) hatására konformációváltozás lép fel, aminek következményeként 
az alegységek közötti csatorna kinyílik, ionok áramolnak a membrán két oldala között.
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2, G‐protein kapcsolt receptorok:
Szerkezet: membránban lokalizált, extracelluláris ligandkötő domén, jellemző rá a 7 db 
transzmembrán domén, intracelluláris domén G‐proteinnel asszociált.
Receptor‐ligand kötés konformáció változással jár, ez a konformációváltozás tovább adódik a G 
proteinekre.
G‐proteinek:  GTP kötésre és hidrolízisre képes fehérjék
Típusai:  heterotrimer (3 alegységből áll, aktiváció után szétesik, α alegység a GTP kötő, GTP 
kötött aktív formában aktiválja a primer effektor molekulákat)  és monomer G (pl. Ras) fehérjék
Alapállapotban GDP‐t kötnek, a receptor felől érkező konformációs változások hatására 
segédfehérjék segítségével a GDP lecserélődik GTP‐re, ezáltal a G fehérje aktiválódik és képes 
lesz  további  enzimek aktiválására, melyek működésének eredményeképp a másodlagos 
messengerek szintje (Ca2+ , ciklikus nukleotidok) megváltozik.
G‐proteinek főbb típusai:
1,Gq proteinek: GTP kötött G‐protein aktiválja a foszfolipáz C‐t (membránlipidbontó enzim) , 
mely a foszfoinozitol biszfoszfátot (PIP2) hasítja inozitol –trifoszfáttá (IP3) és diacilglicerollá
(DAG), IP3  citoplazmában eljut az  endoplazmás retikulumban (ER) lévő  ioncsatorna típusú 
receptorához amely Ca2+ ionokat enged ki az ER‐ből, a megnövekedett citoplazmatikus Ca2+ 
szintet számos fehérje képes érzékelni, aminek hatására aktiválódik  és továbbbviszi a jelet.

Ezek közül az egyik legfontosabb a kalmodulin,  Ca2+ kötés hatására konformáció változáson 
megy át, és kötődik enzimekhez pl. a kalmodulin kinázokhoz,így ezek aktiválódnak, és  pl. 
foszforilációs kaszkádot indítanak el, aminek a végeredménye génexpressziós változáson 
alapuló sejtválasz.

DAG szintén kötődhet protein‐kináz C‐hez, ami szintén foszforilációs kaszkádot indít el 
sejtválaszt kiváltva.



2,Gs proteinek: GTP kötött G protein aktiválja adenilil‐ciklázt , amely ATP‐ből ciklikus adenozil‐
monofoszfátot (cAMP) hoz létre,  a megnövekedett citoplazmatikus cAMP szint szintén számos  
enzimet tud aktiválni,  sejtválaszt kiváltani pl. protein kináz A (PKA)  cAMP kötődés után 
foszforilálja, így  aktiválja a glikogén foszforilázt ami glikogénből glükóz‐1 foszfátot hoz létre, ami  
így képes glikolízisbe belépni.
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3, Gi proteinek : GTP kötött G protein gátolja az adenilil‐cikláz aktivitását, ezáltal csökkenti a cAMP
szintet pl. muszkarin típusú acetilkolin receptor, α‐adrenerg receptor
4, Gt:GTP kötött G protein stimulálja a cGMP (ciklikus guanozil‐monofoszfát) foszfodiészterázt, 
ezáltal csökkenti a cGMP szintet,  ami ioncsatornák zárásához vezet Pl: transzducin a 
fotoreceptorokban

3, Enzimkapcsolt receptorok: transzmembrán fehérjék, 
extracelluláris rész ligandot köt, intracelluláris rész 
enzimmel kapcsolt, illetve eleve enzim funkcióval 
rendelkezik.
Ezekben a folyamatokban kiemelt szerepe van a 
kinázoknak (más fehérjét foszforilálnak) illetve a 
foszfatázoknak (más fehérjét defoszforilálnak).
Főbb csoportok: 
1, Receptor tirozin kinázok: ligand kötődése a receptor 
dimerizációját vagy oligomerizációját okozza, aminek 
következtében az intracelluláris részen tirozin
aminosavakhoz foszfát csoport kapcsolódik 
(autofoszforiláció), majd ezekhez a foszforilált
tirozinokhoz direkt vagy indirekt módon (adapter 
molekulákon keresztül)  módon további kinázok
kapcsolódnak, és indítanak el jelátviteli folyamatokat, 
ilyen pl: növekedési faktorok,inzulin által indukált 
folyamatok
Növekedési faktor útvonal fontos intracelluláris szereplői 
a MAP kinázok (mitogen associated kinázok) , melyek 
kaszkádszerűen aktiválódnak, felerősítve a jelátvitelt.

Sejten kívüli 
tér

Citoplazma

Inzulin ligand

Inzulin 
receptor

Foszfát 
csoport

Szubsztrát

sejtválasz



4, Intracelluláris receptorok: hormonok receptorai, citoplazmatikus lokalizáció jellemzi őket, 
általában valamilyen inhibitor blokkolja működésüket, a ligand kötődése után az inhibitor leválik,  a 
receptor gyakran dimerizálódik és a sejtmagba jut ahol transzkripciós faktorként viselkedik , 
génexpressziót indukál.
Ezeknek a nempoláris szteroid szerkezetű ligandoknak van egy hosszabb távú génexpressziót indukáló 
hatása (ld. fentebb), illetve képesek ioncsatornákhoz is kötődni azok működését befolyásolni (rövid 
távú hatás néhány órát, napot érzékelhető (GABA receptor funkció módosítás)

2, transzmembrán szerin ‐ treonin kinázok: célfehérjék szerin‐treonin aminosav oldaláncainak
OH‐csoportjait foszforilálják pl: csont morfogenikus faktor (BMP) szignalizáció
3, transzmembrán tirozin foszfatázok: aktiváció után foszfatáz aktivitás, inhibitoros funkció pl. 
CD45 tirozin foszfatáz (általános immun‐inhibitor)
3, transzmembrán guanilil‐ciklázok: ligand kötés után cGMP‐szintézis intracelluláris részen pl: 
ANP‐receptor (pitvari‐natriuretikus peptid)
4, integrin típusú receptorok: extracelluláris mátrix komponens kötődik a receptorhoz és indít 
foszforilációs folyamatokat,  melynek végeredménye gyakran a citoszkeletális átrendeződés, a 
sejt alakváltozása.  Pl.  letapadásban fontos receptorok

A jelátviteli folyamatok gyakran kaszkád‐szerűen mennek molekuláról molekulára a citoplazmában, 
egy aktív molekula (pl kináz) rengeteg másik molekulát képes aktív állapotba hozni  (pl.foszforilálni), így 
a folyamatok felgyorsulnak, előbb utóbb egy olyan molekula fog aktiválódni, amely bejut a sejtmagba 
és DNS‐hez kötődve transzkripciós faktorként viselkedik és génexpressziót indukál. Ez a sejtválasz 
alapja.  Gyakran ugyanannak a transzkripciós faktornak az aktivációja több útvonalon keresztül is 
megtörténhet (szignál‐integráció). Az is előfordulhat, hogy ugyanaz a jelmolekula eltérő szignálutakat
aktivál a különböző szövetekben. (Pl.  acetil‐kolin vázizom kontrakció, szívizom relaxáció)
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Záróvizsgatétel címe: A növények fotoszintézise. A fotoszintézis lényege, jelentősége, 
főbb szakaszai. A kloroplasztisz felépítése, fotoszintetikus pigmentek. A fotoszintetikus
elektrontranszport Z-sémája.  A szén-dioxid fixálásának C3-as és C4-es útjai.

A felkészüléshez ajánlott „A Növények Élete” jegyzet 1.3. Fejezet „Fotoszintézis” 
tanulmányozása is. Elérhetőség: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/.

A növények fotoszintézise
Segédlet a Bsc záróvizsgára való felkészüléshez

Készítette: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna
SZTE, 2020

A fotoautotróf életmódú zöld növények képesek a fény energia hasznosítására és egyszerű, 
szervetlen anyagokból összetett szerves vegyületek előállítására, azaz fotoszintézist folytatnak

http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/


A fotoszintézis lényege, jelentősége, főbb szakaszai
Fotoszintézis fogalma= fényenergia hasznosítása (foto-) egyszerű, szervetlen anyagból (szén-dioxid, CO2), 
összetett, szerves vegyületek (szénhidrátok) előállítására (-szintézis).

Jelentőség 1: szerves anyagok termelése a heterotróf életformák számára

Jelentőség 2: a légkör oxigén (O2) tartalmának kialakítása révén az aerob életformák kialakulásának 
felehetővé tétele (első oxigéntermelő fotoszintézis folytató cianobaktériumok 2,7 milliárd évvel ezelőtti megjelenése→ oxigéndús légkör 
kialakítása)

Jelentőség 3: a légkör CO2 szintjének a befolyásolása (évszakos fluktuáció a CO2 szintben)

Fotoszintézisre képes 
organizmusok

Oxigén-
termelő 
fotoszintézis

Zöld- és 
bíborbaktériumok

nem

Kékbaktériumok 
(cianobaktériumok)

igen

Vörös- és 
barnamoszatok

igen

Zöldmoszatok igen

Magasabbrendű
növények

igen

A fotoszintézis általános reakcióegyenlete: redox reakció, mely során elektron (e-) átadás 
történik egy donorról (D) egy akceptorra (A), és az elektrontranszferhez az energiát a fény 
szolgáltatja.
Az oxigéntermelő fotoszintézis reakcióegyenlete: 
víz, mint elektron donor használata az elektron akceptor CO2

redukálására. 
A víz elektront ad le, így oxidálódik, és O2

szabadul fel.

Hill-reakció= Az, hogy az izolált kloroplasztiszok megvilágítás mellett, mesterséges e-

akceptorok jelenlétében oxigént termelnek bizonyítja, hogy a fotoszintetikus oxigéntermelés a 
szén-dioxid redukciójától független, vagyis a fotoszintézisnek két szakasza van. 

„fényszakasz”: CO2 redukció nélkül játszódik 
le, elektron akceptor a NADP+, az egyik 
végtermék a NADPH. 

„sötétszakasz”: CO2 redukció játszódik le, vagyis 
az elektron akceptor a CO2, végtermékek 
szénhidrátok. 



A kloroplasztisz felépítése, fotoszintetikus pigmentek
Kloroplasztisz= prokarióta eredetű, fotoszintézisért felelős sejtszervecske. Alapállománya a sztróma
(benne: CO2 redukciós enzimek, cirkuláris DNS, 70S riboszómák, keményítőszemcsék). Belsejében a 
fotoszintetikus membránrendszer, a tilakoid. A tilakoid membránok összetapadó részei a gránumok, 
melyek belsejében kialakuló üregrendszer a lumen. A tilakoid membránban integráns fehérjékhez 
kapcsolódva találhatóak meg a foton abszorpcióért felelős, konjugált kettős kötés rendszerrel bíró 
fotoszintetikus pigmentek, ún. pigment-protein komplexek formájában.

Klorofillok (kl)

Szerkezet: 4 db pirrol gyűrű→
porfirin váz, Mg atommal
+ciklopentaton gyűrű
+fitol (rögzítés)
Kl a (metil csoport), Kl b
(formil csoport)

Abszorpció: kék és vörös 
hullámhosszon, zöld 
fotonokat visszaverik (zöld 
színanyagok).

Szerep: P680 és P700 kl a
fotokémiai reakciót katalizál, a 
többi kl a és a kl b-k a 
fényelnyelésben és gerjesztési 
energia átadásban 
szerepelnek.

Karotinoidok

Szerkezet: 40 szénatomos 
poliizoprének, molekula végi α
és β ionon gyűrűkkel

Két csoportjuk: karotinok (pl. β-
karotin) és oxigént is 
tartalmazó  xantofillok (pl. 
zeaxantin)

Abszorpció: kék tartományban, 
sárga színanyagok.

Szerep: gerjesztési energia 
továbbítása a klorofillok felé, 
fénykárosodás elleni védelem 
(ún. xantofill ciklus).

PS II (2-es fotokémiai rendszer)
Reakciócentrum: benne P680 kl a dimér

Reguláló sapka: a vízbontáshoz szükséges
klorid ionokat biztosító fehérjék.
Antennarendszer: pigmentek+ fehérjék

PS I (1-es fotokémiai rendszer)
Reakciócentrum: benne P700 kl a dimér

Plasztocianin- és ferredoxin-kötő fehérjék:
elektrosztatikus kölcsönhatással kötnek
Antennarendszer: pigmentek+ fehérjék



Fényabszorpció és gerjesztődés, redox potenciál

Fény abszorpciókor a pigment molekula a foton teljes energiáját felveszi, és ennek 
a megnövekedett energiatartalomnak köszönhetően alapállapotból gerjesztett 
állapotba kerül.
Reakciócentrumokban: fotoszenzibilizált elektrontranszfer játszódik le. Csak a P680 

és a P700 kl a tud elektrontranszfert (másnéven fotokémiai reakciót) végrehajtani.

Fénybegyűjtő antennarendszerekben:
energiatranszfer játszódik le. 
Transzfer iránya: a rövidebb hullámhosszon 
abszorbeáló pigment→ hosszabb 
hullámhosszon abszorbeáló pigment. 
Karotinoidok→kl b-k→kl a-k→P680 vagy 
P700 kl a.
Transzfer feltételei: donor és akceptor 
átfedő abszorpciós spektrumai, közeli 
lokalizációjuk.

Redox potenciál (jele E, mértékegysége volt, V)= egy molekula elektronfelvételi,
azaz redukálódási képessége. A hidrogén redox potenciálja 0, ennél nagyobb
elektronfelvételi képesség esetén az E pozitív előjelű, kisebb képesség esetén
negatív előjelű (ekkor a molekula inkább elektront ad le).



A fotoszintetikus elektrontranszport Z-sémája (fényszakasz)
Az elektronok víztől NADP+-ig történő áramlását és a komponensek redox potenciál változásait 
bemutató séma. A Z-alak úgy alakul ki, hogy a gerjesztés hatására a P680 és a P700 kl a eredetileg pozitív 
redox potenciál értéke lecsökken, negatív előjelű lesz, vagyis az elektron felvétel helyett, a gerjesztett 
pigment inkább elektront ad le. Az elektrontranszport lánc további komponenseinek redox potenciálja 
sorban egyre pozitívabb, így azok elektront tudnak felvenni az előző komponenstől.

Vízbontó 
komplex

Yz

2H2O
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Cyt f
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PS II PS I
Citokróm b6/f 

komplex

4 db e- távozik a 
TyrZ-re, majd a 
gerjesztett, e-

hiányos P680-ra 2 
db H2O-ról, 
közben O2

keletkezik, és 4 
H+ a lumenbe 
kerül.

A PQB 2e--t és 2H+-t 
vesz fel (utóbbit a 
sztrómából), és 
mobilis PQH2-vé 
alakulva a citokróm
b6/f komplexen 
megkötődik.

A PQH2 két H+-ját a 
lumenbe juttatja. A 
leadott e--ok: egyik a PC 
felé, a másik a Q ciklusba 
lép. Ennek lényege, hogy 
a sztróma→lumen H+

transzlokációt növelje.

A gerjesztett P700 által leadott e- a 
kötött ferredoxinokról a mobilis 
Fd-ra adódik át. Lineáris trp. 
esetén ez a FNR enzimnek adja át 

az e--t, ami NADPH-t képez. A 
lineáris 
elektrontranszportlánc 
terméke a NADPH.

A lineáris 
elektrontranszportlánc 
(mellék)terméke az O2.

A Fd az e--t 
visszajuttathatja a 
citokróm b6/f komplexre, 
ahonnan a PQ-ra jut. 
Ebben a ciklikus e-

transzportban csak a PSI 
aktív, és csak ATP 
képződik, O2 és NADPH 
nem.

A ciklikus és a lineáris e- trp. 
terméke az ATP:
H+ koncentráció különbség alakul ki 
a membrán két oldala között, hisz 
a vízbontásból és a PQH2

oxidációjából származó H+-ok a 
lumenben halmozódnak fel. A H+

koncentráció különbség a CF0-CF1

ATP szintázzal egyenlítődik ki, 
miközben ADP foszforilálódik
(3H+
→ 1 ATP).



A fotoszintetikus elektrontranszport komponensei
PS II komponensei:
A reakciócentrum vázát a D1 és D2 heterodimer fehérje alkotja
Vízbontó komplex (oxygen evolving complex, OEC vagy M-”enzim”): a PSII lumen felöli 
oldalához kapcsolódik. A Mn ion oxidációs állapotainak megfelelően több állapota lehet (S0, S1, 
S2, S3, S4; S4 azonnal S0-vá alakul), ami a pozitív töltések összegyűjtését szolgálja a vízbontás 
számára. Négy foton juttatja a Mn-centrumot abba az erősen oxidált állapotba, ami lehetővé 
teszi a víz oxidációját.
YZ vagy TyrZ= a D1 fehérje tirozin oldallánca, a P680+ (oxidált P680) primer elektron donora.
Feo= feofitin, a P680+ (oxidált P680) primer elektron akceptora.
PQA és PQB vagy QA és QB= plasztokinon A és B. Mobilis tilakoidon belüli fehérjék.

Citokróm b6/f komplex komponensei: 
FeSR=vas-kén protein, cyt b=alacsony és magas redox potenciálú citokróm b-k, cyt f=citokróm f.
PC=plasztocianin, kisméretű, réz tartalmú mobilis fehérje.

PS I komponensei:
A reakciócentrum vázát a  PsaA and PsaB heterodimer fehérje alkotja
A0= kl a monomer
A1= K vitamin vagy fillokinon
FeSX, FeSA, FeSB= kötött ferredoxinok
Fd= mobilis ferredoxin
FNR= ferredoxin-NADP+-oxidoreduktáz enzim



A széndioxid fixálásának C3-as és C4-es útjai (sötét szakasz)
A sötét szakasz során a fényszakaszban termelt ATP és NADPH felhasználásával megvalósul a  
CO2 megkötés és redukció a kloroplasztisz sztrómában. 

Calvin-ciklus a C3-as növényekben: a CO2 ribulóz-1,5-biszfoszfáthoz 
kötődik (=fixáció ribulóz-biszfoszfát karboxiláz/oxigenáz, Rubisco
enzimmel), a keletkező 6 szénatomos intermedier két 3 szénatomos 
molekulára (glicerinsav-3-foszfát) hasad, majd ezek redukálódnak
glicerinaldehid-3-foszfáttá (=trióz foszfát), aminek nagy része a 
regenerációs szakaszban újra felépíti a kiindulási molekulát. 

C4-es növényekben: az alapciklust egy CO2 koncentráló mechanizmus 
teszi hatékonyabbá, és a folyamatok két külön sejttípusra, azaz térben 
elkülönülnek.

CAM (Crassulacean Acid Metabolism) növényekben: CO2 koncentráló 
mechanizmus, és a folyamatok éjszakára és nappalra, azaz időben 
elkülönülnek.

Rubisco (ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz)

Katalizált reakciók: energiaigényes, irreverzibilis karboxiláció: Ribulóz-1,5-biszfoszfát + CO2→ 2 
glicerinsav-3-foszfát
Alacsony CO2 koncentráció mellett a Rubisco oxigenáz aktivitása dominál: Ribulóz-1,5-biszfoszfát + O2→

glicerinsav-3-foszfát + 2-foszfoglikolsav
Lassú működésű az enzim, ezt a levelekben lévő nagy enzimkoncentráció kompenzálja. Emelkedő 
hőmérséklet esetén romlik a Rubisco CO2 affinitása, ezt a C4-es és a CAM növényekben a CO2 koncentráló 
mechanizmus tudja ellensúlyozni.
Szerkezet: 8 kis (sejtmagi kódolású) és 8 nagy (kloroplasztisz genomban kódolt) alegység

A ciklusban 3 CO2 fixálódik, a képződő 6 
trióz foszfátból 5 regenerálódik, 1 pedig 
a kloroplasztiszból exportálódva felépítő 
folyamatokban vesz részt.



A Calvin-ciklusban megkötött szénváz sorsa: 
a szénhidrátok szintézise

Keményítő szintézise

A Calvin cikliusból a belépő CO2-val ekvivalens mennyiségű glicerinaldehid-3-foszfát (G3P)szénhidrát 
távozik és az anyagcserében hasznosítódik (keményítő, szacharóz, egyéb)

Szacharóz szintézise

Keményítő szerkezete: amilóz (~1000 glükóz α-1,4-es 
kötések), amilopektin (104-105 db glükóz α-1,4-es és 
α-1,6-os kötések, elágazó)
Szintézis helye: kloroplasztisz, amiloplasztisz

Lényege: 
Glükóz-1-foszfátból ADP-glükóz képződik, amik 

α-1,4-glükán láncokká kapcsolódnak össze.

Szacharóz szerkezete: egy glükóz és egy fruktóz 
molekulából álló diszacharid.  Szintézis helye: citoplazma

Lényege:
A  trióz-foszfát fruktóz-1,6-biszfoszfáttá alakul, ami tovább 
alakul fruktóz-6-foszfáttá. Egy UDP-glükózzal kapcsolódik a 
fruktóz-6-foszfát és szacharóz-6-foszfát képződik. Végül ez 
defoszforilálódik, és szacharóz szintetizálódik.

(Forrás: Wikipedia. Peter coxhead. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

A Calvin ciklus egyenlege

G3P

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en


Fotorespiráció: a Rubisco oxigenáz aktivitása dominál
Szárazság és/
vagy magas hőmérséklet → sztóma zárás → CO2 koncentráció 

csökken
→ Rubisco CO2/O2 szelektivitása 

csökken

A peroxiszómára azért van szükség, mert az átalakulások során reaktív oxigénforma képződik, amit a 
peroxiszóma antioxidáns rendszere semlegesít, így az nem okoz károsodást. 

A mitokondriumban az átalakulások során CO2 és NH3 szabadul fel. A fotorespirációval a rendszer extra 
gerjesztési energiát (NADP) is keletkeztet. Az NH3 a kloroplasztiszban a glutamin szintetáz (GS)-glutamát
szintáz (GOGAT) enzimrendszerrel reasszimilálódik (=újra beépül aminosavba). 

A fotorespiráció lényege:
A kloroplasztiszban a Rubisco oxigenáz aktivitása dominál, a ribulóz-1,5-biszfoszfátból egy 
glicerinsav-3-foszfát (ami be tud lépni a Calvin ciklusba) és egy 2-foszfoglikolsav (ami nem 
képes erre) képződik. Ez szervesanyag veszteséget jelent. Ezért két db. 2 szénatomos 
foszfoglikolsav több lépésben a peroxiszóma és a mitokondrium részvételével egy 3 
szénatomos glicerinsav-3-foszfáttá alakul vissza, ami így részt vehet a ribulóz-1,5-biszfoszfát 
újrafelépítésében és a CO2 fixálásban, 1 CO2 pedig felszabadul.

a RUBISCO oxigenáz
aktivitása kerül előtérbe = 
fotorespiráció zajlik le

ennek következtében…

A mitokondriumban felszabadult CO2 visszatáplálódhat a Calvin-ciklusba, és olyan körülmények között táplálja azt, 
mikor a levegőben nincs elég CO2. Ha nem így lenne, elektronok lépnének ki az elektronszállító láncból, aktivált 
oxigénformák keletkeznének és tönkretennék a fotoszintetikus membránokat. 



A széndioxid fixálásának C4-es és CAM útjai

A C4-es és CAM fotoszintézist folytató növények hatékony CO2 koncentráló 
mechanizmussal állandó, magas CO2 koncentrációt képesek fenntartani a Rubisco
közelében, így annak oxigenáz aktivitása nem kerülhet előtérbe, vagyis a 
fotoszintézis hatékonyságét rontó fotorespiráció megakadályozható. 

Jellegzetes levélszerkezet=Kranz-anatómia 
(pl. kukorica): 

Calvin-ciklus (RUBISCO) csak a nyalábhüvely 
sejtekben

C4

Mezofill sejt: Nincs 
Calvin ciklus, a CO2

foszfoenol-piruváthoz
kapcsolódva fixálódik, 
4 szénatomos 
oxálecetsav, majd 
almasav képződik.

CAM

Sivatagi pozsgásokban, amik sztómáikat nappal 
zárva tartják, így a CO2 fixáláshoz nem lenne 
elegendő CO2. Megoldás: az éjszaka nyitott 
sztómákon a CO2 felvevődik, azonban csak nappal 
fixálódik, vagyis a folyamatok időben elkülönülnek.

Nappal az almasav a 
vakuólumból mobilizálódik
és a kloroplasztiszban
piruváttá bomlik CO2

felszabadulása mellett. 
A CO2 a Calvin-ciklusban 
fixálódik.

Nyalábhüvely sejt: 
Az almasav piruvátra
bomlik, CO2

felszabadulása mellett 
(CO2 koncentrálás). A 
CO2 a Calvin-ciklusban 
fixálódik, a piruvát a 
mezofillum sejtbe 
szállítódik.

Éjszaka a felvett CO2

oxálecetsavon keresztül 
almasavvá alakul a 
kloroplasztiszban, majd az 
almasav a vakuólumokban
raktározódik. 
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Biokatalizátorok, enzimek előállítása, módosítása. 
Fehérjetermeltetéshez szükséges molekuláris módszerek, a 

kihozatalt meghatározó celluláris folyamatok.

Biológia BSc 19A tétel



Fehérje termeltető rendszerek

Prokarióta rendszerek
 Escherichia coli:  Gram-, jól ismert, könnyű kezelhetőség nagy mennyiségű biomassza, ismert 

vektorok, sokféle fehérje termeltethető benne,  laboratóriumi törzsek, nem jól szekretál, nincs 
poszttranszlációs módosítási rendszere, belül reduktív atmoszféra

 Bacillus subtilis: Gram+, jól ismert, iparilag használatos törzs, erős szekréciós képesség,  de nincs 
poszttranszlációs módosítási rendszere, könnyű kezelhetőség, nagy mennyiségű biomassza, ismert 
vektorok, integrálódó vektorok

Eukarióta rendszerek
 Élesztő: gyorsan szaporodó eukarióta sejtvonalak, igen sok ismeretanyag, iparilag jelentős törzsek, 

könnyű kezelhetőség, ismert vektorok, replikálódó és integrálódó, jó szekréciós képesség, 
poszttranszlációs módosítások lehetősége – nem feltétlenül kompatibilis a magasabbrendű 
poszttranszlációs módosításokkal

Emlős sejtvonalak: sokfajta fehérje csak így termeltethető, tranziens expressziós rendszerek (relatíve 
gyors, de korlátozott), stabil expressziós rendszerek (tapasztalatot és hosszú optimalizálást igényel), 
farmakológiailag pontos poszttranszlációs módosítások
Egyéb expressziós rendszerek: növényi illetve rovarsejtes expressziós rendszerek.



Stratégiák fehérjék túltermeltetésére

Konstitutív termeltetés: 
 fehérje a teljes növekedési fázis alatt expresszálódik, egyszerűbb
 a biomassza termelés és a célfehérje expresszió egyidőben történik → növekedés 

gátlás, a fehérje termelés leköti a sejt energiáit
 Toxicitás esetén nem lehetséges – nincs biomassza képződés
Indukált termeltetés:
 A biomassza előállítása és a fehérjetermelés időben kettéválik
 Növekedés alatt represszált expresszió, egy adott időpillanatban a termelés 

bekapcsolása, derepresszió, aktiválás – általában transzkripciós szinten
 Általánosan használt
 A toxicitással kapcsolatos kérdések megoldhatóak

Homológ fehérjetermeltetés: 
 A termeltetendő fehérje génje termelő organizmusból származik, 
Heterológ fehérjetermeltetés:
 A termeltetendő fehérje génje nem a termelő organizmustól származik
A termelt fehérje akár a mennyisége akár a minősége miatt toxikus lehet a sejt számára  



Génexpresszió szabályozása

Transzkripciós szinten
 A transzkripció iniciációt befolyásoló  szabályozási mechanizmusokon keresztül, 

legáltalánosabban használt szabályozási mechanizmus. A transzkripció 
elongációja során a génben terminációs szignálok kerülendők. Transzkripció 
terminációja Rho függő vagy független, a rendszer túlterheltségének 
elkerülésére kell használni

Posztranszkriciós szinten
 A mRNS-ek degradációja prokariótákban meghatározó, a cél mRNS-eket 

stabilizálni kell
Transzlációs szinten
 A transzláció iniciációjának szintjén fontos a cisz elemek megfelelő minősége, 

szerveződése
 A transzláció elongációjánál a célgén kodonpreferenciájának beállítása a 

gazdasejthez, megoldás génszintézis, vagy a gazdasejt kodonpreferenciájának 
beállítása

 Termináció: a rendszer túlterheltségének elkerüléséhez kell
Poszttranszlációs szinten
 A fehérjék stabilitásának megóvása, proteázok eltávolítása, szekréció, inclusion 

body termeltetés.
 Fehérje folding: a termeltetés és a fehérje folding összhangba hozása, aktív 

fehérjék képződése
 Az expresszió és a szekréció sebességének összehangolása



Génexpresszió szintjének monitorozása

Aktivitás szinten:
 A fő cél minél több aktív fehérjét termeltetni – módszer: aktivitás mérés (ha van 

aktivitás)
Fehérje szinten
 Ha nincs aktivitás: fehérje sincs, vagy nem aktív – módszer: Western blot technika
mRNS szinten
 Ha nincs fehérje, van-e transzkript – módszer: Northern blot vagy RT-qPCR
Riporter gének fehérjék
 Az expresszió szabályozásának modellezésére alkalmasak, modell gén/fehérjék 

segítségével, LacZ, Gfp

DNS fehérje kölcsönhatások taulmányozás

Elektromobility shift assay (EMSA)
 Megmondható, hogy egy DNS köt-e fehérjét, milyen erősen, supershift assay-vel a 

fehérje minődésége is meghatározható
Dnáz I footprint
 Arra ad választ, hogy a fehérje/fehérjék hova kötődik a DNS-en, továbbfejlesztésük 

az interferencia esszék
UV keresztkötés
 A DNS kötő fehérje mérete becsülhető



Transzkipció szabályozása 

Transzkripció iniciációja prokariótákban
 Transzkripció iniciációja: Holoenzim= RNS polimeráz +  faktor (ez utóbbiból több van, 

típusuk, expressziós szintjük változó, háztartási gének 70)

Operon: Közös szabályozás a gének egy transzkipten
Regulon: Közös szabályozás, a gének több transzkripten

Globális transzkripciós faktorok
A genomban igen sok gén expressziójának szabályozása, pl FNR, kétkomponensű 
szabályozó rendszerek (ArcAB, NarX/L, P/Q, CAP)
Lokális transzkripciós faktorok
Egy adott gén, géncsoport szabályozásáért felelős, pl LacI

E. coli génexpressziós rendszerekben használt szabályozó mechanizmusok

lac szabályozás: kettős szabályozás, laktóz/allolaktóz indukál/derepresszál LacI
represszoron keresztül, glükóz primer szénforrás, glükóz deaktivál cAMP/CAP rendszer. 
Hátrányok: szivárgó rendszer (permeáz, LacZ katalizálta allolaktóz), glükóz gátlás 
(megoldás, lacUV5/tac promóter)
trp szabályozás: transzkripció/ transzkripció+transzláció szinten – attenuáció, hátrány: 
tápanyagelvonással kell indukálni
araC szabályozás: arabinóz szabályozás AraC-n keresztül hangolható promóter



Poszttranszkripciós szabályozás, mRNS degradáció

 A mRNS-ek lebomlása sokkal gyorsabb prokariótákban, mint eukariótákban, 
alkalmazkodási mechanizmus

 Vizsgálati módszerek: transzkripció gátlás, RNáz gének deléciója, Northern 
blot, RT-qPCR

 A koregulált policisztronos struktúra nem jelenti a cisztronok azonos 
mennyiségét transzkripciós szinten, a mRNS degradációja felülírja 

 Stabilitást meghatározó tényezők: mRNS struktúra, környezeti tényezők, 
degradációs apparátus

mRNS degradációban résztvevő komponensek E. coli-ban
Degradoszóma
 Endoribonuclease E (RNáz E): endoribonukleáz aktivitás, scaffold fehérje, 5' 

monofoszfátot preferál, 5' trifoszfát stabilizál
 PNPase (polynucleotide phosphorylase): 3' → 5' foszfát függő processzív 

exonukleáz, poliadenilációs aktivitás
 Polyphosphate Kinase (PPK): ATP regeneráció,polifoszfát (gátolja a 

degradációt) eltávolítás
 ATP függő DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) helikáz: a másodlagos struktúrák 

kinyitása, széttekerése
Egyéb enzimek
 RNáz II: a sejt 3'  5' exoribonukláz aktivitásának 90%-a. a PNPáz-zal 

együttes deléciója letális !!!
 PolyA polimerázok – cDNS-ek készíthetőek prokarióta mRNS-ekből is.



Transzlációt befolyásoló tényezők

Transzláció iniciációja
Főbb lépései: 
Több lépcsőben transzlációs iniciációs komplex képzédése
50S+30S + IF1, IF2, IF3, fMet-tRNSMet+ mRNS
Befolyásolható – elsősorban cisz – elemek
 Start kodonok – AUG, GUG TUG
 Shine-Dalgarno szekvencia: komplementer a 16S rRNS 3’ végéhez
 A két előbbi elem távolsága (!), köztük levő szekvencia minősége.
 Upstream nem-transzlálódó szekvenciák: fehérje kötés, de inkább mRNS stabilitás

Transzláció elongációja
Meghatározó heterológ fehérjeexpresszió esetén
 Kodon preferencia: a gén illetve a gazdasejt - háztartási – génjeinek kodon 

preferenciájának harmonizálása
 Kodon preferencia: kódoló gének illetve horizontális géntranszferek jóslására is 

használható
 Megoldás:

gének újraszintetizálása a gazdasejt kodonpreferenciájának megfelelően
gazdasejt tRNS készletének bővítése, bevitt ritka tRNS génekkel

Transzláció termináció
Stop kodonok : UAA (RF1, RF2), UGA (RF1), UAG (RF2), 



Fehérje stabilitás kérdésköre – proteolízis E. coli-ban

Proteolitikus ezimek – proteázok
Két fő család: ATP függő és ATP független proteázok (ATP-áz aktivitás nem a 
peptid hanem a másodlagos kötések felbontásához kell)
 ATP függő proteázok, Lon illetve ClpA/P. Lon a fő – szerin – homotatramer 

proteáz, Clp heteromultimer: ClpA: ATP-áz, ClpP: protáz alegység. Mind a 
kettő szerin protáz, hósokk szigma faktor regulálja, deléciójuk lehetséges 
fenotipikus hatásokkal: poliszaharid burok képződés, UV érzékenység. 
Megoldás fermentációs eszközökkel vagy genetikai megoldásokkal: cps, galE, 
rcs, sulA mutációk. 

 Nem ATP függő proteázok: endoproteázok, endopeptidázok: a 1,5 kDa-nél 
kisebb peptidek további bontása egészen aminosavakig.

 Egyéb proteázok:OmpT, DegP membrán/periplazmatikus protázok,  < 4% 

Fúziós fehérjék

A fúziót gén szinten hozzuk létre úgy, hogy a fúziós partnerek génjeit 
a megfelelő leolvasási keretben úgy klónozzuk össze, hogy az 5’ vég felőli génhez 
tartozó transzlációs stop kodon ne szerepeljen. Így egy polipeptidláncot kapunk, 
amelyben a kiinduási fehérjék egymást követő régiókként, doménekként 
helyezkednek el.
Előnyei: Óriási előny a tisztítás során, affinitás oszlopok
Kis peptidek esetén a fúzió proteolitikus stabilitást jelenthet
szignálpeptiddel való fúzió, szekretált fehérje



Fúziós fehérjék

Fúziós lehetőségek:
 N- vagy C-terminális fúzió, tandem fúziók, kombinált fúziók, szekréciós szignál szekvenciával való fúzió –

szekrécióhoz
 Fontos megállapítani a termeltetni kívánt fúziós fehérje 3D szerkezetét – ha a fúziós partner a fehérje belsejébe 

kerül  a tisztítás nem működik. Előre kell tervezni, számítógépes modellezéssel.
 Fúziós partnerekkel befolyásolható a termék oldékonysága mind oldható (MBP. GST) mind oldhatatlan irányban 

(trpII, CII)
Fúziós partner leválasztása
Kémiai, de inkább biológiai módszerekkel
Használatos enzimek: X-faktor, trombin, enterokináz stb. Fontos, hogy a proteázok a felismerési szekvencia C-
terminálisánál hasítanak.

Fehérje szekréció E. coli-ban

A megtermelt fehérje kijuttatása az extracelluláris térbe, periplazmába vagy a 
membránokba
Előnyei
 A tisztítás sokkal egyszerűbb, a termék a sejtektől könnyen elválasztható
 Folyamatos fermentáció lehetséges membránreaktorban
 A periplazma illetve az extracelluláris tér sokkal oxidatívabb, korrektebb protein 

folding
 A fehérje degradáció sokkal csekélyebb mértékű, proteolitikusan stabilabb 

termékek E. coli esetén



Fehérje szekréció E. coli-ban

Fő protein transzport mechanizmusok baktériumokban
Kotranszlációs transzport: 
SRP, signal recognition particle,  és receptora, E. coli homológ: Ffh forty five homolog, 
FtsY
Poszttranszlációs transzport
Sec útvonal: egyszerű kofaktor mentes polipeptidekre
Tat útvonal: több alegységes enzimekre, amelyek kofaktorokat is tartalmaz(hat)nak 
transzport: a fehérje összeszerelődése után
Szignál szekvenciák Gram- baktériumokban 
N-terminális: pozitívan töltött aminosavak, H: hidrofób régió, kompatibilis a membrán 
vastagságával, hasítási motívum: AlaXAla↓Ala
Sorsa: transzportot követően szignál peptidázok lehasítják  a végleges fehérje kisebb, 
mint a gén által jósolható.

Sec  útvonal
Poszttranszlációs transzport egyszerú fehérjék exportjára
Komponsensek:
 SecA, 102  kDa, citoplazmatikus, és belső membránkötött, ATP-áz aktivitás, pumpa 

fehérje kölcsönhatás a szállítandó fehérjével.
 SecB, chaperon fehérje, nem engedi a foldingot, szekréció-kompetens állapotban 

tartja a fehérjét
 SeEYEFG: csatorna fehérjék
 SecD: leválasztás a periplazmába



Fehérje szekréció E. coli-ban

Tat útvonal – poszttranszlációs
 Érett, több alegységes – kofaktorral rendelkező 

fehérjék esetén
 Szignál szekvencia: RRxFxLK motívum, Itt is lehasad
 Komponensek: TatABCDE fehérjék, gyűrűszerű 

csatornát képeznek

SRP transzport - kotranszlációs
 SRP/Ffh felismeri a transzportálandó fehérjét
 SRP receptor/FtsY: a SRP/Ffh receptora
 Nem független a Sec transzporttól, csak a SecAB-től
 A Sec csatornát használja
 A transzport GTP-t igényel ATP helyett
 Nincs definiált szignál szekvencia – fehérje 

hidrofobicitás
 Nincs szignál szekvencia lehasítás
 Trigger faktor dönti el, hogy ko- vagy 

poszttranszlációs transzport menjen végbe
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Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez 
 

Késztette: Dr. Lőrinczi Gábor 
SZTE, 2020. 



A társas életmód költségei és nyereségei 

a társas életmód nem magasabb rendű a magányos életmódnál vagy minősül jobb 
adaptációnak annál, hiszen számos költséggel járhat (ld. alábbi táblázat), így csupán akkor 
éri meg csoportban élni, ha a társas életmód fitnesz nyereségei kellőképpen kompenzálják a 
költségeket* a csoport tagjai számára 

költségek nyereségek 

nagyobb feltűnőség a ragadozók számára, ill. az 
élősködőkkel való fertőződés nagyobb kockázata 

hatékonyabb védelem a ragadozók, ill. élősködők 
ellen (pl. „sokszem effektus”, „hígulási effektus”, 
közös védekezés lehetősége, stb.) 

fokozottabb versengés a táplálékért hatékonyabb táplálékszerzés (pl. információcsere 
lehetősége, közös vadászat, stb.) 

kihasználás nagyobb lehetősége (pl. alárendeltség, 
kannibalizmus, „potyázás”, költésparazitizmus, 
páron kívüli kopuláció, stb.) 

lehetőség mások kihasználására 

a társas életmód nettó nyeresége természetesen nem feltétlenül egyformán oszlik meg a 
csoport tagjai között, ugyanis a jobb pozícióban lévő, ill. domináns (pl. idősebb, nagyobb 
termetű vagy tapasztaltabb) egyedek egyéni fitnesz nyeresége jellemzően nagyobb 

*fitnesz nyereség/költség: valamely (pl. morfológiai, viselkedésbeli, stb.) jelleg pozitív/negatív hatása a szaporodóképes kort megérő 
utódok vagy a következő generációba átadott allélmásolatok számára 



A csoportos védekezés és táplálékszerzés nyereségei 

a ragadozók/élősködők elleni csoportos védekezés fitnesz nyereségei:  

• közös védekezés lehetősége („sok lúd disznót győz”) 

• ragadozó konfúziója: a csoport méretének növekedésével csökken a ragadozó 
eredményessége, ill. próbálkozásainak sikere 

• „sokszem effektus”: a csoport méretének növekedésével nő a ragadozó 
detektálásának a távolsága, ill. funkciófelosztás esetén csökken az egy egyedre eső 
(per capita) figyelési idő („több szem többet lát”) 

• „hígulási effektus”: a csoport méretének növekedésével csökken az egy egyedre eső 
(per capita) predációs/parazitáltsági kockázat 

 

a csoportos táplálékszerzés fitnesz nyereségei:  

• a lecsökkent ragadozó figyelés több időt hagy a táplálkozásra („sokszem effektus”) 

• információcsere lehetősége a csoport (mint „információs központ”) tagjai között a 
táplálék (pl. efemer táplálékkészletek) helyéről  

• közös vadászat lehetősége a ragadozóknál (összehangolt zsákmányejtés vagy 
egyszerű pánikkeltés a zsákmányállatok között) 



Optimális csoportméret 

a csoportméret növekedésével a társas életmód költségei (pl. fokozottabb versengés a 
táplálékért, stb.) nagyobb léptékben növekednek a nyereségeknél (ld. alábbi ábra)  

 

várhatóan a közepes csoportméret lesz az optimális méret, ekkor ugyanis a legnagyobb a 
társas életmód nettó fitnesz nyeresége (azaz a nyereségek és költségek különbsége) 

 

egyes esetekben a csoportméret az optimum fölé növekedhet, mivel az újonnan érkezőknek 
egy bizonyos csoportméretig még így jobban megérheti csatlakozni, mint magányosan élni, 
bár az optimális méretű csoport tagjai gátolhatják az újabb egyedek csatlakozását, 
legalábbis ameddig a távoltartás költségei nem haladják meg annak nyereségét 

B: a társas életmód nyereségei 

C: a társas életmód  költségei  

X: optimális csoportméret 



A társas interakciók típusai 

a társas interakciók 5 típusát különíthetjük el az alapján, hogy a résztvevő feleknek az 
interakció fitnesz költséggel vagy nyereséggel jár: 

Interakció típusa 

Közvetlen (direkt) szaporodási sikerre 
(fitneszre) való hatás 

donor  
(segítő, „helper”) 

recipiens 
(kedvezményezett) 

önző viselkedés + .- 

rosszindulatú viselkedés .- .- 

mutualizmus (kooperáció) + + 

reciprocitás (kölcsönösség) + (késleltetett) + 

altruizmus (önzetlenség) .- + 

rosszindulatú viselkedés: mindkét fél számára direkt fitneszköltséggel jár, ha azonban nem 
közeli rokon egyedek ellen irányul, akkor a donor ezáltal megsegítheti a közeli rokonait (mint 
másodlagos recipienseket) → pl. a lánytestvér lárvák segítése a gazdában élő más, idegen 
vagy nem közeli rokon (pl. hím) lárvák elpusztításával a Copidosoma floridanum nevű 
szivárványfürkész „gyilkos” (katona) nőstény lárváinál 



Kooperáció az egyedek között 

az egyedek alapvetően „önzők”, azaz a saját érdekeiket nézik, nem pedig a csoport érdekeit, 
de kooperálhatnak másokkal, ha abból direkt vagy indirekt fitnesz* nyereségük származik 

 

kooperáció: olyan a recipiens partner fitneszét növelő viselkedés, amely legalább részben a 
recipiens számára előnyös volta miatt alakult ki az evolúció során 

 

a kooperatív (segítő) viselkedés 3 megjelenési formája: 

• mutualizmus: a donor számára is direkt fitnesznyereséggel jár, mivel a segítsége 
azonnal megtérül → pl. közös vadászat oroszlánoknál 

• reciprocitás (kölcsönösség): a donor számára késleltetett direkt fitnesznyereséggel 
jár, ugyanis a segítségét később viszonozhatják (a recipiens vagy a csoport más 
tagja) →  pl. táplálékátadás az éhező egyedeknek vérszopó denevéreknél 

• altruizmus (önzetlenség): a donor számára direkt fitneszköltséggel jár, ugyanakkor 
indirekt fitnesznyereséget jelenthet ha a számára költséges tettel a saját rokonait 
segíti, mivel így a saját génjeinek a rokonokban lévő másolatait segít továbbadni        
→ pl. ragadozót jelző (és annak figyelmét felhívó) vészjelzés adása földikutyáknál 

*direkt fitnesz: az egyed reproduktív outputja, azaz a saját túlélő és szaporodó utódok száma; indirekt fitnesz: egyéb rokonok                    
(pl. testvérek) túlélését és szaporodását segítő viselkedésből fakadó genetikai nyereség; inkluzív fitnesz: direkt + indirekt fitnesz, azaz a 
teljes genetikai hozzájárulása egy adott egyednek a következő generáció génállományához 



Altruizmus és rokonszelekció 

rokonszelekció: olyan viselkedésre irányuló szelekció, amely csökkenti a donor (altruista) 
fitneszét miközben növeli a rokonokét 

 

Hamilton-szabály: az altruizmus akkor adaptív, ha a donor (altruista) fitnesz költsége kisebb, 
mint a recipiensek fitnesz nyeresége, ami a rokonsági fok függvénye, azaz 

r = donor (altruista) és a recipiensek (kedvezményezettek) 
közötti átlagos rokonsági fok* 

B = recipiensek (kedvezményezettek) fitnesz nyeresége  
(pl. több szaporodóképes kort megérő utód) 

C = altruizmus fitnesz költség a donor (altruista) számára 
(pl. egyéni szaporodás elvesztése) 𝒓𝑩 − 𝑪 > 𝟎 

𝒓𝑩 > 𝑪 

vagy 

ha pl. az altruista saját életének feláldozása árán (C.=.1) megmenti legalább 3 édestestvérét 
(0,5.×.3.–.1.>.0 → 0,5.>.0), legalább 5 unokaöccsét/unokahúgát (0,25.×.5.–.1.>.0 → 
0,25.>.0) vagy legalább 9 unokatestvérét (0,125.×.9.–.1.>.0 → 0,125.>.0), akkor indirekt 
fitnesz nyereségre tesz szert 

 

az altruizmus tehát csak látszólag „önzetlenség”, valójában az altruistának nyeresége 
származik belőle 

*rokonsági fok (r): annak valószínűsége, hogy két egyed egy közös őstől azonos allélt örökölt  



Euszocialitás 

euszociális életmód: 

• előfordulás: termeszeknél, számos fullánkos hártyásszárnyúnál (pl. társas 
redősszárnyú darazsak, hangyák, poszméhek, stb.), az Austroplatypus incompertus 
nevű ambróziabogár fajnál, ill. két rágcsálónál (csupasz turkáló, Damara-turkáló) 

• előfeltételek: (1) kolóniatagok közötti szoros rokonság, ill. (2) a fészekben vagy 
egyéb tartós lakóhelyen való élés 

• alapkritériumok: 

i. generációk átfedése, azaz több (legalább két) generáció együttélése 

ii. tartós, kooperatív (közösen történő) ivadékgondozás 

iii. reproduktív funkciófelosztás, azaz fertilis és nem fertilis kasztok elkülönülése 

 

euszociális kolónia tagjai:  

• királynő(k) (pl. hangyák) vagy királynő és király (pl. termeszek) mint fertilis egyedek 

• előbbiek utódai: 

▫ dolgozók (pl. hangyák) vagy dolgozók és katonák (pl. termeszek) mint nem 
fertilis (szubfertilis vagy steril) egyedek 

▫ leendő királynők és hímek (pl. hangyák) vagy királynők és királyok                    
(pl. termeszek) mint fiatal fertilis egyedek 



Euszocialitás 

a nem fertilis egyedek (dolgozók, katonák) tehát altruisták (donorok, „helperek”), amelyek, 
mivel tipikusan nem szaporod(hat)nak, a fitneszüket csupán indirekt módon tudják növelni, 
mégpedig a szüleik (királynő, király) és szaporodóképes testvéreik (leendő királynők, 
királyok) mint recipiensek reprodukciós sikerének, ill. a kolónia túlélési esélyének 
növelésével 

 

megérheti a szülői fészekben maradni és altruistának lenni, azaz időlegesen vagy 
véglegesen lemondani az egyéni szaporodásról, és ehelyett a rokonokat gondozni 

• ha a királynő csak egy hímmel párzott (azaz monogámia jellemző), így a kolónia 
tagjai között kellően magas a rokonsági fok 

• ha az értékes (védelmet nyújtó, táplálékraktárként szolgáló, stb.) fészek 
megörökölhető a reproduktív (királynői, királyi) szerepkörrel együtt 

• ha a sikeres diszperzió (szülői fészek elhagyása), ill. az egyéni szaporodás esélye 
alacsony (pl. a nagy mortalitás miatt) 

• ha a királynő reprodukciós sikere a segítségnyújtás révén jóval nagyobb lesz, mint az 
altruistáké külön-külön 

• ha a táplálékkészletek térbeli eloszlása nem egyenletes, ami megnehezíti a 
táplálékkeresést 
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Mikrobák:

Metanogének:
 archeák, ősi életformák, extremofilek (termofil, pszichrofil, alkalofil, acidofil) -

szélsőséges fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal rendelkező élőhelyeken is 
életképesek

 obligát anaerobok, kemolitotrófok, heterotrófok
 speciális koenzimeik vannak: F420, F430, metanofurán: metán anyagcsere elemei
 3 különböző típus anyagcseréjük alapján:

 acetotróf metanogének (acetátból szén-dioxid és metán)
 hidrogenotróf metanogének (hidrogénből és szén-dioxidból metán)
 metilotróf metanogének (metil csoportot tartalmazó molekulákból metán)

 biotechnológiai felhasználásuk: biogáz termelés (metán és szén-dioxid keveréke)

Metanotrófok:
metán oxidálók, aerobok
kulcsenzim: metán-monooxigenáz: metánból szén-dioxid (köztitermékek: metanol, 
formaldehid, hangyasav) 

szolubilis MMO: sok szubsztrát
partikuláris MMO: szubsztrát csak a metán

biotechnológiai felhasználásuk: metanol termelés, bioremediáció (halogénezett 
veszélyes szennyeződések)



Clostridiumok:
 obligát anaerobok, gram pozitívok, spóraképzők (igen ellenállóak)
 acetogenezis vs. szolventogenezis
 enzimek termeltetése: celluláz (celluloszómával rendelkeznek), amiláz
 C. botulinum: botulin toxin termelése
 C. tetani: tetanospazmin toxin termelése
 C. acetobutylicum: szerves oldószerek (aceton, butanol) előállítása
 C. thermoaceticum: anaerob ecetsav előállítás

Tejsav baktériumok:
 anaerobok, gram pozitívok, nem spóraképzők
 fő fermentációs termékük: tejsav
 homo vs. heterofermentatív anyagcsere
 biotechnológiai felhasználás:

 takarmány tartósítás (silózás), élelmiszer tartósítás
 élelmiszeripari termékek: joghurt, kefír, sajtok, szójaszósz, savanyú káposzta, 

kovászos uborka
 gyógyászatban: probiotikumok

Élesztő:
 eukarióta gomba, fakultatív anaerob
 gyógyszeriparban hasznosítható
 élelmiszeriparban: sör, bor, whiskey készítése
 bioetanol előállítása



Bacillusok:
 aerobok, fakultatív anaerobok, gram pozitívok, spóraképzők
 extremofilek (hő, pH, sók)
 B. licheniformis: alkalikus proteázt termel (mosószerekben, keratin bontásban 

használható)
 B. thuringiensis: delta endotoxint termel, fajspecifikus biológiai rovarirtóként 

használható
 B. anthracis: az egyik legellenállóbb spórával rendelkezik, lépfene kórokozója
 B. substilis: etanol gyárás, bacitracin antibiotikumot termel, szubsztilizin

proteolitikus enzim előállítása
 enzimgyártás: proteázok, lipázok, amilázok, cellulázok előállítása

Pseudomonasok:
 aerobok, gram negatívok, heterotrófok
 P. aeruginosa: szénhidrogén bontásra használható

 alginát poliszacharid termelő, opportunista patogén
 P. fluorescens: nagyon változatos anyagcsere, bioremediációra használható
 P. syringae: „ice protein”, jégkristály képződést segíti, jégesők elleni védekezés

Sugárgombák:
 nevükkel ellentétben baktériumok
 mikorrhizát alakítanak ki növényekkel
 másodlagos anyagcsere termékei bioaktív anyagok (streptomicin)



Sejtek tenyésztése, fermentáció:

 általános feltételek: megfelelő hőmérséklet, pH, szén, nitrogénforrás, oxigénforrás
 sejtek növekedése: Monod kinetika írja le: megmutatja, hogy a növekedést mennyire 

limitálja a tápanyagok vizes közegben mérhető koncentrációja
 prokarióták tenyésztése: ipari komplex tápok használhatóak (melasz, kukorica szirup, 

manióka, tejsavó)
 eukarióták tenyésztése nehezebb, több komponensre van szükség: megfelelő szén, 

nitrogénforrás; vitaminok, lipidek, szervetlen sók, hormonok, növekedési faktorok
 fermentálást megelőzően a tápoldatot, bejuttatott gázokat sterilezni szükséges:

 szűréssel: pórusméret kisebb legyen, mint a mikrobák mérete
 inaktiválással (NaClO, perecetsav, hő, elektromágneses sugárzások)

 fermentáció típusok: batch, fed-batch, folyamatos
 sejtek szaporodásának nyomon követése: 

 Bürker kamra: mikroszkópos módszer, adott térfogatban lévő sejtek számát 
határozzuk meg

 lemezelés: hígítási sort készítünk, majd agar lemezre szélesztünk, a telepek száma 
megegyezik az élő sejtek számával

 turbiditás: spektrofotométerrel meghatározzuk a sejteket tartalmazó oldat 
fényszórását

 sejttömeg mérése: lehet nedves és száraz tömeget is mérni
 metabolikus aktivitás mérése: pl. a metabolikus aktivitás során felszabadult hőt
 Coulter számláló
 Flow citometria



 sejtek elválasztása a tápoldatból:
 centrifugálással (szakaszos, folyamatos eljárások)
 szűréssel (hagyományos, tangenciális szűrés, membránszűrés)

 termékek kinyerése tápoldatból:
 extrakció: szelektív oldószer (extrahálószer) segítségével folyadék fázisból egy 

vagy több komponenst oldunk ki
 micella, reverz micella segítségével: lipid réteggel határolt micellába zárjuk a 

tisztítandó molekulát
 kristályosítás: túltelített oldatot készítünk (pl. bepárlással, hűtéssel) 
 desztilláció (frakcionált): alapja az elegy összetevőinek eltérő illékonysága
 szuperkritikus extrakció: szuperkritikus oldószerrel kioldjuk a kívánt komponenst

 amennyiben a termék intracelluláris a sejteket fel kell tárni:
 mechanikus módszerek:

 French press: hidraulikus dugattyú nagy nyomást generál, nyíláson átpréseli 
a sejteket

 ultrahang: 15-25kHz, kavitációs mechanizmus szerint
 vágókés: nyíró hatás
 golyós homogenizátorok: apró gyöngyökkel, dörzsölő, koptató hatás

 kémiai módszerek:
 szerves oldószer, lúg, sav, detergensek

 enzimatikus módszer: lizozim: Gram+ baktériumok sejtfalát roncsolja

Termékek kinyerése:



Termékek tisztítása, monitoringja:

 kromatográfia:
 gélszűrés

 méret szerinti elválasztás, porózus járatok, nagy molekula rövidebb úthossz
 elektroforézis (egy, kétdimenziós)

 töltött részecske mozog elektromos térben térhálós polimerben
 2 dimenzió esetében izoelektromos fókuszálással lehet kombinálni

 izoelektromos fókuszálás:
 össztöltés alapján választ el
 töltött részecske mozog elektromos térben, pH gradiensben
 a fehérje töltése az izoelektromos pontján semleges, nem vándorol tovább

 ioncserélő kromatográfia (anion, kation)
 felületi töltés alapján választ el
 töltött aminosav oldalláncok elektrosztatikus kölcsönhatásba lépnek a 

hordozóval
 anioncserélő oszlop: pozitív töltésű funkciós csoportokkal rendelkeznek
 kationcserélő oszlop: negatív töltésű funkciós csoportokkal rendelkeznek

 hidrofób kromatográfia:
 hidrofób felületi csoportok a hordozón, melyek a hidrofób fehérje 

oldalláncokkal lépnek kapcsolatba
 affinitás kromatográfia:

 elválasztás specifikus biológiai kölcsönhatás alapján, specifikus ligand
található a hordozón



Termékek tisztítása, monitoringja:

 termék mérése gáz fázisban: gázkromatográf (GC)
 felépítése: vivőgáz, kromatográfiás oszlop, detektor
 GC-MS: ionizáló forrást is tartalmaz, az elektronok a vizsgálandó gáz molekuláit 

ionizálják, molekulákat akár alkotórészeikké bontják (elektromos tér gyorsít, 
mágneses tér eltérít, ion tömeg szerint frakciók jönnek létre, csúcsok megfelelnek 
egy-egy atomfajtának, molekula alkotórésznek)

 detektorok típusai:
 TCD (thermal conductivity detector): elektromosan fűtött szál ellenállását 

mérjük, ami a hőmérsékletétől függ, amit az áramló gáz hővezető képessége 
határoz meg

 FID (flame ionization detector): a hidrogén lángban a szerves vegyületek 
lebomlanak és ionizálódnak, ezért a két elektród 
között a koncentrációval arányos áram fog folyni

GC
GC-MS



 termék mérése folyadék fázisban: folyadékkromatográf (HPLC)
 felépítése: oldószer, kromatográfiás oszlop, detektor
 detektorok típusai:

 UV- VIS (Ultribolya–látható spektrofotometriás) detektor: adott hullámhosszon 
fényelnyelés (ha nincs UV fényelnyelés kromofór csoport szükséges)

 fluoreszcens detektor: választott hullámhosszúságú fénnyel megvilágítás, 
gerjesztés hatására fluoreszcencia

 vezetőképesség detektor: oldat vezetőképességének detektálása, platina 
elektródok közötti ellenállás mérése, arányos az oldott anyag koncentrációval

 RI detektor: átfolyó anyag törésmutatójának mérése, törésmutató változik 
amennyiben a detektálási cella mintát tartalmaz

Termékek tisztítása, monitoringja:

HPLC
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Államvizsga tétel címe: A “moszatok” mint fotoszintetizáló eukarióta szervezetek  
(A “moszatok” plasztiszainak eredete, az egyes moszatcsoportok filogenetikai kapcsolatai, 
rendszerezésük, a fontosabb taxonok jellemzése sejt- és testfelépítésük, diverzitás, 
környezetbiológiai jellegzetességeik alapján.) 

Definíció: Moszatoknak, algáknak nevezzük azokat a fotoszintetizáló eukarióta, legtöbbször vízben élő 
szervezeteket, amelyek legfeljebb telepes testszerveződésűek, azaz nem jutottak el a szövetes szerveződés 
szintjére. Nem tekintjük moszatoknak a telepszerű testfelépítésű embriofitákat (pl. vízben élő mohák, 
redukáltabb vízipáfrányok, telepszerű úszó vagy lebegő életmódú zárvatermők). Prokarióták lévén, nem 
tekintjük moszatoknak a cianobaktériumokat. Fotoszintetizáló moszatok vízi környezeten kívül élhetnek 
szárazföldi élőhelyeken, így talajban, fakérgeken, sziklákon, de lehetnek szimbiózisban egyéb 
élőlénycsoportokkal, pl. a zuzmókban valódi gombákkal, vagy állatokkal a korallokban. Egyes 
fotoszintetizálókból származó nem túl kiterjedt heterotróf csoportokat is a moszatok közé sorolnak, pl. 
parazita zöldmoszatok, fotoszintézisüket vesztett garatos ostorosok, egyes obligát heterotróf euglénák. 



Az eukariótáknak öt, egymástól korán elvált monofiletikus leszármazási vonala (kládja) van: Unikontok, Rhizaria, Excavata, Chromalveolata, 
Plantae. (Archaeplastida). Az ábrában zölddel vannak kiemelve azon taxonnevek, amelyeknek van (legalább egy) fotoszintézisre képes faja. A 
Embryophyta kivételével a megjelölt taxonok tartalmazzák a „moszatokat”. Fontos megjegyezni, hogy a megjelölt taxonokat a bennük 
öröklődő sejtszervecske, a kloroplasztisz teszi alkalmassá a fotoszintézisre, tehát ezeknek a szervezeteknek generációról generációra, 
vertikálisan átadódó plasztisza van. Öröklődő plasztisz tehát megtalálható –nem meglepő módon- a Plantae (növények) klád minden 
csoportjában, viszonylag gyakran a Chromalveolata klád Chromista részkládjában, emellett az Alveolata részkládjában (Dinoflagellata, 
Apicomplexa), de van öröklődő plasztisz a Rhizaria kládban (Chlorarachniophyta és Paulinella csoportjaiban), valamint az Excavata klád 
Euglenozoa (euglénák) taxonjában.  Egyedül az Unikont kládnak nincs öröklődő plasztiszt tartalmazó képviselője. Az ábrából kitűnik, hogy a 
„moszatok” - legalábbis a plasztiszokat befogadó sejtek genomjának nukleáris eredetű szekvenciái molekuláris filogenetikai analízise alapján - 
polifiletikus taxon. Belátható továbbá, hogy azok a fotoszintetizáló szervezetek, amelyek nem tartoznak a Plantae (növények) kládjába, azok 
nem növények, így például a barnamoszatok (Heterokonta) sem, hanem Chromisták. 

A „moszatok” helye 
az eukarióták 
filogenetikai 
törzsfáján 



Az eukarióta plasztiszok 
eredete. Hogyan tettek szert 
plasztiszra az eukarióták? 

Az eukarióta sejtek kialakulását az endoszimbiózis elmélet magyarázza, melynek lényege, hogy az 
eukarióta sejt többféle prokarióta sejt együttműködése révén jött létre. Az olyan sejtszervecskék, 
mint a mitokondriumok vagy a plasztiszok például bizonyos baktériumok bekebelezésével. A 
plasztiszok megjelenése az eukarióta sejtekben ennek a folyamatnak az utolsó lépése, mely csak 
egyes élőlénycsoportokban ment végbe. 

Az endoszimbiózis lépései  
 
Első lépésben egy heterotróf (plasztisszal nem rendelkező) eukarióta sejt (sejtmaggal, mitokondriummal stb.) bekebelez egy 
fotoszintézisre képes prokarióta sejtet, egy Cyanobaktériumot, maga a Cyanobaktérium válik majd az eukarióta sejt plasztiszává. Ez az 
első lépés a plasztisz elsődleges endoszimbiózisa, röviden elsődleges endoszimbiózis. Az elsődleges endoszimbiózist követően a 
bekebelezett Cyanobaktériumot burkoló kettős membrán lesz a belőle kialakuló plasztisz kettős membránja, miközben a bekebelező 
fagoszómális membránja eliminálódik. A baktérium burkolómembránjai közötti peptidoglikán (murein) sejtfal idővel eltűnik. 
További lépés lehet, ha egy már plasztisszal rendelkező sejtet kebelez be egy másik nem fotoszintetizáló eukarióta sejt, úgy hogy a 
bekebelezett sejt plasztisza a bekebelező sejt plasztiszává válik. A bekebelezettek ilyenkor elsődleges endoszimbiózis eredetű plasztisszal 
rendelkező sejtek. Ezt a folyamatot másodlagos endoszimbiózisnak nevezzük. Másodlagos endoszimbiózis során a plasztisz körül 
eredetileg négy burkolómembrán alakul ki (a kettő belső cyanobacteriális eredetű, a következő a bekebelezett külső, legkívüli a 
bekebelező fagoszómális membránjából származik), a bekebelezett sejt membránja egyes taxonoknál (Euglenozoa, Dinoflagellata) 
eltűnik, így a plasztisznak három burkolómembránja marad. A két belső és a két külső burkolómembrán között (a periplasztid térben) 
kezdeti stádiumban megmaradhat a bekebelezett sejt sejtmagmaradványa nukleomorfa formájában (pl. Cryptista, Chlorarachniophyta). 
A másodlagosnál magasabb szintű endoszimbiózisok is előfordulhatnak: Harmadlagos endoszimbiózis esetében a bekebelezett sejtnek 
másodlagos endszimbiózis eredetű plasztisza van. 
Minden szintű endoszimbiózis közös jellemzője, hogy a bekebelező sejt a bekebelezett sejtek génjeinek egyre nagyobb hányadának 
kódolását vonja el a saját nukleáris genomjába, ugyanakkor a plasztisz működéséhez szükséges (a citoplazma 80S riboszómáin 
szintetizálódó) fehérjéknek vissza kell kerülnie a plasztiszba (melynek saját cirkuláris DNS-ei és 70S prokarióta riboszómái vannak). 



Az egyes moszatcsoportok 
plasztiszainak eredete 

Elsődleges endoszimbiózissal szerzett plasztiszt a Plantae (növények) kládjának őse és a Rhizáriákhoz tartozó Paulinella chromatophora. (kék nyilak) A két vonalon 
bekebelezett cyanobactériumok között nagy a filogenetikai távolság.[A korábbi filogenetikai analízisekkel szemben a plasztiszok ősének tekinthető Cyanobaktérium 
lényegesen leszármaztatottabb mai Cyanobactérium csoportokkal áll testvérpozícióban, mint azt korábban feltételezték, legközelebbi mai rokonai fonalas 
szervezettségűek, egyforma eséllyel az Oscillatoriales, a Nostocales, vagy a Stigonematales rendekhez kapcsolódnak.] 

Másodlagos endoszimbiózis eredetű plasztiszok találhatók - némely Dinoflagellata csoport kivételével, ahol harmadlagos endoszimbiózis eredetű plasztisz van - az összes 
többi fotoszintetizáló eukarióta moszatcsoport sejtjeiben. A bekebelezettek mindig a Plantae kládból kerülnek ki. Ezen belül különbséget tehetünk a vörösmoszatokat 
(vagy azoktól nem jelentősen eltávolodott) sejteket bekebelező /vörös vonal/, és a zöldmoszatokat bekebelező /zöld vonal/ szervezetek között. Vörös vonalon szerzett 
plasztiszt a Chromisták őse (valószínűleg a Cryptista külön), és a másodlagos endoszimbiózis eredetű Dinoflagelláták többsége. Zöld vonalon szereztek plasztiszt 
másodlagos endoszimbiózissal a Dinoflagelláták kisebb hányada, a Chlorarachniophyták, és az Euglenozoák. A Dinoflagelláták harmadlagos eredetű plasztisza Chromista 
moszatok több taxonjának egysejtű képviselőinek bekebelezéséből származik.  

Tanulságok: A Föld története során egy sikeres elsődleges endoszimbiotikus esemény játszódott le, mert minden fotoszintetizáló eukarióta plasztisza (a 
Paulinella chromatophoráé kivételével) erre az egyetlen eseményre vezethető vissza, a plasztisz monofiletikus. Maga az esemény mintegy 1-1,2 milliárd 
évvel ezelőtt játszódhatott le. A sikeres elsődleges endoszimbiózis ritkaságának, molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján az lehet a magyarázata, hogy a 
sikeres elsődleges endoszimbiózis feltétele egy egyidejű Chlamidia baktériummal való fertőzöttség volt.  



A moszatok testfelépítési típusai 

Egysejtűek és kolóniáik – mozgás módja szerint: 
Monadoid, monadális: vegetatív állapotban ostor van 
Monadoid kolónia: több sejt alkotja, nagy számú sejt esetében differenciálódás lehet a sejtek működésében 
(Volvox) 
Amőboid, rhizopódiális: vegetatív állapotban nincs ostor, állábakkal mozog, kolóniájuk a plazmódium 
Kokkoid/kokkális: vegetatív állapotban nincs ostor, nem mozognak állábakkal, lebegnek 
a gamétáknak és a spóráknak lehet ostora 
Palmelloid/tetrasporális kolónia: 
vegetatív állapotban nincs ostor, kettő hatványai szerinti sejtszám (4,8,16, 32, ritkán 64) 
 
Többsejtűek vagy több sejt értékűek: 
Fonalas: 
egyenes, elágazó, vagy el nem ágazó fonalakból állnak 
sejtenként egy sejtmaggal 
Talluszos/telepes/talloid: 
minimálisan két irányban történik a szervezet kialakulása 
sejtenként egy sejtmag 
Szifonális/cönoblasztikus: 
a szervezet egysejtű, de benne számos sejtmag található 
[A szifonális és a fonalas-talloid formák kombinálódhatnak, pl. több sejt, sejtenként több sejtmaggal 
(Cladophora), többféle sajt van ugyanabban az organizmusban (Chara). Speciális forma a dazikladális: 
makroszkópikus egysejtű test egyetlen hosszú életű sejtmaggal (Acetabularia).] 



A moszatok rendszerezése 

A hagyományos rendszerekben az eukarióták öt országát különítik el: többsejtűségig eljutott kládot képviselnek az Animalia (állatok), 
Fungi (valódi gombák), Plantae (növények) és a Chromista (növényszerűek) országai. Mindazon leszármazási vonalak, amelyek nem 
jutottak el a fejlett többsejtűségig a Protozoa (egysejtűek) országába tartoznak. A Protozoa parafiletikus taxon.  Fotoszintetizáló 
szervezetek az Animalia és a Fungi országok kivételével mindegyikben vannak. 

Protozoa  - egysejtűek országa 

Chlorarachniophyta (Rhizaria – klád) 
5 nemzetség, < 20 faj, trópusi, mérsékeltövi tengerek, mixotróf táplálkozás 
- a sejtek csupaszok, amőboidok, egysejtűek, a sejteket filopodiumok hálószerű plazmopodiummá kapcsolják. 
- másodlagos endoszimbiózis eredetű színtest, a kétlebenyű, melyet négyes membrán takar. A tilakoidok1-3-as kötegeket alkotnak, 
klorofill-a és -b, nukleomorfa. Chlorella testvér bekebelezett zöldmoszat. 

Euglenozoa – ostoros moszatok (Excavata – klád) 
~100 nemzetség, ~ 1000 faj, főleg eutróf (tápanyaggazdag) édesvizek, fakultatív fototróf, mixotróf táplálkozás, ragadozók is, az ozmotrófok 
gyakran élősködő obligát heterotrófok. Vízvirágzást okozhatnak. 
- méretes, 50-60, esetleg 100 m-es sejtek, henger (Euglena) vagy lapított (Phacus) vége felé elkeskenyedő sejtalak, amely a pellikula 
révén erős alakváltozásra képes. 
- monadoid testfelépítés, ostoruk van, legtöbbször 1 nagy, és egy redukálódott második, az ostor a sejt csúcsi végén lévő tömlő formájú 
üregecskéből (ampulla) ered, melynek külső szűk nyílása a garat. Ragadozóknál kiölthető. Az ampulla hátsó részéhet pulzáló vakuólum 
kapcsolódik (lüktető űröcske).  Hematokróm tartalmú, vöröses szemfolt a citoplazmában található, nincs kapcsolatban a színtesttel és 
közvetlenül az ampulla oldalánál, a hosszú ostor bazális duzzanata közelében található. Változatos alakú pirenoid. 
- a sejtfelszínt pellikula alkotja, ami változó alakot biztosít a mikrotubulus – endoplazmatikus retikulum rendszer révén 
- sejtfal nincs, de tokot képezhetnek (Trachelomonas, Strombomonas), ami poliszacharidból áll, vas- mangán sóktól sötét  
- a sejtmagban a kromoszómák az osztódás interfázisában is láthatók, endonukleáris mitózis (nem oszlik fel a sejtmaghártya), csak mitózis 
ismert, ivarosság nincs 
- plasztisz másodlagos endoszimbiózis eredetű ősi zöldmoszat (Prasinophyta) bekebelezésével, klorofill-a és -b, a színtesteket hármas 
membrán borítja, hármas kötegekbe rendeződött tilakoidok 
- mitokondriumok lemezes szerkezetűek, lizinszintézis AAA úton (alfa-amino-adipinsav) 



Dinoflagellata  – páncélos ostorosok (Chromalveolata – klád, Alveolata részklád) 
350 nemzetség ~ 2000 faj, ebből 1700 tengeri, + 2500 fosszilis faj, a Szilur kor óta ismert. Mixotróf táplálkozás, döntő többség 
fotoszintetizál. Sajátos táplálkozási mód a pallium nevű nyálkaszerű sejttartalom kibocsátása, majd a megemésztett moszatok 
visszaszívása a sejtbe. Monadoidok. A tengeri fajok között szimbionta (pl. korallokban) és parazita fajok is ismertek. Vízvirágzást 
okozhatnak (Gymnodinium, Karenia, Dinophysis), melynek során toxinokat termelhetnek („red tide”). A tengeri világító fajok a luciferáz 
enzimeknek köszönhetően világító vízvirágzást okoznak (Noctiluca). Nevezetes édesvízi fajuk a balatoni fecskemoszat (Ceratium 
hirundinella) tiszta vizet jelez. 
- felszínüket cellulóz „péncél” borítja, a cellulóz páncél változatos alakú, rajta hosszanti szulkusz és haránt irányú cingulum barázdát 
különböztetünk meg  a kettő metszeténél (pleurokont /oldalsó/ helyzetben) 2 különböző ostor található: a cingulumban futó ostoron 
hullámos hártya, a sulcusban futón két sor masztigonámánál finomabb pillasor látható, az ostorok eltérő módon funkcionálnak 
- plasztiszaik másodlagos endoszimbiózissal alakultak ki, mind vörös, mind a zöld vonalon, de vannak közöttük harmadlagos 
endoszimbionták is, a színtest a 3-as burkolómembránnal borított úgynevezett dinoplaszt, nincs kapcsolatban az ER-mal és a 
magmembránnal, a tilakoidok túlnyomórészt hármas köteget alkotnak, színanyagok: klorofill-a, + -c1, -c2, zöld vonalon  -b, a plasztisz a 
csoportban polifiletikus eredetű. A befogadó sejt tekintetében parafiletikusak, mert az Apikomplexa csoport (ide tartoznak pl. a malária, 
a toxoplazmózis kórokozói) molekuláris filogenetikai analízisekkel megerősítetten fotoszintézisét vesztett dinoflagellatáknak 
tekinthetők. 
- a sejtmag, a dinokarion ősi, nyugalmi állapotban jól láthatók a kromoszómák, a kromoszómák hisztonokkal nem stabilzáltak, nem 
oszlik fel a sejtmaghártya   endonukleáris mitózis, ivarosság van. 
- mitokondrium csöves, a lizinszintézis DAP-os úton fut (diamino-pimelinsav). 

Paulinella spp. (Rhizaria – klád) 
10 faj / 1 (esetleg 2) fotoszintézisre képes faj, a Paulinella fajok amőboid egysejtűek, édesvizekben, leginkább tőzeglápokban élnek, nem 
tömegesek. 
 - tokjukat kovatartalmú sorokba rendezett lapocskák alkotják, a tok nyílásából gyorsan mozgó filopódiumok állnak ki,  
- Paulinellia nemzetség 9 faja közül egynek, a Paulinella chromatophorának vannak „plasztiszai”, sejtenként 1 vagy 2. A plasztisz 
elsődleges endoszimbiózis eredetű, a Glaucophyta cianellumaihoz hasonlók. A Paulinella chromatophora gazdasejtje a Rhizaria kládba 
tartozik, az Euglyphidae bazális csoportja, a Paulinella chromatophora „plasztisza” nem azonos eredetű a Plantae regnum plasztiszaival, 
így közvetve a másodlagos és harmadlagos endoszimbiózissal keletkezett plasztiszokkal sincs leszármazási kapcsolatban. A Paulinella 
chromatophora populációk kromatofórjai monofiletikus eredetűek, öröklődők, a Paulinella chromatophora egy nagyon kezdeti 
állapotban megrekedt, a Plantae-től független – egyben filogenetikai értelemben sikertelen – elsődleges endoszimbiózis-eseményre 
példa.  
- Ivaros szaporodása nem ismert. 



Chromista – növényszerűek országa 
(Rendszer Cavallier-Smith szerint) 

Regnum: Chromista (Chromalveolata-klád, Chromista 
részklád) 
- lizinszintézis DAP (diamino-pimelinsav) úton, 
- mitokondrium csöves, 
- másodlagos endoszimbiózis eredetű plasztisz a “vörös 
vonalról”, 4 burkolómembrán, CER – kloroplaszt-
endoplazmatikus rendszer (a plasztisz külső burkoló membránja 
az endoplazmatikus retikulumon keresztül kapcsolódik a 
sejtmaghártyához), klorofill a + c. 
- jellemző ostortípus a heteropleurokont (két oldalsó helyzetű, 
különböző hosszúságú és funkciójú ostor), masztigonéma 
(duzzadt alapú ostorpilla) 
- cellulóz sejtfal, gyakran kova, vagy mész berakódással. 

Cryptophyta – garatos ostorosok 
12 nemzetség, 200 faj, tengerek, édesvizek, 
brakkvizek, kevés obligát heterotróf, több 
mixotróf, monadoid testfelépítés 
- két különböző hosszúságú ostor, 
szubakrokont helyzetben, a hosszabbikon két 
sor pilla található, a rövidebbik ostor csupasz, 
vagy egysorosan pillás. 
- dorzoventrálisan lapított sejtek, garat, 
lüktető vakuólum,  
- sejtenként egy, ritkábban kettő nagy 
plasztisz, tilakoidok kettős kötegekben, 
nukleomorfa. Fikobilinek vannak, 
fikobiliszómák nincsenek.  

Haptophyta – mészmoszatok  
75 nemzetség, 500 faj, trópusi tengerek, 
monadoid testfelépítés, de vannak egyéb 
egysejtű sőt trichális formák is. Egyes fajok 
(Coccolithus pelagicus) meleg tengervízben 
(>28oC) való tömeges elszaporodása jelentős 
és gyors negatív visszacsatolódást idéz elő az 
általuk levegőbe juttatott DMS (dimetil-
szulfid) felhőképző hatása miatt.   
- két csúcsi helyzetű (akrokont), nem 
masztigonémás hagyományos (9 + 2) 
mikrotubuláris szerkezetű ostor + egy kétes 
funkciójú merev harmadik haptonéma 6-7, 
rendezetlen mikrotubulussal, 
- a Golgi-készülék az ostor alapi része és a 
sejtmag között helyezkednek el. 
- a sejt felszínén gyakran apró, lapos vagy 
tüskés pikkelyek találhatók, melyek 
legtöbbször cellulózból állnak és sűrűn borítják 
azt, de lehetnek mésztartalmúak is. A mész a 
poliszacharid pikkelyalapra rakódik rá, így jön 
létre a Coccolithales rend nemzetségeire 
jellemző kokkolit, mely a geológiai 
kormeghatározásoknál alkalmazható, 
- innentől a plasztiszban a tilakoidok hármas 
kötegűek, nincsenek fikobilinek. 

Diatomea (Bacillariophyta) – kovamoszatok 
>500 nemzetség, ~50 000 faj, édes- és tengervizekben, talajban, gyakran tömegesek. A Centricea kokkális, a Pennatea 
speciális amőboid testfelépítésű, gyakran alkotnak kolóniákat, a Centricea álfonalakat.  
- jellemző a sejtfalban lévő speciális plazmalemma, a szilikolemma által kiválasztott kovaváz. A kovaváz egy felső 
nagyobb és egy alsó kisebb részből áll: epitéka, ill. hipotéka. Ivartalan szaporodáskor az utódsejtek hiányzó lemeze 
mindig belül jön létre  az egyik akkora, mint az eredeti, a másik kisebb. A ledobott kovavázak kőzetalkotó 
mennyiségben szaporodhatnak fel  diatómaföld  dimanit  Nobel 
- ostor csak a Centricea hím gamétáknál marad meg, a kétoldalasan masztigonémás, mely akrokont helyzetbe kerül.  
 Centricea (parafiletikus)                                                         Pennatea (monofiletikus) 
sugaras szimmetriájúak                                                            kétoldali szimmetriájúak 
nem mozognak, lebegnek, planktonalkotók                         legtöbbjük az aljzaton való mozgásra képes, bentoszlakók 

Chrysophyceae – sárgamoszatok 
200 nemzetség, > 1000 faj, túlnyomó részük 
édesvízi, a tiszta vizeket részesítik előnyben, 
tömegesen télen fordulnak elő, a fajok jelentős 
része szabadon úszó (lebegő), ostoros, gyakran 
kolóniát képeznek, ritkán fonalasak. 
- kovatartalmú cisztáik a Cenozoikum 
korbeosztásában jelentősek. 

Xanthophyceae – sárgászöld moszatok 
100 nemzetség, 600 faj, főleg édesvizek, kevés tengeri és 
talajban élő. Monadális, kokkális, ezek kolóniái, fonalas és 
szifonális (Botrydium, Vaucheria) testfelépítés. 

Phaeophyceae - barnamoszatok 
265 nemzetség, 1500 faj, kizárólag tengeriek, főleg hűvösebb 
tengerekben gyakoriak, fejlett telepes testfelépítés, olykor 
szervszerű teleprészekkel. 
- Jód és brómfelhalmozók, alginát termelők. 



Plantae – növények országa 

Regnum: Plantae 
- lizinszintézis DAP (diamino-pimelinsav) úton, 
- mitokondrium lemezes, 
- elsődleges endoszimbiózis eredetű plasztisz , 2 burkolómembrán, 
vagy klorofill a (Glaucophyta, Rhodoplantae), vagy klorofill a + b 
(Viridiplantae) 
- jellemző ostortípus az izoakrokont (kettő vagy négy elülső helyzetű, 
azonos hosszúságú ostor), vagy stefanokont (elülső helyzetű 
ostorkoszorú), simák, nem pillásak, nem masztigonémásak 
- cellulóz sejtfal 

Subregnum:  
GLAUCOPHYTA – SZÜRKEMOSZATOK 
Phylum: Glaucophyta – cianellumos moszatok 
Subregnum:  
RHODOPLANTAE – VÖRÖS SZÍNTESTŰEK 
Phylum: Cyanidiophyta – kékvörös-moszatok 
Phylum: Rhodophyta – vörösmoszatok  
 
Subregnum: 
VIRIDIPLANTAE – ZÖLD SZÍNTESTŰEK 
Phylum: Chlorophyta – zöldmoszatok  
Phylum: Bryophyta – mohák 
Phylum: Tracheophyta – edényes növények 

Glaucophyta – cianellumos moszatok 
4 nemzetség, <20 faj, édesvizek, ritkák, monadális testfelépítés 
- felemás ostoruk van, mely a sejt csúcsi részén, egy kis bemélyedésből ered, az ostorok két sor finom pillát hordoznak, a pillák nem 
masztigonámák. 
- a plasztisz (cianellum) hasonlít a cianobaktériumok Myxophyceae osztályának sejtfelépítésére, a színtest csak a-klorofillt tartalmaz, a 
tilakoidok magányosak, fikobiliszómákkal, a plasztisz burkolómembránjai között murein sejtfal, a színtest-DNS a kloroplaszt középső részébe 
koncentrálódik, itt találhatók a sokszögletű karboxiszómák is. 

Rhodoplantae – vörösszíntestűek 
>300 nemzetség, ~ 7000 faj, 95% tengeri, főleg melegebb éghajlaton, 5% édesvízi, tiszta vizekben. Tengerekben a mélyebb (de még a fény 
által elérhető, 200 méter mélységig terjedő) vizekben uralkodóvá válnak. Egysejtű (kokkális), fonalas, elágazó fonalas, bekérgezett fonalas, 
majd telepes testfelépítés. Bonyolultabb felépítésnél monopodiális és multiaxiális (soktengelyű) csoportok figyelhetők meg, a 
legfejlettebbek álszövetesek. 
- egyedfejlődésük során soha sincs ostoros alakjuk 
- a plasztisz cianobaktérium-szerű (Myxophyceae): magányos tilakoidok fikobiliszómákkal, a burkolómembránok között már nincs meg a 
murein sejtfal, csak klorofill-a, sejtenként általában egy plasztisz, lebenyes karéjos alakú. 
- jelentőségük: primer producensek és élőhelyteremtők, mészkiválasztó képviselőik zátonyépítők (Corallina), élelmiszer (Porphyra), agar és 
karragén (Gelidium, Gracilaria). 
- A Cyanidiophyta extrém sótartalmú vizekben, hőforrásokban, azok iszapján, kokkális szervezettségű, ~ 100 faj. 



Chlorophyta s.l. – zöldmoszatok  
~ 300 nemzetség, ~ 8000 faj, főleg édesvíziek (~80%), változatos minőségű vizekben, több szárazföldi csoport, jelentős szimbionták, pl. a 
Trebouxia, Trentepohlia fajok a zuzmókban, mindenféle testfelépítési típus előfordul.  
- akrokont helyzetű, leggyakrabban izoakrokont ostor jellemző, számuk 2 vagy 4, de előfordul stefanokont is (ostorkoszorú), az ostor 
mindig teljesen egyforma, sose masztigonémás, az ostor a sejt csúcsi részén helyezkedik el, de nagyon ritkán lehet oldalállású is, olykor 
hiányozhat Zygnematophyceae. 
- a színtestet kettős plasztiszmembrán fedi, a színtest- és a sejtmagmembránt soha nem köti össze ER, a színtestekben a a tilakoidok 
változó számban kapcsolódnak lemezekké, ill. néha oszlopszerű kötegekké (2-6, néha több). Elsődleges endoszimbiózis eredetű. A klorofill-
a és -b élénkzöld színét a kiegészítő pigmentek nem fedik el, a Prasinophyta-zöldmoszatokban egy klorofill-c-re emlékeztető 
klorofillféleség is található. A pirenoid mindig a színtestben található, gyakran a tilakoidlemezek a pirenoidba is behatolnak és gyakran 
keményítőszemcsék borítják. Sejtenként általában 1, ritkábban kettő plasztisz található, változatos alakúak. A csillárkamoszatoknak van 
sejtenként sok, lencse alakú plasztisza. 
- az ostoros alakoknak egy (néha több) szemfoltjuk van, mely a színtestben található, a szemfolt a plasztiszmembrán alatt, a sejt 
felszínének a közelében helyezkedik ela legfontosabb tartaléktápanyag a keményítő, mely apró szemcsék formájában a színtestben, vagy a 
pirenoid körül helyezkedik el  ilyenkor a keményítőszemcsék lencse alakúak, a pirenoidra simulva azt körülveszik. 
- Zöldmoszatokból származnak az Embryophyták. 

A zöldmoszatok evolúciója 
A ma élő zöldmoszatok legközelebbi közös őse körülbelül 1 milliárd évvel 
ezelőtt élt. Leginkább a mai Prasinophytae – sötétzöldmoszatokhoz lehetett 
hasonló. Ezek monadoidok, a fajok túlnyomó többségére 4 egyforma 
hosszúságú akrokont ostor jellemző. Klorofill c is megtalálható az a és a b 
mellett. 15 nemzetségük, mintegy kétszáz fajuk döntő többsége tengeri. 
Parafiletikus taxont alkotnak. A Prasinophytae-ből eredően emelkedik ki a 
zöldmoszatok két fő fejlődési vonala, az egyik vonalon *fikoplaszt, a másik 
vonalon fragmoplaszt kialakulása jellemző az osztódó sejtek új sejtfalának 
kialakulásakor. Mindkét fejlődési vonal, egysejtűeken keresztül fejlett 
többsejtű zöldmoszatok kialakulásához vezet, a fragmoplasztos vonalon jönnek 
létre az embriofiták, azaz a szárazföldi növények. A fragmoplasztok biztosítják 
a plazmodezmák kialakulását, jellegzetes mintázatuk miatt megjelenésükkel 
indul a Streptophyta-klád. Néhány taxon az ábrából: Chlorophyceae – zömmel 
egysejtű, kolóniás, álfonalas édesvízi, ritkábban tengeri algák osztálya, 
beleértve a Trebouxiákat is. Ulvophyceae – többségében tengeri, fonalas, 
telepes, szifonális szervezetek. Zygnematophyceae – két szimmetrikus félre 
tagolódó egysejtű kokkális, vagy el nem ágazó fonalas, efemer édesvizekre 
jellemzők. Charophyceae – bonyolult testfelépítésű, zsurlószerű alámerült 
rögzült hínárt alkotó édesvízi szervezetek. Coleochaete – édesvízi lapos telepes 
szervezetek, utólagos zigótavédelemmel, a májmohák – mint legősibb 
embriofiták – legegyszerűbben ebből a moszatcsoportból vezethetők le. 

 *Fikoplaszt – a telofázisos orsó mikrotubulusai a képződő sejtfallal 
párhuzamosan rendeződnek 
Fragmoplaszt – a telofázisos orsó mikrotubulusai a képződő sejtfalra 
merőlegesek 
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A biológia objektumok leírására kvalitatív (morfológiai), kvan-
titatív (metrikus), és ún. non-metrikus jellegeket használunk.
Antropometria: humánbiológia egy speciális területe, amely 
az ember mérhető jellegeinek vizsgálatával foglalkozik nem-
zetközileg egységesített módszerek alkalmazásával.

Metrikus vizsgálatok

Metrikus eljárások: 
• koponyamérés - kraniometria
• fogak mérése  - odontometria
• posztkraniális csontok mérése - oszteometria
• fej mérése - kefalometria (élő ember)
• test mérése – szomatometria (élő ember)

Általános alapelv: méréseket egységes technikával, össze-
hasonlításra alkalmas módon kell végeznünk (sztenderdizált
mérési eljárások) hitelesített mérőeszközökkel.
mérőpontok – méretek (abszolút) - indexek (relatív méretek)
Mérőpontok: az emberi csontvázon vagy testrészen anató-
miailag pontosan meghatározható helyek (görög/latin nevek 
és rövidítések). A méreteket közvetlenül vagy digitalizált mó-
don is rögzíthetjük. 
Abszolút méretek: vonalméretek (egyenes vagy görbületi); 
súlyméretek; felületméretek; űrtartalom (koponyakapacitás)
Relatív méretek: szögméretek; indexek vagy jelzők; 
viszonyszámok és arányok
A jelző általában két egymásra merőleges méret százalékos 
viszonya (kisebb:nagyobbx100), pl. 8:1 – a koponya hosszú-
ság-szélességi jelzője
Alkalmazás: 
• Kraniometria: antropotaxonómia, pop. összehasonlítása
• Odontometria: fogorvosi gyakorlat, pop. összehasonlítása
• Oszteometria: történeti embertani gyakorlat,  testmagas-

ságszámítás, életkorbecslés (inf.), pop. összehasonlítása
• Kefalometria: antropotaxonómia, pop. összehasonlítása
• Szomatometria: testalkatvizsgálat, fejlettségvizsgálat, 

pop. összehas., ruhaméretek, ergonómia

Antropotaxonómia
Több jelző együtt + testmagasság +morfológiai jellegek 
 jellegegyüttes  földrajzi rassz (europid, negrid, 
mongolid, stb.) 
Személyazonosítás
Metrikus és morfológiai adatokat egyaránt igényel a fe-
jen/koponyán és a testen/vázcsontokon, teljes test vagy 
testrészek, maradványok vizsgálata, igazságügyi esetek
Ergonómia
Ember-gép-munkakörnyezet kapcsolatát vizsgáló tudo-
mányág, célja a gépek, eszközök, tárgyak emberhez 
igazítása, az emberi adottságoknak lehető legjobban 
megfelelő szűkebb vagy tágabb környezet kialakítása.

Termet
Testmagasság, folytonos 
eloszlású jelleg, Gauss-
görbét követi, genetikai 
(70%) és környezeti (30%) 
tényezők összegződő ha-
tásai alakítja ki, poligéne-
sen öröklődő jelleg 

Törpenövés:
♂ 135 cm alatt, ♀
126 cm alatt;
Közepes termet
♂165-168 cm,
♀ 154-157 cm;
Óriásnövés:
♂ 200 cm fölött, 
♀ 187 cm fölött

Akceleráció: növekedés ütemének felgyorsulása (mai 
gyermekek magasabbak és hamarabb serdülnek mint 
korábban élt kortársaik)
Deceleráció: az akceleráció csökkenése

Szekuláris trend: tendenciózus változás, az antropoló-
giai jellegek (különböző testméretek és testi jellegek) 
tempóbeli és méretbeli, jelentős, egy irányba tartó, nem 
véletlenszerű változása, mely adott földrajzi régióban 
és társadalmi egységben élő népesség egymást köve-
tő generációiban követhető nyomon. Lehet + vagy -, 
maximum a genetikai potenciál eléréséig nő.
Retardáció: növekedés lemaradása (háború, 
gazdasági válság, járvány, stb. miatt) 
Evolúciós trendek: testmagasság és testtömeg 
növekszik, fogazat redukálódik
Óriásnövés: kóros, növekedési hormon fokozott 
kiválasztása
Törpenövés: törpeség/nanosomia/növekedési  retar-
dáció, több, mint 200 lehetséges ok, pl. alkati alacsony-
növés, növekedési hormon hiány, hyperthyreosis, kro-
moszómális rendellenességek, stb.
Bergman-szabály (1847): a politipikus melegvérű fajok
hideg éghajlaton élő alfajainak testmérete nagyobb, 
mint a melegebb éghajlaton élő alfajoké; a testtömeg-
hez viszonyított testfelület mérete változik a hőmérsék-
leti viszonyoknak megfelelően. 

Testtömeg
Zsírszövet; ♂ 18-20%, ♀ 28-30%; izomszövet 40-42%, 
36%; csontszövet 17%, 15%; zsigerek 23%, 21%
Genetikai és sok környezeti tényező (étrend, testmoz-
gás, betegségek, stb.) befolyásolja.
Anorexia nervosa: pszichés zavar, a beteg testképe 
torzult, túlsúlyosnak képzeli magát, testsúlycsökkenés 
(koplalás, hánytatás, gyógyszerek, excesszív sport, 
stb.), nők esetében a menstruáció elmaradása.
Obezitas: a szervezet zsírtartalmának túlzott növeke-
désével járó, súlyos kockázati tényezőt jelentő kóros 
állapot (rossz táplálkozási szokások, genetikai hajlam, 
endokrin rendellenességek, pszichiátriai 
megbetegedések,  gyógyszerek, stb.)



Morfológiai vizsgálatok
A morfológiai jellegek nem mérhető sajátságok, kvalitatív 
jellegek, vizsgálatuk az összehasonlíthatóság érdekében 
sztenderdizált sémákkal valósítható meg (fokozatok érték-
sorrendbe állíthatók, hasonlóság). Jelölhetnek nemi dimor-
fizmust, életkori különbségeket, rasszbeli eltéréseket, lehet 
emberszármazástani, genetikai jelentőségük, szerepet játsz-
hatnak a származás, vagy a személyazonosság igazságügyi 
megállapításában. 

A koponya morfológiai 
jellegei
• A koponya alaki 

variációi: normál vari-
ációk, nemek, életko-
rok, evolúciós fokozat 
és etnikai hovatarto-
zás szerinti eltérések

• Homlok lapossága
• Nyakszírt kúpossága
• Alveolaris prognathia

(prognath (negridek) -
ortognath (europidok))

• Szájpad alakja
• Fogív alakja
• Fogak alakja (lapát, 

Carabelli-csücsök, 
taurodontia)

• Orrcsontok alakja
• Agykoponyaforma -

rendellenességek 

A fej morfológiai jellegei
• Száj alak, vastagság, szín eltérései: egészségi állapot,  

rasszbeliség, stb. (szájrés mérete, szöglet lefutása)
• Állcsúcs (nemi különbségek, evolúciós jelentőség)

A fej morfológiai jellegei
• Fogazat változatai
• Orrgyök, -hát, -csúcs, -lyukak 

alakja és mérete
• orrlikak alakja (klimatikus adap-

táció)
• Orrhát: taxonómia
• Szem főredőjének alakja, egyéb 

redők (mongol, stb.)
• Szemrés formája (fizikai és lelki 

állapot, életkor, nemiség, beteg-
ségek, stb. befolyásolják)

• Szemöldök, szempillák
• Arcforma
• fülkagyló szerkezete és formája 

(alak, Darwin-gumó, fülcimpa, 
stb.)

• Lanugo, vellosus és termináis
szőrzet

• Haj: szín, lefutás, keresztmetszet 
(nemi és rasszbeli különbségek, 
öröklődés)

Non-metrikus jellegek

Varratvariációk: perzisztáló varratok (pl. sutura 
metopica), varratcsontocskák (pl. ossa Wormiana, 
os apicis), kutacscsontok (pl. bregmacsont), alaki 
variációk
Foramenvariációk: pl. egyedülálló foramenek, 
járulékos for., for. varrathoz viszonyított helyzete
Torus variációk: torus mandibularis, stb.

Biológiai távolság vizsgálatának lehetőségei 
csontvázak alapján:
• metrikus vagy kvantitatív jellegek  
• morfológiai vagy kvalitatív jellegek
• non-metrikus jellegek 
• kémiai módszerek
• molekuláris biológiai módszerek 

Kulturális, rituális eredetű morfológiai jellegek: 
tányérajak (Afrika, rabszolgakereskedők elrettentése), nyak-
perecek (Burma, szépségideál), fogcsonkítás, berakások 
(rang, szépségideál), fülcimpa nyújtása, tágítása (szépségi-
deál), koponyatorzítás (szépségideál, csecsemőkortól a 
csontnövekedés végéig, pólyák, masszás, stb.)

Csontvázon és lágyrészeken is előforduló, fejlődési eredetű 
variációk, meglétük vagy hiányuk a felnőtt, kifejlett egyedek 
természetes variációja, alternatív fenotípusok – jelenlétük 
vagy hiányuk ≠ normális – abnormális. Megjelenésük főként 
genetikai okokra vezethető vissza.

Nemi jellegek
Nemi jellegek: nemi különbségeket mutató anató-
miai, fiziológiai vagy viselkedésbeli tulajdonságok
Nem (sex, szexus): szűkebb definíció – biológiai, 
anatómiai nem (gonádok, genitáliák, test felépítése 
és működése)
Nemiség (gender, genus, nemi szerep): tágabb 
megfogalmazás – önazonosság, társadalmi 
megítélés, társadalmi elvárások, nemi szerepek -
alapja általában az anatómiai nemünk (pl.:  néva-
dás, színkódolt babaruhák, játékok, viselkedésbeli 
elvárások, stb.)



A nemiség szintjei
• Hármas felosztás:

• elsődleges nemi jellegek (születéskor jelen vannak)
• másodlagos nemi jellegek (nemi éréskor jelennek 

meg)
• harmadlagos nemi jellegek (pszichés, viselkedésbeli

különbségek; kultúrafüggő, énkép és a közösség 
viszonya)

• Ötszintű felosztás
• Kromoszómális nemiség (vö. szindrómák)
• Gonadális nemiség
• Genitális nemiség
• Szomatikus nemiség (vö. másodlagos nemi jellegek)
• Pszichoszexuális nemiség (vö. harmadlagos nemi j.)

A nemi jellegek a nemi differenciálódás során több, 
egymással szoros összefüggésben álló fejlődési lépcső 
összhangjának eredményeként jönnek létre.
Szex-ráció: nemi arány a populáción belül; fogantatáskor 
férfitöbblet, folyamatosan csökken, 35. életév körül 
egyenlítődik ki, utána folyamatosan növekvő nőtöbblet.
A nemi szerepek kultúránként és korszakonként eltérőek, 
társadalmon belül is változhatnak, ahogy a szokványostól 
eltérő önazonossághoz való hozzáállás is.
Interszexualitás: fiziológiai és anatómiai sajátságok 
alapján a szomatikus nemiség nem állapítható meg –
általában az 5 szint közül az 1-3. szintek zavarai
Homoszexualitás: azonos neműekhez való szexuális 
vonzalom
Transzszexualitás: a szomatikus nemmel ellentétes 
nemmel való azonosulás
Travesztitizmus: az ellenkező nem megjelenésének, 
viselkedésének másolása, mímelése

A csontmaradványok nemisége is meghatározható:
• Kromoszómális nemiség, pl. amelogenin gén marker
• Szomatikus nemiség, serdülőkor után, másodlagos 

nemi különbségek alapján

Szomatikus nem (fenotípus)
• A másodlagos nemi jellegek összessége
• Elsősorban a gonádok érésével, az általuk termelt nemi 

hormonok szabályozó szerepének következtében alakul ki
• A szomatikus nem megegyezik a kromoszómális nemmel, 

ha: a kromoszómáknak megfelelő gonádok vannak a 
szervezetben, amelyek megérnek és nemi hormonokat 
termelnek, amelyek hatására a szervezetben kifejlődnek a 
másodlagos nemi jellegek.

A csontozaton megfigyelhetők másodlagos nemi 
jellegek (befolyásoló tényezők: pl. rasszbeliség, konstitúció, 
életkörülmények, egyes betegségek, a genetikai háttér, stb.) 
A csontváz sexusának eldönthetősége erősen függ a 
csontok megtartási állapotától és az elhalálozási életkortól.
Éry-Kralovánszky-Nemeskéri-módszer (1963):
22-24 markáns nemi dimorfizmust mutató jelleg vizsgálata a 
koponyán és a vázon
• 5 fokozatú jellemzés valamennyi jellegre (-2 / hyperfe-

minin; -1 / feminin; 0 / indifferens; +1 / masculin; +2 / 
hypermasculin)

• Koponyán: főként izomtapadási pontok (férfiakon 
erőteljesebbek, csontosodási magvak (nőkön erőteljeseb-
bek), vázcsontokon: főként medence (terhesség, szülés)

• Súlyozott átlag: szexualizáltsági index ((-2,0) – (-1,1) 
hyperfeminin; (-1,0) – (-0,4) feminin; (-0,4) – (+0,4) indif-
ferens; (+0,4) - +(1,0) masculin; (+1,1) – (+2,0) hyper-
masculin), előjele a vizsgált egyén nemi hovatartozására 
utal, abszolút értéke a nőies, vagy  férfias megjelenés 
mértékét fejezi ki.

Egyéb jellegek
Testalkat: az ember bizonyos morfológiai-fiziológiai 
jellegegyüttese, melyet a testösszetétel közelítő 
jellemzésére használunk. Időben és térben nem 
permanens kategória, genetikai és környezeti faktorok 
is befolyásolják.
Testalkatvizsgálat: ma a modern rendszerek tisztán 
szomatometrikus módszereket alkalmaznak, így a 
tipizálás reprodukálható. 
Méretek: bőrredővastagságok, végtagkerületek, 
végtagszélességek, testtömeg, testmagasság
Jelentősége: orvostudomány - testalkat és 
betegségekre való hajlam összefüggéseinek 
vizsgálata, sporttudomány - különböző sportágakra 
való alkalmasság megjósolása, pályaválasztás -
speciális fizikai sajátosságokat igénylő munkáknál

Fiziológiai jellegek: olyan antropológiai jellegek, 
melyeknek térbeli-földrajzi, életkorral vagy nemmel 
összefüggő, esetleg emberszármazástani jelentősége 
van. 
• biokémiai polimorfizmusok (vörösvértest membrán 

polimorfizmusok, szérumfehérje polimorfizmusok, 
izoenzimek

• mérhető élettani jelenségek (vérnyomás, bőrhőmér-
séklet, reakcióidő, stb.)

• „nem mérhető” élettani jelenségek (menarche, 
oigarche)



Színkomplexió: szem, haj  és bőr színe:
• világos – világos haj, világos szem, világos bőr
• sötét – sötét haj, sötét szem, barna bőr
• kevert – sötét haj, világos szem, barna bőr

Gloger szabály:
A politipikus fajok hidegebb környezetben élő 
alfajai (első-sorban madarakra és emlősökre 
vonatkozik) világosabb színűek, mint a melegebb 
területeken élők.

Az antropotaxonómiai rendszerezés alapjai
• 4 földrajzi rassz, általános jellegeik nem 

minden egyénnél vannak meg; gyakori a 
jellegek mozaikossága

• Metrikus és morfológiai elemzés
• Nép: etnikai fogalom / Rassz (nagyrassz): 

biológiai fogalom
• Europid, negrid, mongolid, ausztralonezid

nagyrassz, számos, rassz és alrassz, 
amerindid mixomorf csoport

A rasszizmus az emberek külsejében megfigyel-
hető eltéréseket kiemeli, ezekhez morális, társa-
dalmi vagy politikai különbségeket rendel hozzá, 
és az így létrehozott csoportok között – feltéte-
lezett tulajdonságaik vagy értékeik alapján –
hierarchiát állít fel. Emberi életekben, anyagi 
javakban, és a tudományban egyaránt óriási 
károkat okoz.

Földrajzi változatosság
A külső és kulturális sokszínűség ellenére minden ma élő 
ember ugyanabba a fajba tartozik, semmilyen klasszikus 
zootaxonómia kategória nem különíthető el. Eltérő környeze-
ti, ökológiai hatások miatt az egységes fajon belül csoportok 
jelennek meg.
Külső jellegek: bőrszín, szemszín, szőrzet, termet, stb., 
gyakran kapcsoltan jelennek meg
Belső jellegek: vércsoport-, enzim- és szérumpolimorfizmu-
sok, stb.
A Homo sapiens polimorf – többféle alakban fordul elő, és 
politipikus – populációik külső és belső jellegeik alapján 
földrajzilag is elkülönülő egységeket alkotnak (rassz). 
Általánosan elfogadott rasszfogalom nincsen. Földrajzi 
rassz természeti és társadalmi tényezők hatására időben és 
térben változó kategória.
Rasszkeletkezés tényezői: Adaptáció/alkalmazkodás, 
mutáció, szelekció, sodródás, keveredés, izoláció
Rasszok megkülönböztetése jellemzően morfológiai és 
metrikus jellegek alapján történik a gyakorlatban, de ezek 
ritkán esnek egybe valódi genetikai eltérésekkel.
• Bőrszín: poligénes, kontinuus, kvantitatív jelleg, a melanin

pigment típusa és mennyisége határozza meg. A sötét bőr 
az ősibb jelleg, az UV sugárzástól véd.

• Hajszín: szintén melaninfüggő, sötét domináns 
világossal szemben, vörös hajszín recesszív, 
kisgyermek világosabb hajszínű. Ősz hajban 
nincsen festékszemcse.

• Haj alakja (lefutás, keresztmetszet)
• Szemszín: szivárványhártya melanintartalma

befolyásolja, poligénes, sötét domináns

AB0 vércsoportrendszer:
• Az eloszlás mai térképe igen fiatal, 5000-6000 éves 
• a járványos betegségek alakították ki
• különböző vércsoport-antigének és egyes kórokozók 

antigénjei között hasonlóság, egyes vércsoportok egyes 
fertőző betegségekre érzékenyebbek, mások ellen 
védettebbek

A vércsoport megállapítása csontmaradványokon:
pl. fluoreszcens-izotiocianátos módszer:
• Mintavétel
• Dekalcinálás
• Paraffinba ágyazás
• Metszetkészítés
• Csoport-specifikus kimutatás: vércsoportspecifitás esetén 

fluoreszkál a leváló fluoreszcens anyag
Menarche: első vérzés ideje, női nemi érés kezdete, 
endogén befolyásoló tényezők: genetikai örökség, rasszbeli-
ség, ikerjelleg, színkomplexió; exogén tényezők: klíma, ten-
gerszint feletti magasság, szociális háttér, családi háttér, la-
kóhely, stb. A populáció szintjén mediánnal jellemzik.
Oigarche: első ejakuláció, menarchéhoz hasonló 
körülmények, nehezebben vizsgálható 
Dermatoglífia: a bőrlécrendszer vizsgálata
Bőrlécrendszer: tenyéren, talpon és ujjakon található léc-
szerű kiemelkedések, a közöttük található árkok és a redők.
Bőrlécek: a bőr középső rétegének papillasorai kidudorod-
nak a bőr felszínén, középvonalukban egy-egy verejtékmi-
rigy kivezetőnyílásával
Alapelvek:
• Az ujjlenyomat egyedi (1:64 milliárdhoz esély)
• a rajzolatok az élet során egyáltalán nem változnak
• a középminták típusokba rendezhetők (három alaptípust 

határozott meg: ív, hurok, örvény)
• örökletes jelleg (poligénes)
• A minőségi és mennyiségi jellegei populációk között 

eltérést mutatnak

• a bőrlécrendszer a magzati élet során kialakul 
(3-tól 6-7. magzati hónapig) a későbbi élet 
során minőségileg nem változik

• főemlősöknél is ismert, funkciója a finomme-
chanikus fogás és érzékelés (egyes majmok-
nál a fogófarok végén is van „ujjlenyomat”), 
Veleszületett rendellenességek esetén jelleg-
zetes eltérések figyelhetők meg

• Személyazonosítás: minúciák hasonlósága 
• Tudományos vizsgálat: középminta típusok, 

metszett bőrlécértékek, mintaintenzitás, 
statisztikai gyakoriság



A Hominidák evolúciója
kor korszak időszak év (millió) főemlősök

Újkor 
(Kaino-
zoikum)

kvarter

(negyedkor)

holocén 0,01-

pleisztocén 2,4-0,01

tercier

(harmadkor)

pliocén 5,2-2,4 hominidák
miocén 23,6-5,2 hominoidák

oligocén 38-23,6
anthropoidák

eocén 55-38 első primáták

paleocén 67-55

Fosszilizáció: tafonómiai jelenség, az  élőlények elpusztulása 
és megkövesedett maradványaik megtalálása közben lezajló 
folyamatok  összessége, szerves anyagok cserélődése CaCO3
és szilikátokra. Egyéb típusú leletképződés: mumifikálódás, 
lenyomatok - kevés a lelet!
Datálási módszerek:
• relatív datálás - nem ad pontos években kifejezett kort, is-

mert korú környezethez viszonyít, nem a leletből határozza 
meg, pl. geokronológia, palinológia, stb.

• abszolút datálás - közvetlenül a leletből határozza meg a 
pontos kort, pl. radiokarbonkormeghat., kálium-argon kmh., 
paleomágneses sztratigráfia, stb. Ált. invazív módszer.

Az ember származásának indirekt és direkt bizonyítékai:
• direkt: ásatások során előkerülő leletek, azok hasonlósága 

→ vertikális kutatási  rendszer
• indirekt: → horizontális kutatási rendszer: állati 

szervezettel való összehasonlítás, anatómia; atavizmusok, 
csökevényes szervek; fiziológiai jellegek; etológiai 
bizonyítékok; molekuláris genetika eredményei

Az ember és a csimpánz DNS állománya 98,4%-ban, az 
aminosavsorrend 99,6%-ban megegyezik. Az eddigi 

immunológiai, molekuláris biológiai osztályozások hasonló 
képet adtak a primáták rokonsági fokáról, mint a morfológiai 

alapokon nyugvó osztályozások

A főemlős jellegegyüttes: sugaras ötujjú végtag; ujjak nagy 
mozgathatósága – nagyujj; ujjbegy párnázott, érzőidegekben 
gazdag; fejlett binokuláris látás; ősi emlős fogképlet redukáló-
dott; agy megnőtt, bonyolultabbá vált; törzs kiegyenesedése, 
alkalmi (fakultatív) két lábon járás, stb.

A hominidák törzsfejlődésének szakaszai (Gyenis, 2002):
• Praeanthropus-fázis – Australopithecusok:

– Korai fajok: Sahelanthropus, Ardipithecus; A. anamensis; kistestű gyűjtögetők, egyre gyak. két lábon járás
– Fejlett gracilisek: A. afarensis, A. africanus, Kenyanthropus: gyak. két lábon járás, eszközkészítés kezdetei
– Robusztus fajok: P. boisei, P. robustus, stb: specializáció, kemény növ. táplálék, rágóizmok, ie. 1,2 mill-ig.

• Archanthropus-fázis – korai Homo fajok, A. sediba, H. habilis, H rudolfensis, H. ergaster, H erectus, H. 
dmanisi: „új” hominida típus, adaptív radiáció, nagyobb agy, eszközkészítés, elhagyják Afrikát

• Palaeanthropus-fázis – közös ős és neandervölgyi-típusú leletek; robusztus jellegek
• Neanthropus-fázis - Homo sapiens
Praktikus felosztás, nem követi a tényleges evolúciós tagolódást, mivel a Praeanthropus és az Archantropus-
fázis min. 1 millió évben átfed, egyes fajok helyzete nem egyértelmű a fázisok között, pl. H. habilis és A. sediba, 
a Palaeanthropus-fázis leleteinek egy része a Neanthropus-fázis fajának őse, más részük azzal párhuzamos élt.

Darwin: az élővilág önműködő, törvényszerűségek vezérlik, 
ez alól az emberi faj sem kivétel, amely Afrikában indult 

fejlődésnek, rasszjai egyetlen fajt alkotnak.

A hominidák életmódja: Vegyes táplálkozás, gyűjtögetés; állati fehérje fogyasztásának növekedése (dögevés, 
vadászat) az évmill. során; specializált stratégiák: Paranthropusok, H. gautengensis, neandervölgyiek; eszköz-
készítés kb. 3,3 millió éve; hajlékkészítés kb. 600 ezer éve; rituális tevékenységek min. 175 ezer éve.



A két lábon járás stabilizációja és általánossá válása kb. 3,5 
millió éve kezdődött (a medence rotációja; hosszúcsontok görbüle-
tei; lábboltozatok kialakulása). 
Az agykoponya térfogat növekedése kb. 2 mill. éve indult exp. 
növekedésnek. A testmagasság növekedése, a prognathia és a 
fogméret csökkenése nagyjából folyamatos. 

Mozaikosság: a fiatalabb leletek nem minden tulajdonságukban 
fejlettebbe az idősebbeknél, testvérfajok(csoportok).

Előfordulás, lelőhelyek: Afrika a fejlődés kiindulási helye, szá-
mos kivándorlási hullám. Lelőhely = leletképződés + megőrződés
+ feltárhatóság + megtalálás. Új lelőhelyek bármikor előkerülhet-
nek, bizonyos korszakokból Afrikán kívül is.

H. erectus: kb.  2 mill. éve jelent meg, Afrikát először 
hagyta el, az Óvilág területén mindenütt elterjedt, po-
pulációi nagyok, stabilak, biológiai és társadalmi-kultu-
rális „újítások”: robusztus fej és az arc forma, erős 
izomzat, nagy agy (775-ről 1100-1300 köbcmig), gyors, 
felegyenesedett járás, futás, hidegebb éghajlathoz 
alkalmazkodás, tűzhasználat (tűzgyújtás), vadászat
H. neanderthalensis és a H. sapiens

Alacsony agykoponya, hajlott homlok, kúpos nyakszirt, erős torus
supraorbitalis, kitöltött fossa canina, állcsúcs nélküli masszív 
állkapocs, nagy fogak, nagy pulpaüreg, agytérfogat: 1300-1800 
cm³, vaskos, robusztus vázcsontok. H sapiens jóval gracilisebb.

H. neanderthalensis
Testvérfajunk, hűvös éghajlathoz alkalmazkodott vadá-
szó specialista, szűk elterjedési területtel. Kb. 200 – 30 
ezer éve. Fejlett eszközkultúra, feltételezhető rituális 
szokások. Hibridizált a H. sapiensszel más fajokhoz 
hasonlóan (H. denisova, stb.), a mai genetikai anyag 
2-4%-át adja. Kihalása soktényezős, főként az éghaj-
latváltozáshoz, és a gyengébb interpopulációs kommu-
nikációhoz köthető.

Magyarországi leletek
Rudabánya: Rudapithecus, 12-8 millió éves 
dryopithecusok
Vértesszőlős: H. erectus seu sapiens paleohungari-
cus, 185-210 ezer éves archaikus leletek
Subalyuk-barlang: 60-30 ezer éves neandervölgyi 
maradványok

H. floresiensis
Szigeti izoláció okozta törpeség, 95-50 ezer éves dél-
kelet ázsiai leletek
H. naledi
Kb. 300 ezer éves, kifejezetten archaikus faj, más, fej-
lettebb fajokkal együtt élt Dél-Afrikában
H. sapiens
300 ezer éves leletek (Marokkó, Kína), elterjedt az 
egész bolygón, minden mai ember ebbe a fajba sorol-
ható, neandervölgyivel közös őse a H. heidelbergiensis
lehet. A mai populáció genetikai adatai szerint 150 ezer 
éve Kelet-Afrikából indult el a terjedése.



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 
 
 

Dr. Farkas Tamás 
 

A belső környezet (homeosztázis, kiválasztás) 
 

Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez 
 
 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

 
 
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



21 B. A belső környezet (homeosztázis, kiválasztás)
Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez, Készítette: Dr. Farkas Tamás, SZTE, 2020.

CLAUDE BERNARD: A BELSŐ KÖRNYEZET FOGALMA (MILIEU INTÉRIEUR, 1878) Fizikai-kémiai alapfogalmak (1) kémiában a

tömegegység a moláris tömeg, (2) molális koncentráció (molalitás) megjelölése mol/kg: 1 kg oldószerben oldott molok mennyisége, (3) moláris

koncentráció (molaritás) a biológiában a koncentrációkat gyakran mol/literben adjuk meg vagy gyakrabban mmol/liter = 10-3mol/l, (4) ozmotikus

nyomás Hgmm-ben vagy kPa-ban, (5) ozmolalitás : a koncentráció egysége Osm/kg H2O, valamennyi oldott részecske molális koncentrációinak az

összege, élettanban mértékegysége 10-3 Osm/kg H2O, (6) ozmolaritás: biológiában gyakran Osm/l oldat-ban adják meg. A szervezet folyadékterei:

(1) Intracelluláris, (2) Extracelluláris (intravasalis és interstitialis, (3) Transzcelluláris. A sejtek és az extracelluláris folyadék közötti vízmegoszlás:

(1) A plazmamembrán szemipermeabilis: ionok permeabilitása erősen korlátozott, míg a víz viszonylag szabadon áramlik, így a sejtmembrán két oldala

között nincs ozmotikus koncentrációkülönbség. (2) A sejtek alakját és térfogatát alapvetően a sejteken belüli és kívüli ozmotikusa aktív részecskék

száma határozza meg a sejtek ozmométerként működnek. Izozmotikus és izotóniás oldatok Az extracelluláris folyadék ozmolalitása 290 mOsm/kg

H2O. Az ezzel azonos ozmolalitású oldatot izozmotikusnak nevezünk. Az élettanban, orvostudományban a vérplazmával azonos ozmolalitású oldatra

használatos az izotoniás oldat kifejezést, ez megfelel 154 mM-os (illetve 0,9%-os) NaCl oldatnak. A vérplazma és a szervezet többi

folyadékkompartmentje A vérplazma gyors kicserélődésű rendszer: víz, ionok, sav-bázis pufferek, tápanyagok, fehérjék, hormonok, anyagcsere

végtermékek, toxinok, hő stb. Az Interstitialis folyadék lassú kicserélődésű rendszer: itt található minden olyan diffúzibilis anyag, ami kijut a sejtekből és

átjut az erek falán. Az emberi vérplazma főbb ionjai: lásd kiadott előadásanyag. A vérplazma kation- és anion-összetevői A diffúzibilis kationok

pozitív töltését nem kötik le teljesen a diffuzibilis anionok negatív töltései. A negatív töltések deficitjét a plazma nem diffuzibilis fehérje anionjai

egyenlítik ki. A vérplazma pH-ján (7,4), valamennyi plazmafehérjének nettó negatív töltése van. Folyadékkompartmentek (vízterek)

meghatározása hígításos módszerrel: V = S/C g/g/cm. Az intravasalis térhez az Ovalbumin és Evans-kék, az extracelluláris térhez az Inulin és a

Rodanid, míg az összvíztér meghatározásához az antipyrin, a deutérium oxid és a trícium oxid használatos. Néhány organikus összetevő plazmabeli

koncentrációja: koleszterin: 3,1-5,7 mmol/l, glukóz: 4,0-4,6 mmol/l (80-110 mg%), (össz)fehérje: 60-80 g/l. Az emberi plazma teljes moláris

koncentrációja kb.: 300 mmol. Alakos elemek normálértékei (emberen) sejtszám/μl vörösvérsejt nő: 4,8 x 106, férfi: 5,4 x 106. Hematokrit érték

(humán): 44% . A homeosztázis fogalma (W.B. CANNON): a szervezetnek az a képessége, hogy megőrizze belső állapotának szükséges

állandóságát. A belső környezet (extracelluláris folyadék) állandósága tette lehetővé a környezettől független létet. W.B. CANON mindezen stabilizáló

funkciókat homeosztázisnak nevezte. Jellemzői: áramlásra való képesség (vér, nyirok) és viszonylagos állandóság (több szerv összehangolt működését

feltételezi). A homeosztázis fő tényezői: (1) izoozmózis (moláris cc állandósága – sejt alak és forma biztosítása), (2) izoiónia (anorganikus összetétel

állandósága), (3) izovolémia (térfogati állandóság), (4) izotermia (állandó testhőmérsékletűeknél), (5) pH állandóság. Az ozmotikusan aktív anyag hatása

akkor érvényesül, ha vele szemben a membrán nem átjárható, de a víz számára átjárható. A vv sejtmembránja a Na+ -ra nézve nem permeabilis,

míg a víz számára permeabilis, tehát a vvs hiperozmótikus oldatban zsugorodik, izoozmotikus oldatban (0,9% NaCl) megtartja alakját, míg

hipozmótikus oldatban duzzad majd hemolizál. A sejtek nagy része ozmométerként működik. Az extra- és intracelluláris tér közötti vízmegoszlás az

extracelluláris folyadék össz ozmotikus koncentraciójától, fiziológiás körülmények között a Na - koncentrációtól függ. Fiziológiás körülmények között a

290 mozmol/kg H2O össz-ozmotikus koncentráció legnagyobb hányadáért a Na+, a Cl- és a HCO- ionok a felelősek. Izoionia Az

ionkoncentrációkat sejtszinten különböző ionpumpák tartják set point közelében. A szervezetben az ionkoncentrációk szinten tartásában a kiválasztó

működés, az enterális rendszer, a légzőrendszer játszik meghatározó szerepet. A sejten belüli és kívüli ionösszetétel kialakításához hozzájárulnak a sejtek

membránjában lévő ioncsatornák, pumpák, de nagymértékben a vese, tüdő és bélhámsejtek is. A K+-, Na+ -pumpa (K-Na-ATP-ase) blokkolható

Ouabain (más néven strophantin) Szomáliából, waabaaayo –nyílméreg, a K+- Na+ -ATP-ázt blokkolja.



Vörösvértest membránjának kiemelten fontos transzportere az un. anion-kicserélő fehérje (vagy 3. sáv fehérje). A homeosztázis fenntartása

szempontjából lényegesek a hámsejtekben lezajló szekréciós és reabszorpciós folyamatok, úgymint az emésztőcsatorna, a légutak, és a vesecsatornák

hámja valamint a bőr (extrém mértékben pl. a béka bőre). A pH állandóság biztosítása (pH szabályozás) Az anyagcsere során számos helyen, óriási

mennyiségben szabadul fel hidrogén, pl. a gáztranszport során: O2 + HHb → HbO2 + H+ és CO2 +H2O → H2CO3 → HCO3- + H. A H+ -ok

rendkívül reakcióképesek. Állandó (közel) szinten tartásuk életfontosságú, amit a vérplazma és a vörösvérsejek puffer rendszerei végeznek. A puffer

összetevők állandóságáról a légzés és a veseműködés gondoskodik. Mivel a H+ koncentráció több nagyságrenddel is változhat, Sörensen javaslatára a

mol/l-ben kifejezett koncentráció negatív logaritmusának, az un. pH-skálának a használata terjedt el. pH = - log [H+] (mol/l). A fiziológiás pH

tartomány: 7,38 – 7, 42. A H koncentráció a konjugált sav/bázis párok összetevőinek arányából a Henderson-Hasselbalch egyenlet alapján

határozható meg. pH=-log[H+] (mol/l) Konjugált sav/bázispárt alkot a disszociálatlan sav és a disszociációjakor keletkező anion, a bázis együttese:

Sav<->H+ + bázis (deprotonált sav). A disszociáció mértékét: a Kd = [H ] x [bázis]/[sav], azaz a disszociációs konstans szabja meg. Logaritmálva: log

Kd = log[H+] x log [bázis]/[sav], továbbrendezve: -log[H = -logK + log[bázis]/[sav] tovább haladva pH=pKd + log[bázis]/[sav], mivel -log[H+] =

pH és -logKd = pKd. A vér pufferrendszerei (1) Szénsav/bikarbonátpár: a szervezetben a legfontosabb sav/bázis pár H2CO<->H+ + HCO3- és

pH = pKd + log [HCO3-]/[H2CO3] Henderson-Hasselbalch egyenletben a H2CO3 közvetlenül nehezen mérhető, de a H2CO3 egyensúlyt tart a

fizikailag oldott CO2-vel, ezért a CO2-vel számolunk: összevont konstanst (K) vezetünk be K=10-6,1 pH = 6,1 + log [HCO3-]/[CO2], HCO3- = 24

mmol/l, pH=6,1+log(24/0,03x40), PCO2 = 40Hgmm, pH=6,1+log(24/1,2), alfa CO2: 0,03 mmol/l azaz pH=6,1+1,3=7,4 (2) Plazmafehérjék

RCOOH<->RCOO- + H+ és pH = pkRCOOH + log [RCOO-]/[RCOOH], (3) Hemoglobin A hisztidin maradékok imidazol csoportjainak

disszociációja révén alkot puffer rendszert. AZ INTERSTITIALIS FOLYADÉK képződése, ill. NYIROKKÉPZŐDÉS A nyirok képződése

során ható Starling-féle erők. Az effektív filtrációs nyomás változása a kapilláris hosszában. A nyirokerek ugyanolyan finom eloszlású hálózatot

képeznek a szervezetben, mint a vérerek. Néhány jellegzetesség: nyílt vég az interstitium felé, egyirányú (szív felé) áramlás, alacsony (negatív) nyomás,

nyirokmirigyeken történő átáramás (szűrő funkció), vissza a vénás rendszerbe: ductus thoracicuson és a truncus lymphaticus dexteren keresztül. A

nyirokáramlásnak kettős funkciója van: az interstitialis folyadék mennyiségének állandó szinten tartása–keringésdinamikai funkció és lymphocyta-

őrjárat–védekező, immunológiai funkció. Oedema képződés: ha a mikroerekben nő a hidrosztatikai nyomás, ennek 3 fő oka lehet: (1) prekapilláris

rezisztenciaerek tágulnak, (2) posztkapilláris rezisztenciaerek simaizmai összehúzódnak, (3) fokozódik a vénás nyomás (jobb szívfél elégtelenség); és ha

csökken a kolloid-ozmotikus nyomás. Krónikus oedema kimutatása ujj-benyomásal: „pitting oedema”. Áttekintés (1) Belső környezet (milieu intérieur)

fogalma – Claude Bernard. (2) Intra és extracelluláris tér között ozmotikus egyensúly van; ha valamelyik ozmotikus koncentrációja megváltozik, az a

sejt alak- és térfogatváltozásával jár, az extracell fő szabályozója: Na+ , Cl- , bikarbonát, míg az intracell fő szab.: K+ , foszfát vegyületek. (3) Az

extracell folyadék mobilisabb kompartmentje a vér (anyag és hő szállítás). (4) Extra- és intracell folyadék között egyik fő különbség a

fehérjekoncentrációban (plazmafehérjék: anyagtranszport, pufferrendszer része, immunreakciók, kolloid ozmotikus nyomás biztosítása). (5)

Homeosztázis: a változó külső körülmények között is biztosítja a sejtek környezetének viszonylagos állandóságát. Szabályozó reakciókat a „normális”-

tól való eltérés, az un. „hibajel”indítja meg. VÉR, VÉRALVADÁS Plazma: víz (90%) és diffúzibilis anyagok: ionok és nem ionok, összesen 290

mozmol/kg. Nem diffúzibilis plazmafehériék "kolloidok": (1) albumin (35-45 g/l) - kolloidozm. nyomás, hidrofób anyagok, szabad zsírsavak

transzportja, (2) α1-globulinok (3-6 g/l) - retinol, tiroxin transzport, (3) α2-globulinok (4-9 g/l) - réztranszp, szabad Hb megkötés, (4) β-globulinok (6-

11 g/l) - vastransz, szabad Hb megkötés, (5) γ-globulinok (7-15 g/l) - antitestek, (6) fibrinogén (3 g/l) - véralvadás. Alakos elemek: (1) vörösvérsejtek

(erythrocyták): gáztranszport, pufferfunkció, 4.5-5.4 millió/μl, (2) fehérvérsejtek (leukocyták): 9000/μl, (fajtáit lásd később), (3) vérlemezkék

(thrombocyták): vérzéscsillapodás, 150 000 -300 000/μl. A fehérvérsejtek (leukocyták) fajtái és funkciói: Mieloperoxidáz található minden

granulocitában, ClO- (hipohalogenit) keletkezését katalizálja.



(1) neutrofil granulocyták (50-70%) - fagocitózis: diapedezis, (2) eozinofil granulocyták (1-4%) - allergiás reakciók, (3) basofil granulocyták (0.4%) -

histamin, heparin, (4) lymphocyták (20-40%) - csontvelőben, nyirokban, lépben, thymusban képződik, (5) monocyták (2-8%) - szöveti makrofágok, máj

Kupffer sejtjei, (a RES részei). Vérlemezkék (thrombocyták): 300.000/ μl, (1) denz granulumok: szerotonin, ADP, más aktiváló faktorok, (2) α-

granulumok: alvadási faktorok PDGF, (3) denz tubulusok: kálcium-raktár. A mieloperoxidáz segítségével a fagocitózis során bekebelezett (un.

fagoszómába került) pl. baktérium oxigénfüggő lebontása folyik NADPH felhasználásával. VÉRSEJTEK KELETKEZÉSE 1 μl vérben: 5 x 106

erythrocyta és 5-8 x 103 leucocyta található. Élettartamok: erythrocytak-120 nap, thrombocytak-10 nap és granulocytak 10-12 óra. Egészséges állapot

(homeosztázis) fenntartásához másodpercenként több millió sejtet kell képezni. Ezt a folyamatos vérsejtképzést konstitutív haematopoesis-nek

nevezzük. Vérképzés szervei: (1) szikzacskó area vasculosa-ja - embrionális 15 – 18. napon, (2) máj: őssejtek fokozatosan a májba kerülnek, a

magzati májban a vér képződés a 35 – 42. napon kezdődik, (3) csontvelő: fokozatosan veszi át a máj vérképző szerepét. Közben a primitív sejtek egy

része a thymusba vándolrol. A születés idején a vérképzés kizárólag a csontvelőben történik: myeloerythroid sejtek B-lymphoid sejtek révén. Felnőttben

a csontvelő 1500 g (kb. mint a máj) a helye. Vérképződés születés után a lapos csontokban ill. a csöves csontok epifíziseiben történik. Magzati korban a

vérképződés helye a szikzacskó area vasculosa-ja, ill. a mesenchimaban, májban, lépben majd a csontvelőben található. Vérképződés születés után a

lapos csontokban ill. a csöves csontok epifíziseiben történik. Magzati korban a vérképződés helye a szikzacskó area vasculosa-ja, ill. a mesenchimaban,

májban, lépben majd a csontvelőben található. Csontvelői őssejtek fejlődése (1) A csontvelőből normál körülmények között csak érett sejtek kerülnek

ki a keringésbe. (2) Csontvelőből a thymus-ba, a vérbe és a perifériás nyirokszervekbe jutnak. (3) Stromasejtek: a csontvelőben a vérsejtek mellett más

sejtek is vannak, melyek elengedhetetlenek a vérképzéshez. Így pl. fibroblastok, endothelsejtek, macrophagok, osteoblastok. Megtermelt faktoraikkal,

közvetlen sejt-sejt kapcsolatokkal befolyásolják a vérsejtek fejlődését (vérsejt képző zugok). A haemopoesis szabályozása (1) helyi humorális faktorok

(stromasjtek termelte citokinek), (2) sejtfelszíni molekulák közi kapcsolat (stromasejt ↔ vérsejt), (3) véráram útján hormonok, citokinek, (4) sejt-sejt

kapcsolatban osteoblastokból származó jelek kiemelten fontosak, (5) őssejtek – progenitorsejtek sok szabályozó faktor – redundancia a rendszerben, (6)

szabályozó faktorok apoptózisgátlás, proliferációs, differenciációs jelátviteli utak aktiválása, (7) differenciálódás előrehaladtával egyre kevesebb féle

szabályozó faktorra van szükség, viszont érzékenységük fokozódik a megmaradt faktorokra. A vérsejtképződés (haemopoesis) szabályozása: (1)

őssejtfaktor (SCF, MGF, Kit ligand), receptora a c-Kit, egy receptor tirozinkináz, a HSC jellegzetes markere, érés során eltűnik, (2) IL-3 (multikolónia

stimuláló faktor –mCSF) myeloid progenitorok szaporodását segíti, (3) granulocyta-macrophag kolóniastimuláló faktor (GM-CSF) a teljes myeloid

fejlődési vonalat serkenti. Vörösvérsejtek képződése: (1) a közös megakaryocyta/erythroid progenitor sejtből (MEP) indul, (2) aktiválódik az Epo-

receptor és a β-globin génje, (3) az osztódási képesség egyre szűkül, de egyre differenciáltabb alakok jönnek létre, (4) nő a hemoglobinszintézis

intenzitása, egyre savanyúbb (rózsaszínűbb) a festődés, (5) Változik a sejtmag alakja, végül kialakul a retikulocyta állapot (hálózatos sejtmag). Érés

befejezése a csontvelőben, egy-egy makrofág felszínén, un. erythroid szigetek-ben történik. Érett vvs-ben már nincs semmi sejtorganellum,

energiaszükséglet glikolízisből. Csontvelői őssejtek fejlődése lásd kiadott előadásanyag. Vörösvérsejtek képződése: (1) a közös

megakaryocyta/erythroid progenitor sejtből (MEP) indul, (2) aktiválódik az Epo- receptor és a β-globin génje, (3) az osztódási képesség egyre szűkül,

de egyre differenciáltabb alakok jönnek létre, (4) nő a hemoglobinszintézis intenzitása, egyre savanyúbb (rózsaszínűbb) a festődés, (5) Változik a sejtmag

alakja, végül kialakul a retikulocyta állapot (hálózatos sejtmag). Az érés befejezése a csontvelőben, egy-egy makrofág felszínén, un. erythroid szigetek-

ben történik. Érett vvs-ben már nincs semmi sejtorganellum, energiaszükséglet glikolízisből. Vörösvérsejt érése a makrofágok felszínén A

makrofágon történő érés során a sejtmag a makrofág felöli oldalra húzódik (citoszkeleton szerepe), ide vándorolnak a sejtmembrán HLA-jai is. A mag

és a HLA visszamarad, és a makrofág fagocitálja. Eritropoetin (EPO): (1) vvs-t képződését irányító hormon, (2) 85-90%-ban a vesében keletkezik

(10-15%-ban a májban), (3) képződése a szervezet oxigéntranszport-igényéhez igazodik, (4) annál több EPO szintetizálódik, minél kisebb a vese oxigén-

ellátottsága, (5) oxigén-ellátottság csökkenése → eritropoetin gén átíródásának sebessége nő → eritropoetin mRNS mennyisége fokozódik, (6)

emelkedett EPO szint→ fokozódó vvs képzés (érés) → nő a vér oxigénszállító kapacitása → enyhül a vese szöveti hipoxiája.



A vörösvérsejtek képződésének szabályozása az EPO képzés szabályozásán keresztül valósul meg. Thrombocyták keletkezése lásd kiadott

előadásanyag. Csontvelői őssejtek fejlődése lásd kiadott előadásanyag. Thrombocyták keletkezése (thrombopoesis) A csontvelői

megakaryocytákból lefűződő részletek, CFU-Meg promegakaryoblast (50 x), megakaryoblast (endoreduplikációk sorozata; 2n, 4n, 8n, 16n, 32n)

megakaryocyta (átmérő 60 μm, lebenyezett citoplazmáról fűződnek le a thrombocyták. 2/3 kering a vérpályában 1/3 a lép vörös pulpájában pihen,

szabályozó faktoruk a thrombopoetin (1994-ben fedezték fel!). Thrombicyták letöredezése a megakaryocytáról A megakaryocytaképzés korai

elkötelezett progenitor sejtjeinek (MkP-nek) nincs felismerhető morfológiai jellegzetessége, de rendelkezik trombopoetinreceptorral (cMlp).

Endoreduplikációk sorozatában óriás sejtek, lebenyezett óriás sejtmagok. Csontvelő szinuszoidokat bélelő endothel sejtek között állábakat

(pszeudopódiumokat) bocsátanak a szinuszoidok lumenébe – lefűződések (vérlemezkék) jönnek létre. Áttekintés A vérsejtek a haemopoeticus

őssejtekből (HSC) keletkeznek, melyek önreprodukcióra is, és valamennyi más sejtvonal irányában való differenciálódásra is képesek, azaz multipotesek.

A differenciálódás során oligopotens sejtekké, majd monospecifikus progenitor sejtekké alakulnak, végül belőlük érett vérsejtek keletkeznek. A vérsejtek

képződésük során a csontvelői stromasejtekkel való közvetlen kontaktust is igénylik, de a környező sejtek által elválasztott szabályozó molekulákat, az

un. Citokineket is. A vörösvérsejtképződés késői szakaszában az un. eritropoetinnek (EPO) van nagy szerepe, melyet főként a vese (kisebb részben a

máj) termel, a vesén átáramló vér oxigenáltságától függően.

A VÉRZÉSCSILLAPODÁS (HAEMOSTASIS) FOLYAMATA A vérzéscsillapodás három fázisa Trombocyták működése–kitapadása (1)

Thrombocyták felszíne kitapadáshoz szükséges sejtadéziós glikoproteineket ill. aktiválásukoz szükséges receptorokat tartalmaz. (2) Thrombocytákban: -

sötét, denz tubulusok Ca raktárak, IP3-érzékeny Ca2+-csatornák, -sötét granulumokban többi thrombocítát aktiváló molekulák, -α-granulumok alvadási

faktorok találhatók. (3) Thrombocíták első rétegének kitapadása közvetlen úton: GPIa -IIa komplex és GP VI., míg közvetett úton: GP Ib-IX-V

komplex + vWF történik. A közvetett út különösen nagy véráramlási sebesség mellett fontos, mert a vWf és a glikoproteinek közötti reakció gyors. A

vWF natívan nem tud thrombocitát aktiválni (kitapadni), csak ha a subendotheliális kollagénnel érintkezik (megfelelő konf.vált.). Thrombocyta

kitapadás, majd aktiválódás közvetlenül és közvetetten Primer adhézióban a thrombocyta vagy közvetlenül a kollagénhez rögzül a GP Ia-IIa, GP

VI glikoproteineken keresztül vagy a GP Ib-IX-V glikoprotein a szövetben fixált von Willebrand (vWF) faktor köti a kollagénhez. Aktiválódás után

a thrombocytákon megjelenik a IIb-IIIa glikoprotein (lásd a B ábrarészt!) Az aktivált thrombocyták aggregálódása: az aktiválódás és alakváltozás

következtében exponálódott GP IIb-IIIa glikoprotein köti a fibrinogén molekula α-alegységein levő RGD (- arginin-glicin-aszparaginsav-)

szekvenciákat. A fibrinogén hidat képez két thrombocyta között. Trombocyták aktiválódása: -Kitapadás -Cytoskeleton átrendeződése, -Szekréciós

folyamatok, -Kitapadás után folyamatok felgyorsulása (amplifikáció), melyben jelentős szerepe van a foszfolipáz A2-nek (PLA2), -PLA2

membránlipidekből arachidonsvat hasít le, -Ciklooxigenáz (COX) az arachidonsavat endoperoxidokká (prosztanoid vegyületekké) alakítja, -Ezekből

TXA2 keletkezik, -TXA2 az egyik leghatásosabb további thrombocyta-aktivló szer, -A thrombocytán belüli Ca2+-szintnek központi szerepe van a

thrombocyta aktiválódásában: az ADP, TXA2 , 5-HT, Adr, kollagénkontaktus, trombin növeli a Ca2+-szintet, azaz, az aktiválódás irányába hat. A

cikliklikus nukleotidok (cAMP, cGMP) viszont fokozza a Ca2+ eltávolítását a citoplazmából (vissza a raktárakba), így gátolják a thrombocyták

aktiválódását. Ezen hatásokat kiváltó prosztaciklin (PGI ) és NO az ép endothel sejtekben keletkeznek. Véralvadás (koaguláció): (1) alvadék (vörös

trombus) - fibrinhálózatból és a fibrinszálak közé zárt vérsejtekből, (2) több lépésből áll; egy-egy proenzim alakul át enzimmé, (3) az egyes enzimek egy

kivételével szerinproteázok. Alvadási faktorok elnevezése és hiányállapotaik (WHO név - Előző név - Hiányállapot formátumban): I. - Fibrinogén

- Afibrinogenaemia, II. - Protrombin - Protrombinhiány, III. - Trombokináz/tromboplasztin TF - nincs, IV. Kalcium - nincs - nincs, V. -

Proakcelerin/Owren-faktor - Parahaemophilia, VI. - nincs - nincs, VII. - Prokonvertin/SPCA - VII. faktor/SPCA hiány, VIII. - Antihaemophilias

globulin(AHG) - Haemophilia A, IX. - Christmas-faktor - Haemophilia B, X. - Stuart-Prower-faktor - Stuart-Prower-faktor hiány, XI. -

Plazmatromboplasztin antecedens (PTA) - Haemophilia C, XII. - Hageman-faktor - nincs véralvadási zavar, XIII. - Fibrinstabilizáló faktor - XIII. faktor

hiány, transzglutamináz.



A WHO listán számokkal nem szereplő faktorok Prekallikrein, Nagy molekulatömegű kininogén, Szöveti faktor (TF egy integráns

membránfehérje). A faktorok egy része K-vitamin-dependens (1) prokoagulánsok: protrombin, II, VII, IX, X faktorok, (2) antikoaguláns: protein

C. A molekula biz. szakaszán halmozottan fordul elő bennük glutaminsav-maradékok. A polipeptid lánc kialakulása után γ-helyzetben karboxileződnek

→ γ- karboxiglutaminsav (Gla – fehérjék). Gla-maradékon keresztül Ca2+ -t kötnek vagy foszfolipidhez kötődnek. Az utólagos karboxileződéshez K-

vitamin szükséges K-vitamin zsírban oldódó, felszívódásához epesavas sók kellenek. Szerkezeti analógja (dikumarolszármazékok) a májban

megakadályozza a K-vitamin hatását (nem jön létre a karboxileződés). A véralvadás (koaguláció) folyamata Extrinsic út: (1) Sérülés → szöveti

faktor (TF) felszabadulás, (2) TF kötődik a VIIa-hoz, (3) VIIa proteolítikus aktivitása ezzel megnő, (4) Vegyük észre!: a VII faktor kezdeti aktiválását a

nyomnyi mennyiségben jelen lévő Xa is katalizálja, (5) A keletkező VIIa csak az exponálódott TF-al együtt indítja meg az alvadás kaszkád folyamatát,

(6) A VIIa-TF tehát elősegíti a további VIIa keletkezését, IX→IXa és a X→Xa keletkezését (extrinsic tenase). Intrinsic út (kékkel jelölt): (1) A Xa

keletkezése tehát történhet az előbb tárgyalt extrinsic úton is, de intrinsic úton is. (2) Utóbbi esetben aktivált trombocyták membránfelszínén (mely

sok negatív töltést tartalmaz) létrejön az un. Intrinsic tenase komplexben., mely folyamat további Xa keletkezését eredményezi . A IXa is és a X faktor is

Gla-protein, azaz sok negatív töltéssel bírnak, melyet a Ca2+ ion az aktivált thrombociták membránjához kötnek. A két különböző úton keletkezett

Xa molekulák azonosak. Az intrinsic úton a X faktor hasítása kb. 50-szer gyorsabb, tehát az intrinsic út sokkal több trombint generál. Intrinsic úton a

trombin keletkezése az alvadék belsejében még tart, akkor is, amikor az extrinsic út már régen befejeződött. Az alvadék belsejében keletkező magas

trombinszint stabilizálja az alvadékot. Az intrinsic út tehát lényegében egy pozitív visszacsatolás, ami stabilizálja az alvadékot (lásd az egyszerűsített

ábrát!). Miért is kulcselemek a Ca2+ és a thrombocyták a véralvadás folyamatában? Mind a Xa, mind pedig a IIa aktivátor komplexben

keletkezik. A Xa (Stuart-Power-faktor aktív formája) úgy jön létre, hogy az inaktív X-faktort Ca2+-ionok trombocyta felszínhez kapcsolják, úgy hogy

az un. aktivátor komplexben részt kell vegyen a VIIIa faktor (antihemofíliás faktor A) is. Hasonlóképpen, a IIa létrejöttéhez, (azaz a protrombin →

trombin átalakuláshoz) aktivátorkomplex szükséges, ami a II-faktorból, trombocytából, Ca2+ -ionból és az Va-faktorból áll. A komplex lejöttekor a Xa

lehasítja a megfelő szakaszt a protrombinról (II-faktor) és létrejön a IIa-faktor, azaz a trombin. A II-faktor is és a X-faktor is K-vitamin féggő

(dependens). A koagulációs folyamatok „fékentartása” rendkívül fontos. Ebben egy lényeges elem az aktivált V-ös és VIII-as faktorok inaktiválása. Az

V-ös és VIII-as faktorok aktiválása a trombin segítségével történik, míg az Va és VIIIa inaktiválása az ép endothel sejtek felszínén lévő

trombomodulinhoz kötődik. Az ép endothelhez kötődött trombomodulin és trombin Ca2+ -jelentlétében aktiválja a protein C-t. Az aktivált protein C

proteolítikusan hasítja, így inaktiválja az Va és VIIIa faktorokat. A véralvadás folyamatának befejező lépése a stabil (keresztkötéseket is tartalmazó)

fibrinháló kialakulása Fibrinpolimer kialakulása Trombin hatására a fibrinogénmolekulából lehasad 4 kisebb peptid, és a keletkezett kis

oldékonyságú fibrinmonomerek az ábrán látható elrendezés szerint (vég a véghez) helyezkednek el. A monomereket elekrosztatikus kötések rögzítik. A

XIIIa-faktor (fibrin stabilizáló faktor – transzglutamináz) a szomszédos monomerek glutamin- és lizin-oldalláncai között transzamidáció megy végbe,

így a szomszédos láncok kovalens kötéssel rögzülnek egymáshoz. Áttekintés A vérzéscsillapodás 3 fázisa: érkontrakció, thrombociták aktivációja és a

véralvadás. A sérüléskor exponálódott subendotheliumhoz kitapadnak a thrombociták (glikoproteinjeik segítségével), ezt követően aktiválódnak. Az

aktiválódott thrombocitákból felszabaduló mediátor anyagok (pl. thromboxán A2) további thrombocitákat aktivál. A vérlavadás proteolítikus

folyamatok sorozata, melyet a sérüléskor felszabaduló szöveti faktor indít be. Kulcsenzime a trombin, mely bontja a fibrinogént, stabilizálja a

fibrinhálót, elősegíti saját keletkezését, aktiválja a trombocitákat, de antikoaguláns hatást is kifejt. Egyes véralvadásban kulcsszerepű fehérjék

szintéziséhez K-vitamin szükséges. Alvadást követően a kialakult fibrint a plazmin feloldja (fibrinolízis). A plazmin a plazmában jelenlevő

plazminogénből alakul ki, különböző plazminogén aktivátorok hatására. Az emberi vércsoportrendszerek Biológiai szerepe nem ismert. Vvs-ek külső

membránfelszínén található makromolekulák (fehérjék glikolipidek, glikoproteinek) különböző antigéndetermináns csoportokat tartalmaznak. Ezek a

vércsoportantigének (agglutinogének) kémiai szerkezetük alapján csoportokba sorolhatók. A rokon antigének egy-egy vércsoportrendszerhez tartoznak.

Emberben 15 vércsoportrendszer ismert, a legjelentősebbek az AB0(H)- rendszer és az Rh-vércsoportrendszer. Más sejtek felszínén is megtalálhatók.



Az AB0(H)-rendszer A csoporttulajdonságok a membrán glikolipidjeinek a vvs külső felszínén elhelyezkedő szénhidrát összetevőire vezethető vissza.

Az antigéndetermináns csoportokat az oligoszacharidláncok terminális cukormolekulái (N-acetil-glukózamin, N-acetil-galaktózamin, galaktóz, fruktóz)

képezik. Ezek a láncvégi monoszacharidok felelősek az A-, B- és H-antigének közötti különbségekért. Sokaknál a terminális galaktózhoz egy specifikus

transzferáz a fukóz nevű monoszacharidot kapcsolja. A transzferáz a H gén terméke, a keletkezett N-acetil-glukózamin-galaktóz-fukóz maga a H-

antigén. A 0-vércsoportú egyének vvs-jén csak H-antigén jelenik meg. Az A-gén terméke egy specifikus tarnszferáz, ami a H-antigén galaktózához egy

N-acetil-galaktózamint kapcsol. Kialakul az A-antigén (A vércsoport). B vércsoport esetében pedig egy második galaktóz kapcsolódik a H-antigénhez.

Az A-, ill. B-vércsoportantigénekkel reagáló természetes antitestek Az antigéndetermináns csoportok széles körben elterjedtek az élővilágban (pl.

mikroorganizmusokon, növényeken). Az újszülött bélrendszerén felszívódnak, antitestképzést indítanak el (kivéve a saját vércsoportantigéneket –

immuntolerancia). Ezek a természetes antitestek az immunglobulinok M-alosztályába (IgM) tartoznak, nem jutnak át a placentán, ezért ha az anya és a

magzat vércsoportja különbözik is, az anyai antitestek nem reagálnak a magzati vv-sejtekkel. Inkompatibilitás esetén hemolyzis, veseelégtelenség. Az

Rh-vércsoportrendszer Az Rh-antigének sejtfelszini fehérjék, csak a vvs-eken fejeződnek ki, 3 allél génpárral öröklődnek: c/C, d/D, e/E. Egyedül a

D-gén terméke erősen immunogén. Az europid rassz egyedeinek 85% hordozza a D-antigént, őket nevezzük Rh-pozitív (RhD+) egyedeknek. Kétféle

úton jöhet létre antitest (immunválasz): (1) Rh-negatív egyed Rh-pozitív vért kap, vagy (2) Rh-negatív anya Rh-pozitív magzatot hordoz. Legkésőbb

szüléskor kerül be antigén az anya keringésébe, antitest termelődést vált ki (4-6 hét). Ezek az antitestek (IgG) átmennek a placentán, következő

terhesség esetén probléma: hemolízis, lebomló Hb bilirubinja a magzati központi idegrendszert károsítja.

A kiválasztást lásd: 15 B. tétel
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Záróvizsga tétel címe: A kronológiai és a biológiai életkor antropológiája. 
A posztnatális élet főbb szakaszainak funkcionális és fiziológiai jellemzése. 

Paleopatológiai vizsgálatok.

Készítette: Dr. Molnár Erika
SZTE, 2020

Definíciók:
I. KRONOLÓGIAI VAGY NAPTÁRI ÉLETKOR – megmutatja, hogy pontosan hány évesek vagyunk
(év, hó, nap). Önmagában nincs biológiai jelentése, napra azonos korú személyek biológiai fejlettségi
státusza alapvetően különbözhet egymástól.

II. BIOLÓGIAI ÉLETKOR – biológiai jellemzők alapján becsült életkor. Különböző szervekre,
szervrendszerekre nézve a biológiai fejlettségi állapot egy egyénen belül is eltérő lehet – egy egyénnek
több fejlettségi, ún. biológiai életkora van.

III. PALEOPATOLÓGIA – hisztorikus és prehisztorikus emberi – tágabb értelemben állati –
maradványokon megfigyelhető kóros – patológiás – elváltozások vizsgálatával foglalkozó tudományág. 
(paleopathology – Shufeldt (1892), palaios = ősi, pathos = szenvedő)



I. KRONOLÓGIAI ÉS BIOLÓGIAI ÉLETKOR ANTROPOLÓGIÁJA

kronológiai életkor = biológiai életkor

Különbözőség okai: pl. genetikai adottságok, életmód, egészségi állapot, …
Történeti embertanban csak a biológiai életkor becsülhető, de élőknél is használják
 Különböző szervekre, szervrendszerekre nézve a biológiai fejlettségi állapot egy egyénen belül is 

eltérő lehet – egy egyénnek több fejlettségi, ún. biológiai életkora van
Bármely szervünkre vagy szervrendszerünkre fel lehet építeni fejlettség becslési technikát
A humánbiológiai gyakorlatban a biológiai fejlettség leggyakrabban a csontkor és a fogkor alapján 
becsülhető 

történeti példa: ifj. Weiskopf József – váci múmiák egyike (Természettudományi Múzeum, Embertani 
Tár, Budapest)
kronológiai életkor: 18 év (1767-1775)
csontkor: 13-14 év 
eltérés oka: súlyos krónikus betegség (tuberkulózis)

recens példa (hipotetikus): átlagosnál sokkal alacsonyabb 10 éves fiú
kronológiai életkor: 10 év
csontkor: 7,5 év (bal kéz és csukló röntgenfelvétele alapján)
csontkor elmaradása a tényleges életkortól azt jelenti, hogy a gyermek fejlődésében, testmagasságának 
végső szintjének eléréséig még benne van a növekedési lehetőség (alapos endokrinológiai vizsgálatot 
követően indokolt esetben növekedési hormon adható)

fotó: Dr. Pálfi György

nyitott epifízisfúgák 
(csukló – radius és 
ulna disztális epifízis)



Infantia I. / korai gyermekkor: 0 – 6. év

Infantia II. / késői gyermekkor: 7 - 14. év

Juvenis / ifjúkor: 15 – 20 (22). év

Adultus / felnőttkor: 21 (23) - 40. év

Maturus / érettkor: 41- 60. év

Senium / öregkor: 61 - x. év

TÖRTÉNETI EMBERTANBAN HASZNÁLATOS ÉLETKORCSOPORTOK ÉS AZ
ELHALÁLOZÁSI ÉLETKOR BECSLÉSÉNEK MÓDSZEREI

Fogkor

• erupció (fogak 
áttörése) –
infantia I. és II.

• abrasio (fogak 
kopása  
életmódfüggő ) –
felnőttek  
(adultus, maturus, 
senium)

Csontkor

• hosszú csöves 
csontok 
diafízisének
hossza – infantia
I. és II.

• epifízisfúgák 
elcsontosodása –
juvenis

• Harsányi-Acsádi -
Nemeskéri (1960)  
4 korjelzős 
módszer –
felnőttek  (adultus, 
maturus, senium)

FOGKOR

Az emberi fogazat morfológiája:
 diphyodont (tej- és maradó fogazat)
tejfogazat fogképlete: 212 – 2 incisivus, 1
caninus, 2 molaris
maradó fogazat fogképlete: 2123 – 2 incisivus,
1 caninus, 2 premolaris, 3 molaris)
 heterodont - a fogak nem egyformák
(helyük és szerepük szerint eltérő alakúak,
kisebb csoportokat alkotnak)

erupció: az állcsontok 
elülső felszínének 
eltávolítása után jól 
láthatók a tejfogak 
gyökerei felett/alatt 
fejlődő maradó fogak 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tejfog

abrasio: 30 éves korig általában csak a zománcra terjed ki, 40 éves korra eléri a 
dentint, 70 éves korra már a fognyakat is elérheti) – csak egy szérián belül 
(életmódfüggő)



TÖRTÉNETI EMBERTANBAN HASZNÁLATOS ÉLETKORCSOPORTOK ÉS AZ
ELHALÁLOZÁSI ÉLETKOR BECSLÉSÉNEK MÓDSZEREI

CSONTKOR

Harsányi-Acsádi -Nemeskéri (1960) 4 korjelzős módszere
1)facies symphysialis felszínének változása (5 fokozat)
2-3)femur és humerus proximalis epifízisének belső szerkezeti változása 
(a trajektóriumrendszer felritkulásának mértéke) (6 fokozat)
4) koponya varratainak elcsontosodása (elsősorban a belső felszínen vizsgálva (5 fokozat)

bordák sternalis végének felszíne alapján (bemélyedés alakja, peremképződés)
facies auricularis felszíni változásai alapján
pajzsporc elcsontosodásának mértéke alapján

RECENS NÉPESSÉG - ÉLETKORCSOPORTOK

Szülés - születés
várható ideje: az utolsó menses első napjától 
számított 9. naptári vagy 10. holdhónap vagy
40. hét vége vagy 280. nap 
Terhesség időtartama: 266 nap



Újszülött fizikai állapotának vizsgálata:

izomtónus (Activity-muscle tone) Apgar érték:  0-10
szívverés (Pulse) (1, 5 és 10 perces)
reflexek (Grimace-reflex irritability)   légzési, keringési, idegrendszeri  státusz
arcszín (Appearance-skin color) felmérése (0-2 pont valamennyi vizsgált 
légzés (Respiration) működésre, illetve jelre)

ÚJSZÜLÖTTKOR (0-10. NAP)

• születést követő 10 napban fiziológiás súlyvesztés (főleg víz) ~ 7%
oka: egyre érettebb veseműködés, táplálkozás megindulásának késedelme  

• születést követő első évben magas növekedési ráta
születési hossz 50%-kal, születési súly 200%-kal nő

• jelentősen eltérő etnikai és szociális származású, mellről táplált csecsemők  fejlődése feltűnően hasonló 
• utolérő v. „catch up” növekedés:

anyatejes táplálás már nem elég, kiegészítés kell a csecsemőnek - szegényebb környezeti feltételek
között élők vagy betegek gyarapodása elmarad a jobb körülmények közt élőkéhez képest
körülmények javulása – elmaradt csecsemők képesek utolérni genetikai potenciáljukat (életkoruknak
megfelelő fejlettséget) növekedési sebességük fokozódása révén (gyermekkor közepétől ezek a
méretkülönbségek már nem „korrigálhatók”)

CSECSEMŐKOR (10 NAP – 1 ÉV)



GYERMEKKOR, SERDÜLŐKOR, IFJÚKOR

AUXOLÓGIA növekedéstudomány
 gyermekkori és fiatalkori növekedés és fejlődés törvényszerűségeivel foglalkozik
 vizsgálati módszerek:

Keresztmetszeti vizsgálat
- egyszeri mérés
- rövid idő alatt
- mindkét nemű
- különböző életkorú      gyerekek vizsgálata
- nagy létszámú 
Cél: referenciaértékek megállapítása 
(10 évenként ismételni kell)

Testi fejlettség megállapítása – percentilis görbék

Longitudinális vizsgálat
- ismétlődő mérés (ugyanazokat a gyerekeket 

méri vissza)
- éveken át tartó
- mindkét nemű
- azonos életkorú         gyerekek vizsgálata
- kisebb létszámú
Cél: növekedési törvényszerűségek megállapítása

* Scammon féle növekedési görbék - szövetek és 
szervek növekedésének 4 alaptípusa

* **

**Növekedési sebességi görbe - növekedési ráta 
ábrázolása életkor függvényében mm/év

percentilis érték 

- megmutatja, hogy az azonos 
életkorú  és nemű gyermekek 
hány százalékának kisebb 
a testtömege, magassága, 
egyéb paramétere az     
általunk megadottnál 
- medián az 50%-os
percentilis
- 3% és 97% közt normális 



SERDÜLŐKOR (pubertás) – ♂ 13-16, ♀ 12-15 év

 posztnatális fejlődés legdinamikusabb 
változásokat hozó időszaka

 növekedési minta: a morfológiai és 
fiziológiai változások meghatározott 
rendezettsége (egyéni különbségek)

 morfológiai változások:
- testméretek és belső szervek minden 

irányú felgyorsult növekedése
- nemi szervek fejlődése, másodlagos nemi 

jellegek kialakulása
- testarányok változása
- testösszetétel változása
- testalkat formálódása

* serdülőkori növekedési lökés
- testmagasság sebességi görbéje  meredekké 
válik (lányoknál ~ 2 évvel korábban):

♀ – 10-11 év ♂ – 12-13 év
→ a lányok időlegesen magasabbak az 

azonos korú fiúknál
- a maximális növekedési ráta a magasság 
növekedési csúcssebesség, a PHV (peak height
velocity) 

* ideje viszonyítási pont
(menarche PHV után, oigarche serdülőkori 

növekedési lökés kezdetekor)
* ♂: 7-12 cm/év, ♀ : 6-11cm/év

*
a testsúly növekedési tempója maximumát (PWV /peak
weight velocity)a PHV után éri el
♂ PWV >  ♀ PWV
PHV és PWV kor közti különbség: ♂: 0,5 év,  ♀: 1 év 
oka: a testtömeg kialakításában a csont-, izom- és 
zsírszövet eltérő mértékben vesz részt, és a három 
összetevő gyarapodása eltér a két nemnél



SERDÜLŐKOR (pubertás) – ♂ 13-16, ♀ 12-15 év
fiziológiai érés – másodlagos nemi jellegek, menarche, oigarche
- hipotalamusz-hipofízis-gonád rendszer érése és aktivitásának fokozódása       másodlagos nemi jellegek
fokozatos megjelenése
- a szexuális érettség a szemérem- és hónaljszőrzet (Tanner: 5 fokozat, Zeller: 4 fokozat), valamint az

♀: emlők ♂: here és hímvessző  fejlettségi állapota alapján ítélhető meg
- érettségi státusz alapján a gyermekek érési típusa: korán érők, átlagosan érők (érési koruk az adott 
csoport mediánja körüli egy évben, későn érők (kompenzáló mechanizmusok)

PALEOPATOLÓGIA
HUMÁN PALEOPATOLÓGIA – a történeti időkből származó (Homo nemzetség felbukkanásától ca. 17-18., 
de speciális esetekben a 19-20. századig) emberi maradványok kóros elváltozásaival foglalkozik
Vizsgálati anyag:
 régészeti ásatásokból származó csontvázleletek
 mumifikálódott emberi maradványok
 esetenként művészeti alkotások
Retrospektív, azaz múltba tekintő  diagnosztika – mai klinikai szakirodalom és kórbonctani ismeretek 
alapján következtet a kiváltó okra
Nehézségek: kórképek változnak, több megbetegedés okozhat hasonló tüneteket, posztmortális
elváltozások elfedhetik vagy imitálhatják a tényleges tüneteket (tafonómia – az élőlények tetemeinek
halál utáni folyamataival foglalkozó tudomány)
Vizsgálati módszerek:
 makroszkópos morfológiai vizsgálatok
 képalkotó vizsgálatok (rtg, ct)
 paleomikrobiológiai elemzés (PCR, spoligotyping) 
 szövettani, izotópos és  immunhisztológiai vizsgálatok, stb.
 paleoproteomikai elemzés 



Paleopatológiai elváltozások csoportosítása: nem egységes, szerzők szerint különböző 
Steinbock (1976) nozológiai (betegségcsoportok szerinti) egységeit – némileg módosítva – vesszük alapul
FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK
A magzati fejlődés idején megjelenő, rendszerint már a születéskor vagy röviddel a születés után
felismerhető genetikai vagy környezeti hatásra kialakuló morfológiai elváltozások. (Dobszay, 1969)
az elváltozás súlyossága szerint – minor és súlyos rendellenességek
tájanatómiai régiók szerint – koponya (viszonylag ritka), gerinc (gyakori), stb. 
Halmozott előfordulásuk egy adott népességen belül endogámiára utalhat 
TRAUMÁS ELVÁLTOZÁSOK
Leggyakoribb patológiás jelenségek közé tartoznak 
Csoportosításuk (Steinbock, 1976): fracturák (törések),  
éles szerszám okozta csontsebek, ütés hatására keletkezett csontsérülések, 
ficam, rándulás 
A törések gyakorisága, típusa a vizsgált népesség életmódjára, 
gyógyulásuk a gyógyítási módra enged következtetni 
FERTŐZÉSES EREDETŰ ELVÁLTOZÁSOK
Nem specifikus gyulladások (elváltozás morfológiája alapján a kiváltó okra nem lehet következtetni): 
 osteo-periostitis (csonthártyagyulladás) és osteomyelitis (csontvelőgyulladás)
Specifikus fertőző megbetegedések (elváltozás morfológiája alapján megállapítható a betegség eredete) 
Legfontosabb, csontokon nyomot hagyó specifikus tüneteket kiváltó fertőzések:
 mycobacteriális fertőzések

példa:
sacralisatio
–

az utolsó 
ágyékcsigolya a 
sacrumhoz
csontosodott

példa:
sebészi trepanáció
–

a koponyalékelés 
egyik típusa

tuberkulózis (Mycobacterium tuberculosis és bovis)
csonttani tünetek a krónikus tbc-ben szenvedők ~5%-ánál
leggyakrabban érintett területek: 
 gerinc 
 nagy megterhelésnek kitett ízületek 
előrehaladott stádiumú spondylitis tuberculosa (Pott gibbus)

lepra (Mycobacterium leprae és lepromatosis)
kéz- és lábfejek csonkulása (ceruzaujjak)

facies leprosa (csontfelszívódás 
nyomai az arckoponyán)



példa:
caries következményes megbetegedés
–

gyökér körüli tályog nyoma

FERTŐZÉSES EREDETŰ ELVÁLTOZÁSOK
Specifikus fertőző megbetegedések 
 treponematosisok (köztük a szifilisz) 

szifilisz („vérbaj”, „bujakór”) – kórokozó: Treponema pallidum
Csontváz csak a kései (tercier) szakaszban érintett)
Epidemiológia: Kolumbusz legénysége hurcolta be ( megcáfolt elmélet)
már a Kolumbusz előtti időkben jelen volt Európában (egyre elfogadottabb, szegedi bizonyíték is van) 
HEMATOGÉN EREDETŰ ELVÁLTOZÁSOK (vérképzőrendszer megbetegedései)
2 fő típus: hyperostosis spongiosa orbitae/cribra orbitalia
és hyperostosis spongiosa cranii/cribra cranii (elsősorban falcsontokon)
Főleg gyerekeknél és nőknél figyelhető meg, kóreredete vitatott
METABOLIKUS ÉS HORMONÁLIS MEGBETEGEDÉSEK
 vitaminháztartási zavarok csonttani következményei (pl. D-vitamin hiány – gyerekeknél rachitis)
 osteoporosis (csontállomány kóros felritkulása, gyakori törések) 
 endokrin működés zavarai (pl. törpenövés) 
ÍZÜLETI ELVÁLTOZÁSOK
 degeneratív (porckopással járó) ízületi elváltozások (arthrosis) 
* leggyakrabban megfigyelhető elváltozások a vizsgálatok során!

két típusuk: vertebralis és extravertebralis arthrosisok
 gyulladásos ízületi elváltozások (arthritis) (pl. coxarthritis tuberculosa) 
FOGAZAT PALEOPATOLÓGIÁJA

 fejlődési rendellenességek (pl. fogszám anomáliái) 
 szűkebb értelemben vett patológiás elváltozások 

(pl. caries és következményes megbetegedései)
EGYÉB ELVÁLTOZÁSOK
csontvázleleteken ritkán figyelhetők meg (pl. tumorok – főként csontáttét nyomai) vagy gyakoriak,  de 
betegségnek nem tekinthetők (pl. izom- és íntapadási helyeken túlterhelésre bekövetkező elváltozások) 

koponyatetőn a gummák
(sarjszövetek) elhalást okoznak, 
kráter-szerű bemélyedéseket hozva 
létre (caries sicca)
hosszú csontokon osteo-periostitis

megnövekedett vörös 
csontvelő aktivitás 
következménye

csigolya kompressziós
törése osteoporosis
következményeként

könyökízületi
arthrosis
(ízületi kontúrok 

deformációja)  
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Záróvizsgatétel címe: A növények ásványi anyag táplálkozása, víz és tápanyag forgalma. 
A talaj mint tápanyagraktár, makro- és mikroelemek, esszenciális elemek. Az
ásványianyag táplálkozás és a hozam összefüggése. A legfontosabb elemek felvételét
befolyásoló tényezők. A vízmozgás törvényszerűségei (a vízpotenciál fogalma, a víz- és
tápanyag mozgást meghatározó főbb tényezők)

A növények ásványi anyag táplálkozása, 
víz és tápanyag forgalma

Segédlet a Bsc záróvizsgára való felkészüléshez
Készítette: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna

SZTE, 2020

A felkészüléshez ajánlott „A Növények Élete” jegyzet 1.1 és 1.2. Fejezeteinek a 
tanulmányozása is. Elérhetőség: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/.

http://eta.bibl.u-szeged.hu/2309/


Rizoszféra=a gyökérzet által befolyásolt talajzóna
A gyökérzet által a talajba leadott anyagok befolyásolják a 
talaj szerkezetét, összetételét, pH-ját stb.:
Proton kiválasztás közvetlenül vagy közvetve (légzési CO2

leadásával a talajoldatba)→ kation kicserélés, pH 
befolyásolása
Szerves savak leadása (pl. citromsav)→ talaj pH 
befolyásolása
Enzimek leadása (pl. foszfatázok)→ foszfor felszabadítása
Nem fehérje felépítő aminosavak leadása (pl. 
mugineinsav)→ vas megkötése
Cukrok, nyálkaanyagok kiválasztása→ mikróbákkal való 
asszociáció

A talaj, a gyökérzet és a rizoszféra

Egyszikűek= mellékgyökérzet, kétszikűek=
főgyökérzet
Táplálkozási szempontból fontos gyökérzónák: 
Gyökérsüveg+ Felszívási zóna

Mikorrhiza=gomba és magasabbrendű növény 
szimbiózisa

+, +
Gomba kap: 
szénhidrátok, zsír, 
vitamin, hormon
Növény kap: 
felületnövelés és 
jobb tápanyag 
felvétel a 
gyökérszőrnél 
vékonyabb 
gombafonalak 
révén

Ektomikorrhiza
Fás szárúak + gombák, 
növények 3%-a
A gombafonalak sűrű 
szövedéket, ún. Hartig 
hálót alakítanak ki a 
gyökér 
kéregszövetében, de a 
gyökérsejtek 
citoplazmájába nem 
hatolnak be.

Arbuszkuláris
(endo)mikorrhiza

Lágy szárúak + gombák, 
növények kb. 80%-a
A gombafonalak laza 
szövedéket alakítanak ki, 
a gyökérsejtek 
citoplazmájában 
arbuszkulumot képeznek, 
ahol a tápanyag 
kicserélődés megtörténik.

Talaj=heterogén összetételű, komplex biológiai, 
fizikai, kémiai rendszer. 

A talaj kémhatása: a talaj pH hatása a növényekre 
közvetett (a) és közvetlen (b):

b) Általában pH 6,0-6,5 ideális, pH<4 vagy pH>9 
toxikus
Savas talajt kedvelők és lúgos talajt kedvelők

a) A talaj pH befolyásolja a tápelemek 
hozzáférhetőségét
Pl. savanyú talajok: Ca kevés, Fe, Mn, Al sok
Bázikus talajok: Ca sok, Fe, Mn, Al kevés

Hidropónikus (vízkultúrás) növénynevelés: vízben oldott 
szervetlen tápsók megfelelő koncentrációban, nincs szerves fázis és 
nincs pufferoló képesség, ezért pH beállítás és ellenőrzés szükséges



A növényi tápanyagellátás és a hozam kapcsolata
A tápanyag ellátottság a növényi növekedést, fejlődést befolyásoló 

környezeti tényező.

Liebig-féle minimumtörvény= a növények fejlődésének ütemét a rendelkezésre álló tápelemek 
közül az szabja meg, mely a legkisebb mennyiségben van jelen a szükségeshez képest. Ennek az 
elemnek a mennyiségét növelve nő a terméshozam mindaddig, míg egy másik tápelem nem 
kerül relatív minimumba.

Mitcherlich-szabály= a növekvő tápanyagadagolás a hozamot csökkenő mértékben növeli. 
Vagyis a tápanyag koncentráció növekedése a hozamot mindaddig növeli, míg el nem éri az ún. 
kritikus koncentrációt, mely a maximális növekedést/hozamot eredményező legkisebb 
tápanyagkoncentráció. További tápanyag adagolása a hozamot nem növeli tovább, egy 
bizonyos koncentráción túl pedig már kedvezőtlen hatású. Vagyis a tápanyagkoncentráció és a 
növekedés/hozam összefüggése optimumgörbével írható le.

Az optimálisnál 
kisebb tápanyag 
mennyiség 
hiánytüneteket 
alakít ki (pl. 
növekedés 
visszamaradás)



Makro-és mikroelemek, esszenciális tápelemek

A zöld növények 
számára 
esszenciális 
elemek kizárólag 
szervetlen 
anyagok.

Bioszféra (90)

Növények 
(40-50)

Növények 
esszenciális 

(17)

A stabil elemek száma a 
bioszférában, a növényi 
szövetekben és ebből az 

esszenciális elemek száma.

Az esszencialitás három kritériuma:

1. hiánya esetén a növény tüneteket mutat és 
elpusztul, mielőtt az életciklusát befejezné

2. funkciója nem helyettesíthető más elemmel
3. közvetlenül részt vesz az anyagcserében pl. enzim 
komponensként.

Az esszenciális elemek csoportosítása a belőlük igényelt 
mennyiség alapján:

Mikroelemek= µM-os
koncentrációkban szükségesek

B, Fe, Zn, Cu, Mo, Mn, Cl, Ni

Az esszenciális elemek hiányában 
kialakuló tüneteket meghatározó 
tényezők:
a) Az elem növényi szervezetben betöltött 

élettani szerepe
b) Az elem mobilitási és 

reutilizációs(=újrahasznosulási)
képessége

Mobilis, reutilizálódó elemek (pl. N, P, 
K, Mg, Zn)

Immobilis, nem reutilizálódó elemek 
(pl. Ca, S, Fe, B, Cu)

A tápanyaghiány általános tünetei a leveleken:
• sárgulás (klorózis), lehet érközi, érmenti vagy klorótikus

foltok 
• szövet elhalás (nekrózis), lehet érközi vagy nekrotikus

foltok
• levéllemez vagy levélnyél lilulás
• levélszél perzselődés, sodródás

Makroelemek= mM-os
koncentrációkban szükségesek

N, P, S, K, Ca, Mg

+ organogén elemek (C, O, H)



A legfontosabb elemek felvételét befolyásoló tényezők: 
nitrogén (N) asszimiláció

Biológiai N fixálás= A légköri N2-t 

szabadon vagy növényekkel szimbiózisban élő 
prokarióták nitrogenáz enzimük segítségével, 
energia felhasználásával NH3-vá redukálják. Pl. 
Rhizobium-Leguminosae
Helye: gümő (nodulusz), benne szimbionta
életmódra módosult N-fixáló baktériumok, 
benne leghemoglobin
Nitrogenáz enzim: O2 érzékeny, Mo-tartalmú 
enzimkomplex, NH3-at képez

A növények egy kisebb része 
(pl. pillangósvirágúak) N-fixáló szimbiózis révén 
jut hozzá a N-hez…

…nagyobb részük ilyen kapcsolat kialakítására nem 
képes, ezek a növények a talajból nitrátot (NO3

-) és 
ammóniát (NH3) vesznek fel.

N asszimiláció= a NO3
- vagy NH4

+ felvétele, 

transzlokációja, tárolása, redukciója és a keletkezett 
NH3 aminosavakba történő beépítése.

Felvétel: kis- és nagy affinitású NO3
-/H+ szimport, kis-

és nagy affinitású NH4
+ uniport

Gyökérben részben redukció és tárolás, xilémben
transzport a hajtásba, hajtásban redukció és tárolás

Gazdasejtbe, itt GS-GOGAT enzimekkel 
glutaminba épül be→ transzportformák
xilémben→ felhasználási helyeken beépítés 
aminosavakba

Redukció: nitrát reduktázzal és nitrit reduktázzal

Beépítés: GS (glutamin szintetáz)-GOGAT (glutamát
szintáz)

N élettani szerepei: aminosavak, fehérjék, nukleinsavak, koenzimek, egyes hormonok, alkaloidok 
építőköve, összes száraztömeg 0,5-5%
N hiány tünetei: alsó levelek klorózisa, szár elfásodása a szénhidrátok felhalmozódása miatt, levélnyél 
lilulása antocián képződés miatt, nagyobb kiterjedésű gyökérzet, de vékony gyökerek.

glutamát és az α-ketosavak között amino-csoport 
transzfer→ aminosavak→ peptidek, fehérjék



A legfontosabb elemek felvételét befolyásoló tényezők: kén 
(S) és egyéb makroelemek

Kén (S)
Felvétele: talajból szulfát (SO4

-), légkörből SO2 vagy H2S, Transzportja: xilémben, a tárolt kénformák (pl. 
glutation) a floémben, Beépítése: kloroplasztiszokban.

S élettani szerepei: cisztein, metionin, szulfolipidek építőköve, etilén szintézis, összes száraztömeg 
0,2%, keresztesvirágúak 1,1-1,7%
S hiány tünetei: csökkent fehérje- és klorofill tartalom, pici, keskeny levelek, klorózis

Kálium (K) 
Talajban: mobilitása kicsi
Transzportja: szelektív K+

csatornákon keresztüli gyors 
mozgás a növényben, ami 
befolyásolja az ozmotikus 
potenciált, így a vízmozgást és a 
turgor nyomást is, valamint a 
membránpotenciált. 
Citoplazmában 100-200 mM, 
apoplasztban kevés. 

Élettani szerepei: enzim aktivátor, 
sztómamozgás, nasztiás mozgások

Foszfor (P) 
Talajban: foszfátokként, felületen 
kötve
Növényben: fitát, mint P raktár
Felvétele, transzportja: gyorsan 
szerves kötésbe épül be, ezek a 
xilémben a hajtásba kerülnek
Beépülése, élettani szerepei: Pi 
cukorfoszfátokat, pirofoszfátokat
(pl. ATP), diészterkötéseket (pl. 
nukleinsavakban, 
foszfolipidekben) alakít ki.

Kalcium (Ca)
Talajban: pH befolyásolja a 
hozzáférhetőségét
Növényben: Ca-pektát a 
sejtfalban, Élettani szerepei: 
membránintegritás fenntartása, 
jelfunkció, enzim aktiválás

Magnézium (Mg)
Növényben: Mg-pektát a 
sejtfalban, Élettani szerepei: 
klorofill felépítése, enzim 
aktivátor, riboszóma szerkezet 



A legfontosabb elemek felvételét 
befolyásoló tényezők: vas (Fe) és 

egyéb mikroelemek 

Fe
Talajban: szervetlen kötésekben, kevés a 
felvehető forma
Felvétele: A pázsitfűfélék komplexképző 
fitosziderofórt (mugineinsav) leadását 
követően Fe(III)-at vesznek fel. 
A többi egyszikű faj valamint a kétszikű 
növények a Fe(III)-at a sejten kívül 
redukálják és Fe(II)-t vesznek fel.

További
mikroelemek

Élettani funkciók

Bór (B) borát-diészter kötések a sejtfal 
alapállományát felépítő 
ramnogalakturonán II-ben→ sejtfal 
szerkezet kialakítása

Cink (Zn) enzimek strukturális eleme (pl. 
szuperoxid-dizmutáz; SOD, aldoláz, 
szénsav-anhidráz), Zn-ujj motívumot 
tartalmazó transzkripciós faktorok 
szerkezeti eleme, triptofán/auxin
szintézist segíti

Klór (Cl) mM koncentrációban fő ozmotikum a K+

mellett, OEC-ben az oxidált Mn-t
stabilizálja

Mangán (Mn) enzimeket aktivál (pl. piruvát karboxiláz, 
glutamin szintetáz, peroxidázok),                                            
II. fotokémiai rendszer OEC 
komponense

Molibdén (Mo) MoCo (Mo-kofaktort tartalmazó) 
enzimcsalád fémkomponense, növényi 
MoCo enzimek: nitrát reduktáz, szulfit 
reduktáz, xantin oxidáz, aldehid 
oxidázok

Nikkel (Ni) Az ureáz enzim kofaktora. Az enzim az 
ureát alakítja hasznosítható formává 
(NH3). 

Transzportja: Kloroplasztiszban, mitokondriumban a 
legtöbb a vas, raktározott forma=fitoferritin
Élettani szerepe: klorofill szintézis, 
enzimekben Fe-S, molekuláris Fe vagy hem Fe.



A vízmozgás törvényszerűségei

A víz mozgása: 
diffúzió= egyes vízmolekulák rendszertelen, spontán mozgása, melynek nincs iránya. Sebességét a molekulák kinetikai 
energiája (hőmérséklet) határozza meg. A diffúzió eredményeként  a víz koncentrációja kiegyenlítődik. Oldatokban az 
oldott részecskék illetve kolloidok felületén vízburok alakul ki, ami csökkenti a vízmolekulák mozgását, kinetikai energiáját. 
Féligáteresztő (szemipermeábilis) membrán két oldala között a víz mozgását az ozmózis jellemzi. Ennek hajtóereje a két 
oldal közötti koncentráció gradiens (víz koncentráció) és  nyomás gradiens összege.
Valódi oldatok esetében a tiszta víz és az oldat nyomása közötti különbséget ozmotikus potenciálnak (ψp) , kolloid oldatok 
esetén pedig mátrixpotenciálnak (ψt) nevezzük. Az ozmotikus és a mátrix  potenciál megmutatja, hogy az oldott anyagok 
milyen mértékben csökkentik a vízpotenciált, értékük negatív előjelű.
tömegáramlás= nagyobb távolságon (pl. gyökér-levél) zajló, határozott irányú, oldott részecskéket is magával ragadó 
áramlás; mozgatója két hely közötti nyomás különbség. Befolyásolja a szállítópályák (sejtfal, határhártyák, fatest stb). 
vízvezető képessége (ellenállása).
A víz mozgása a sejtmembránon keresztül történhet  nyitható-zárható vízszállító csatornákon, aquaporinokon keresztül is. 

A vízpotenciál=az oldatnak egy rendszer adott pontján mért és a tiszta víznek ugyanolyan hőmérsékleten 
és légköri nyomáson mért kémiai potenciál különbségét (osztva a parciális molális térfogattal) 
vízpotenciálnak (ψw) nevezzük. A tiszta víz kémiai potenciálja 25 °C-on és 0,1 MPa nyomáson nulla. 
A vízpotenciált energia/térfogat, vagyis nyomás (MPa), egységekben adjuk meg,

A turgornyomás (ψP):
A növényi sejtek vizes oldatot tartalmaznak, amelyet végső soron a sejtmembrán határol. A sejtnedv oldottanyag tartalma 
nagyobb, mint a sejten kívüli téré, ezért a sejtekbe víz áramlik (ozmózis), ami a sejt térfogatának növekedését 
eredményezné. A sejtfal szilárd struktúrája azonban meggátolja a térfogat növekedést, így a sejtmembrán és a sejtfal 
határfelületén pozitív nyomás alakul ki. E nyomásérték és az atmoszférikus nyomás különbsége a turgor. 

A víz tulajdonságai: H-híd kötések kialakítása saját és más molekulákkal, jó oldószer, kohézióra, adhézióra 
képes, nagy felületi feszültség, jó hőtani tulajdonságok.

A víz két hely között a negatívabb vízpotenciállal rendelkező hely felé mozog.



Vízfelvétel a talajból: a gyökérbe irányuló víztranszportot a vízpotenciál grádiens tartja fenn. 
Amíg a gyökérsejt vízpotenciálja negatívabb, mint a talajoldaté, megtörténik a vízfelvétel. A gyökér sejtek ion/oldott 
anyag felvétele és felhalmozása (vakuólum) csökkenti a vízpotenciáljukat (a negatív ozmotikus potenciál abszolút értéke 
nő), így képesek a talajból vizet felvenni. Ezzel a közvetlen környezetükben a talaj vízpotenciálja is csökken, minek 
következtében a távolabbi talaj rétegek felől víz áramlik a gyökér felé. A talaj kiszáradása azonban oly mértékben 
csökkentheti a vízpotenciált a talajban (a negatív mátrix potenciál abszolút értéke nő), hogy a növény már nem tud vizet 
felvenni – lankadás, hervadás.

A növények vízfelvétele
A vízpotenciál több komponenből áll: Ψ=Ψ0 ΨP Ψp ΨgΨt

+       +       +       +      

(a tisztavíz potenciálja       turgornyomás vagy hidrosztatikus nyomás      , ozmotikus potenciál      ,  mátrix potenciál   , gravitációs potenciál      ) Ψ0 ΨP Ψp ΨgΨt

A növényi sejtek közötti vízmozgás során a mátrix potenciál és a gravitációs potenciál elhanyagolható, a vízmozgást az 
ozmotikus és turgornyomás eredője szabja meg  (                    ). Ψ= ΨP Ψp+      

Kiszáradó talajban a talajrészecskékhez kötődő víz miatt a mátrix potenciál lehet meghatározó a vízpotenciál tekintetében. A xilémben ill. 
floemben nagy magasságba feljutó víz esetében már a gravitációs potenciál sem elhanyagolható.

Vízmozgás a növényben: a víz a szövetekben az apoplasztban és a szimplasztban is mozoghat.
Apoplaszt= sejtfalak összefüggő hálózata, fibrilláris szerkezetű hidrofil csatornák a vízmozgás számára (5 nm)
Szimplaszt= összefüggő citoplazmahálózat, plazmodezmás kapcsolatok, szelektív membránátlépés szükséges
A talajoldat az apoplasztba majd részben a szimplasztba kerül.  A sejtek az oldott anyagokat felveszik, a vakuólumban 
felhalmozva növelik az ozmotikus poteciáljuk (negatív) értékét. A xilém elemekhez vezető úton a Caspary csíkos 
endodermiszben az apoplasztikus út lezárul, így itt csak szimplasztikus úton mehet a transzport (szabályozott 
szelektivitás), ezután a víz  újra kilép az apoplasztba és bejut a xilémbe. Ezt és a xilémben való ármlást a xilémbe a gyökér
által juttatott oldott anyagok magas koncentrációja biztosítja („gyökérnyomás”). A hajtásban a transzspirációs szívóerő 
mozgatja a vízoszlopot: a levelek környezetében a levegő páratartalma és így a vízpotenciál igen alacsony, ezért a levelek 
vizet párologtatnak, ezzel a levélsejtek közötti tér vízpotenciálja csökken, a xilémből víz lép ki a levélsejtek felé és eljut a
levélsejtekbe illetve a légtérbe. 
A xilémben (mivel a fala merev) a fokozott vízkilépés miatt negatív hidrosztatikus nyomás alakulhat ki, ami erősíti a 
hajtásba irányuló vízáramlást. 
A víz növényben való áramlásához a kohéziós tulajdonságain alapuló kapilláris hatás is hozzájárul.



Transzspiráció: a növények a felvett víz 98%-át leadják evaporációval és transzspirációval

Sztómamozgás: hidroaktív, K+ beáramlását követi a víz beáramlása → nyitás;
K+ ionok kiáramlása a sejtből, víz is elhagyja a zárósejtet → zárás

Transzspiráció, sztómamozgások

A P-típusú H+-ATPáz gátlódik, a 
membránpotenciál a 
depolarizáció irányába változik. 
A kifelé irányító Cl--csatornák
aktiválódnak, elmélyítik a 
membrán-depolarizációt. A 
befelé irányító K+-csatornák 
gátlódnak, az efflux K+-
csatornák, melyek a 
depolarizációt érzékelve 
nyitnak, kiengedik a K+

tartalmat az apoplasztba, 
emelkedik a sejt vízpotenciálja, 
a zárósejtből a víz az 
apoplasztba távozik→ légrés 
mérete csökken, zárás.
Záró hatású: szárazság, 
abszcizin sav.

A P-típusú H+-ATPáz aktív. A

feszültség érzékeny influx K-

csatorna a plazmamembrán

hiperpolarizált állapotában nyit.

Ezt mélyíti el a Cl- ionok

hordozóval történő felvétele. A

csökkenő vízpotenciál hatására az

apoplasztból az aquaporinokon át

víz áramlik a zárósejtbe, az

meggörbül és nyitja a légrést.

Nyitó hatású: a fehér és kék fény,

a normál vagy alacsony CO2

koncentráció,normál hőmérséklet,

elegendő víz, auxin.

Nyitás Zárás



Floém transzport
Floém= szimplasztikus, élő sejtekből felépülő hosszú távú, nagy nyomású szállítórendszer, ami a levelek

felől a gyökér és a hajtás részei felé szállít szerves molekulákban bővelkedő tömény oldatot. Élő, de

sejtmag és riboszómák nélküli rostacsősejtek és aktív sejtmagot, sok riboszómát tartalmazó kísérősejtek

építik fel, közöttük plazmodezmás kapcsolat van.

Floém exudátum: nagy töménységű (akár 1M-os szacharóz koncentráció), benne cukrok, fehérjék, RNS-

félék, hormonok stb.
Floém feltöltés = a cukrok bejutása a mezofillum sejtből a

kísérősejtbe, lehet apoplasztikus vagy szimplasztikus.

A floém nedv mozgása a háncsban: a betöltés hatására a 
rostacső ozmotikus potenciálja, ezzel együtt az eredő 
vízpotenciál jelentősen lecsökken (negatívabb lesz) és ennek 
az a következménye, hogy a xilémből, mely híg vizes oldatokat
tartalmaz, víz áramlik a floém rostacső pályájába. Ez 
jelentősen megnöveli a rostacsőelemek turgorát, a falnyomás 
potenciált. 
A pálya mentén a növényi test többi sejtje tápanyagot vesz ki 
ebből a pályából. A vízpotenciál ozmotikus komponense nő 
(kevésbé lesz negatív a fogyó oldott anyag miatt). Ezt a 
növekedést kíséri a víz kilépése a pályából, a falnyomás 
potenciál így csökken.

Anyagleadás a floémből: szimplasztikus (vegetatív 
szervekben) vagy apoplasztikus (raktározó szervekben).



Fogalom magyarázat
A kémiai és vízpotenciál 
Laskay Gábor: A biológiai energianyerés lényege. Molekuláris sejtbiológia. Sass Miklós, †Laskay Gábor (2013) ELTE, 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0025_bio_5/ch14.html alapján)

Egy rendszer energiakészletének azt a részét, amelyet a rendszer munkavégzésre képes fordítani, szabadenergiának 
(állandó térfogaton és nyomáson szabadentalpiának) nevezzük. „Munka” bármely fizikai tevékenység vagy kémiai 
reakció lehet, amelyet az illető rendszer végez (pl. helyváltoztatás). A kémiai potenciál (µ) az adott rendszerben levő 
minden anyagra vonatkozóan az 1 mólnyi anyagmennyiségre jutó szabadenergia. Ha egy anyag szabadenergiája 
valamely rendszer két különböző pontjában nem azonos, az adott anyag a szabadenergia-különbség terhére munkát 
tud végezni mindaddig, amíg a szabadenergia-különbség ki nem egyenlítődik. A molekulák mindig a nagyobb 
szabadenergiájú helyről mozdulnak el az alacsonyabb szabadenergiájú hely felé. Egy anyag kémiai potenciálját 
befolyásolja a gravitációs erőtér, a koncentráció, a nyomás, a hőmérséklet és az elektromos erőtér.

A magasabban fekvő helyen a vízmolekulák kisebb gravitációs erővel hatnak a Földre. Ebből következően azok 
energiatartalmának kisebb részét „foglalja le” a Földdel szembeni gravitációs kölcsönhatás, tehát energiatartalmuk 
nagyobb hányada marad „szabad”. A magasabb helyről a víz az alacsonyabb hely felé áramlik miközben munkát tud 
végezni (pl. malomkerék meghajtása). 

Hasonlóan: az oldott anyagok/kolloidok felületéhez kapcsolódó vízburok csökkent kémiai potenciálja miatt az oldatok 
szabadenergiája kisebb, mint a tiszta vízé; kisebb nyomáson ill. hőmérsékleten a víz szabadenergiája kisebb, mint 
nagyobb nyomáson ill. hőmérsékleten, vagyis a víz egy rendszerben a magasabb oldott anyagtartalmú és/vagy 
alacsonyabb nyomású és/vagy alacsonyabb hőmérsékletű hely felé áramlik.

A víz kémiai potenciálját biológiai rendszerekben elsősorban az oldottanyag tartalom és a hidrosztatikus (vagy 
turgor) nyomás, nagyobb léptékben a gravitáció is, befolyásolja. A víz kémiaipotenciáljának abszolút értékét nehéz 
biológiai rendszerekben pontosan kiszámítani, ezért relatív értéket, a tiszta víz kémiai potenciáljához viszonyított 
értéket használunk, ami mérhető.  Ez a „vízpotenciál”. Két hely közötti vízpotenciál különbség alapján így is 
egyértelműen  meghatározható a biológiai rendszerben a víz áramlásának  iránya és erőssége.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0025_bio_5/ch14.html
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A sejtek olyan funkcionális és szerkezeti egységek, amelyek a legalapvetőbb életjelenségeket mutatják

(környezetükből anyagot vesznek fel, az anyagcsere során feldolgozzák azt, a salakanyagot eltávolítják,

védekeznek a környezetükkel szemben, növekednek és szaporodással átörökítik a genetikai információt)

A sejtek mérete általában 5 µm és többszáz µm között mozog

Az alakjuk változatos, többnyire funciójukhoz idomul (pl. szabadon lebegő sejtek általában gömbölyűek,

ugyanakkor ha a sejtek valamilyen szöveti kötelékben találhatók morfológiájuk a feladat ellátásához

igazodik (polarizált sejt)). A sejtek morfológiájának fenntartásában a környezet mellett fontos szerepet

játszik a sejt saját belső váza (citoszkeleton)

A sejtek belső állományát a sejtmembrán határolja el a külvilágtól és egyben azt a felületet biztosítja,

amelyen keresztül a sejt és környezete kapcsolatot tart. A sejtmembrán által borított belső tér a

citoplazma, amelyben belső membránok olyan körülzárt tereket (kompartmentumokat) hoznak létre,

amelyek belső tartalma nagyban különbözik a citoplazmáétól és különböző életfunkcióban játszanak

szerepet. Ezek a struktúrák a sejtszervecskék (sejtorganellumok) → különféle biokémiai folyamatok

térben elkülönítve történnek

A citoplazmától elkülönülten, maghártyával elhatárolva, a sejtmag (nukleusz) található, amely a sejt

genetikai információját hordozó DNS-t tartalmazza → valódi sejtmaggal bíró sejtek (Eukarióták)

→ Prokarióták (DNS szabadon a citoplazmában, nem
jellemző a kompartmentalizáció)

Az eukarióta sejtek néhány morfológiai jellemzője 



A membrán fő alkotóelemei a lipidek, fehérjék és a szénhidrátok (ezek aránya széles határok között
változhat sejttípusonként)

Lipidek A legfőbb alkotóelemek (legjellegzetesebb képviselői a foszfolipidek)

Ezek az amfipatikus molekulák két jól elkülöníthető részből állnak: a poláros fejcsoportból
(hidrofil) és az apoláros zsírsavoldalláncokból (hidrofób)

A membránok molekuláris vázát a lipidekből álló kettősréteg (bilayer) alkotja: hidrofób
végek egymás felé (van der Waals kölcsönhatás), hidrofil végük kifelé tekint (H-hidak és ionos kötések)
→ EM képe két szélső sötét és egy közbülső világos rétegre bontható (trilamináris szerkezet)
vastagsága 8-10 nm

(a sejtmembrán és az intracelluláris memránok EM képe hasonló → biológiai membránok
alapszerkezete hasonló („elemi membrán/unit membrane”)

A lipidmolekulák aránylag szorosan illeszkednek egymáshoz, valamint a kettősréteg belseje
hidrófób réteget képez → diffúziós gát számos molekula és ion számára (átjuthatnak lipidoldékony,
hidrofób molekulák (pl. szteroid hormonok) valamint víz, gázok)

A foszfolipid bilayer kialakítása spontán lejátszódó, gyors folyamat. A rétegeken belül a
lipidmolekulák igen mozgékonyak (laterális diffúzióval mozoghatnak, tengelyük körül pöröghetnek
(rotáció), zsírsavláncaik kitérhetnek) → nagyfokú membrán plaszticitás („félfolyékony” rendszer)

A bilayerbe beépülhetnek nem kettős réteget képző lipidek is (pl. koleszterin, szfingolipid)
►a stabilitás és permeabilitás szabályozása

A sejtmembrán elhatárolja a sejt sajátságos belső környezetét a külvilágtól



Fehérjék A sejt és a környezete sokoldalú kapcsolatában fontos szerepet játszanak a membránba

épített (integráns) vagy felszínéhez kapcsolt (perifériás) fehérjék

Lehetnek anyagszállításban szerepet játszó karrierek/pumpák, csatornák, jelátviteli 

láncok kiindulópontjai, azaz receptorok, adhéziós molekulák vagy akár szerepet játszhatnak a sejtváz 

egyes elemeinek (intermedier és aktin filamentum) a sejtmembránhoz történő kihorgonyzásában

Szénhidrátok A sejtmembrán külső környezete felé néző felszínén található (glikokalix/sejtburok)

szerepet játszik a külső hatások elleni védelemben

A plazmamembrán aszimmetriája alapvető élettani jelentőséggel bír a sejt számára

• Foszfolipidek aszimmetrikus eloszlása a plazmamembrán két rétegében:
töltésbeli különbség: több (-) töltés a citoplazmatikus oldalon; több telítetlen zsírsav a citoplazmatikus
oldalon; apoptózis során (stresszhatásra) a foszfatidil-szerin (flippáz enzim) külső rétegbe kerül ► jel a
makrofágok számára
• Szénhidrát komponensek mindig a külső felszínen találhatók (glikoproteinek, glikolipidek):
mechanikai, kémiai védelmet nyújtanak; megakadályozzák a nemkívánt fehérje-fehérje kölcsönhatásokat
• Lipidtutajok (lipid raftok):
a környezetétől eltérő, jellegzetes lipid és fehérje összetételű membránrégiók, amelyek merevebbek a
környező memránfelületektől és mint tutajok úsznak benne; rövid életidejűek és különleges
összetételüknél és szerkezetüknél fogva specifikus jelátvivő fehérjéket gyűjthetnek össze

Míg a lipidek a membránok szerkezetének kialakításában alapvetőek, a funkciók ellátásáról a 

membránfehérjék gondoskodnak



A differenciált sejttípusok felszínén gyakran valamilyen speciális membránmódosulat jelenik meg

(polarizált sejtek). A módosulások kialakításában és funkciójában a citoszkeletális elemek, a hozzájuk

kapcsolódó fehérjék (stabilizáló, motor), illetve a struktúrát beborító sejtmembrán játszik kitüntetett

szerepet

A sejtfelszíni módosulások tipikus példái:

• Mikrovillusok (a tápanyag felszívására szólgáló módosulás, 1 µm hosszú ujjszerű plazmanyúlvány,

amelyet a sejtmembrán mikrobolyhokra ráhúzódó része fed be. Belső tartós és merev szerkezetét

20-30 párhuzamosan rendezett aktin-mikrofilamentumköteg alkotja (keresztkötő fehérjék

stabilizálják pl. villin, fimbrin) pl. bélhámsejteken)

• Sztereociliumok (a mikrovillusoknál mind hosszabb, mind szélesebb hengeres aktin-

mikrofilamentumköteg alkotta sejtfelszíni módosulás pl. ízlelőbimbó érzéksejtjein)

• Ciliumok (csillók) (sejtmembránnal borított, csapkodó mozgást végző, hengeres nyúlvány. A vázát 9

darab stabil mikrotubuluspár (dublet), középen pedig két különálló mikrotubulus alkotja (9x2+2

elrendezés *axonéma). A cilium mozgását egymásom elcsúszó mikrotubulusok generálják (a

mozgatóerő alapját a dinein motor fehérje képezi *axonémális (ciliaris) dineinek). A csillót

kihorgonyzó struktúra a bazális test (sejtfelszínre merőleges, 9 mikrotubulus-tripletből áll). A

rögzített sejt esetében a csilló csillómozgással a felszíni folyadékot mozgatja (pl. tracheahám), míg

szabad sejt esetében a sejt előrehaladását szolgálja (pl. spermium). (Az ilyen, kissé átalakult hosszú

speciális csillókat ostornak/flagellumnak nevezzük, amelyre jellemző a hullámzó mozgás. Ez az ostor

minden tekintetben különbözik az ostoros baktériumok flagellumától.)

• Laterális és bazális sejtfelszíni gyűrődések

A sejtfelszíni módosulások 



Golgi-apparátus: egymásra rakódó ciszternák alkotják, amelyek körül számos vezikula található. A 
fehérjék szállításában a vezikuláris transzportfolyamatok központi szerepet játszanak. Jelentősége, 
hogy a dER felől érkező szekréciós-, lizoszómális- és membránfehérjéket befogadja, tovább módosítsa 
és továbbítsa. A glikokalix komponenseinek kialakulása is itt történik

Durva felszínű endoplazmatikus retikulum (dER): hálózatot alkotó csövekből áll, amelyek felszínén 
riboszómák figyelhetőek meg = durva felszín. A riboszóma dER felszínéhez való kapcsolódásában a 
fehérjeszintézis elején megjelenő szignálszekvenciát felismerő komplex (SRP) játszik kulcsszerepet. 
Jelentősége a szekréciós fehérjék, membránfehérjék, valamint lizoszómalis-, ER- és Golgi-apparátus 
saját fehérjék szintézisében van. A dER lumenébe került frissen szintetizált fehérjék poszttranszlációs 
módosításon mennek keresztül (glikoziláció, diszulfid-kötések, folding ► CHAPERONOK)

Sima felszínű endoplazmatikus retikulum (sER): membránnal határolt elágazódó és egymással 

kommunikáló, lelapult zsákokból álló üregrendszer; felszínéhez nem társulnak riboszómák = felszíne 

sima. Jelentősége bizonyos membránhoz kötött enzimatikus folyamatban van pl. lipidszintézis (a 

membránt alkotó foszfolipidek szintézise is itt folyik); szteroidhormon-szintézis (endokrin funkciót 

végző sejtek fejlett sER-el rendelkeznek, ugyanis a hormon szintézis folyamatában egyes enzimek a 

sER-ben lokalizálódnak); méregtelenítés; Ca2+ raktározás (kalszekvesztrin Ca2+-kötő fehérje)

Eltérő feladataiknak megfelelelően különböző szerkezettel, saját enzimkészlettel és más biomolekulákkal
rendelkeznek 

Membránnal rendelkező sejtszervecske:

Az eukarióta sejtek állandó tartozékai a sejtorganellumok

Sejtmag (nukleusz): tartalmát, a genetikai információt hordozó DNS-t, két párhuzamos membránból
álló maghártya/magburok (köztük perinukleáris tér) választja el a citoplazmától (magpórusok). A DNS
a sejtmagban fehérjékhez kapcsoltan található (kromatin ► eukromatin; heterokromatin) 



Lizoszóma: A lebontásért felelős, szolubilis, savanyú pH-n (pH 5) működő hidrolitikus enzimeket 

tartalmazó organellum. Jelentősége a környezetből felvett anyagok (fagocitózis), valamint az 

intracelluláris térben lévő, de a sejt számára már nem szükséges molekulák és sejtalkotók 

(autofagocitózis) lebontása. A lebontás során a primer lizoszóma összeolvad a fagoszómával és létrejön a

szekunder lizoszóma, amelyben megtörténik a lebontás. Amennyiben az anyagok nem lebonthatóak a 

szekunder lizoszóma összezsugorodott struktúrává (reziduális testté) alakul és hosszú időn át megmarad

Mitokondrium: Két membránnal határolt. A belső membrán sokszorosan begyűrődik a mitokondrium 

mátrixába, ezáltal megnövelve annak felszínét (itt találhatók az elektrontranszportlánc komplexei és 

mobilis szállítói, valamint az ATP szintézisét végző ATP-szintáz). A mátrixban a mitokondrium saját 

génexpressziós rendszere (cirkuláris mDNS, tRNS, riboszómák (a mitokondrium saját genomja a szükséges 

mitokondriális fehérjéknek mindössze 5%-át tudja előállítani, a többi fehérje tekintetében rá van utalva a 

sejt génexpressziós rendszerére ► szemiautonómia). További funkciói: Ca2+-raktározás, részvétel az 

apoptózisban, szteroid hormonok szintézisében

Riboszóma: rRNS és fehérjék alkotta nagy és kis alegységből állnak, amelyek a transzláció alkalmával 

kapcsolódnak össze. Megkülönböztethető a citoplazma szabad riboszóma, amely olyan fehérjék 

szintéziséért felelős, amelyek a sejtben maradnak, valamint a dER felszínéhez kapcsolódott, kötött 

riboszóma, amely szekréciós-, lizoszómális- és membránfehérjék szintézisét végzi

Centroszóma: egy fibrózus centroszóma mátrix (MTOC) és az ebbe ágyazott két, egymásra merőleges 

henger (centriólumok) alkotják. A mikrotubulusok (-) végükkel ide kapcsolódnak (MTOC), (+) végeik pedig 

csillagszerűen mutatnak a perifériára. Sejtosztódásban jelentős

Membránnal NEM rendelkező sejtszervecske:

Citoszkeleton alkotóelemei (aktin filamentum, mikrotubulus, intermedier filamentum)

Peroxiszóma: lipid bilayerrel elhatárolt kis vezikula. Jelentősége oxidatív reakciókban van



Az eukarióta sejtek citoplazmáját fonálszerű elemekből felépülő váz (citoszkeleton) tagolja

A különböző feladatokat ellátó fehérjefonalakból álló rendszer a sejtek morfológiájának kialakitásában,
fenntartásában, illetve számos mozgási folyamatban és sejtkapcsoló struktúrák kialakításában jelentős.
Sok sejt egész életében megőrzi az aktív alakváltoztatás, vándorlás képességét. Mindezen funkciók
elvégzésére differenciálódott a három különböző rendszerből felépülő citoszkeleton:

1. Aktin filamentumok (mikrofilamentumok)

• Az ATP-t kötött globuláris aktin monomerek (G-aktin) polimerizálódnak és hosszú fonálszerű képletet
hoznak létre (F-aktin) → két aktinlánc egymás köré csavarodva alkotja a hajlékony aktin-
mikrofilamentumot (5-7nm)

• Dinamikus struktúrák: folyamatos fel- és leépülésben vannak, így a megváltozott környezeti
igényekhez gyorsan alkalmazkodhatnak

• Polarizáltak: (-) és (+) vég különböztethető meg ► egyik végükön sokkal dinamikusabb a
felépülés/lebomlás, mint a másikon

• Elágazó citoszkeletális képletek: polimerizáció során oldalelágazódások jöhetnek létre

• Bár az egész sejtben megtalálhatók, legtöbbje a sejtkéreg (sejtcortex) területén van. A sejtmembrán
alatti hálózata határozza meg a sejtfelszín alakját és védi a sejtet a mechanikai behatásoktól, valamint
a mikrotubulusokkal együtt alakítja ki a sejt polaritását.

• Bár az aktin filamentum önmagában nem mozgékony, motorfehérjékkel társulva részt vesz aktív
mozgási folyamatokban. Motorfehérjéje a miozin. Alapvető az egész sejtet érintő mozgásokban. A
sejtvándorlás során kialakuló lammelipodiumok, mikrotüskék és filopodiumok aktin filamentumokat
tartalmaznak (ezekben a nyúlványokban az aktin filamentumok állandó fel-és leépülésben vannak)

• Elengedhetetlenek a citokinézisben (sejtosztódás végén a citoplazma kettéválása - kontrakciós gyűrű
(aktin és miozin kölcsönhatás)



• Hogy egy adott citoplazma terület mennyire folyákony (szol állapot) vagy merev (gél állapot),
nagyban befolyásolja az aktin filamentumok szövedéke (szol-gél átalakulás → mozgékony
sejtvándorlás)

• A sejtek valamint a sejtek és az extracelluláris mátrix között fellelhető sejtkapcsoló struktúrák
kialakításában is szerepet játszik (pl. zonula adherens, zonula occludens) továbbá bizonyos
sejtfelszíni módosulások kialakulásában is kulcsfontosságú (pl. mikrovillusok, sztereociliumok)

• Patogén baktériumok a gazdasejt aktin hálózatát használják fel a sejten belüli mozgásra

2. Intermedier filamentumok

• Kötélszerű szerkezet, átmérőjük 10 nm körül van

• A filamentumokat felépítő fehérjék fibrózus molekulák (N-terminális végükön globuláris fej-,
közepükön alfa-helikális darab, C-terminálison egy hosszabb farokdarab). Két ilyen molekula
parallel módon egymás köré csavarodva alkot egy dimert → két dimer antiparallel módon
kapcsolódva alakítja ki a filamentumok építőköveit, a tetramereket → ezek összekapcsolódva
létrehozzák a protofilamentumot → ezek oldalirányban társulva létrehozzák a protofibrillumot →
ezek oldalirányú kötődésével jön létre az intermedier filamentum

• Ellenálló, nagy stabilitással rendelkező struktúra és ezáltal jelentős a szerepe a sejt alakjának
megőrzésében és a mechanikai ellenállóképességének biztosításában

• Egy-egy filamentum típus egy-egy sejtfajtára jellemző (pl. savanyú gliafibrillum-protein (GFAP)
*asztrocitában; neurofilamentum fehérje *idegsejtekben)

• Egyik fajtája, a nukleáris lamina, amely hálószerűen bevonja a sejtmagmembrán belső felszínét
(mechanikailag erősíti a magmembránt, kromatinszerveződésében, DNS replikációban és a
magpórusok normál működésében jelentős)

• Nem polarizáltak és nincs motorfehérjéjük, valamint alegységei nem kötnek nukleotidokat



3. Mikrotubulusok

• 25 nm átmérőjű, hosszú, egyenes, az aktinnál merevebb üreges csövek, amelyek az α- és β-tubulin
(tubulin dimer) fehérjékből épülnek fel. A GTP-t kötött tubulin dimer építőkövek egymáshoz
illeszkedve → protofilamentumokat képeznek. 13 protofilamentum egy hengerpalást mentén (kissé
eltoltan) elhelyezkedve → hozza létre a mikortubulust

• Gyors felépülés és lebontódás jellemzi (mikrotubulus instabilitás – mikrotubulus stabilizáló fehérje
pl. tau-protein)

• Polarizáltak. Negatív végükön a centriólum közvetlen környezetében található mikrotubulus
organizációs centrumhoz (MTOC) kapcsolódnak, és innen sugárzanak szét a periféria felé

• Szerves alkotóelemei a centriólumoknak (egymással derékszögben álló két centriolum és az őket
körülvevő MTOC alkotja a centroszómát), a bazális testnek és a hozzá kihorgonyzódó sejtfelszíni
módosulásnak, a csillónak

• A merev mikrotubulus csöveknek jelentős szerepe van a sejtek alakjának a megőrzésében

• Rendszerük határozza meg a membránnal körülvett sejtalkotók sejten belüli elhelyezkedését (ER és
Golgi-apparátus pozícionálása) és vasúti sínhez hasonlóan pályákat képezve irányítják az
intracelluláris transzportot. A mikrotubulus hálózat mentén a motorfehérjék (kinezin ((+) vég felé)
és dinein ((-) vég felé)) membránvezikulákat mozgathatnak sejten belül

• Sejtosztódás során a mitotikus orsót alakítják ki és a kromoszómák mozgatását végzik

• Kevésbé dinamikus: az új állomány a meglévő állományba épül bele

• Az aktin filamentumhoz hasonlóan sejtkapcsoló struktúrák kialakulásában vesz részt (erős
kapcsolóstruktúrák pl. macula adhaerens, hemidesmosoma)
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23B. Az energiabevitel (táplálkozás) és energialeadás leadás (izomműködés, hőszabályozás)

Segédlet a BSc záróvizsgára való felkészüléshez, Készítette: Dr. Farkas Tamás, SZTE, 2020.
AZ ENERGIABEVITEL (TÁPLÁLKOZÁS)

Magasabbrendű állati szervezetekben a tápanyagok oxidatív úton bomlanak le, és eközben felhasználható mennyiségű energia szabadul fel. Az

energia-felszabadulás és az oxigénfogyasztás között egyenes arány van, és így az oxigénfogyasztásból közvetlenül következtethetünk az

életfolyamatok energiaráfordítására (energy expenditure). Az emlős szervezetek legfontosabb energiát szolgáltató tápanyagai: (1) a szénhidrátok

(mono-, di- és poliszacharidok), (2) a lipidek (trigliceridek), (3) a fehérjék, (4) egyéb (kisebb mennyiségben, szerves savak és anionjaik, ill. etanol).

Hess tétele: A kémiai reakciók energiaváltozása kizárólag a kiindulási és a végtermékek energiatartalmától függ, és független a reakcióúttól (nem

szükséges az intermedier anyagcsere ismerete). Az energiaváltozás, energiatartalom valójában entalpiaváltozást jelent. A tápanyagok energiatartalmát

az oxidációjuk során felszabaduló hővel jellemezzük. A szénhidrátok és a trigliceridek energiaértéke (kalorikus érték): szénhidrát/triglicerid + O2

-> CO2 + H2O + hő. Tömegegységben, STPD állapotban és kilojoulban számolva: szénhidrát/triglicerid (g) + O2 (liter STPD)-> CO2 (liter STPD)

+ H2O (g)+ hő (kJ). A tápanyagok égéshője (energiaértéke) az 1 gramm tápanyag (szénhidrát vagy triglicerid) elégésekor felszabadult hőmennyiség.

A kaloriméterben felszabadult hő megegyezik az oxidáció során a szervezetben felszabadult hő mennyiségével. A szénhidrátok energiaértéke: a

glükóz oxidációjának reakcióegyenlete az alábbi: glükóz (C6H12O6) + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + 2817 kJ, ez 1 mól glükózra vonatkozik. Mindezt 1

g-ra vonatkoztatva az energiaérték 2817 kJ/180 g= 15,6 kJ/g. A különböző szénhidrátok égéshője kismértékben eltér egymástól, így a számításokban

egy átlagos értékkel: 17,2 kJ/g-al (4,2 kcal/g) számolunk. A respirációs hányados (RQ) A CO2/O2 aránya a légzési (respirációs) hányados (RQ),

melynek értékéből a szervezet által felhasznált szénhidrát és zsír arányára tudunk következtetni. A fehérjék/aminosavak energiaértéke:

kaloriméterben való elégetéssel a fehérjék/peptidek/amonisavak energiaértékét is meghatározhatjuk. A végtermékek ekkor: a CO2 , a víz, kénoxidok, és

nitrogénnek és az oxigénnek különböző vegyületei, mely utóbbiak a szervezeten belüli oxidáció során nem keletkeznek. A fehérjék energiaértéke

átlagosan 23,7 kJ/g (5,2 kcal/g). Alanin esetében az oxidatív anyagcsere egyenlete: Alanin (C3H2O2N) + 3 O2 -> 2,5 CO2 + 2,5 H2O + 0,5 urea

(CH4ON2) + 1309 kJ. Az in vivo mérhető energiaérték különbözik a kaloriméterben mért értéktől, 18,5 kJ/g (4,4 kcal/g) energiaértéket veszünk

figyelembe. A szervezetben oxidált fehérjék mennyiségét a vizeletben ürített N-tartalmú vegyületek (vizelet-N) alapján határozzuk meg: 1 g ürített

nitrogén 6,25 g fehérje oxidatív lebomlásának felel meg. Az ebből számított O2-fogyasztást levonva a szervezet teljes O2, CO2 fogyasztásából

kiszámíthatjuk a ’nem-fehérje RQ’ (NPRQ) értékét, illetve a hasznosult zsírok és szénhidrátok arányát. Az izodinámia szabálya A 3 fő tápanyag

energiaértéke arányában helyettesítheti egymást (Max Rubner nyomán az izodinámia szabálya). Három fő korlátja van azonban mindennek: 1. A

gyomor-bél rendszer teherbíró képessége (genetikai, egyedi különbségek). A kizárólagos zsír/fehérje étrendet gyomor-bél rendszerbeli diszfunkció

követheti – hasmenés. Kivétel: eszkimók. 2. Minimális zsírfogyasztás elengedhetetlen a zsírban oldódó vitaminok (A-, D-, E-, K-vitamin) és az

esszenciális (többszörösen telítetlen) zsírsavak elégséges beviteléhez. 3. A szervezet minimális fehérjebevitel igénye: a folyamatos aminosav veszteség

pótlására szolgál. Az étrend fehérjéinek kettős szerepe A szervezet fehérjeállományának nagy része folyamatosan megújul: a fehérjék lebomlanak, és

aminosavakból de novo szintetizálódnak. Felnőtt emberben a napi fehérjelebomlás 200-350 g között van, és ebből 40-50 g lebomlott fehérje

aminosavjai az intermedier anyagcsere folyamataiban anyagcsere végtermékké válnak. Az aminosavakat a szervezeten belüli keletkezésük és a

táplálkozás-élettanban játszott szerepük alapján két nagy csoportba soroljuk: esszenciális és nem esszenciális aminosavak. A nem esszenciális

aminosavak szénláncát a szervezet képes szintetizálni. Az esszenciális aminosavak szénláncát a szervezet nem építi fel; ezeket mindenkor a megfelelő

mennyiségben a táplálékkal kell felvennünk. A nitrogénmérleg Fiziológiás körülmények között a felnőtt szervezetben a táplálékkal felvett aminosavak

N-tartalma megegyezik a vizeletben ürült bomlástermékek N-tartalmával: a N-mérleg egyensúlyban van.



Az egyensúly eléréséhez napi 60-80 g fehérje bevitele szükséges, további feltétel: a tápláléknak egy időszakban az összes esszenciális aminosavat kell

tartalmaznia. Bármelyik aminosav hiánya esetén a bevitt aminosavak az intermedier anyagcsere reakcióiban lebomlanak: glükoneogenetikus és a

ketogenetikus útvonal. A szervezet fehérjeszükséglete magasabb annál, mint amennyit a vizelet N-tartalma alapján számolunk. Magyarázat: a széklettel

is történik fehérje/aminosav-ürítés. Ha az esszenciális aminosav-bevitel a szükségesnél kevesebb, akkor a vizelettel ürített nitrogén több, mit a bevitt

fehérjék N-tartalma: negatív a N-mérleg. Extrém formája a kwasiorkór. A fejlődő, növekedésben lévő szervezetben, terhesség ill. szoptatás alatt

valamint súlyosabb betegségeket követő lábadozáskor - a megfelelő fehérjebevitel mellett - a bevitt fehérje N-tartalma meghaladja a vizelettel ürített

bomlástermékek N-tartalmát: pozitív a nitrogénmérleg. Átlagos európai étrend mellett a táplálék fehérjéi nagyobb részben a fehérjeszintézishez

szükséges aminosavak pótlására szolgálnak, csak kisebb mértékben energiaforrásként. A nitrogénegyensúlyt meghaladó mennyiségű fehérjebevitel

esetén az aminosav-felesleg energiaforrásként szénhidrát és zsír formájában raktározódik. A fehérje appositio nem függ a fehérje beviteli többlettől,

hanem hormonális szabályozása alatt áll. A bevitt fehérjék növelik a legjobban a test hőmérsékletét, ezért az energetikailag egyenértékű tápanyagok

közül a fehérjék sokkal kevésbé képeznek tartalékot, mint a szénhidrátok és a trigliceridek. Energiaráfordítás, energiamérleg, energiaegyenleg

Szervezetünkben a vázizomzatot leszámítva az összes többi sejt energia-átalakulási folyamataiban hő képződik. Vázizomzat működésekor egyes

összehúzódási formák szintén csak hőt termelnek (pl. álláskor vagy súly tartásakor), más esetben külső munkavégzés is történik (pl. súly felemelése). Az

életfolyamatok fenntartására fordított energiát teljes vagy összesített energiaráfordításnak nevezzük (TEE). Szokásos napi tevékenység körülményei

között: TEE=BMR (alap-energiaforgalom) + DIT (táplálkozással kiváltott termogenezis) + MM (izomtevékenység energiaráfordítása). Az alap-

energiaforgalom (BMR) Az alap-energiaforgalom fogalma: a szervezet alapszintű működéseinek energiaráfordítása meghatározott körülmények

között. Klasszikusan rögzített feltételei: (1) reggeli, alvást követő órák, ébrenléti állapot, (2) teljes testi és lelki nyugalom, (3) az utolsó táplálékfelvétel

után legalább 8 óra telt el (posztabszorptív állapot), (4) semleges (termoneutrális) környezet, felöltözött állapotban kb. 20 Celsius fokon, (5)

gyógyszerhatástól mentes állapot. Mai definíció: BMR=TEE-(DIT+MM). Az alapszintű energiaráfordítás a szervezet alábbi folyamatos funkcióinak

energiaigényét fedezi: (1) a belső környezet állandó összetételének fenntartása, (2) a szintetikus folyamatok, (3) az idegrendszer működése, (4) a

vázizomzat alapszintű tónusa, (5) a keringési és a légzési rendszer munkája, (6) a külső és a belső elválasztású mirigyek szekréciója, (7) az alapszintű

hőtermelés. Az alap-energiaforgalom energiaráfordítása nem azonos a szervezet lehető legalacsonyabb energiaráfordításával: alvás alatt (a csökkent

izomtónus miatt) a mért energiaráfordítás 10-15%-kal kevesebb, mint az alap-energiaforgalom. Mérsékelt fizikai aktivitás mellett (pl. irodai munka) az

alap-energiaforgalom a szervezet teljes energiaráfordításának kb. 70%-át teszi ki. Az alap-energiaforgalom a zsírmentes testtömeggel egyenesen

arányos Régi tapasztalat az, hogy az alap-energiaforgalom értéke a testméretektől függ: az alap energiaforgalom és a testtömeg közötti kapcsolat nem

lineáris, míg az alap-energiaforgalom és a testfelület lineáris kapcsolatot mutat. A testfelületre vonatkoztatott alap-energiaforgalom is különbözik nem és

kor szerint: férfiaknál magasabb, felnőtt korban az életkorral mindkét nemben csökken. Az alábbi képlettel számolhatjuk ki értékét normál testalkat

esetén: testfelület m2 = 0,007184 x testsúly0,425 kg x magasság0,725 cm A hőleadás mértéke a testfelülettel arányos. A zsírmentes testtömeg

fogalmának bevezetésével kiderült, hogy az alap-energiaforgalom értéke egyenesen arányos vele, és független a nemtől és kortól. A orvosi gyakorlatban

mégis a testfelületre számított, nem és kor szerint normalizált adatok a használatosak. Az alap-energiaforgalmat befolyásoló tényezők A szervezet

alap-energiaforgalmát döntően a pajzsmirigyhormonok (T3 és T4) elválasztása határozza meg. Pajzsmirigyhormon hiányos állapotban az alap-

energiaforgalom a normális érték 60%-ra csökken, míg hormontöbblet esetén akár 80%-al is magasabb lehet (differencia: 120%). Hosszan tartó teljes

vagy részleges éhezés jelentős mértékben csökkenti az alap-energiaforgalmat a pajzsmirigyhormonok elválasztásának lecsökkenése révén. A láz alap-

energiaforgalom növelő hatású: minden egyes Celsius fok emelkedéssel az energiaforgalom 13%-al nő. A táplálékfelvétel többlet termogenezist vált

ki (DIT , diet-induced thermogenesis). Étkezést követően mintegy 6 órán keresztül az energiatermelés fokozódik: a fokozódás mértéke és időtartama az

elfogyasztott táplálék mennyiségétől és minőségétől függ. A trigliceridek 2-4%-al, a szénhidrátok 4-7%-al, és a fehérjék 15-25%-al növelik meg a

szervezet energiaráfordítását.



A jelenség több mint 100 éve ismert (Max Rubner nyomán spezifisch-dynamische Wirkung, specific dinamic effect, diet-induced thermogenesis DIT).

Feltételezett oka: A táplálékfelvétellel okozott megnövekedett gyomor-bél rendszeri működés (motilitás és szekréció). Mérsékelt fizikai aktivitás mellett a

táplálkozással indukált termogenezis a szervezet teljes energiaráfordításának 6-15%-át teszi ki. Az izomaktivitás és az energiamérleg Az

izomaktivitás energiaráfordítása az energiamérleg meghatározó tényezőjévé válhat bizonyos körülmények között. A szervezet fizikai aktivitása

(izomtevékenység: munka és sporttevékenység) két részre bontható: az izmok által végzett külső munka és az izomműködést kísérő/követő hőtermelés.

A két tényező az energiamérlegben együttesen jelentkezik. Hogyan becsülhető meg a szervezet energiaráfordítása? A napi energiaráfordításnak

gyakorlati jelentősége van, segítségével lehet megállapítani a napi energia-bevitelt, betegek diétáját, sportolók fizikai munkások étrendjét. Az alábbi

tényezőket vesszük figyelembe: (1) testméretek, kor és nem szerint számított 24 órás alap-energiaforgalom, (2) a napi étrend szerint számított

„táplálkozással indukált termogenezis” (DIT) energiaértéke, (3) az ébrenlét órái alatti különböző aktivitásszintek számított energiaráfordítása

(teljesítmény*ráfordított idő). A számításokban elhanyagoljuk az alvás óráinak csökkent energiaforgalmát. Az energiamérleg lehet pozitív és negatív

Fiziológiás körülmények között –néhány nap átlagában- az energia-bevitel megegyezik a teljes energiaráfordítással, az energiamérleg egyensúlyban van,

azaz: energia-bevitel=hőtermelés + külső munka, ekkor a szervezet energiatartalékai nem változnak. Ugyanezt rövid-távon (pár órán át) vizsgálva:

energia-bevitel=hőtermelés + külső munka + vegyületekben raktározott energia, mely utóbbi pozitív ill. negatív irányba is változhat. Pozitív változás: a

táplálkozás abszorptív szakasza, nettó zsír-, glikogén- vagy fehérjeszintézis. Negatív változás: a táplálkozás posztabszorptív szakasza, ekkor az energia-

bevitel kevesebb, mint a hőtermelés és a külső munka. Negatív energiamérleg Diéta, fogyókúra (tudatos): (1) nulla energiabevitel: csak elektrolitok,

vitaminok pótlása, sok haláleset történt, 1980-ig volt használatos, (2) igen kis energiatartalmú diéta (very low calorie diet, VLDC): napi energiabevitel

csak 400-800 kcal/nap, szintén nem ajánlatos, mert nagyon gyors fogyást eredményez, ami megterheli a kardiovaszkuláris rendszert, (3) normál diéta:

500 kcal napi energiahiánnyal működik, mely kb. 0.5 kg/hét fogyási sebességet eredményez. Éhezés (nem tudatos): (1) a beteg nem képes vagy nem

kíván táplálékot felvenni, a negatív energiamérleget még tovább súlyosbíthatja az alap-energiaforgalom fokozódása (pl. láz), (2) krónikus éhezés: fejlődő

országok. Pozitív energiamérleg Tradícionálisan obesitásnak (elhízásnak) minősítjük azt az állapotot, amikor a testsúly a standard magasság-testsúly

táblázatokban feltüntetett ideális vagy kívánatos testtömeg értékeket >30%-kal meghaladja. Napjainkban ezt általában a testtömeg index (body mass

index = BMI) értékkel határozzák meg. A 18 és 65 év között jól alkalmazható index 19-25 közötti értéke tekinthető a normál tartománynak. Az elhízás

legfontosabb kísérő betegségei: (1) szívbetegségek, (2) hipertónia (magas vérnyomás), (3) alvási apnoe, (4) inzulinkezelést nem igénylő cukorbetegség,

(5) ateroszklerózis (érelmeszesedés), (6) epehólyag betegségek, (7) daganatos betegségek, (8) mozgásszervi betegségek.

AZ IZOMMŰKÖDÉS ÉLETTANA Bevezetés, a mozgás három alapvető típusa az állatvilágban: amőboid mozgás, ostorok segítségével (cilia,

flagellum), izom-összehúzódás révén.hipotézisek: (1) A. D. Galen Kr. u. 2. században azt feltételezte, hogy „állati lélek” áramlik az idegekből az

izmokba, amely felfújja őket, és ezáltal megnő az átmérőj ük a hosszuk rovására, (2) az 50-es évek elején kontraktilis helikális fehérjék létezését

feltételezték, amelyeknél a fehérje tengelyirányú megcsavarodása okozza a megrövidülést. Az izomszövetek osztályozása: (1) harántcsíkolt izom:

vázizom: 40-50%-a testtömegnek, a mozgás aktív szervrendszere, és a szívizom (2) simaizom: egyegységes és többegységes simaizom, mely

filogenetikailag ősibb, nagyon diverz csoport (érrendszer, tüdő, lép tokja, vizelet elvezető rendszer). Valamennyi izomtípusban azonos az izom-

összehúzódás mechanizmusa és a kontraktilis fehérjék (aktin, miozin). Az izom-összehúzódás alapjai: A harántcsíkolt izomsejtek (=izomrostok)

hosszú multinukleáris egységek, melyek jellemző méretük 5- 100 μmX1-40 cm. Az izomrostok sok egymással párhuzamos elhelyezkedésű

miofibrillumból állnak. A miofibrillumokban találhatók a szarkomerek a miofilamentumokkal, melyek az izom mű ködési egységei. A vékony

filamentumot az aktin, a vastagot a miozin alkotja. A Z-lemezhez α-aktinin segítségével kötődik az aktin. A szarkomer szerkezete: lásd kiadott

előadásanyag. Miofilamentumok struktúrája, az aktin: Wilhelm Kühne 19. sz. közepeén megfigyelte azt, hogy desztillált víz –> mioglobin, míg

tömény sóoldat –> aktin és miozin. Straub F. Brunó 1942-ben izolálta, Ca2+ nélküli, de Mg2+ és ATP tartalmú „relaxáló” oldatban az aktin és a miozin

szétválik.



G-aktin: globuláris, 5.5 nm átmérő, in vitro polimerizálódik, mely szerkezetileg azonos az in vivo polimerrel. F-aktin: helikális (nem α-helikális!) kettős

spirál, 73 nm-ként körbecsavarodik, békánál 8 nm átmérő, 1 μm hosszú, a Z-lemezhez kötődik. A miofilamentumok struktúrája, miozin: hexamer, 2

db 230 kD-os nehéz lánc és 2-2 könnyű lánc (esszenciális és regulátoros), rokonság Ca2+-kötő fehérjékkel, foszforillációs hely S2 fragmentum: nyaki

régió S1 fragmentum: aktin-kötő régió, Mg2+-függő ATP-áz aktivitás. In vitro polimerizálódik a miozin, ha a szarkoplazmához hasonló ionösszetételű

oldatba kerül, 1.6 μm, 12 nm átmérő. A csúszófilament-teória: (1) kísérlet: 1954, A.F. Huxley & R. Niedergerke vizsgálatokat végzett speciális

fénymikroszkóppal, A-csík változatlan, I-csík kisebb összehúzódott állapotban. (2) kísérlet: 1954, H.E. Huxley & J. Hanson elektromikroszkópos

vizsgálatok, sem a vékony sem a vastag filamentumok hossza nem változik az összehúzódás során; ami változik, az a filamentumok közötti átfedés. H.E.

Huxley & A.F. Huxley: csúszófilament teória (függetlenül egymástól) A szarkomer rövidülésekor az aktin és a miozin elcsúsznak egymáson. A

legközvetlenebb bizonyítékot az izomhossz-feszülés függvény adja. Következtetések: a teljes generált erő arányos a kereszthidak számával, mely utóbbi

pedig a filamentumok átfedésétől függ. kereszthídciklus és az erő generálása A szarkomerek rövidüléséhez és munkavégzéshez kereszthidaknak kell

kialakulniuk az aktin és a miozin között, amelyeknek el kell mozdulniuk egymáson, s azután az aktuális keresztkötések megszűnnek, és végül újak jönnek

létre. Ciklusosság. Oldatban az aktin és a miozin stabil komplexet képez: (1) aktomiozin + ATP <-> aktin + miozin-ATP, a disszociációhoz ATP kell,

rigor mortis, (2) miozin-ATP -> miozin-ADP+Pi -> miozin + ADP + Pi (nagyon lassú) a miozin ATPáz aktivitással bír, de ez nagyon kicsi, (3) miozin-

ATP + aktin -> aktomiozin + ADP + Pi (gyors) ekkor az ATPáz aktivitás sokkal nagyobb, mert az aktin a P leválását segíti elő. Legelőször Szent-

Györgyi Albert vizsgálta ezeket a folyamatokat az általa bevezetett preparátumon („skinned” izom preparátum). Az erő generálására a legelfogadottabb

nézet az, hogy az aktinhoz kötött miozinfejek mozdulnak meg evezőszerűen, ezáltal csúsznak el egymáson a filamentumok. További megállapítások: (1)

az egyes keresztkötések egymástól függetlenül, önállóan mozognak, (2) a keresztkötés elasztikussága teszi lehetővé a miozinfej forgó mozgását, (3) az

egyes miozin molekulák 2 feje közül mindig csak az egyik aktív. A szarkomer rövidülése, egy kis számolás: egy 40 cm-es izomrost hossza = 400 mm =

4*105 microm, benne átlagosan 4 X 105 / 2.2 = 182000 szarkomer található, a teljes rövidülés: 0.2 X 182000 kb. 36.4 mm. Az izom-összehúzódás

mechanikája: az erő és a sebesség kapcsolata Az 1930-as, 1940-es évek Archibald Hill: (1) Sebesség, V = b (Po - P)/P+a , Hill-egyenlet, Po : maximális

erőkifejtés. Az erő nagy sebességnél lecsökken, de ez nem a miofilamentumok lecsökkent átfedése miatt történik. Az ok a keresztkötések kinetikáj ában

rejlik. Nagy sebességnél: a, egységnyi idő alatt az éppen aktív keresztkötések száma kisebb, b, az általuk generált elmozdulások nagysága csökken, c,

sokkal több hibás keresztkötés jön létre, ami ellentétes irányú erőt generál. (2) Teljesítmény = munka/idő = erőX deltaL/idő = erőX a rövidülés

sebessége. Az izom maximális teljesítményre a közepes rövidülési sebességeknél képes, itt működik a leghatékonyabban. Evolúciós jelentőség! Értéke

V/Vmax = 0.4, amely általánosan igaz minden izomtípusra. Az izom általános hatásfoka 40-50%. Az izom-összehúzódás szabályzása: Sidney Ringer

& Dudley Buxton a 19. sz. végén megfigyeli azt, hogy az izolált békaszív megáll, ha a perfúziós oldatban nagyon kicsi a Ca2+ koncentráció. Ekkortól

figyelnek a perfúziós folyadékok összetételére: Ringer oldat, fiziológiás sóoldat stb. A szarkoplazma Ca2+ cc-ja 10-7 M körüli, még a bidesztvíz is ennek

többszörösét tartalmazza, tehát az igazi kísérletes munka különböző kelátok (EGTA, EDTA) bevezetésével indulhatott el. Szent-Görgyi Albert készíttte

az első „skinned” izom preparátumot. Az izom-összehúzódásban az intracelluláris Ca2+-szint emelkedés játssza a kulcsszerepet. Troponin,

tropomiozin: (1) egy tropomiozin hét aktint fed le, relaxált állapotban eltakarja az aktin miozin-kötőhelyeit, (2) a troponin 3 alegységes fehérje, 40 nm-

ként fordul elő az aktinon, a troponinC-n 4 db Ca++-kötőhely található, 2 specifikus, 2 nem specifikus (mindig lefedett Mg2+-al). A Ca2+ szabályozza

az aktin-miozin interakciót tropomiozin és troponin segítségével a harántcsíkolt izomban. Az elektromechanikai csatolás: az a folyamat, amelynek

során az izomrost membrán AP-ja átalakul izom-összehúzódássá, kontrakcióvá. A bemutatott kísérletben [K+]ext változtatásával a membránt

depolarizálni lehet, s az általa okozott kontraktúrát mérni lehet. Az összehúzódás maximuma –25 mV-nál van, az izommembrán az AP során +50 mV-ig

depolarizálódik, ami 75 mV biztonsági tartalékot jelent. A túlbiztosítás miatt lesz „minden-vagy-semmi” jelleg ű a csatolás. A vázizomzat csak az őt

ellátó motoros idegen keresztül aktiválódhat.



T(ranszverzális) tubulusok: a depolarizáció csak a plazmamembrán pár tized μm-nyi régiój ára terjed ki, ami nem elegendő a vastag (50-100 μm)

izomrostok depolarizációjához. Ezt a feladatot látják el a T-tubulusok. Békában a Z-lemeznél, emlősben az A- és az I-csík határán vannak. A T-tubulus

0.1 μm átmérőjű, 50 μm mélységbe is benyúlhat, a plazmamembrán folytatása, a belsejében extracelluláris folyadék található. Anatómiai kapcsolatot hoz

létre a plazmamembrán és az izom belseje között, szerepe: bejuttatja a depolarizációt az izomba, és az így szinkron alakul ki mindenhol. Bizonyíték: ha a

T-tubulusokat fizikailag leválasztjuk a membránról pl. ozmolitikus sokkal (pl. 50% glicerol), akkor ezáltal funkcionálisan szétkapcsolódnak egymástól az

összhuzékony elemek és a plazmamembrán akciós potenciáljai, tehát AP-ra nem lesz összehúzódás. Szarkoplazmatikus retikulum: (1) részei:

longitudinális és terminális ciszterna, (2) 2 Z-lemez között átérik a teljes szarkomert, (3) a Z-lemezeknéllévő T-tubulusokat szendvicsszerűen

körbeveszik, ezek a triádok, (4) szerep: Ca2+ raktár, calsequestrin (44-67 kDa-s fehérje, 40-45 db Ca2+-t köt), Ca2+/Mg2+ TPáz (Ca2+-pumpa),

nyugalmi intracelluláris Ca2+ koncentráció 10-7 M a szarkoplazmában, (5) Az izomműködést szabályzó Ca2+ egyetlen forrása vázizomban kizárólag a

Szarkoplazmatikus retikulum. A triád receptorai: 1970-ben Clara Franzini-Armstrong EM felvételeken „lábakat” vesz észre a terminális ciszternák T-

tubulus felé eső oldalán. - dihidropiridin (DHP) receptorok (L-típusú Ca++ csatorna) a T-tubulus membránján, de rajtuk keresztül Ca++ nem jut be az

extracelluláris térből - velük szemben rianodin típusú receptorok találhatók a SR membránján 50%-ban, mechanikailag nyílnak, „plunger” modell - a

rianodin receptorok maradék 50% szabadon van: Ca++ indukálta Ca++ választ hozzák létre A mioplazmában a szabad Ca++ gyorsan pufferálódik,

ugyanis a troponin koncentrációja magas : 240 μM. Az összehúzódás, elernyedés ciklusa: (1) Az idegi AP átalakul izom AP-á, tehát a membrán

depolarizálódik. (2) Az AP a T-tubulusok révén bejut az izom belsejébe. (3) A DHP-receptrok kinyitják mechanikai úton a rianodin receptorokat az SR

membránján. (4) Ca2+ áramlik az intracelluláris térbe, a cc 10-7-ról10-6 M-ra nő. A DHP receptorok a depolarizáció elmúltával bezárnak. (5) A Ca2+

java része a troponinC-hez kötődik, ez konformáció-változást okoz benne, és a tropomiozinban ezáltal az aktin miozin-kötőhelyei elszabadulnak. (6) A

miozin kereszthidak hozzákötődnek az aktinhoz, a fej elfordul, erő generálódik. A szarkomer rövidül minden egyes kereszthídciklus során. (7) Új ATP

kötődik a miozin fejhez, ezáltal az elengedi az aktint, és az ATP hidrolízise megtörténik. A felszabaduló energia addig tárolódik, amíg a fej új helyre nem

k ötődik, s aztán végbe megy az energia egy részének felhasználása mechanikai elmozdulás formáj ában (eddig: 2-4 ms latencia idő). (8) A Ca2+-

pumpák visszaveszik az SR-be a Ca2+-t, lecsökken az intracelluláris Ca2+ cc. A troponinC eredeti konformációj ába kerül, fedésbe kerülnek az aktin

miozin-kötőhelyei. Az izom elasztikus komponensei viszkoelasztikus rendszert alkotnak: (1) párhuzamos elasztikus komponensek: plazmamembrán, az

izomrosttal együtt futó kötőszövetek, (2) soros elasztikus komponensek: inak, Z-lemezek, maguk a kereszthidak. Aktív állapot és a kontrakció

állapotai: rángás, tetanusz. Ingerlés után 10-500 ms alatt éri el a csúcsát a kontrakció, mi történik ezalatt? A „kúszás” jelensége vizsgálatára „quick-

strech” kísérletek: a nyújtási ellenállás egybeesik a Ca2+ intracelluláris emelkedésével, előbbi maximuma az izom összehúzódásának kezdetén van, ez az

aktív állapot. A fennmaradó időben az elasztikus komponensek deformálódnak (kúszás). Kis ingerlés: kis rángás, nem tud a teljes kontraktilis rendszer

aktiválódni, mert a Ca++ hamar eltűnik a szarkoplazmából. Nagyobb, intenzívebb, hosszabb ingerlés: tetanusz, a Ca2+ hullámok és az egyes

összehúzódások szummálódnak. Ellenpélda: a szívizom. Az izom-összehúzódás energetikája Az ATP hidrolíziséből származó energia keresztkötések

létrehozása és a Ca2+ visszapumpálása az SR-be fordítódik. Az arányt megállapítani hivatott kísérlet: különböző mértékben izometriásan kifeszített

békaizom tetanizálása, állandó érték: a Ca2+ pumpák, változó érték: kifejtett munka, ami egyenesen arányos a filamentumok átfedésével. Eredmény: a

működő izom teljes energiafelhasználásának 25-30%-a fordítódik a Ca2+ transzportra, ez univerzálisan igaz minden izomra. Az ATP regenerációja

izomm űködés alatt Nyugalmi és ingerelt izomban az ATP szintje alig különbözik, ezért már régen feltételeztek egy másik energiahordozó molekulát, ez

a kreatin-foszfát (foszfokreatin), a kreatin foszfokináz bontja el, és regenerálja az ADP-t ATP-vé. Az izomműködés alatti ATP-fogyást legpontosabban

a kreatin-foszfát fogyásával lehet mérni, koncentrációja 4-8-szorosa a nyugalmi ATP-nek, ami egy mindig jelenlévő nagy biztonsági tartalékot jelent. Az

ATP (kreatin-foszfát) raktárak feltöltődését szolgálja az anyagcsere: anaerob glikolízis és a normál oxidatív anyagcsere. A gerinces vázizomzat

rosttípusai Egy izomszövetnek rendkívül szélsőséges követelményekhez kell adaptálódnia pl.: hangképzés, kitartó munka (jávorszarvasok vándorlása,

vándormadarak). Egy izomszövet tulajdonságait 4 paraméter befolyásolja:



(1) a plazmamembrán elektromos tulajdonságai, van-e izom AP? (2) a Vmax-ot a keresztkötések megszűnésének sebessége határozza meg, ami a miozin

kémiai tulajdonságaitól függ, (3) az SR membrán Ca2+-pumpáinak sűrűsége, (4) mitokondriumok száma és az érhálózat sűrűsége.Működésük alapján

tónusos és fázisos (I, IIa, IIb) típusú rostok vannak. (1) Tónusos rost: lassan kontrahál, nincs rángás, nincs izom AP csak véglemezpotenciál, nincs

T-tubulus, az innerváló motoneuron axonja fut végig a rost teljes hosszában, kereszthidak rendkívül lassan válnak el egymástól, emiatt rendkívül

gazdaságosan tudnak izometriás feszülést produkálni, pl.: hüllők, kétéltűek testtartást biztosító izmai, emlősöknél az extraokuláris izmok, izomorsó. (2)

Fázisos, I-típusú (lassú oxidatív rost): lassú Vmax és Ca++ kinetika, AP-t generálnak, rostonként 1 vagy néhány motoros véglemez van, 1 rostot 1

motoneuron innervál, lassan merülnek ki, mert gazdag a vérellátásuk és sok a mitokondriumuk, testtartást biztosítók és lassú ismétlődő mozgásokhoz

alkalmasak, pl.: halak, baromfiak sötét izmai. (3) Fázisos, IIa-típusú (gyors oxidatív) rost: nagy Vmax, gyors aktiváció, gyors ismétlődő mozgáshoz

(repüléshez) alkalmazkodott, sok mitokondrium, lassú kimerülés, pl.: vándormadarak repülőizmai. (4) Fázisos, IIb-típusú (gyors glikolitikus) rost:

nagyon gyorsak, de hamar kimerülnek, gyorsan aktiválódnak és kerülnek nyugalomba, mert nagy a Vmax és gyors a Ca2+ kinetika, pl.: házityúk

mellizma, de hüllők és kétéltűek is sok ilyen izommal rendelkeznek. Megjegyzés: keverten is előfordulnak, paramétereik fajról fajra változnak, pl. egér

leglassabb tónusos izma gyorsabb a ló leggyorsabb oxidatív rostjánál. Az izomrosttípusok kialakulásának oka: Miért vannak az állatoknak

különböző típusú rostjai? A gyors izmokkal nem lehetne a lassú mozgásokat elvégezni? A gyors izom-összehúzódás mindig több energiába kerül. A

gyors rostok sok energiát használnak fel, míg a lassúak ugyan lassan húzódnak össze, de közben nagyon kevés ATP-t igényelnek. Az ATP felhasználás

ugyanis a sebesség függvénye: gyors izmoknál a kereszthídciklusok gyorsabban követik egymást, tehát több energia fogy (c). Az evulóció során meg

kellett találni az optimumot a sebesség és a felhasznált energia között. Az izomrost fizikai tulajdonságai (erőgenerálás, teljesítmény) és energetikai

tulajdonságai (ATP felhasználás, hatékonyság) az aktuális sebesség (V) és a V/Vmax hányados egymáshoz való viszonyától függnek. Az erő egy adott V-

nél a gyors izmoknál sokkal nagyobb is lehet, mint a lassúaknál (a és b). Mindezekből az következik, hogy adaptációs egyensúly van az összehúzódás

energetikája és a mechanikája között. Az előző adatokból kiszámítható a hatékonyság is (d), és látható az, hogy ha egy állatnak két jellemző

mozgástípusa van, amelyekhez eltérő sebességű izom-összehúzódások (V1, V2) kellenek, akkor ehhez kétféle rosttípusra van szüksége. Simaizmok

Előfordulásuk: (1) üreges szervek belső fala, (2) artériák, arteriolák, vénák fala, (3) bronchusok, bronhiolusok, (4) tápcsatorna, vizeletelvezető rendszer,

genitális apparátus. Kontraktilis elemek a simaizomban A simaizom-sejtek keskeny, egymagvú sejtek, átmérőjük 0.005-0.1 mm, hosszuk 0.2- 1 mm.

Nincsenek szarkomerjeik, a SR hiányzik, vagy fejletlen, nincsenek T-tubulusok. A vékony filamentumok aktin molekulákból állnak, melyek a

mioplazmában lévő sötét testekhez (dense bodies) ill. a sejtmembránban lévő sötét plakkokhoz kötődnek, utóbbi esetben vinkulin és alfa-aktinin

segítségével. Közelükben szabályozó molekula, kaldezmon található. A vastag filamentumok vel ük párhuzamosan, részben átfedve találhatók, amelyek

simaizom-miozinból épülnek fel. A KL20-as könnyűláncnak szabályozó szerepe van, mely nyugalomban nem engedi az aktint a miozinhoz kötődni. A

simaizom-kontrakciót a vékony és vastag filamentumok egymáson történő elcsúszása okozza (csúszó filament-teória). A simaizom összehúzódás sokkal

lassabban történik a lassú Ca2+ kinetikának köszönhetően. Sok esetben arra specializálódtak, hogy hosszú időn át tartósan erőt tudjanak kifejteni

minimális energia felhasználással (a harántcsíkolt izom energiaigényének akár pusztán 0.3%-ával). Az izomkontrakció fenntartási szakaszában

reteszhidak (latch-bridges) működnek. A simaizom-kontrakció és simaizom-elernyedés Simaizom-kontrakció: (1) nyugalmi állapotban a szabályozó

fehérjék akadályozzák meg az aktin és a miozin kapcsolódását, (2) intracelluláris Ca2+ szint emelkedése, (3) a Ca2+ kalmodulinhoz (Ca2+ kötő fehérje)

kötődik, aztán előbbi a kaldezmonhoz kötődik, (4) a Ca2+-kalmodulin aktiválja a miozin könnyűlánc kinázt (MKLK), amely foszforillálja a miozin

KL20-as alegységét, és így szabaddá válnak a miozin aktinkötőhelyei, (5) az aktinhoz kötődő szabályozó fehérje (kaldezmon) is foszforillálódik PKC

révén, ami miatt utóbbi nem tudja lefedni a miozin kötőhelyeket, (6) létrejönnek a kereszthidak, s elkezdődik az elmozdulás. Simaizom-elernyedés: (1)

Ca2+ szint csökken a mioplazmában, (2) Ca2+-kalmodulin koncentráció is csökken, (3) MKLK inaktiválódik, és a KL20-at az állandóan aktív

foszfatázok defoszforillálják. A reteszhidak kialakulásának hipotézise: a Ca++ tranziens elmúltával mind a MKLK mind a miozin-foszfatázok aktivitása

gyorsan az aktív állapotbeli töredékére csökken, a kereszthídciklusok lelassulnak, de a kereszthidak száma magas marad.



A Ca2+ tranziens kialakulása I. Különböző simaizomsejtekben különbözőképp alakul ki. Történhet páldául: (1) az extracelluláris térből feszültség- vagy

ligand-aktivált csatornákon keresztül: Bizonyos simaizomsejteknél a membránpotenciál nem állandó, hanem állandóan hullámzik (lassú hullámok). A

küszöbpotenciált elérve AP alakul ki, és az L-típusú Ca2+ csatornákon keresztül Ca2+ áramlik be. A lassú hullámokhoz mindig több sejt együttes

működése szükséges. Lehetnek pacemaker sejtek is (pl. a Cajal-féle interszticiális sejtek a bél simaizmában), amelyekről a lassú hullámok artéria simaizma

ráterjednek a szomszédos sejtekre. Más esetben a NA Cl- csatornákat nyithat az érfal simaizmában, ami depolarizációt okoz. Magas ugyanis a Cl-

koncentrációja ezekben a sejtekben, az egyensúlyi potenciál pozitívabb a nyugalmi membránpotenciálnál, ezért a Cl- kifelé áramlik, depolarizációt és a

feszültségfüggő Ca++ csatornák megnyílását okozva. Mechanoszenzitív csatornák aktiválódása feszítésre arányos mennyiségű Na+ belépésével szintén

depolarizációt okoz. Ez a miogén válasz (Bayliss-effektus), amelyet a bél simaizmában fedeztek fel. Bizonyos sejtekben a beáramló Ca2+ Ca2+-aktivált

K -csatornákat nyit, melynek eredményeképpen a depolarizáció mértéke kisebb lesz, de hosszabb ideig elnyúlik. A depolarizáció végén nyitnak a késői

K+-csatornák, melyek révén bekövetkezik végül a repolarizáció. Simaizom AP-ja kálcium és kálium áramokból tevődik össze, kialakításában a feszültség

függő Na+ csatornák nem vesznek részt. Simaizom AP esetén a felszálló ágban döntően Ca++ áramok vesznek részt. (2) származhat intracelluláris

raktárból: A simaizom SR membránján ligand-függő Ca++ csatornák vannak, melyek ligandja az IP , és Ca2+ szenzitív Ca2+-csatornák (Ca2+ aktiválta

Ca++-válasz). A nyugalmi Ca2+ szint elérése fontossági sorrendben: visszavétel SR-be, 3Na /Ca kicserélődés és a plazmamembrán Ca2+ pumpája. A

simaizom-kontrakcióhoz vezetőfolyamatok összefoglalása ACh simaizomban mindig a mAChR-n keresztül fejti ki hatását többféle

szignáltranszdukciós úton: (1) IP3 felszabadulást okoz vagy (2) Ca2+- csatornát nyit. A katekolaminok alfa1 receptorokon megnyilvánuló aktiváló

hatása történhet: (1) IP3 felszabadulás révén, (2) Cl- csatorna nyitása révén, (3) foszfolipáz aktivitás-növelés révén, utóbbi a foszfatidil-kolinból

arachidonsavat szabadít fel, amely gátolja a MKL foszfatázt, és a simaizom összehúzódás Ca2+ független útja. A simaizmok osztályozása felépítés

szerint Többegységes (multi-unit) simaizom jellemzői: (1) szerkezetileg teljesen elkülönült egymagvú sejtekből állnak, (2) önállóan működnek, (3)

kizárólag idegi AP hatására húzódnak össze, mely beidegzés vagy szimpatikus vagy paraszimpatikus, nincs saját izom AP! (4) az összehúzódás mértéke

arányos az idegi AP-ok által okozott helyi depolarizációval, (5) nincs gátló beidegzésük, (6) feladatuk a gyors és nagyon pontos összehúzódás, (7) pl.

belső szemizmok, pilomotor izmok, legnagyobb artériák és vénák falának simaizmai. Egyegységes simaizom jellemzői: (1) az izomsejtek kötegekbe,

rétegekbe, gyűrűkbe rendezettek, (2) réskapcsolatok (gap junction-ok) vannak az egyes sejtek között, ami (3) közvetlen elektromos kapcsolatot létesít a

sejtek között, így ezek (4) funkcionális egységet (szincíciumot) alkotnak, és azok koordináltan együtt működnek, (5) beidegzése csak moduláló jellegű,

gátló idegi hatások is ismertek bizonyos területeken, (6) pl. erek simaizom rétege, légutak, gyomor-bél rendszer, húgyutak, méh, méhkürt simaizomzata.

A kontrakció lehet: (1) spontán miogén eredetű, vagy nyújtás által kiváltott, (2) idegi impulzus általi, (3) hormonális tényezők, hormonok és lokális

mediátorok okozta. Az idegi impulzusok szerepe nem ki-be kapcsoló jellegű, hanem sokkal inkább moduláló. Az egyegységes simaizmok soha

nincsenek teljesen nyugalomban, elernyedve is valamekkora tónus mindig jellemző rájuk. A simaizmok osztályozása működés szerint Fázisos: alap

állapotban relaxált, az üreges szerv térfogatnövekedésére (mint ingerre) húzódik össze (nyelőcső, húgyhólyag); ált. AP-ra húzódik össze Tónusos: ált.

kontrahált (záróizmok, légutak, erek); nem AP-függő; nagyon alacsony energia-igény. A szervek egyegységes simaizomzatának beidegzése,

transzmitterei és receptorai Légutak, húgyutak aktiváló beidegzése paraszimpatikus, kolinerg. Gyomor-bélrendszer aktivitását elősegítő rostok jórészt

az enterális idegrendszerből származnak, mAChR-n keresztül. Az atropin független komponensért a tachikininek a felelősek. Az érrendszer aktiváló

beidegzését a szimpatikus idegrendszertől kapja. Gátló beidegzés: Simaizom-ellazító hatással (is) bíró transzmitterek: a VIP, NO, katecholaminok és az

ATP. VIP és a katecholaminok beta2 receptor aktivációt hoznak létre az izomsejtekben, amely (1) a cAMP-szintet emeli meg, ezáltal a Ca2+ tranziens

lecsökken, ill. (2) a MKLK foszforillációj át okozza, azáltal annak lecsökken a Ca2+ érzékenysége. Beta2 receptor-aktiváció (1) a foszfoinozitidek

hidrolízisét csökkenti, ezáltal csökken az IP3 és DAG felszabadulás, ill. (2) K+ csatornákat nyithat, ami hiperpolarizál. NO hatás: cGMP szintet

csökkenti, ezáltal csökken a Ca2+ koncentrációja.



HŐSZABÁLYOZÁS

Homoiotherm fajok = állandó testhőmérsékletű („melegvérűek”), poikilotherm = változó testhőmérsékletű élőlények. Heteroterm állatok=

hibernáció (hideg évszakban a testhőmérséklet 1-2 C-kal magasabb csak, mint a külső környezet hőmérséklete). A szervezet anyagcsere folyamatai

mindig hőtermeléssel járnak. Hőtermelés nyugalomban: főleg a zsigerek által, fizikai munkában: főleg vázizom által. A testhőmérséklet: A szervezeten

belüli hőmérséklet nem homogén eloszlású. A „mag” hőmérséklet szigorúan véve a szív hőmérséklete, tágabban értelmezve a belső szervek

hőmérséklete általánosan elfogadott értéke 37C. Ingadozása cirkadián ritmust mutat: ébredéskor a legalacsonyabb (35,8 C), a késő délutáni órákban a

legmagasabb az értéke (37,5 C). A „köpeny” hőmérséklet: A bőr és a bőr alatti kötőszövet, valamint a végtagok disztális részeinek hőmérséklete. Nem

jellemezhető egy adott értékkel. Normál hőmérsékleten (27-31 C) a meztelen ember bőrhőmérséklete 4-5 fokkal alacsonyabb, mint a rektális

hőmérséklet. 23 C-on a nyugodtan fekvő mezítelen ember nagyon fázik, a bőrhőmérséklet jelentősen csökken, pl. láb bőre 10 fokkal alacsonyabb, mint

a magtemperatúra. 30 C környezeti hőmérséklet fölött a bőrterületek hőmérséklete 34-35 C-on kiegyenlítődik. A hőleadás és a hőtermelés pontos

illesztése életfontosságú, mert a maghőmérséklet csak szűk határok között mozoghat. 41 C felett a maghőmérséklet halálos lehet! Fizikai fogalmak: Az

energiaforgalom és a hőszabályozás régebben használt mértékegysége a kcal. 1 kcal egy kg víz hőmérsékletét 1 C-kal emeli. SI mértékegység a KJ,

1kcal=4,18KJ. Nyugalomban a szervezet 1kg-nyi tömegéből 4KJ energia szabadul fel óránként. A szervezet nem csak hőt termel, hanem a

környezetéből hőt is vesz fel (34 C felett). Intenzív fizikai munka során a hőtermelés a 40 KJ/óra értéket is eléri. A hőtermelés és a hőleadás intenzitása

a külső hőmérséklettől függ. Hőegyensúlyban: termelt hő + felvett hő = hőleadás (KJ/óra), átrendezve: termelt hő + felvett hő – hőleadás = 0.

Semleges hőmérsékleti zóna (termoneutrális zóna): sem a fokozott hőleadást biztosító verejtékezés, sem a fokozott hőtermeléssel járó, akarattól

független izom-összehúzódás (remegés) nem lép működésbe. Mindez ruhátlan személy esetén 27-31 C, míg felöltözve 21-23 C. Hőtermelés

folyamatai: Shivering mechanizmusok: (1) izomtónus fokozódás, (2) didergés, borzongás, remegés (max: 33-34 C, 30 C-nál megszűnik), (3) akaratlagos

izommozgás, (4) piloerekció (SY). Non-shivering thermogenezis: (1) adrenalin, noradrenalin: alapanyagcserefokozódás (metabolikus hőtermelés), (2)

barna zsirszövet (β3)- hőgenerátor funkció (csecsemő), (3) pajzsmirigy (lassan fejlődik ki a hatása). Metabolikus hőtermelés: (1) hőtermelés egyenes

arányban van az oxigén felhasználással (nyugalomban főleg a máj, agy, vese, szív), (2) a vérkeringés - hőtranszport, (3) alapanyagcsere hőtermelése

BMR=7500kJ/nap, specifikus dinámiás hatás (DIT) +1000kJ/nap (~ 12W) (Diet induced thermogenesis – táplálkozással indukált hőtermelés), (4) a

vázizom működés rengeteg hőt termel (fizikai aktivitástól, akaratlan reszketéstől (shivering)). Fehér zsírszövet: (1) Nagy zsírcseppek, (2) Kevés

mitochondrium, (3) Szegényes vérellátás, (4) Zsírtárolás és hőszigetelés! Barna zsírszövet: (1) Kicsi zsír cseppecskék, (2) Nagy számú mitochondrium

(barna szín), (3) Gazdag vérellátás, (4) szimpatikus beidegzés (NA, β3-receptorok, cAMP↑). Az oxidáció ezekben a mitochondriumokban ATP szintézis

nélkül zajlik, nagy intenzitással, a légzés teljes energiája hő formájában szabadul fel – UCP-1 (termogenin). A fizikai hőleadás típusai: Sugárzás

(radiatio): A szervezet és a közeli vagy távolabbi környezete között történik, a sugárzásos hőkicserélődés arányos a sugárzó/sugárzásnak kitett

testfelülettel. Vezetés (conductio): A szervezettel érintkező mozdulatlan közeg (levegő, vagy tárgy) felmelegítése. A hőátadás iránya a test felülete és a

levegő közötti hőgrádienstől függ. A levegő jó hőszigetelő, ezért a hőleadás levegőben nem jelentős. Jelentős viszont különböző tárgyakkal való

érintkezés során ill. vízben. A víz 200 –szor jobb hővezető, mint a levegő. Áramlás (convectio): A szervezettel érintkező levegő folyamatosan új

levegőréteggel cserélődik, pl. szélben, ventilátor mellet, vagy nyitott járművön. A vezetéses-áramlásos és a sugárzásos hőveszteség nagyjából egyenlő.

Együttesen a teljes hőveszteségnek a ¾ részéért felelős. Párolgás (evaporatio): A víz párolgása hőelvonással jár. 1g víz elpárolgásához 2,51 KJ energia

szükséges (párolgási hő). Az egyetlen olyan hőleadási mechanizmus, amely hőgrádienssel szemben képes a szervezetből hőt elvonni (34 C-nál melegebb

külső környezet esetén). Párolgás állandóan folyik kivéve, ha a relatív páratartalom 100%. A párologtatás nem szabályozott összetevői (perspiratio

insensibilis): Felső légutak nyálkahártyájáról folyó párolgás csak a ventilációtól és a levegő páratartalmától függ. Kutyáknál jelentős (lihegés) –

hőszabályozási polypnoe. A bőr felső rétegeiből állandóan (izzadás nélkül); függ a levegő páratartalmától és a bőr véráramlásától. A párolgást a bőr

külső rétege (stratum corneum keratinréteg) korlátozza.



(Égett sérültet melegíteni kell!) Mérsékelt aktivitás mellet a két párolgási típus a teljes hőleadás negyedét biztosítja. Naponta kb. 1l vízvesztéssel jár.

Verejtékezés (perspiratio sensibilis): A teljes hőtermelési többletet képes eltávolítani (kivétel: fokozott izomtevékenység meleg környezetben). A

hőelvonás hatásfokát növeli a levegőáramlás a bőr felületén (pl. szélben, ventilátor). A bőrfelületről lecsepegő verejték hatástalan a hőelvonás

szempontjából! A hőszabályozás központi mechanizmusai: Központ a hypothalamusban található. Termoreceptorok: (1) bőrben,szájüregben,

garatban (perifériás termoreceptorok), (2) Gerincvelőben, belső szervekben (pl. máj - mély termoreceptorok), (3) Elülső hypothalamus, preopticus area

(centrális termoreceptorok. A „van” értéknek a „kell” értékhez való folyamatos igazításam elynek során a bőr véráramlása változik, és a verejték

elválasztás változik. A hypothalamus mellett a septum és az organum vasculosum laminae terminális (OVLT) szintén részt vesznek a szabályozásban. A

láz során a hypothalamusban a „set-point” elállítódik. A láz az „akut fázis reakció” része: (1) megváltozik az adenohypophysis és a mellékvesekéreg

hormonelválasztása, (2) A-szérumamiloid, C-reaktív protein szintézise a májban, (3) a napi alvás/ébrenlet ciklus az alvás felé eltolódik, (4) általános

inaktivitás, (5) fejfájás, étvágytalanság, hányinger, hányás, (6) kognitív funkciók megváltozása, tudatzavar. A láz nem azonos a passzív hyperthermiás

állapottal, pl: a külső hőmérséklet túlságosan magas, a belső hőtermelés fokozódása nehezített hőleadás mellett (szénbánya). A láz szakaszai: Kezdeti

szakasz: (1) a beteg fázik, (2) extra hőtermelés, (3) fokozott izomtónus, (4) hőleadó mechanizmusok kikapcsolása (hőretenció), (5) bőrben

vasoconstrictio, (6) nincs verejtékezés, (7) pozitív hőegyenleg (hőleadás kisebb, mint a hőtermelés). Következmény: a maghőmérséklet emelkedése, a bőr

a vasoconstrictio miatt főleg az acralis részeken hűvös, sápadt. Állandó szakasz: (1) hypothalamus neuron csoportjai az emelkedett maghőmérsékletet

tartják stabil szinten, (2) a vasoconstrictio megszűnik, a bőr meleg, (3) nincs verejtékezés, (4) hőegyensúly. Oldódási szakasz: (1) a termoregulációs

neuronok érzékenysége visszaáll, (2) az emelkedett maghőmérséklet vasodilatatiót vált ki, (3) verejtékezés, (4) negatív hőegyenleg (hőleadás nagyobb,

mint a hőtermelés), (5) maghőmérséklet visszaáll. A láz okai: Idegen antigének megjelenése: baktériumok, vírusok, protozoonok és ezek

bomlástermékei. Gram-negatív baktériumok aktív hatóanyagai lipopoliszacharidok – exogén pyrogének vagy endotoxinok. A szervezet makrofágjai

bekebelezik és lebontják. A lipopoliszacharidok citokinek szekrécióját váltják ki: interleukin-1, interleukin-6, interferonok, tumornekrózis faktor alfa

(TNFα). Ezek is lázat okoznak – endogén pyrogének. Tisztított endogén pyrogének a szervezetbe juttatva 10 percen belül lázat váltanak ki!
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Tejipar (tejtermékek):

 tej összetétele: víz, tejcukor (laktóz), fehérjék (kazein, laktalbumin, 

enzimek), zsír (globulusokat alkotnak), vitaminok (A,D), kálcium

 felhasználás előtt pasztőrözés:
 „hagyományos”: 70-75°C 15 másodpercig: mikrobák döntő 

többsége elpusztul, tárolás +5-6°C-on
 ultrapasztőrözés: 135-140°C 2-3 másodpercig: mikrobákat, 

spórákat is elpusztítja: tárolás szobahőmérsékleten
 tejpermeátum: ultraszűrés eredménye, fehérjét és zsírt nem tartalmaz
 aludt tej: lefölözött tej tejsavas erjedésének eredménye
 tejszín: állás közben felúszik, 10-30%-a tejzsír
 tejföl: tejszín tejsavas erjedése eredménye
 vaj: zsír micellákat össze kell törni (köpülés), majd tejsavas erjedés
 laktóz mentes tej: tejet laktáz enzimmel kezelik
 kondenzált tej: víz egy részét elpárologtatják
 tejpor: Spray dryer segítségével szárítják a tejet, max. 5% víztartalom
 túró: tej tejsavas erjesztésével (Streptococcus lactus-al), majd 

melegítésével jön létre, a melegítés hatására a kazen kicsapódik
 joghurt: tej erjesztése pl. Streptococcus thermophilus + Lactobacillus

bulgaricus-al
 kefír: tejsav baktériumok mellett élesztő is jelen van (minimális alkohol 

tartalom lehet)
 kumisz: kancatej tejsavas és alkoholos erjedésével jön létre



Tejipar (sajtok):

 sajtkészítés lépései: tej oltós alvasztása, alvadék kidolgozása, formázása, 
préselése, sózás, ízesítés, érlelés

 Ementáli, Gauda sajt: többnyire tehéntejből
 3 homofermentatív (Streptococcus, Lactobacillus), 1 heterofermentatív

(Propionibacter) törzs segítségével
 hő és NaCl kezelés szükséges
 Trappista sajt: rövidebb érlelési idő

 Feta sajt: 30% juh, 70% kecsketejből
 pasztőrözés nélkül: gyorsan romlik, sós lében, vagy olajban kell tárolni

 Mozzarella sajt: bivalytejből
 termofil erjedés eredménye

 Camambert, Brie sajt:
 tejsav baktériumok mellett Penicillium camamberti fonalas gomba is 

jelen van, barlangban érlelik
 gomba aerob: sajt felszínén van, zsírok béta-oxidációjával 

zamatanyagokat állít elő
 tejsav baktériumok anaerobok, sajt belsejében vannak

 Roquefort, Gorgonzola sajt : birkatejből, zsíros tehéntejből
 tejsav baktériumok mellett az aerob Penicillium roqueforti fonalas 

gomba is jelen van
 sajt „megszurkálása”, járatok kialakítása: gomba ezekben szaporodik
 csomagolás szükséges az avasodás megelőzése érdekében



Sörgyártás:

 maláta készítés:
 többnyire árpából, de lehet búza, kukorica, rizs is
 2-4 nap áztatás
 csíráztatás 2-6 nap, melegen szétterítve, enzimek aktiválódnak (amiláz, 

glükanáz, proteáz, foszfatázok)
 maláta szárítása forró levegővel 5% víztartalomig: csírázás leáll
 csírátlanítás, őrlés

 cefrézés:
 melegítés 60-65°C-ig
 keményítő elcukrosodik, fehérjék elbomlanak
 szűrés

 forralás komlóval:

 40-120 perc, cefréző enzimek inaktiválódnak, sörlé sterileződik
 seprő szűrése

 erjesztés:

 3-5 nap, kb. 5%-os alkohol tartalomig
 élesztővel; alsó erjesztésű: élesztő tartály alján; felső erjesztésű: élesztő felül

 érlelés:

 meleg érlelés 3-5 nap, diacetil lebomlik, majd hideg érlelés (ászokolás) –
hidegre kicsapódó lebegő anyagok kiválnak, szűrés

 palackozás: kovaföldön, mely a fehérjék, polifenolok egy részét kiszűri
 szén-dioxiddal telítés

Alkoholipar:



Whiskey gyártás:

 maláta készítés:
 többnyire árpából, de lehet búza, kukorica, rozs is
 majd szárítás tőzeggel fűtött szárítókban
 „single malt”: csak árpából készül (pl. Glenlivet, Glenfiddich)
 „blended”: kevert gabonából (pl. Johnnie Walker, Ballantines)

 cefrézés:
 keményítő elcukrosodik, fehérjék elbomlanak
 szűrés

 erjesztés:

 kb. 5-8%-os alkohol tartalomig
 élesztővel segítségével

 desztillálás:

 ír whiskey: 3-szor, skót whiskey 2-szer
 kb. 85 %-os alkoholos termék keletkezik

 érlelés:

 használt tölgyfa hordókban, melyben sherry-t, bourbon-t, portwine-t tároltak
 szobahőmérsékleten, minimum 3 évig 

 palackozás:

 hígítás vízzel, a végső alkohol tartalom beállítása

Alkoholipar:



Aceton, butanol gyártás:

 Clostridium acetobutylicum segítségével: Gram+, obligát anaerob, spóraképző baktérium
 kevert termékek keletkeznek (butanol : aceton : etanol = 6 : 3 : 1)
 intracelluláris redox egyensúly szabályoz, pH kritikus

 pH=6-7: szerves savak keletkeznek, pH<4:  a sejt bespórázik, enyhén savas pH optimális
 vas limitáció esetén oldószerek keletkeznek, mivel az acetogenezis utat a vas hiány 

gátolja
 szubsztrát limitáció esetén a sejtek a fermentáció elején keletkező szerves savakat 

felhasználják oldószerek előállítására
 100 kg cukorból 20 kg butanol + 8,5 kg aceton állítható elő
 aceton, butanol tisztítása: frakcionált desztillációval, hagyományos és membrán 

extrakcióval, pervaporációval

 felhasználási lehetőségek: oldószerként, vegyipari alapanyagként, bioüzemanyagként

Vegyipar:

 sejt kevert termékeket állít elő:
 acetogenezis: szerves oldószerek előállítása 

(butanol, aceton, etanol, propanol)
 szolventogenezis: szerves savak előállítása 

(ecetsav, tejsav, vajsav)
 intracelluláris redox egyensúly szabályoz!



Vegyipar:

2,3-butándiol gyártás:

 Enterobacter cloacae segítségével: Gram-, fakultatív anaerob baktérium
 kevert savas fermentáció eredménye (2,3-butándiol mellett acetát, etanol is keletkezik)
 sok rendelkezésre álló ATP esetén biomassza jön létre, a sejtek szaporodnak
 kevés oxigén esetében kevert termékek keletkeznek
 DOT ≤ 0,3% esetében 2,3-butándiol a fő termék, mikroaerofil környezet szükséges
 acetát szint szintén szabályoz: több gátló, indukáló és aktiváló hatás, nehezen 

kontrollálható
 optimális hőmérséklet 30-37°C, optimális pH: 5,0-5,8 (ez felett acetát képződik)
 tisztítás: extrakcióval, vákum desztillációval
 felhasználása: üzemanyag adalékként, fűtőanyagként, oldószerként, műgumi 

alapanyagaként 

acetát szabályozás

oxigén 

szabályozás



Bioetanol gyártás:

 lépései: biomassza előállítása, (amennyiben polimer az alapanyag annak 
lebontása cukorrá), cukor kivonása, fermentáció, desztilláció, tisztítás

 cukor alapú gyártás: pl. cukor cirokból, cukornádból, cukorrépából
 keményítő alapú gyártás: pl. kukoricából, gabonákból

 keményítőt először le kell bontani fermentálás előtt: főzés Hense edényben, 
majd enzimatikus előkezelés

 lignocellulóz alapú gyártás: energianövényekből
 fizikai-kémiai és enzimes előkezelés szükséges

 alkohol fermentáció:

 S. cerevisae eukarióta gombával, 15-35°C-on: 10-15%-os alkohol tartalmú 
fermentációs termék keletkezik

 desztilláció:
 rozsdamentes acél tornyokban: 82-87%-os alkohol tartalmú termék 

keletkezik
 tisztítás: 

 acetaldehid mentesítés desztillációval, vízmentesítés adszorpcióval: termék 
96-100% bioetanol

 felhasználása: vegyipari alapanyag, fermentációs ipari alapanyag, takarmány 
kiegészítő, üzemanyag, üzemanyag adalék

 fermentációs maradék felhasználása: takarmány kiegészítő, biogáz fermentációs 
alapanyag

Energetika:



Biodízel gyártás:

 alapanyag: növényi biomassza (repce, napraforgó, szója, pálmaolaj)
 lépései: növényi biomassza előállítása, olaj kisajtolása, átészterezés

 átészterezés: triglicerid + metanol = zsírsav-metilészterek + glicerin
 felhasználása: üzemanyagként
 melléktermékek: növényi biomassza, dara, olajpogácsa, glicerin

 felhasználásuk: takarmányozás, biogáz fermentáció, vegyipar, kozmetikai ipar

Energetika:

Biohidrogén gyártás:

 biohidrogén gyártás fotoszintetizálú élőlényekkel

 kulcsenzim: hidrogenáz: protonból és elektronból hidrogén előállítása, anaerob 
körülmények között működik

 Chlamidomonas reinhardtii: kén éheztetés segítségével
 kén a fotoszintetikus enzimek működéséhez szükséges, kén hiányában 

lebomlanak: fotoszintézis leáll, a sejtek az oxigént elhasználják, anaerob 
környezet alakul ki

 a sejtek a felhalmozott keményítőt elkezdik lebontani, mely elektron forrásul 
szolgál a hidrogenáz enzimek számára

 amint a keményítő elfogy a hidrogén termelés leáll, ekkor újra ként kell adni a 
tápoldatban, hogy a fotoszintézis elinduljon

• Thiocapsa roseopersicina segítségével: több hidrogenáza is van, lehetnek 
membránkötöttek és citoplazmatikusak



Biohidrogén gyártás:

 biohidrogén gyártás „sötét” fermentáció segítségével
 először biomasszát kell előállítani, ami elektron forrásul szolgál a hidrogenáz

enzimeknek
 példa: hidrogén előállítása keratinból, két lépéses fermentációval

 1. lépés: keratin tartalmú hulladék bontása Bacillus licheniformis-al, mely 
alkalikus proteázzal rendelkezik: aminosavak, oligopepdidek keletkeznek

 2. lépés: Thermococcus litoralis-al az aminosavak hidrogénné történő 
fermentációja (szén-dioxid is keletkezik, ezért a keletkező gázt tisztítani kell)

 felhasználása: üzemanyag cellában, energetikai célra

Energetika:

Biogáz gyártás:

 előállítását mikroba közösség végzi szerves anyagból anaerob körülmények között
 polimerbontó mikrobák: polimerek bontása oligomerekké, monomerekké
 acetogén mikrobák: bomlástermékekből ecetsav, hidrogén, szén-dioxid
 metanogén mikrobák: metán és szén-dioxid előállítása

 fontos fermentációs paraméterek: szervesanyag tartalom, hőmérséklet, pH, 

szervessav tartalom, ammónium-ion tartalom, pufferkapacitás, C/N arány

 felhasználása: közvetlenül égetéssel, gázmotorban generátorral kombinálva 
elektromos áram előállítására, tisztítását követően üzemanyagként, földgáz 
kiváltására

 tisztítás: szén-dioxid és kén-hidrogén mentesítés
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ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE (PH.: ARTHROPODA) 

• Az általános  Ecdisozoa jellegeken (3 rétegű, kitin tartalmú kutikula, 
vedlés, csillótlan epidermisz, ált. ostor nélküli hímivarsejt, csillós lárva 
hiánya) és  Panarthropoda (metaméria, szelvényenként páros 
végtagokkal, kevert testüreg,  nyílt keringés dorzális szívvel) kívül az 
alábbiak jellemzik. 

• Heteronóm szelvényeik testtájakat alkotnak, melyek elsődlegesen a 
fej, mely a csúcsszelvénnyel (acron) kezdődik és törzs, mely a 
végszelvénnyel (telson) zárul.  Az acron és telson valódi szelvény volta 
vitatott. 

• Kutikulájuk külső váz, feladata védelem és mozgás (izomtapadási 
helyek).  Fontos építőanyaga a kitin mellett a csak  az ízeltlábúakra 
jellemző  rugalmas fehérje, a rezilin. Kutikulájuk szilárdságát az 
exokutikula fehérjeláncai közötti keresztkötések (szklerotizáció) 
és/vagy mészsók (pl. kalcium karbonát) beépítése növeli. Lemezekre 
tagolódik: egy háti (tergit), egy hasi (sternit), valamint két oldalsó 
lemez (pleurit), melyeket ízületi hártyák kapcsolnak össze 
(másodlagosan tovább tagolódhatnak,  összeolvadhatnak vagy 
redukálódhatnak a lemezek). 

• Végtagjaik ízekre tagolódnak. A végtagok (az 1. pár kivételével) ősileg 
kétágúak: tőízből (protopodit), és több ízre tagolódó belső- 
(endopodit, telopodit) és külső (exopodit) ágból állnak. A tőízhez 
belső- (enditek) és külső függelékek (exitek, ill. epipoditok) 
kapcsolódhatnak. A külső ágak redukciójával létrejövő egyágú 
végtagok egymástól függetlenül több csoportban szárazföldi 
életmódra való áttéréssel jelentek meg.  

en 

ex 

bs cx 

pr 
Egy tízlábú rák (Decapoda) kétágú potrohlába.  

en: endopodit; ex: exopodit;  
bs: basipodit; cx: coxopodit; pr: protopodit. 

A hipotetikus ízeltlábú közös ős alap testszerveződése. 

• Kiválasztószerveik módosult vesécskék (metanefrídiumok) és/vagy Malpighi-edények. Vesécskéik attól függően, 
hogy mely végtagpár szelvényében találhatók különböző neveket viselnek, így a pókszabásúaknál 
csípőmirigyeknek, a soklábúaknál állkapcsi mirigyeknek, a rákoknál csáp- és állkapcsi mirigyeknek, míg a 
hatlábúaknál ajakmirigyeknek nevezik őket. 



• Légzőszerveik ősileg kopoltyúk (pl. rákszabásúak, rákok), másodlagosan, a szárazföldi életmódra való áttéréssel 
tracheatüdők (pl. skorpiók, pókok) vagy légcsövek (tracheacsövek) (pl. atkák, soklábúak, hatlábúak). Központi 
idegrendszerük agyból (elő- (proto-), közép- (deuto-) és utóagy (tritocerebrum)) és a belőle kiinduló 
hasdúcláncból áll. Erősen központosulhat a dúcok összeolvadásával. Számos jól fejlett érzékszervük van, különféle 
sensilla, pontszemek, összetett szemek. 

• Többnyire váltivarúak, de hímnősek (pl. gályarákok) is lehetnek. A spermiumtranszfer indirekt (spermatofóra) vagy 
direkt (párzószervek) egyaránt lehet. Megtermékenyítés többnyire belső ritkán külső (pl. tőrfarkúak).  
Egyedfejlődésük többnyire közvetett, de közvetlen is lehet (pl. pókszabásúak, soklábúak, költőtáskás rákok). 
Fejlődésük szelvényszerző fejlődés (anamorfózis), vagy szelvénytartó fejlődés (epimorfózis). 

• Életmódjuk rendkívül változatos. Elsődlegesen víziek, de többségük szárazföldi. Minden ökoszisztémában 
megtalálhatók, ökológiai szerepük, mezőgazdasági, köz- és állategészségügyi jelentőségük óriási (lebontó 
folyamatok, beporzás, biológiai védekezés, táplálékforrás emberek számára is, stb.).  

• Monofiletikus törzs. Hagyományosan 4 altörzsre tagolódnak: Csáprágósok (Chelicerata), Soklábúak (Myriapoda), 
Rákok (Crustacea) és Hatlábúak (Hexapoda). A monofiletikus csáprágósok képezik az összes többi ízeltlábú 
(Mandibulata vagy Antennata) testvércsoportját. A Mandibulata kládon belül a soklábúak és a Pancrustacea 
testvércsoportot alkotnak, de a Pancrustaceán belül a monofiletikus hatlábúak a rákok egy csoportjából 
származtathatók le, így a rákok a hatlábúak nélkül parafiletikusak. A Mandibulata közös jellemzői a csápok, és az 
elsődlegesen háromtagú (trignath) szájszerv: 1 pár rágó +2 pár állkapocs. A Pancrustacea közös jellemzője pl. az 
összetett szemek fiókszemeinek (ommatidiumok) szerkezete. 

Az ízeltlábúak (Arthropoda) főbb ágai.  
Ar: Arthropoda; Ma: Mandibulata; Pa: Pancrustacea. A rovarok összetett szemének alapfelépítése. 



  
Csáprágósok  

(Chelicerata) 

Soklábúak  

(Myriapoda) 

Rákok  

(Crustacea) 

Hatlábúak 

 (Hexapoda) 

testtájak előtest + utótest fej + törzs 
többségnél 

fej + tor + potroh  
fej + tor + potroh 

csápok  nincsenek 1 pár 2 pár 1 pár 

szájszerv végtag-eredetű 

részei 
1 pár csáprágó (chelicera) 

1 pár rágó (mandibula), 

2 pár állkapocs (maxillula, 

maxilla) 

1 pár rágó (mandibula),  

2 pár állkapocs (maxillula, 

maxilla) 

1 pár rágó (mandibula),  

1 pár állkapocs (maxilla),  

alsó ajak (labium) 

elkülönült légzőszervek  

kopoltyúk (Merostomata); 

tracheacsövek, 

tracheatüdők (Arachnida) 

 tracheacsövek 
kopoltyúk, tracheális 

szervek 
 tracheacsövek 

kiválasztást végző 

metanefrídiumok 

4 pár (Merostomata);  

1 vagy 2 pár (Arachnida) 
1 vagy 2 pár lehet  1 vagy 2 pár  többségnél hiányoznak 

Malpighi-edények lehetnek vannak nincsenek vannak 

összetett szemek 

(ha vannak) 

többségnél egyszerű 

szemekre tagolódtak fel 

többségnél egyszerű 

szemekre tagolódtak fel 
rendszerint vannak  rendszerint vannak 

pontszemek  

4 (Pantopoda);  

2 (Merostomata, 

Arachnida) 

nincsenek 
3-4  

(mint naupliusz szem) 

1-4  

(jellemzően 3) 

fejlődés többségnél epimorfózis többségnél anamorfózis többségnél anamorfózis 
epimorfózis (kivéve 

Protura) 

élőhely többségében szárazföldiek szárazföldiek többségében tengeriek többségében szárazföldiek 

recens fajok száma ≈114 ezer (≈10%) ≈12 ezer (≈1%) ≈65 ezer (≈5%) >1 millió (≈83%) 

jellemző képviselők 

skorpiók, álskorpiók, 

pókok, kaszáspókok, 

atkák, stb. 

százlábúak, 

szövőcsévések, 

villáscsápúak, 

ikerszelvényesek 

 gályarákok, levéllábú 

rákok, felsőrendű rákok, 

stb. 

előrovarok, rovarok 

monofiletikusság monofiletikus monofiletikus 
Hexapoda nélkül 

parafiletikus 
monofiletikus 

Az ízeltlábú altörzsek jellemzőinek összehasonlítása. 



ac: csúcsszelvény (acron); a1: 1. pár csáp (antennula); a2: 2. pár csáp (antenna);  
ch: csáprágó (chelicera); dc: középagy (deutocerebrum); l1-l3: 1-3. pár járóláb;  

md: rágó (mandibula); mx1: 1. pár állkapocs (maxillula); mx2: 2. pár állkapocs (maxilla);  
pc: előagy (protocerebrum); pp: tapogatóláb (pedipalpus);  tc: utóagy (tritocerebrum). 

Az elülső (1-5.) testszelvények homológ végtagjai a különböző  
ízeltlábú (Arthropoda) csoportokban. 

A 2. pár álkapocs a Hexapoda esetében összeolvadt egységes alsóajakká (labium). 



Csáprágosók altörzse (Sph.: Celicerata) 

• Nincs csápjuk, rágójuk. Csak rájuk jellemző végtag eredetű szájszerv a csáprágó (chelicera). 
• Előtest (prosoma) és utótest (opisthosoma), de másodlagosan változhat (pl. atkák) 
• Előtest : dorzálisan egységes pajzs (peltidium) fedi, de feltagolódhat több részre (pl. rovarpókok). A rákszabásúak 

kivételével végtagok csak az előtesten:  1 pár csáprágó, 1 pár tapogató láb (pedipalpus),      4 pár járóláb.  Tapogatóláb 
szerepe elsődlegesen tapogatás, módosulhat zsákmányszerzésre (pl. skorpiók), párzásra (pl. pókok). Összetett szemek 
csak a rákszabásúaknál, a pókszabásúaknál feltagolódott változó számú egyszerű szemre.  2-4 pontszem (középszem). 

• Utótest: tovább tagolódhat közép- és hátsótestre (pl. skorpiók). Jól fejlett végtagok csak a rákszabásúaknál, de végtag 
eredetű szervek lehetnek (skorpiók fésűszerve, pókok szövőszemölcse, tracheatüdők). A végszelvény (telson) zárja, 
amely tőrszerű (pl. tőrfarkúak) vagy ostorszerű (pl. ostorfarkúak) függelékké alakulhat. 

• Sajátos kinézetű és életmódú képviselőik a tengeri ászkapókok (Pycnogonida) egyetlen rendje a csupaláb állatok 
(Pantopoda). A rákszabásúakat (Merostomata) osztályt ma már csak a tengeri tőrfarkúak (Xyphosura) néhány faja 
képviseli. A pókszabásúak (Arachnida) szárazföldiek, számos ismertebb képviselővel, mint a pókok (Araneae), skorpiók 
(Scorpiones), kaszáspókok (Opiliones), a polifiletilus atkák (Acari), stb. 

Scorpiones Araneae „Acari”        

I
I

IIa

IIb II

A

B

A pókszabásúak testtagolódása a skorpiók (Scorpiones), pókok (Araneae) és „atkák” 
(„Acari”) példáján keresztül. Jól kivehető a skorpiók szelvényezett, közép- és 

hátsótetre tagolódó utóteste; a pókok szelvényezetlen, egységes utóteste, mely a 
nyélen keresztül kapcsolódik az előtesthez, és az atkák redukált utóteste, mely 

összenőtt az előtesttel. I: előtest (prosoma); II: utótest (opisthosoma); IIa: középtest 
(mesosoma); IIb: hátsótest (metasoma); A: elülső testtáj (proterosoma) és B: hátulsó 

testtáj (hysterosoma).  

A csáprágó (chelicera) néhány típusa.  
A: 2 ízű, karomban végződő (pl. pókok);  

B: 2 ízű, ollóban végződő (pl.rovarpókok);  
C: 3 ízű, ollóban végződő (pl. kaszáspókok). 



Soklábúak altörzse (Sph.: Myriapoda) 

• Fejre és közel homonóm szelvényezettségű, változó szelvényszámú (11-193) törzsre tagolódnak. A pókszázlábúak 
(Scutigeromorpha) kivételével összetett szemeik egyszerű szemekké tagolódtak fel. Egyeseknél (pl. rinyák, 
szövőcsévések, villáscsápúak, karimás ikerszelvényesek) az egyszerű szemek is hiányoznak, így ezek teljesen vakok. 1 
pár csápjuk tövének közelében speciális páros érzékszerv, ún. Tömösváry-szerv (temporális szerv, posztantennális 
szerv) van. Szájszervük elsődlegesen trignath, de pl. az ikerszelvényeseknél (Diplopoda) a 2. pár állkapocs redukciójával 
másodlagosan dignath. A százlábúak (Chilopoda) trignath szájszervéhez méregmirigyes állkapcsi láb is csatlakozik, 
melynek feladata a zsákmányszerzés. 

• Törzsszelvényeiken elsődlegesen 1 pár járólábat viselnek, de az ikerszelvényesek a szomszédos szelvények 
összeolvadása miatt 2 pár járólábat.  A százlábúak utolsó pár járólába ún. uszályláb, amely gyakran élénk színűek, a 
többinél erőteljesebb és nem járásra való, hanem fegyverként, fogószervként, érzékszervként funkcionál. 

• Fejlődésük a rinyák és a szkolopendrák kivételével szelvényszerző fejlődés (anamorfózis), amelynek három formája 
fordul elő: eu-, hemi- és teloanamorfózis. 

• Rejtett életmódúak, éjszaka aktívak. A százlábúak ragadozók, az ikerszelvényesek lebontók.  



Rákok altörzse (Sph.: Crustacea) 

• Testük ált. fejre (cephalon), torra (thorax) és potrohra (abdomen) különül, de egyeseknél a fej a torral összenőve 
fejtort (cephalotorax) alkot. Fejükön 2 pár csáp, trignath szájszerv, összetett és naupliusz (középszem) szemek 
találhatók. Szelvényszámuk csoportonként változó, jellemző trend a szelvényszám csökkenése. Bizonyos élősködő 
életmódú csoportoknál a test szelvényezettsége teljesen eltűnik. A telson gyakran farokvillát (furca) visel. Elsődlegesen 
kétágú végtagokkal rendelkeznek, ez alól csupán az első pár csápjuk (antennula) képez kivételt. A szárazföldi 
ászkarákoké másodlagosan egyágú. A tor elülső néhány végtagja a szájszervi részeket segítő állkapcsi lábként 
(maxillopodium) szolgálhat (pl. evezőlábú rákok, tízlábú rákok, ászkrákok). 

• Testüket hátpajzs (carapax) borítja, melynek kiterjedése változatos, fedheti szinte az egész hátoldalt (pl. pajzsosrákok), 
akár majdnem (pl. ágascsápú rákok) vagy teljesen (pl. kagylósrákok) beburkolhatja a testet, de hiányozhat is (pl. 
evezőlábú rákok, gályarákok). Kutikulájukba gyakran mészsók (többnyire kalcium-karbonát) rakódnak le, pl. 
magasabbrendű rákok. 

• Többségük vízi, főleg tengeri, csupán az ászkarákok egy csoportja szárazföldi. Életmódjuk rendkívül változatos. Számos 
fajuk erőteljesen módosult testfelépítést mutató élősködő (pl. féregatkák, haltetvek) 

• A rákok parafiletikusak, a gályarákok mutatnak szorosabb rokonságot a hatlábúak (Hexapoda) altörzsével. Az obligát 
stygobiont gályarákok mind ősi (pl. homonóm szelvényezettség) mind levezetett (pl. álkapcsi lábak) jellegekkel bírnak. 

Jelentősen módosult testfelépítésű féregatkák, melyek 
kifejlett korban szárazföldi gerincesek obligát légúti 

élősködői 

♀ 

♂ 

A kis fajszámú, diszjunkt elterjedésű (Karib térség,  
Kanári-szk. Ny-Ausztrália) gályarákok jellegzetes 

képviselője 



Hatlábúak altörzse (Sph.: Hexapoda) 

• Testük ált. fejre (caput), torra (thorax) és potrohra (abdomen) különül. A fej a táplálékfelvétel, a főbb érzékszervek és 
az agy központja, a járólábakat és a szárnyakat viselő tor fő szerepe a helyváltoztatás, míg a potroh a vegetatív és 
reproduktív funkciók központja. 1 pár csápjuk, összetett- és pontszemeik vannak. A csáp részei a csápnyél vagy 
csáptőíz (scapus), a sarokíz (pedicellus), ill. a csápostor (flagellum), mely változatos (fonalas, bunkós, fésűs, stb.) 
Trignath szájszervük részei közül a 2. pár álkapocs összeforrva az alsóajkat (labium) képezi. Nyaló- (pl. méhek), szívó- 
(pl. lepkék), nyaló-szívó- (pl. igazi legyek) vagy szúró-szívó (pl. tripszek, szipókások, bolhák, csípőszúnyogok, stb.) 
szájszerveik az alap, rágó szájszervből (pl. bogarak, egyenesszárnyúak, hártyásszárnyúak) levezethető. Torszelvényeik 
száma 3: elő- (pro-), közép- (meso-) és utótor (metathorax). Elsődlegesen szárnyatlanok, de a túlnyomó többségük 2 
pár szárnya a közép és utótoron ered (pterothorax). Az előtor hátlemeze gyakran kiterjedt (pl. bogarak, poloskák). 
Potrohuk legfeljebb 11 szelvényből áll. A potroh szelvényein lábak nincsenek, páros farcsuták (styli) lehetnek, ill. 
páros, végtageredetű fartoldalék (cercus) az utolsón. 

• Életmódjuk, szaporodásuk, egyedfejlődésük változatossága óriási, akárcsak fajszámuk. Főbb evolúciós változások a 
szárnyak, majd a szárnyhajtogatás és a teljes átalakulás  megjelenése. A szárny paranotum vagy exit eredete vitatott, 
valószínűleg mindkettő, azaz maga a szárnylemez paranotum eredetű, de az ízesülése, az izmok és beidegzése exit 
eredetű (duális hipotézis).  Két osztályuk az előrovarok (Parainsecta v. Entognatha) és a valódi rovarok (Insecta v. 
Ectognatha). Az előrovarok (Parainsecta) többsége a soklábúakéhoz hasonló Tömösváry-szervvel rendelkezik. 
Elsődlegesen szárnyatlanok. Képviselőik pl. a lábaspotrohúak, ugróvillások. 
 

†Mazothairos enormis (†Palaeodictyoptera).  
A nyíl mutatja az előtori „szárnyacskát”, a paranotum eredetet 

hangsúlyozó elképzelés egy bizonyítékát. 
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