
SEJTEK, SZÖVETEK

„Mi mindannyian, az összes élőlény ezen a bolygón, az emberek 
és a négylábúak, a madarak, a rovarok, a hüllők és a halak, 

mindnyájan elég közeli rokonságban állunk egymással.” Ámosz Oz

I.
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Az élőlények országait sejtjeik felépítése, anyagcseréjük típusa és test
szerveződésük alapján különítettük el. A sejtek vizsgálata csak mikro
szkóppal lehetséges, a sejtalkotók finomszerkezetének kutatása pedig 
csak a 20. században kezdődött, miután lehetővé vált a biológiai kutatá
sokban a nagy nagyítású elektronmikroszkópok alkalmazása.

A sejtek felépítése 
Hasonlítsuk össze egy állati sejt fénymikroszkóppal és elektronmikroszkóp
pal látható képét (1. ábra)! Fénymikroszkóppal csak a sejtmag és a sejtplazma 
különül el. A sejtet vékony hártya, a sejthártya veszi körül, de ez fénymikro
szkóppal nem látható. Az elektronmikroszkópos képen első pillantásra feltű
nik, hogy a sejtplazmában sok kis elkülönült tér látható. A sejtplazmában 
sejtszervecskék vannak, amelyeket saját hártyája határol el a sejtplazma többi 
részétől. A különböző anyagcserefolyamatok a sejt egyes részeiben egy idő
ben, egymástól elválasztva, nagy hatékonysággal mennek végbe.

A sejthártya  
A sejthártya elhatárolja, egyben összeköti a sejtet a környezetével. A sejt 
a sejthártyán keresztül veszi föl és adja le a különböző anyagokat. Az 
anyagforgalom szabályozott folyamat, mivel függ a sejt állapotától, szük
ségleteitől és a sejthártya két oldalán lévő anyagok koncentrációjától.  
A sejthártya külső felszínén fehérjék találhatók, amelyek érzékelik a sej
tet érő hatásokat, és itt vannak azok a fehérjék is, amelyeknek segítségé
vel a többsejtű szervezet sejtjei egymáshoz kapcsolódnak.

A sejtmag és a sejtplazma   
A sejtmag belső tere tartalmazza a sejt örökítőanyagának legnagyobb 
részét. Irányítja a sejt anyagcserefolyamatait és a sejtosztódást. A sejt
magot a sejtmaghártya választja el a sejtplazmától, ezen keresztül folyik 
az anyagkicserélődés a sejtplazma és a sejtmag belső tere között.

A sejthártya és a sejtmag közötti teret kocsonyás anyag, a sejtplazma 
tölti ki. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján tudjuk, hogy nem 
egységes anyag, hanem sokféle sejtalkotó található benne. A sejtalkotók 
közötti teret a sejtplazma alapállománya tölti ki. Legnagyobb részét víz 
teszi ki, amelyben ionok, kis szerves molekulák alkotnak valódi oldatot. 
Az alapállomány fehérjéinek egy csoportja egymással összekapcsolódva 
nagy térbeli hálózatot alkot, amely megszabja a sejt alakját, és támaszté
kot nyújt a sejtalkotóknak.

1. A sejtek felépítése 

n Ha egy sejtet elektronmikroszkóppal vizsgálunk, ugyanazt látjuk, mint fénymikro-
szkóppal, csak nagyobban?

1. Hámsejtek ember szájüregéből

ANYAGOK, ESZKÖZÖK: tárgyle-
mez, fedőlemez, metilénkékoldat
∙  Mosd meg a kezed, és körömmel 

óvatosan végy egy kevés kaparé-
kot a szájüregedből, az arcod bel-
ső felszínéről.

∙  Kend a kaparékot tárgylemezre, 
és cseppents rá metilénkék fes-
ték oldatot! Öt perc elteltével fo-
lyó víz alatt óvatosan mosd le a 
festék feleslegét! Vigyázz, ne-
hogy a kaparékot is lemosd a 
tárgylemezről!

∙  Cseppents vizet a kaparékra, és 
fedd le fedőlemezzel! Figyeld 
meg a sejteket mikroszkóppal!

∙  Különítsd el a sejtmagot és a sejt-
plazmát!

Kísérletezz!

sejtplazmasejtmag

2. Az állati sejt felépítése 
elektronmikroszkópos kép alapján

riboszóma
sejtplazma

sejthártya

sejtmag

sejtmag-
hártya

mitokondrium
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3. A légcső belsejét csillós sejtek 
bélelik. A levegővel bejutó port és 
egyéb szennyező anyagokat a csillók 
hajtják ki a légzőrendszerből

4. A csillós sejtek térbeli 
elektronmikroszkóppal készült képe

Egyéb sejtalkotók  
A sejtplazmában található sejtszer
vecskék egyike a mitokondrium.  
A mitokondrium a sejt energiater
melő folyamatainak központja, a 
sejt erőműve. A riboszómák az 
elektronmikroszkópos képen apró, 
pontoknak látszanak (2. ábra). Fel
színükön képződnek a fehérjék, ezért működésük nélkülözhetetlen a sejt 
életében. A sejtek felszínén csillók és ostorok, mozgásszervecskék is le
hetnek. A csillók és az ostorok felépítése lényegében egyforma. Abban 
különböznek egymástól, hogy a csillók rövidek és nagyon sok van belő
lük, az ostorok hosszúak, számuk egy vagy néhány  (3., 4. ábra).

Érdekesség
A mitokondriumok száma a sejtek 
anyagcseréjének mértékétől függ. 
Míg az egysejtű zöld szemesosto-
rosnak mindössze egy mitokond-
riuma van, egy májsejtben több 
ezer is lehet belőle.

Érdekesség
Az állati szervezetek legnagyobb 
sejtjei általában a petesejtek. Nagy 
méretüket a bennük felhalmozott 
tartalék tápanyagoknak köszönhe-
tik. A madarak tojásai különösen 
nagyok lehetnek. A már kihalt ele-
fántmadárnak volt a legnagyobb 
tojása, térfogata elérte a 10 litert. Az 
elefántmadár a strucchoz hasonló, 
csak jóval nagyobb, lomha erdei ál-
lat lehetett.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK: vörös-
hagyma hagymája, zsilettpenge, 
csipesz, tárgylemez, fedőlemez, 
óraüveg, metilénkékoldat
∙  Óvatosan sértsd fel zsilettel a 

hagymalevél felszínét! A leváló 
hártya egy kis darabját fogd 
meg csipesszel, és húzd le az al-
levél felszínéről!

∙  Helyezd a nyúzatot tárgylemez-
re, cseppents rá metilénkékol-
datot! Öt perc elteltével folyó víz 
alatt óvatosan mosd le a festék 
feleslegét!

∙  Cseppents vizet a nyúzatra, és 
fedd le fedőlemezzel! Figyeld 
meg a sejteket mikroszkóppal!

∙  Különítsd el a sejtmagot és a 
sejtplazmát!

Kísérletezz!
Nézz utána! n Elektronmikroszkópokkal csak fekete-fehér képeket lehet 
készíteni. Hogyan színezik ezeket a képeket? n Milyen más, a leckében nem 
említett sejtszervecskék vannak még a sejtmagvas sejtekben? Mi ezeknek a 
sejtszervecskéknek a feladata? n Hogyan készülnek a térbeli elektronmikrosz-
kópos képek?

Új fogalmak n sejtplazma n sejthártya n sejtmag n sejtmaghártya  
n mitokondrium n riboszóma

Kérdések, feladatok
1. Mi jellemző a sejtek felépítésére? Mely részeket lehet megkülönböztetni 

fénymikroszkóppal?
2. Miért jelentett nagy előrelépést az elektronmikroszkóp felfedezése és beve-

zetése a biológiai kutatásokba?
3. Milyen feladata lehet a fehérjéknek a sejthártyában?
4. Hol található a sejt örökítő anyagának legnagyobb része?
5. Melyik sejtalkotót nevezik a sejt erőművének?
6. Hol képződnek a sejt fehérjéi?

Az elefántmadár tojása és egy tyúktojás
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Nézz utána! n Mekkora a 
sejtekben folyó biológiai 
oxidáció hatásfoka? 
Hasonlítsd össze egy 
átlagos autó, gőzmoz-
dony és elektromotor 
hatásfokával! Nézz utána, 
hogy pontosan mit jelent  
a hatásfok kifejezés!

Az anyagcsere  
Az élőlények állandó kapcsolatban vannak környezetükkel. A külvilág
ból anyagokat vesznek fel, ezeket eljuttatják sejtjeikbe, ahol feldolgozzák, 
a sejtekre jellemző saját molekulákat építenek fel belőlük. A sejtek lead
ják a felesleges vagy káros végtermékeket, amelyeket az élőlények szer
vezete a külvilágba ürít. A sejtekben végbemenő kémiai folyamatok ösz
szessége az anyagcsere. A kémiai reakciók szabályozottan mennek vég
be. A sejt anyagai meghatározott rendben állandóan átalakulnak, a 
molekulák lebomlanak és felépülnek. A folyamatok a sejt szükségletei
nek és lehetőségeinek megfelelően felgyorsulnak vagy lelassulnak, eset
leg megindulnak és leállnak.

A felépítő és a lebontó folyamatok 
Az anyagcsere két nagy folyamata a felépítő és a lebontó anyagcsere.  
A felépítő anyagcsere energiaigényes, mivel a sejtekben egyszerű felépí
tésű kis molekulákból bonyolultabb, nagyobb molekulák képződnek.  
A lebontó anyagcsere során nagyobb energiatartalmú szerves molekulák
ból kisebb energiatartalmú szerves vagy szervetlen molekulák jönnek lét

re. A lebontásra kerülő szerves molekulák származhatnak a táplálék
ból vagy korábban felvett és elraktározott anyagokból. A felszaba

duló energia egy részét a sejtek felhasználják, más része hővé 
alakul. Az energiaigényes folyamatok lehe

tőségét tehát a lebontó anyagcsere 
teremti meg (1. ábra).

2. A sejtek anyagcseréje 

n Hogyan termelik meg sejtjeink a működésükhöz szükséges energiát?

hőveszteség

felhasználható
energia

tápanyagok
lebontó

anyagcsere

anyagcsere-
végtermékek

saját
szerves
anyagok

felépítő
anyagcsere

energia

szerves és szervetlen
kis molekulák

1. Az anyagcsere során a sejtek a környezetükből veszik fel a szükséges anyagokat, 
és oda adják le az anyagcsere végtermékeit is

Érdekesség
A felépítő folyamatok közül kiemel-
kedik fontosságával a fotoszintézis, 
mert ez a földi élet alapja. Megter-
meli a heterotróf élőlények számára 
a szerves anyagot és a biológiai oxi-
dációt végzők számára az oxigént. 
A mai oxigéndús légkör kialakítá-
sában is a fotoszintézist végző auto-
tróf élőlényeknek alapvető szere-
pük volt. 

Az eukarióta egysejtűekben és a 
növényekben a fotoszintézis a zöld 
színtestekben megy végbe. A zöld 
színtestekben vízből és szén-di-
oxidból a fény energiájának felhasz-
nálásával szerves anyag (szőlőcu-
kor) és oxigén képződik. A fény-
energiát a fotoszintézis színanyagai, 
a növények zöld színét okozó kloro-
fillmolekulák kötik meg.
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Az enzimek 
Mi teszi lehetővé, hogy az anyagcserefolyamatok gyorsan és szabályo
zottan menjenek végbe? A legfőbb ok az, hogy a kémiai folyamatokat 
a sejtekben különleges katalizátorok, enzimek hajtják végre. Nél
külük a sejtjeinkben nem történne meg az anyagcsere, mert nin
csenek meg a kémiai reakciók feltételei. Az élőlények sejtjei 
nem viselik el a magas hőmérsékletet, amely szükséges lenne a 
kémiai folyamatok beindításához vagy felgyorsításához. A cu
kor a boltban vagy a kamrában évekig változatlan állapotban marad. 
Hiába van oxigén a környezetében, nem lép vele reakcióba. Ha viszont 
egy állat vagy ember megeszi a cukrot, a szervezetében lassú égés megy 
végbe, és a cukorból széndioxid és víz keletkezik.

A kémiai reakciók a sejtekben enzimek segítségével mennek végbe. Az 
enzimek felgyorsítják a kémiai reakciókat, és lehetővé teszik, hogy alacso
nyabb hőmérsékleten is nagyobb sebességgel játszódjanak le. 

A sejtekben működő enzimek döntő többségükben fehérjék. Az enzim
reakció során az enzimfehérje megköti felületén a kiindulási anyagokat, 
elvégzi a reakciót, majd kibocsátja a terméket. Ezután új kiindulási anya
gokat köt meg, és a folyamat újrakezdődik. Az enzimek a reakció végén 
eredeti állapotukba kerülnek vissza (2. ábra). A sejtekben az enzimreakci
ók összefüggő folyamatokba rendeződnek, amelyekben az egyik reakció 
terméke a következő reakció kiindulási anyaga.

A sejtlégzés  
A lebontó folyamatok közül kiemelkedik a sejtlégzés (más néven bioló
giai oxidáció), mivel ez az energianyerés leggazdaságosabb formája. A bi
ológiai oxidáció a sejtekben lejátszódó lassú égés. A sejtlégzésben a lebon
tási folyamat sok apró lépésben valósul meg, így az energia is fokozatosan 
szabadul fel. Az égéshez szükséges oxigén a légzés során kerül a szervezet
be, a sejtlégzés során képződő széndioxid szintén a légzéssel távozik.

2. Az enzim működése körfolyamat

Érdekesség

Érdekesség

A tejcukor-érzékenység sok em-
ber életét keseríti meg, Magyaror-
szágon minden 10. gyermek érin-
tett. A tej vagy a tejcukrot tartal-
mazó étel fogyasztása után hasi 
fájdalmak, puff adtság, hasmenés, 
émelygés jelentkeznek. A tejcu-
kor-érzékenység oka, hogy az 
érintettek szervezetéből hiányzik 
a tejcukrot emésztő enzim. A 
megoldás a megfelelő étrend, 
emellett szükséges lehet a hiány-
zó enzim pótlása gyógyszer for-
májában.

A biológiai oxidáció hiányában a sejtek nem jutnak elegendő energiához, és el-
pusztulnak.  A cián nevű közismert méreg már egy-két perc alatt halált okoz, 
mert gátolja a sejtlégzés enzimeinek működését. Telente sajnos gyakran hallunk 
híreket szén-monoxid-mérgezésről. A mérgező gáz a tüzelőanyagok tökéletlen 
égése során keletkezik. A szén-monoxid meggátolja a vérben az oxigénszállítást, 
ezért a sejtek közvetlen környezetébe nem jut 
elegendő oxigén. Oxigénhiányban pedig 
nem működik a sejtlégzés.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK: meszes-
víz, csírázó magvak, kémcső. 
A csírázó magvak is erőteljes sejt-
légzést végeznek. A képződő szén-
dioxidot meszes vízzel mutatjuk ki. 
∙  Tölts meg egy kémcsövet csírázó 

magokkal. Egy másik kémcsőbe 
tölts meszes vizet. 

∙  A  két kémcsövet csatlakoztasd 
egymáshoz, ahogy a rajzon lá-
tod. Figyeld meg, mi történik!

Kísérletezz!

tod. Figyeld meg, mi történik!
csírázó 
mag

dugódugó
üvegcső

meszes víz
A falra szerelhető szén-monoxid-érzékelő-
vel el lehet kerülni a baleseteket
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A sejtlégzés egyik végter-
mékét, a szén-dioxidot me-
szes víz segítségével egy-
szerűen ki tudod mutatni. 
Szén-dioxid hatására a tisz-
ta, átlátszó meszes víz 
megzavarosodik. Fújj szívó-
szálon keresztül meszes 
vízbe, és fi gyeld meg a vál-
tozást!

Próbáld ki!

Kérdések,  feladatok
1. Fogalmazd meg az anyagcsere lényegét! Hol megy végbe az anyagcsere?
2. Melyik két nagy részfolyamatra bontható az anyagcsere? Jellemezd ezeket 

a folyamatokat a kiindulási anyagok, a termékek és az energiaátalakulások 
szempontjából!

3. Mi jellemző az enzimek működésére? Hogyan megy végbe általánosságban 
egy enzimreakció?

4. Mi a magyarázata annak, hogy az enzimek többször felhasználhatók?
5. Hol képződik a sejtben a kilélegzett szén-dioxid? Melyik sejtszervecskében 

használódik fel a légköri oxigén?
6. Melyik anyagcsere-folyamatban keletkezik oxigén?
7. Miért mondhatjuk, hogy a fotoszintézis a földi élet alapja?

Új fogalmak n anyagcsere n 
enzim n felépítő folyamatok n 
lebontó folyamatok n sejtlégzés n 
biológiai oxidáció

3. A biológiai oxidáció folyamata

2000-ben a Tisza élővilágában óriási 
károkat okoztak a vízbe került cián-
vegyületek

szőlőcukor
sejtplazma

energiaközvetítő
vegyület

mitokondrium

oxigén

víz szén-dioxid

3.

Témajavaslat projekthez
1.  Milyen, sejtekben lejátszódó folyamatokra vannak hatással a mérgező 

ciánvegyületek és a szennyezéssel együtt vízbe került mérgező ne
hézfémionok? 
Nézz utána, honnan és hogyan került a folyóba a mérgező anyag! Ma
gyarországtól délre meddig lehetett kimutatni a környezetszennyezés 
hatását?
Foglald össze kutatásaid alapján, milyen károkat okozott a környezet
szennyezés! Mennyi hal pusztult el? Milyen kár érte a Tisza gerincte
len állatait? Mennyi idő alatt állt helyre az eredetihez közeli állapot?
Kutatásaid eredményét tedd közkinccsé, mutasd be társaidnak!

A sejtlégzés első lépései a sejtplazma alapállományában játszódnak le, a 
folyamat nagyobb energiát biztosító vége pedig a mitokondriumokban 
zajlik. Itt keletkezik a folyamat végterméke, a széndioxid és a víz, és a 
mitokondriumokban használódik fel az oxigén is (3. ábra). A felszabaduló 
energia energiaközvetítő molekulába épül be, amely a sejt energiaigényes 
folyamataiban használható fel.
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Az egysejtű élőlényeket csak mikroszkóppal láthatjuk. Egyetlen sejtjük 
az élettelen anyagokhoz képest hatalmas rendezettséget mutat. A sejt 
anyagcserét folytat, szaporodik, válaszol a külvilágból jövő hatásokra, és 
legtöbbször mozog is. Egyszóval minden életjelenség megfi gyelhető raj
tuk, de nagyon egyszerű formában. A növények és az állatok sokkal fej
lettebbek. A soksejtűségnek óriási előnyei vannak. Egyrészt növekedik 
az egyed mérete, másrészt a sejtek között működésmegosztás alakul ki. 
A hasonló alakú és működésű sejtek szöveteket alkotnak. A szövetek 
sejtjei együttműködnek és összehangoltan fejlődnek. A szövetek is csak 
mikroszkóppal vizsgálhatók, de a belőlük kialakult szervek már szabad 
szemmel is láthatók.

A hámszövetek  
Az állatok és az ember szöveteit négy nagy csoportba soroljuk: hámszö
vet, kötő és támasztószövet, izomszövet és idegszövet (1. ábra). A hám-
szövetek sejtek szorosan egymáshoz kapcsolódnak. A fedőhámok a test 
felszínét borítják, védik, vagy az üreges szerveket bélelik ki. Rendszerint 
egy sejtrétegűek, de a szárazföldi gerinces állatok bőrének hámsejtjei 
több rétegben helyezkednek el, és felszínüket erős, rugalmas, ellenálló 
szaruréteg borítja (2. ábra). A mirigyhámok sejtjei váladékot termelnek, 
amelyeket kijuttatnak a sejtből. A váladéktermelő sejtek legtöbbször cso
portosulnak, és így mirigyeket alkotnak.

3. Az emberi test szövetei  

n Miért előnyös az élőlények számára soksejtűnek lenni, hiszen az egysejtűek is el 
tudnak végezni minden életműködést?

fedőhám

idegszövet

ínszövet

zsírszövet

csontszövet

mirigyhám

izomszövet

vázizomszövet

simaizomszövet

szívizomszövet

kötő- és támasztószövet

hámszövet

az emberi test szövetei

1. Az emberi test szöveteinek csoportosítása. n Az ábrát majd kiegészítheted 
a később tanult szövetekkel!

2. A szárazföldi gerincesek bőrének 
hámját szaruréteg fedi

3. A nyálmirigyben a mirigyhámsejtek 
emésztőnedvet, nyálat termelnek

szaruréteg

mirigyhámsejtek

többrétegű hám
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4. Az ínszövet erős fehérjerostjai  
egymással párhuzamosan, erős  
kötegekbe rendeződnek

5. A zsírszövet hatalmas, fehér sejtjei 
tartalék tápanyagot raktároznak

6. A vérerek körül a csontsejtek több 
körben helyezkednek el. A sejtek körüli 
cirmos mintázatot a sejtek nyúlványai 
okozzák

7. Az életműködések szabályozását 
idegsejthálózatok végzik

A kötő- és támasztószövetek 
A kötő- és támasztószövetek sejtjei nem kapcsolódnak szorosan egy
máshoz. A sejt közötti hézagokban fehérjerostok húzódnak. Az inakban 
nagyon erős, párhuzamosan rendeződő fehérjerostok alkotják a szövet 
legnagyobb részét (4. ábra). A zsírszövet hatalmas sejtjeiben tartalék 
tápanyag raktározódik. A gömb alakú rugalmas sejteket tartalmazó szö
vet tompítja a szervezetet érő fizikai hatásokat, és fontos szerepe van a 
hőszigetelésben (5. ábra). A csontszövetben a sejtek között az erős fe
hérjerostokon kívül sok ásványi anyag rakódik le, amely nagymértékben 
növeli a csontok szilárdságát. A nyúlványos csontsejtek szabályos rend
ben helyezkednek el a vérerek körül. A nyúlványokon keresztül sejtről 
sejtre szállítódik a tápanyag (6. ábra), és ugyanezen az úton szabadulnak 
meg a sejtek az anyagcsere végtermékeitől.

Az izomszövetek 
Az izomszövetek sejtjei összehúzódásra és elernyedésre képesek, mert 
bennük izomfehérjék halmozódnak fel. Az izomszövetnek három fő tí
pusa van: vázizom, simaizom és szívizom. Vázizomszövet építi fel a 
csontvázhoz tapadó izmokat. A simaizomszövet orsó alakú sejtjei a bel
ső szervek falában találhatók. Ezek hozzák létre a belső szervek, például 
a bélcsatorna mozgásait. A véráramlást a szív falában lévő szívizomszö-
vet tartja fenn.

Az idegszövet  
Az idegszövet a szervezet életfolyamatainak szabályozásában vesz részt. 
A jellegzetes, nyúlványos idegsejtek a szervezet minden részébe elérnek, 
és összehangolják a szervek működését (7. ábra).

Új fogalmak n szövet n hámszövet n mirigyhám n kötő- és támasztószövet  
n  zsírszövet n ínszövet n csontszövet n izomszövet n vázizom n simaizom  
n  szívizom n idegszövet

Kérdések, feladatok
1. Melyek a soksejtű test kialakulásának előnyei?
2.  Határozd meg a szövet fogalmát!
3.  Mely csoportokra oszthatók az emberi test szövetei?
4.  Mondj példákat arra, milyen összefüggés van az egyes szövetek felépítése 

és működése között!
5.  Bizonyítsd az állítást: a sejtek felépítése és működése szorosan összefügg 

egymással. Mutasd be, miben tér el egymástól a különböző szövetek sejtjei-
nek felépítése!

zsírsejtek

vérerek csatornái csontsejtek

idegsejtek

Könyvespolc n Vadász János: Sejtek és szövetek képekben n Wolfgang 
Kühnel: Szövettan (SH atlasz) n Az emberi test – Teljes áttekintés szerveze-
tünk felépítéséről és működéséről
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Minden élőlény teste sejtekből áll. A sejtek csak akkor maradhatnak élet
ben, ha folyamatosan vesznek fel anyagokat a környezetükből, felépítik a 
saját anyagaikat és az anyagcsere termékeit kijuttatják a külvilágba. Az 
anyagok felvétele és leadása a sejthártyán keresztül történik. A felvett anya
gok felhasználásával a felépítő anyagcsere folyamatában képződnek a sejt 
saját anyagai. Az ember felépítő anyagcseréje heterotróf típusú, hiszen fo
gyasztó szervezetek vagyunk, csak más élőlények szerves anyagainak át
alakításával vagyunk képesek saját szerves anyagainkat előállítani.

A sejtek felépítése
A sejtek sejtmaghártyával körülvett sejtmagjai őrzik az 
örökítőanyagot. A sejtplazmában sokféle sejtalkotó 
végzi az anyagcserefolyamatokat. A mitokondriumok 
a sejt erőművei. Bennük játszódik le a sejtlégzés, 
amelynek során a felvett szerves anyag egy részének 
lassú égésével energia szabadul fel. Ezt az energiát a 
sejt többi részében fel lehet használni, többek között az 
energiatermelő folyamatokban. A riboszómákon fe
hérjeszintézis folyik, tehát ezek a felépítő anyagcsere 
részfolyamatait végzik. Egyes sejteknek ostoruk és csil
lóik is vannak. 

Enzimek
Az enzimeknek köszönhetően a sejtek anyagcserefo
lyamatai szabályozottan és nagy sebességgel zajlanak. 
Az enzimek többségükben fehérjék. Az enzimreakció 
körfolyamat, mivel az enzim megköti felületén a kiin
dulási anyagot, átalakítja, majd a reakció végterméké
nek leadásával készen áll új molekulák átalakítására.

Szövetek
Az emberi szervezet sejtjei szöveteket alkotnak, ame
lyek egyegy működés ellátására szakosodtak. A mű
ködés azonossága pedig oda vezet, hogy a hogy egy 
szöveten belül a sejtek felépítése és egymáshoz való 
viszonya is nagyon hasonló.

Összefoglalás
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A

B C D

E F G

Kérdések, feladatok
1. Értelmezd a felépítés és a működés (feladat) összefüggését az alábbi képek 

segítségével! Párosítsd a számozott megállapításokat a betűkkel jelölt ké-
pekkel! Egy-egy megállapítás több képre is vonatkozhat!
Az egyik szövetről két képet is láthatsz. Melyik ez a két kép és melyik szövet-
ről van szó? A megoldásokat írd a füzetedbe!
 1. A sejtek a szövet térfogatának kisebb részét teszi ki.
 2. A sejtek belsejében hatalmas zsírcsepp található.
 3. A sejtek belsejében lévő fehérjék a sejtek összehúzódását teszik lehetővé.
 4. A sejtek szorosan egymáshoz tapadnak.
 5. A sejtek váladékot termelnek.
 6. A sejt közötti hézagokban fehérjerostok húzódnak.
 7. A sejtek vérerek körül szabályosan rendeződnek.
 8. A sejtekben tartalék tápanyag halmozódik fel.
 9. A szövet gömb alakú rugalmas sejtjei védenek a mechanikai hatásoktól.
10. Nagy teherbírású szövet.
11. Védi a szervezet belsejét a kiszáradástól.



I.I.

KÜLTAKARÓ ÉS MOZGÁS

„Nézd meg, milyen erős lettem, dudorodik a bicepszem; 
olyan kemény, mint a vas: a láb, a váll és a has!” Csukás István

II.
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Mindennapi tapasztalatunk, hogy az emberek sokfélék. A testmagasság, 
a testalkat nagyon különböző. Vannak szálfatermetű izomkolosszusok, 
tömzsi emberek, karcsú, magas vagy vékony, alacsony testfelépítésűek. 
A haj, a szem és a bőr színe is nagy variációkat mutat. 

Sokfélék vagyunk
Az emberi fajnak szembetűnően 
sokfélék a tagjai. Az emberiség 
nagy csoportjaiban a testfelépítés 
és a színösszetétel akár jellemző is 
lehet.  Európa északi lakói például 
általában magasabbak, erőtelje
sebb testalkatúak, világosabb bő
rűek és hajúak (1. ábra). A dél 
európai népességekben viszont az 
alacsonyabb, törékeny testalkat, sötét haj és sötét szemszín gyakori  
(2. ábra). Egyetlen emberi népesség sem tartalmaz azonban kizárólag 
tipikus embereket, inkább a különböző testalkatok gyakorisága eltérő.

Sokan szeretnének egy elképzelt ideálhoz hasonlítani. A vékony sze
retne pár kilót felszedni, a teltebb pár kilót leadni. Az alacsony emberek 
szeretnének magasabbra nőni, a magasak gyakran égimeszelőnek érzik 
magukat. A divatosnak tartott testalkat koronként változó. A 17. század
ban a dús idomú, testes nő volt a szépségideál. Manapság a nagyon vé
kony, magas manökenalkat a minta. A hazai népességben csak néhány 
százalék a születetten ilyen testfelépítésű lányok aránya. 

A férfiak testképének középpontjában az izomzat fejlettsége áll, a fiúk 
leginkább izmosabbak szeretnének lenni. A mintakép gyermekkorban 
kezd kialakulni, amikor a fiúk számára készített játék figurák és az akció
hősök szinte minden esetben a szokottnál izmosabb, eltúlzott alakokat 
ábrázolnak. Sajnos, az is előfordul, hogy a vágyott cél elérése érdekében 
a lányok és a fiúk egészségre veszélyes módszereket és gyógyszereket is 
bevetnek. Nincs értelme keseregni amiatt, hogy nem tartozunk az éppen 
divatos típusba. Barátkozzunk meg alkatunkkal, és vegyük számba 
előnyös tulajdonságainkat! Mindenki fejlődhet a maga keretein belül, 
és mindenki szép, mert egyedi és megismételhetetlen.

A test arányai jellemzően változnak az élet során (3. ábra). A csecse
mő feje a test hosszának körülbelül egynegyedét teszi ki, a felnőtt ember
nél hetede vagy nyolcada.

1. Skandináv lány

2. Dél-európai lány

Nézz utána! n Milyen emberi 
rasszok léteznek, mik a jellem-
zőik? Miért alakultak ki?

4. Az emberi test

n Van-e hasonlóság a kisfiú és a lepke között az általános testfelépítés és a mozgás 
tekintetében?

Érdekesség
A magyar népességben a kék és 
barna szemszín nagyjából hason-
ló arányban, 40-40%-ban fordul 
elő. A fennmaradó 20% a szürkés 
és a zöldes árnyalatok között osz-
lik meg. A hajszín tekintetében a 
népesség 1/5-e világos, 4/5-e sö-
tét árnyalatú. A sötét hajúak dön-
tő többsége gesztenyebarna.
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Egység a sokféleségben
A testalkatban és a színezettségben megmutatkozó nagy válto
zatosság nem érinti a lényeges vonásokat. Az ember teste kétolda-
lian részarányos. Egy hosszanti sík a test középvonalában olyan két 
részre osztja, amelyek egymásnak tükörképei. Ezt matematikai foga
lommal élve tengelyesen szimmetrikusnak nevezzük (4. ábra).

A kétoldali részarányosság belső szerveink egy részén is kimu
tatható. A csontváz jobb és bal oldalán a csontok szimmetrikusan 
találhatók. Páros szerveink is általában a test hossztengelyének két 
oldalán találhatók (4. ábra).

A test részei testtájak szerint is feloszthatók. Ezek a fej, a törzs és 
a végtagok. Emberként jellemző tulajdonságaink közé tartozik, 
hogy még az emlősállatokhoz képest is feltűnően nagy az agyve
lőnk. Két lábon, felegyenesedett testtel járunk, ezért az alsó végtag 
sokkal erősebb, mint a felső. Ötujjú kezünkkel ügyesen bánunk a 
tárgyakkal.

A testszerveződési szintek
Az ember testének szerveződési szintjei megegyeznek a fejlettebb 
állatok testszerveződési szintjeivel. A hasonló alakú és működésű 
sejtek szöveteket, a különböző szövetek szerveket hoznak létre. 
A szervrendszerek szervei egy meghatározott életműködést való
sítanak meg. A szervrendszerek együtt alkotják a szervezetet.

3. A test arányainak változása. n Füzetedbe 
ábrázold a négy életkorhoz tartozó fej/test 
arányokat!

Nézz ut ána! n Milyen tényezőktől 
függenek a testarányok? n Gyűjts 
példákat arra, hogyan befolyásolják 
a test alakját az öröklött tényezők, 
a táplálkozás, általában az életmód!

16 éves

12 éves

3 éves

1 éves

Érdekesség
Az emberi testarányok ismerete fontos a 
gyártók, mint például a cipő-, ruha-, bú-
tor-, járműgyártók számára. Egy ázsiai 
országban gyártott busz ülése egy euró-
pai utas számára kicsi lehet.

4. Keress a képen páros és páratlan szerveket! 
Melyek mutatnak kétoldali részarányosságot, 
melyek nem szimmetrikusak?

Kérdések,  feladatok
1. Sorolj fel olyan tulajdonságokat, amelyek az emberre mint gerincesre 

jellemzőek! Gyűjtsd össze azokat a tulajdonságokat, amelyek egy-
aránt jellemzőek az emlősökre és az emberekre!  

2. Nevezd meg az ember egyeden belüli szerveződési szintjeit!
3. Mondj példákat szervrendszerekre, és nevezz meg hozzájuk tartozó 

szerveket!
4. Hogyan változnak a testarányok az egyedfejlődés során?

Új fogalmak n testalkat n két oldali részarányosság

Könyvespolc n Hankó Ildikó: Emberek 
(Búvár zsebkönyvek) n Kiszely István: 
Európa népei (A Föld népei 1.)
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A bőr feladatai
Bekötött szemmel is számos információt szerezhetünk egy tárgyról, ha 
megtapintjuk. A bőrünkben található tapintás, nyomás, hideg és 
melegérzékelő idegvégződések jelzik számunkra a környezet állapotvál
tozásait. A fájdalomérző idegvégződések azonnal működésbe lépnek, ha 
bőrünket károsító hatások (ütés, vágás, égés) érik. Bőrünk a legnagyobb 
érzékszervünk, mely a szervezet belső állapotáról is üzen. Ha fázunk, 
libabőrösek leszünk. Ha elszégyelljük magunkat, elpirulunk. Bőrünk ve
lünk együtt változik. A kisgyerekek pirospozsgás bőre kamaszkorban 
hirtelen megváltozik, pattanásos és gyakran zsíros tapintású lesz. Fel
nőttkorban ezek a tünetek rendszerint eltűnnek, a korral azonban elvé
konyodik, ráncossá és petyhüdtté válik a bőr (1. ábra).

A bőr megvéd a környezet káros hatásaitól. Bőrünk vízhatlan, vagy
is nem „ázunk be”, de a kiszáradástól is megóvja szervezetünket. Nem 
engedi megszökni a testben termelődő hőt, de ha túlmelegszünk, segít 
lehűteni szervezetünket a nyugalmi hőmérsékletre. Tehát nagyon fontos 
szerepe van az állandó testhőmérséklet megtartásában. A bőr tompít-
ja az ütéseket, és bizonyos határok között véd a vegyi anyagok roncsoló 
hatásától is. A kórokozókkal szemben fi zikai határt képez.

Hogyan képes ez a látszólag nyugodt, mozdulatlan szerv ennyiféle fel
adat elvégzésére? A bőr felépítése sok kérdésünkre választ ad (2. ábra).

1. Bőrünk jelzi életkorunkat is

5. A bőr

n Miért pirulunk ki, ha melegünk van? n Miért barnulunk le nyáron? n Miért lesz 
vízhólyagunk, ha a cipő feltöri a lábunkat?

Érdekesség
Egy felnőtt ember bőrének felüle-
te 1,5–1,8 m2. Nem is gondolnánk, 
hogy milyen nehéz! Átlagosan a 
testtömeg 10–12%-át teszi ki. 
Szerkezete, egyes rétegeinek vas-
tagsága ugyanannak az ember-
nek az esetében is testtájanként 
változó. A comb, a has, a fenék 
bőre a bőraljában lévő zsírszövet 
miatt általában vastagabb. A nők-
ben leggyakrabban a combok és 
a fenék területén, a férfi akban a 
hason vastagodik meg a bőraljá-
ban a zsírszövet.

2. A bőr felépítése A bőr felépítése

ban a zsírszövet.

szőrszál

szaruréteg
érzőideg-
végződés

vérér

verejtékmirigy

szőrhagyma

szőrtüsző

faggyúmirigy szőrmerevítő izom

bőralja

irha

hám
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bőralja

3. A sötétebb bőrű emberek esetében a hámrétegben több a festéksejt, illetve 
a sejtekben több a festékanyag, mint a világosabb bőrűeknél

Érdekesség
A bőr hámszövete sehol sem vasta-
gabb egy milliméternél, leg vékonyabb 
a szemhéjon. A szaruréteg a tenyéren 
és a talpon a legvastagabb. Amikor va-
lakinek kérges a tenyere, akkor a me-
chanikai igénybevételnek megfele-
lően még az átlagosnál is jobban fel-
szaporodott a bőr felszínén a 
szaruréteg.

Érdekesség
A vízhólyag azért alakul ki, mert vala-
milyen erős fi zikai hatásra a hám és az 
irha elválik egymástól. Az így képző-
dött résben folyadék gyűlik össze. Ha 
kis vérerek is sérülnek, a folyadék vér-
rel keveredik, ez a vérhólyag. A vízhó-
lyag bőrét fertőtleníteni kell, majd 
sebtapasszal leragasztani. Felszúrni 
csak steril tűvel szabad, különben 
baktériumtömegeket préselhetünk a 
sebbe, ami gyulladáshoz vezethet.

A hám és az alatta lévő irha nagy fe-
lületen, szorosan kapcsolódik össze. 
A kapcsolódási vonalak legjobban az 
ujjbegyek barázdáin látszanak. Ezek a 
vonalak összességükben az ujjlenyo-
matot képezik, melyek egyediek: 
nincs két ember, akinek teljesen egy-
forma lenne az ujjlenyomata.
∙ Nyomd a hüvelykujjad ujjbegyét 

egy bélyegzőpárnára, aztán nyomd 
rá egy fehér papírra, vagy a munka-
füzet idevonatkozó feladatánál lévő 
helyre!

∙ Vizsgáld meg a képet! Használj na-
gyítót, úgy jobban láthatod a min-
tázatot!

∙ Hasonlítsd össze az ujjlenyomato-
dat osztálytársaidéval!

∙ Nézzetek utána az ív, hurok, örvény 
fogalmának, és azonosítsátok a 
nyomatokon!

Próbáld ki!

A bőr rétegei
A bőrnek három rétege van (2. ábra). A külső réteg a hám, a középső 
az irha, a belső a bőralja. 

A hámréteget a szárazföldi gerincesek bőréhez hasonlóan többré
tegű elszarusodó laphám alkotja. A sejtek egymás fölött, több sorban 
helyezkednek el. A hámsejtek szorosan egymáshoz kapcsolódnak, így 
védőréteget alkotnak. A legalsó rétegben lévő sejtek osztódnak, és 
kifelé, a felszín felé tolják a korábban képződött sejteket. Miközben 
ezek lassan haladnak a felszín felé, felhalmozódik bennük a szaru, és 
a sejtek fokozatosan elhalnak. A pikkelyszerű, lapos szarulemezek 
leperegnek a bőr felszínéről. Az elpusztult sejtek az alsó, osztódó ré
teg felől pótlódnak. Mivel a hámrétegben nincsenek erek és idegek, 
a kis karcolások nem véreznek, és nem is fájnak.

Az emberi népességekben nagy különbség lehet az egyedek között 
a bőrszín tekintetében (3. ábra). A bőr világosabb vagy sötétebb szí
nét a hámszövet alsó részében található festéksejtek okozzák. A sej
tekben felhalmozódó sötét festékanyag megvéd a nap ibolyántúli 
(ultraviola) sugárzásának káros hatásaitól. Ha sokat tartózkodunk a 
napon, a festékanyag termelése fokozódik, vagyis lebarnulunk. A fes
téksejtek több sötét színanyagot termelnek, és a festék szétterjed a 
szomszédos hámsejtekbe is. A bőr barnulása tehát védekező reakció, 
hiszen a sötétebb bőr jobban elnyeli a sugárzást (4. ábra). A szőrszá
lak szintén a hám módosulatai, azonban az irharétegbe süllyedő szőr
hagymákból nőnek ki, ezért tárgyaljuk az irhánál.

Az irharéteg. Mindenkinek természetes, hogy a bőr nem akadá
lyozza, hanem rugalmasan követi a mozgásunkat. Ha a bőrt össze
csípjük, megnyúlik, amikor elengedjük, rögtön kisimul. Rugalmassá
gát a vastag, kötőszövetes irharéteg okozza. A kötőszövet sejtjei sok 
fehérjerostot termelnek, amelyek térbeli hálózatot alkotnak. Amikor 
megnyúlik a bőr, a rosthálózat könnyedén követi a mozgást, amikor 
visszaengedjük, visszanyeri eredeti alakját és méretét. A kötőszövetet 
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sűrűn átszövik a vérerek. A vér szállítja az oxigént és a tápanyagokat a 
hám és az irha sejtjei számára is. Az érhálózat a hőszabályozásban is 
fontos szerepet játszik. Melegben kipirulunk, mert a vérerek kitágulnak, 
és megnő a bőrön átáramló vér mennyisége. A felszín közelében áramló 
vér sok hőt ad át a környezetnek.

A kötőszövetbe vannak ágyazva a verejtékmirigyek, a szőrtüszők és a 
hozzájuk kapcsolódó faggyúmirigyek. 

A  verejtékmirigyek híg vizes oldatot, verejtéket termelnek, amely 
szintén a bőr felszínére kerül. A bőr felszínéről elpárolgó víz hűti a tes
tünket. A párolgáshoz szükséges hőt a verejték a bőrtől vonja el. Az 
irha tartalmazza a bőr érzőidegvégződéseinek legnagyobb részét is. 

A szőrszálak és a hajszálak a szőrtüszőkben fejlődnek, amelyek a 
hámrétegből származnak, csak mélyen besüllyednek az irha mélyebb 
rétegeibe. Az élő, osztódó sejtek a szőrtüszők mélyén található szőrhagy
mát alkotják, az elszarusodó réteg pedig mint szőrszál vagy hajszál emel
kedik ki a bőrből (5. ábra). A szőrtüszőket a hámréteggel apró izmocs
kák, a szőrmerevítő izmok kötik össze. Hidegben, vagy ha izgatottak 
vagyunk, libabőrösek leszünk. A szőrmerevítő izmok ilyenkor összehú
zódnak, és függőlegesre állítják a szőrszálakat. 

A faggyúmirigyek is a szőrtüszőkkel állnak kapcso
latban. Zsíros váladékuk a szőrszálak mentén jut a fel
színre. A faggyú átitatja, rugalmassá és vízhatlanná 
teszi a szaruréteget. 

A bőrt a bőralja kapcsolja az alatta lévő szövetek
hez. A  benne lévő zsírszövet védi az izmokat és a 
csontokat az ütődésektől, és ínségesebb időkre táp-

anyagokat raktároz. A zsírszövet kiváló hőszigetelő, védi testünket a 
lehűléstől. Igaz, hogy a testalkatot sok örökletes tényező is befolyásolja, 
de a táplálkozásnak és a testmozgásnak nagyon fontos szerepe van ab
ban, hogy a bőralja zsírtartalma egészséges szinten maradjon.

Gondolkozz! n Az emlősállatokban a szőrmerevítő izmoknak fontos szerepe 
van, mert fokozzák a szőrzet hőszigetelő képességét. Fizikai tanulmányaid 
alapján magyarázd meg, miért!

4. A napsütötte bőrfelületeken 
fokozódik a festéktermelés

5. A szőrtüsző felépítése

szőrszál

faggyúmirigy

szaruréteg

élő sejtek a 
szőrtüszőben

szőrmerevítő 
izom

Kérdések,  feladatok
1. Sorold fel a bőr legfontosabb feladatait!
2. Nevezd meg a bőr rétegeit!
3. Mik a hámréteg feladatai?
4. Miért különböző az emberek bőrszíne? 
5. Melyek a hám szaruból álló származékai? Mik a feladataik?
6. Mi okozza a bőr rugalmasságát?
7. Milyen változások játszódnak le bőrünkben, ha melegünk van, vagy ha fázunk?
8. Milyen ingerek felvételére képesek a bőr idegvégződései?

Új fogalmak n hám n irha n bőralja n festéksejt n szőrtüsző n ideg végző dés n 
verejtékmirigy n faggyúmirigy n szőrmerevítő izom n szaruréteg

Érdekesség
Az utolsó ujjpercet köröm védi. 
A körömlemez vastag szarurétege 
hasonlóan keletkezik, mint a szőr-
tüszőben a szőrszál. A kéz körme 
hetenként kb. 1 mm-t nő. A kézen 
a köröm anyaga átlagosan 3–6 
hónap alatt cserélődik ki. A lábon 
a folyamat lassúbb, 8–10 hónapot 
vesz igénybe.

osztódó sejtek körömágy
köröm-
lemez

ujjperc

6.


