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A növényi növekedés és 
fejlődés áttekintése



1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés 
fogalma

2. A növényi merisztémák

3. A magok fejlődése, érése és csírázása

4. Az embriótól a kifejlett növényig

5. Öregedés és programozott sejthalál

Előadás áttekintése



1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés 
fogalma

1.1. A növekedés irreverzibilis térfogat vagy méret 
változás

1.2. A növekedés különböző mértékegységekkel 
jellemezhető: friss tömeg, száraz tömeg, sejtszám, stb..

1.3. Számos paraméter bevonható a növekedés mérésébe

1.4. A növényi növekedésnek nincs általános elfogadható 
mértékegysége



Forrás: Salisbury F.B., Ross C.W. (1992): Plant Physiology. p. 
330.

A sötétben fejlődő borsó csíranövény friss és száraztömegének 
változása



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. A2-2.

Az egysejtű Chlamydomonas zöldalga növekedési görbéje



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2002): Plant Physiology. p. 352.

Fitomer: a hajtáscsúcs merisztémákból képződő ismétlődő egység



1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés 
fogalma

1.5. A differenciálódás a sejtek, szövetek és szervek 
között fennálló különbségekre utal

1.6. A differenciálódás minőségi változások sorozatával 
írható le

1.7. A növekedés és differenciálódás egy időben 
végbemenő folyamatok

1.8. A totipotencia a differenciált sejtek azon képessége, 
amelynek révén visszanyerik embrionális állapotukat



Forrás: Jain S.M., Ochatt S.J. (2010): Protocols for in vitro 
Propagation of Ornamental Plants. p. 113.

(a) hajtások regenerációja a szegfű levél explantumain: totipotencia
(b) a regenerált hajtások megnyúlnak és gyökereket fejlesztenek



1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés 
fogalma

1.9. A fejlődés a növekedés és differenciálódás összege

1.10. A fejlődés leginkább a szervek vagy az egész 
szervezet alakváltozásában figyelhető meg

1.11. A sporofita fejlődés szakaszai: embriogenezis, 
vegetatív és reproduktív fejlődés



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 455.

A sporofita fejlődés legfontosabb fázisai



2. A növényi merisztémák

2.1. A növényi növekedés meghatározott régiókra 
(merisztémák) korlátozódik, ahol a sejtosztódás folyik

2.2. A gyökerek és hajtások csúcsán elhelyezkedő 
merisztémák felelnek az elsődleges növekedésért

2.3. A gyökér és hajtáscsúcs merisztémák hasonló módon 
biztosítják az indeterminált növekedést

2.4. A szállítószöveti kambium felelős a másodlagos 
növekedésért



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 470.

Az elsődleges gyökér egyszerűsített felépítése: gyökérsüveg, 
merisztéma, megnyúlási és differenciálódási zóna



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2002): Plant Physiology. p. 351.

A hajtáscsúcs merisztémából fejlődik a növény föld feletti része
(A) a csúcsmerisztéma rétegei

(B) a csúcsmerisztéma citohisztológiai zónákkal is rendelkezik



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 3.

A kétszikű növény szárának sematikus keresztmetszeti ábrázolása



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 272.

Egy hároméves kőrisfa (Fraxinus excelsior) szárának keresztmetszete



3. A magok fejlődése, érése és csírázása

3.1. A zigóta növekedése és differenciálódása embriót 
eredményez

3.2. Az embriókat hordozó magvak a virágokon fejlődnek

3.3. A magvak fejlődését extenzív sejtosztódás jellemzi

3.4. A zigóta első hosszanti osztódása azonnal létrehozza 
az embrió polaritását



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2002): Plant Physiology. p. 343.

Arabidopsis ovulum az embriózsákkal a kettős megtermékenyítést 
követő 4 órával



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. Web
material, http://5e.plantphys.net

A zárvatermők virágának felépítése



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 457.

Az Arabidopsis embriogenezisének a különböző állapotai pontos 
sejtosztódási mintázattal jellemezhetők



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 458.

Az Arabidopsis embriogenezis fázisai



3. A magok fejlődése, érése és csírázása

3.5. Az endospermiumban tárolt tápanyagok a csírázást 
és a csíranövény fejlődését biztosítják 

3.6. Az érés során megszűnik az embrió növekedése és 
kifejlődik a kiszáradás elleni védelme

3.7. A csírázás az embrió növekedés újrakezdése

3.8. Számos környezeti tényező szerepet játszik a 
csírázásban: elegendő víz, oxigén jelenléte, hőmérséklet, 
stb.



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2002): Plant Physiology. p. 485.

Az árpamag szerkezete és a különböző szövetek szerepe a csírázás 
során



Forrás: Campbell N.A., Reece J.B. (2008): Biology. p. 809.

A bab epigeikus csírázása és a csíranövény fejlődése



A kukorica hipogeikus csírázása és a csíranövény fejlődése

Forrás: Campbell N.A., Reece J.B. (2008): Biology. p. 809.



4. Az embriótól a kifejlett növényig

4.1. A magvak csírázása során először a gyökér csúcsa 
jelenik meg

4.2. Ezt követi a hajtáscsúcs hosszirányú növekedése

4.3. A hajtáscsúcs megnyúlása a sejtosztódás és 
megnyúlás együttes eredménye

4.4. A növény végleges magassága és alakja az 
internódiumok megnyúlásától függ



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 401.

A Brassica napus mag csírázásának és növekedésének a fázisai



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. Web
material, http://5e.plantphys.net

Az egyszikű  kukorica (Zea mays) növény életciklusa



5. Öregedés és programozott sejthalál

5.1. Az öregedés a sejtek, szövetek és szervek 
fejlődésének utolsó szakasza

5.2. Az öregedés jellemzői: megnövekedett légzés, 
csökkent fotoszintézis, a makromolekulák szerkezetének 
szabályos szétbomlása, stb.

5.3. A programozott sejthalál (PCD) az öregedés egy 
speciális típusa

5.4. Számos külső és belső jel vesz részt az öregedés 
szabályozásában



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 485.

A szója monokarpikus öregedése



Forrás: Taiz L., Zeiger E. (2010): Plant Physiology. p. 486.

A növény fejlődése során a környezeti tényezők által kiváltott levél 
öregedés modellje



A növényi növekedés a sejtek és szövetek 
irreverzibilis méret változása. A differenciálódás 
minőségi változásokhoz kapcsolódik. A növekedés 
és differenciálódás együtt fejlődéshez vezet. A 
növényi növekedés az elsődleges és másodlagos 
merisztémákra korlátozódik. A megtermékenyülésből 
származó zigóta különböző fejlődési állapotokon át 
jut el az érett embrióig. Az embrió a csírázáskor kezd 
ismét növekedni. Az öregedés és programozott 
sejthalál szabályozott folyamatok, melyek révén a 
tápanyagok újrahasznosulva hozzájárulnak a 
fejlődéshez.

Előadás összefoglalása



• Fogalmazza meg a növényi növekedés, differenciálódás 
és fejlődés fogalmát!

• Írja le a merisztémák jelentőségét!
• Hogyan fejlődik ki a zigótából a mag?
• Mi a programozott sejthalál (PCD) jelentősége a kétszikű 

növények életében?

Előadás ellenőrző kérdéseiElőadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás:
Sejtfal szintézis és megnyúlás

Környezeti tényezők hatása a növények 
növekedésére és fejlődésére

• Előadás anyagát készítették:
Prof. Ördög Vince
Dr. Molnár Zoltán
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