
A SEJTEK FELÉPÍTÉSE 
ÉS MŰKÖDÉSE

I.

 Egy fehérvérsejt (makrofág) bekebelez egy szervezetbe 
jutott kórokozót (Mycobacterium tuberculosis). A fehérvérsejt 
eukarióta, a baktérium nála jóval kisebb, prokarióta szervezet.

A sejtek szervetlen anyagai  A sejtek szerves anyagai  
A sejtanyagcsere jellegzetességei  A sejtes szerveződés 

 A sejtek anyagforgalma  A lebontó folyamatok  A fotoszintézis
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„Felvetni egy jó problémát, kérdezni egy jó kérdést, már a munka felét jelenti.”
Szent-Györgyi Albert

Ma már szinte mindent tudunk a levegő egyik alkotójának, az oxigénnek az élő 
szervezetekben játszott szerepéről. De ez természetesen nem mindig volt így. 
Hosszú évszázadok, számos tudós kitartó munkája, megszámlálhatatlan hipotézi-
se, kísérlete vezetett mai tudásunkig. Elődeink sokáig azt hitték, hogy a levegő 
egynemű anyag, nem pedig különböző gázok keveréke. Az égés vizsgálata veze-
tett ahhoz a felismeréshez, hogy a levegő egyik összetevője, az oxigén jelenléte az 
égés és a légzés egyik feltétele. Hamarosan azt is felismerték, hogy a levegő oxi-
génjét a növények termelik. Kiderült tehát, hogy az oxigénhez az élőlények két 
alapvető anyagcsere-folyamata kapcsolódik: a légzés és a fotoszintézis.

Légzés nélkül kihűl a testünk
Már az ókori tudósok is tisztában voltak azzal, hogy a légzés és a levegő között 
szoros kapcsolat van. Azt is sejtették, hogy a légzés és az élőlények testének hő-
mérséklete nem független egymástól. A francia Antoine Laurent Lavoisier volt az, 
aki elsőként tisztázta az égés mint kémiai átalakulás természetét, és megállapítot-
ta, hogy az élőlények testében égés zajlik. Így beszélt erről 1775-ben a Francia 
Tudományos Akadémián: „A legutóbbi húsvéti ülésen felolvasott értekezésemben 
megmutattam, hogy a tiszta levegő egy része, megjárván a tüdőt, kötött levegő-
ként vagy meszessavként távozik. A tiszta levegő áthaladva a tüdőn, olyan bomlást 
szenved el, amely analóg a szén égésekor történő bomlással. A szén égésekor 
tűzanyag keletkezik. A tüdőben a belégzés és a kilégzés között hasonlóképpen 
tűzanyag fejlődik, és nem kétséges, hogy ez az a tűzanyag, amely a vérrel szétárad-
va, az állati testben fenntartja annak állandó melegét.”

Az égés a sejtekben zajlik
Az idézetből kiderül, hogy Lavoisier helytelenül a tüdőt jelölte meg a testben le-
játszódó égési folyamat helyszínéül. A 18. században még nem voltak tisztában 
azzal, hogy az élőlények testének alapvető felépítési és működési egységei a sej-
tek. Csak a 19. században ismerték fel ezt, és mondták ki, hogy az életjelenségek 
alapja a sejtek működése, és a légzéssel felvett oxigén felhasználása is a sejtekben 
történik a biológiai oxidáció, más szóval a sejtlégzés folyamatában. A biológiai 
oxidáció lényege, hogy a szerves tápanyag-molekulák szén-dioxiddá és vízzé ég-
nek el, miközben energia szabadul fel.

És most lépjünk előre egy hatalmasat az időben, egészen a 20. század közepéig. 
Ekkor dolgozott Szegeden a világhírű tudós, Szent-Györgyi Albert, aki 1937-ben 
vehette át az orvosi Nobel-díjat az indoklás szerint „a biológiai égési folyamatok 
terén tett felfedezéséért”. Szent-Györgyi így foglalta össze kutatásainak lényegét 
1937-ben: „Akármit csinál egy sejt, meg kell fi zetnie érte, és az élő szervezetnek ez 
a valutája, amiben a sejtnek fi zetnie kell: az energia. Ha nem lenne szabad energia, 
nem lenne élet sem. Ennek az energiának végső soron az egyedüli forrása a Nap 
sugárzása. De ezt a sugárzást, mint olyant, nem lehet közvetlenül az élet fenntartá-
sára hasznosítani, különben éjjel az élet lehetetlen lenne. Ezért a klorofi llt tartal-
mazó növények kloroplasztjai a sugárzó energiát apró csomagokba zsúfolják. Ha a 
sejtnek energiára van szüksége, nem a sugárzást használja fel, hanem kipakolja 
ezeket a tápanyag-molekuláknak nevezett energiacsomagokat.”

Oxigén – az éltető elem

Antoine Laurent Lavoisier 
(1743–1794) 

Szent-Györgyi Albert 
(1893–1986)

Szent-Györgyi Albert átveszi 
a Nobel-díjat Gusztáv svéd 
királytól 1937-ben

Olvasmány
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A levegő elrontása és megjavítása
1771 augusztusában tette közzé Joseph Priestley angol tudós azt a felfedezését, 
hogy a növények „helyreállítják” a légzéssel elrontott levegőt. „Gondolhatjuk, hogy 
miután a növényi és az állati élethez közönséges levegő szükséges, a növények és 
az állatok hasonló módon hatnak erre a levegőre. Magam is erre számítottam, ami-
kor először tettem egy szál mentát egy üvegbe, mely lefordított szájjal állt egy 
edény vízben. Ám néhány havi növekedés után azt tapasztaltam, hogy a levegő 
nem oltja el a gyertyát, és egyáltalán nem alkalmatlan az egér számára, amelyet az 
üvegbe tettem. […] 1771. augusztus 17-én egy szál mentát helyeztem abba a leve-
gőbe, amelyben egy viaszgyertya elaludt, és azt tapasztaltam, hogy ugyanennek a 
hónapnak a 27. napján egy másik gyertya tökéletesen égett benne.”

Egy évvel később, egy másik kísérletében egy egeret tett egy üvegedény alá. Az 
állat hamarosan elpusztult. Az edény légzéssel „megrontott” levegőjébe Priestley 
növényt helyezett, majd ebbe is beletett egy egeret. Azt tapasztalta, hogy az egér 
életben maradt. Ezekből a kísérletekből vonta le azt a következtetését, hogy a nö-
vények valamilyen módon helyreállítják a levegőt. 

Buborékok a vízi növényeken
Priestley kísérleteinek híre eljutott Jan Ingenhousz holland tudóshoz is, akinek hosszú 
évek munkájával sikerült felderítenie a jelenség okát. Nagyon alaposan megterve-
zett, többször megismételt és ellenőrzött kísérleteiben megállapította, hogy a növé-
nyek napfény jelenlétében olyan gázt termelnek, amelyet az állatok felhasználnak a 
légzésük során. Azt is felfedezte, hogy sötétben a növények az állatokhoz hasonlóan 
olyan gázt adnak le, amely nem táplálja az égést, nem tisztítja, ellenkezőleg, elrontja 
a levegőt. Megfi gyeléseiről így írt egy korai feljegyzésében: „A legtöbb levél buboré-
kokat gyűjt össze a felületén, ha napsütésben, vagy nappal, szabad levegőn vízbe 
merítik. […] Ezek a buborékok nem azért keletkeznek, mert a nap melege ritkítja a 
levelekre tapadó levegőt, hiszen sokfajta levél víz alá merítés után azonnal létrehoz-
za ezeket, még akkor is, ha a víz nagyon hideg volt és a levelek napfénytől átmele-
gítve kerültek bele. Buborékok nem képződnek napnyugta után, legalábbis nem je-
lentős számban, azok azonban, amelyek már létrejöttek, nem zsugorodnak össze, 
vagy nem tűnnek el az éj hidegétől.”

A fény, az égés, és a gázok kapcsolata
Mindezek alapján Jan Ingenhouszt tartják számon mint a fotoszintézis felfedezőjét. 
Jan Ingenhousz később, amikor megismerte Lavoisier elméletét az égésről, felhasz-
nálta azt saját megfi gyeléseinek értelmezéséhez. Megállapította, hogy az állatok és 
a növények fény hiányában elégetik a széntartalmú szerves anyagokat, szén-dioxidot 
képeznek. Az égéshez felhasználják a levegő oxigénjét. Fény jelenlétében a növé-
nyek a levegő szén-dioxidjából a szenet beépítik testükbe, az oxigént pedig leadják 
a levegőbe. Arra csak sokkal később derült fény, hogy a fotoszintézis során képződő 
oxigén nem a szén-dioxidból, hanem a vízből származik. A víz hidrogénatomjai pedig 
a szén-dioxid redukciójához, a szénhidrátok képződéséhez használódnak fel.

A következő fejezetben újabb tudományágakkal ismerkedünk: a biokémiával és 
a sejtbiológiával. Áttekintjük a sejtekben lejátszódó anyagcsere-folyamatokat, töb-
bek között a biológiai oxidáció és a fotoszintézis folyamatát. Meg ismerkedünk 
azokkal a sejtalkotókkal, amelyekben ezek a folyamatok zajlanak. Visszatérünk arra, 
miért volt nagy jelentősége Szent-Györgyi Albert kutatásainak a biológiai oxidáció 
mechanizmusának felderítésében.

Jan Ingenhousz (1730–1799)

Joseph Priestley (1733–1804) 

Oxigénbuborékok egy vízi-
növény felszínén
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Anyagcsere  Életjelenség, amely anyagfelvételből, annak átalakításából és 
anyagleadásból áll.
Szövet  Hasonló alakú és működésű sejtek csoportja a többsejtű élőlények 
szervezetében. A különféle szövetek között működésmegosztás valósul meg.
Hidrogénkötés  Másodrendű kémiai kötés, amelyet hidrogénatom létesít két 
másik atom között. Olyan részecskék között alakul ki, amelyek egyikében van 
nemkötő elektronpárral rendelkező, nagy elektronegativitású atom, másikában 
pedig pozitív polározottságú hidrogénatom.
Diff úzió  Anyagi részecskék hőmozgás következtében fellépő áramlása. A ré-
szecskék áramlása következtében a rendszerben csökken a koncentrációkü-
lönbség, és ha a folyamatnak nincs akadálya, akkor a részecskék egyenletesen 
elkeverednek egymással.
Fajhő   egységnyi tömegű (1 kg, 1 g) anyag hőmérsékletének 1 °C-kal való 
növeléséhez szükséges hőmennyiség.

Ebben a fejezetben a sejtek felépítésével és működésével foglalkozunk. A sejtek 
az élő szervezeteknek azok a legkisebb felépítési és működési egységei, amelyek 
önállóan életjelenségeket – anyagcsere, ingerlékenység, növekedés, osztódás – 
mutatnak. Az élőlények életműködései kivétel nélkül a sejtek közreműködésével 
valósulnak meg. Ezért a sejtek szerkezetének, működésének megismerése elen-
gedhetetlen a biológia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez. A sejtek 
 vizsgálatával több tudományág is foglalkozik. A sejtek szerkezetét, a sejtalkotók 
felépítését és működését a sejtbiológia (citológia) kutatja. Az anyagcsere-folya-
matokkal, az élőlények anyagainak átalakulásával, a molekulák szintjén zajló 
eseményekkel a biokémia, illetve a molekuláris biológia foglalkozik.

Sejtfelépítés – rendszerezés
Korábban tanultuk már, hogy az élőlényeket sejtjeik felépítése szerint két nagy 
csoportra osztjuk. A prokarióták (sejtmagnélküliek) sejtjeiben nincs elkülönült 
sejtmag (1. ábra), míg az eukarióta (valódi sejtmagvas) sejtekben a mag anyagát 
hártya választja el a sejtplazmától (2. ábra). Prokarióta sejtűek a  baktériumok és 
a kékbaktériu mok, eukarióták a növények, az állatok és a gombák.

Az egysejtűek sejtje minden életműködés ellátására képes. A többsejtűek 
sejtjei már rendszerint eltérő felépítésűek, és közöttük működésmegosztás van. 
A fejlettebb eukarióta élőlényekben a hasonló alakú és működésű sejtek csopor-
tokba, szövetekbe rendeződnek. A szövetes szerveződésű élőlények testében a 
szövetek, illetve a szövetekből felépülő szervek között valósul meg a működés-
megosztás. A szövetes testszerveződés kialakulása nagyon nagy előrelépést jelen-
tett az élővilág evolúciójában, hiszen hatékonyabb anyagcserét, ezáltal a környe-
zethez való sikeresebb alkalmazkodást tesz lehetővé.

Sejtfelépítés – rendszerezés
Elemi összetétel
A víz

1. Baktériumsejt. A színezett elektron-
mikroszkópos felvételen jól látható, 
hogy az örökítőanyagot (zöld) nem 
határolja maghártya

2. Eukarióta növényi sejt. A színezett 
elektronmikroszkópos felvételen 
megfi gyelhető a sejtmag (narancs) 
és a sejtszervecskék (zöld színtestek)

1. A sejtek szervetlen anyagai

Megtudhatod 
Miért nevezik a vizet az élet molekulájának?
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4. Egyes kémiai elemek szerepe az élő szervezetekben4. Egyes kémiai elemek szerepe az élő szervezetekben

Kémiai elem 
neve

Vegy-
jele Szerepe az élő szervezetekben

Foszfor P A nukleinsavak és az ATP fontos alkotóeleme; a csontok sejt közötti állományának egyik alkotórésze.

Kén S A fehérjék és egyes vitaminok egyik alkotóeleme.

Nátrium Na A sejtek közötti folyadékterek (pl. vérplazma) fontos ionja; többek között az ingerületi jelenségek 
kialakításában van szerepe.

Kálium K A sejten belüli folyadéktér fontos ionja; többek között az ingerületi jelenségek kialakításában van 
szerepe.

Klór Cl A sejtek közötti folyadékterek ionja; fontos az ingerületi jelenségek kialakításában.

Kalcium Ca A fogak és a csontok sejt közötti állományának alapvető alkotója; fontos szerepe van az izom-össze-
húzódásban és a véralvadásban.

Magnézium Mg A fogak és a csontok sejt közötti állományában fordul elő; fontos az izom-összehúzódásban.
A növényekben a zöld színanyag, a klorofi ll alkotórésze.

Vas Fe A hemoglobin és számos biológiai katalizátor, enzim (pl. a sejtlégzés és a fotoszintézis egyes enzi-
mei) alkotója.

Kémiai elem
neve

Vegy-
jele Szerepe az élő szervezetekben

Kobalt Co A B-vitaminok alkotóeleme.

Cink Zn A nukleinsavak térszerkezetének alakításában van szerepe; egyes enzimek alkotórésze.

Jód I A pajzsmirigyben képződő hormon, a tiroxin alkotóeleme.

Fluor F A fogzománc alkotóeleme.

Króm Cr A szénhidrátok anyagcseréjében fontos nyomelem.

Réz Cu A vérképzésben és a sejtlégzésben fontos; egyes enzimek alkotórésze.

Mangán Mn Fontos a csontok fejlődésében; egyes enzimek alkotórésze.

Szelén Se A pajzsmirigy hormontermeléséhez alapvető; egyes enzimek alkotórésze.

Molibdén Mo Gátolja a fogszuvasodást; egyes enzimek alkotórésze.

5. Nyomelemek és szerepük az élő szervezetekben

3. Egyes kémiai elemek %-os aránya 
az élő szervezetekben és a földkéreg-
ben. A gyakoriságot a vizsgált minta 
teljes atomszámának %-ában fejezték 
ki. Az élő szervezetekben előforduló 
atomok csaknem 50%-a hidrogén

A sejtek megismerését anyagi felépítésük áttekintésével kezdjük. Megis-
merkedünk elemi összetételükkel, legfontosabb szervetlen és szerves vegyüle-
teikkel.

Elemi összetétel
Az élő szervezetek anyagai ugyanazokból a kémiai elemekből épülnek fel, 
amelyekből az élettelen anyagi világ. Jelentős különbség van azonban az 
alkotóelemek gyakoriságában (3. ábra). Azokat az elemeket, amelyek az élő 
szervezetek építőkövei, biogén elemeknek nevezzük. Az élő anyagban a 
következő elemek atomjai fordulnak elő a legnagyobb számban: hidrogén 
(H), szén (C), oxigén (O), nitrogén (N). Ezek adják az élő szervezetek töme-
gének 98-99%-át. Ez érthető, hiszen ezek az elemek az építőkövei a szerves 
anyagoknak, a hidrogén és az oxigén pedig a víznek is. A felsorolt elemek 
mellett aránylag nagy a foszfor, a kén, a kalcium, a magnézium, a vas, a nát-
rium, a kálium és a klór (4. ábra) gyakorisága. 

A biogén elemek között vannak olyanok, amelyek nagyon csekély mennyi-
ségben fordulnak elő a sejtekben, de jelenlétük nélkülözhetetlen a normális 
életműködésekhez, hiányuk az anyagcsere zavaraihoz vezet. Ezek a nyomele-
mek. Nyomelem többek között a kobalt, a cink és a jód is (5. ábra).
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6. A vízmolekula modellje. A víz-
molekulák között hidrogénkötések 
alakulhatnak ki

A víz
Az élő szervezetek vegyületei között legmagasabb a víz (H2O) aránya, a sejtek 
tömegének átlagosan 65–75%-át adja. A sejteket felépítő anyagi rendszerek-
ben a víz az oldószer. A hidrogénkötés kialakítására hajlamos poláris vízmo-
lekulák (6. ábra) számos szerves és szervetlen vegyülettel képeznek oldatot. 
Ionok, illetve poláris molekulák vízben való oldódásakor a vízmolekulák el-
lentétes töltésű pólusukkal körülveszik az oldandó anyag részecskéit. Az ol-
dott részecskék körül hidrátburok alakul ki (7. ábra). A vízben oldott  ionok, 
molekulák diff úzióval mozognak, kölcsönhatásba, reakcióba lépnek egymás-
sal. A vizes közeg tehát a biokémiai átalakulások feltétele. A sejtek vízben nem 
oldódó anyagai ugyanakkor véglegesen vagy átmenetileg kiléphetnek az 
anyagcseréből, gondoljunk csak a raktározott tápanyagokra: a keményítőre és 
a zsírokra, vagy a növényi sejtekben kiválasztott kristályzárványokra!

Keress rá!  cink-ujj fehérjék  
cink és réz egyensúlya

Fogalmak  biogén elemek  
nyomelemek

Megtanultam?

A(z) (1.)  az élő szervezeteknek az a legkisebb egysége, amely életjelensége-
ket mutat. Sejtfelépítés szerint az élőlényeket két nagy csoportba: a(z) (2.)  
és a(z) (3.)  közé soroljuk. Testszerveződésüket tekintve az élőlények egy- és 
többsejtűek lehetnek. A fejlettebb többsejtű szervezetekben a meghatározott 
feladatok ellátására alkalmas sejtek csoportjai (4.)  alkotnak.
A(z) (5.)  azok, amelyek atomjai részt vesznek a sejtek anyagainak felépítésé-
ben. Az élő anyagban a legmagasabb a(z) (6.) , (7.) , (8.)  és a(z) (9.)  ato-
mok aránya. A sejtek vegyületei közül a legnagyobb a(z) (10.)  mennyisége.

Kérdések, feladatok

1. Csoportosítsd az élőlényeket sejtfelépítésük és testszer-
veződésük szerint!

2. Határozd meg az alábbi fogalmakat:
 a) sejt,
 b) prokarióta,
 c) eukarióta!

3. Mit jelent a biogén elem kifejezés?
4. A 3. ábráról leolvasható, hogy az élő szervezeteket alko-

tó atomok csaknem 50%-a hidrogén. Mi ennek a ma-
gyarázata?

5. Foglald össze a víz szerepét az élő szervezetekben! Ké-
szíts felelettervet!

7. A vízben oldott molekulák és ionok körül hidrátburok alakul ki

+
–
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–
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– +

–
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–
+

–
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–
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–
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–
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–
+

–
+

–
+

–
+

– +

+

+
–

+
–

–+

–
+

–+

–

–

–++

–
+

–+

+

vízmolekulák

A víz nemcsak közege a sejtekben lejátszódó kémiai átalakulásoknak, ha-
nem fontos reakciópartner is. Egyik kiindulási anyaga például a fotoszintézis-
nek, és terméke a sejtlégzésnek.

A víz fontos sajátsága az is, hogy nagy a fajhője, aminek köszönhetően 
a hőfelszabadító (exoterm) és a hőelnyelő (endoterm) átalakulások nem okoz-
nak nagymértékű hőmérséklet-változást. A víznek tehát az élő szervezetekben 
is van hőmérséklet-kiegyenlítő szerepe.

7. A
–+

–+

A v
nem f
nek, é

A v
a hőfe

Szövet,
szervezet

Relatív 
víztartalom (%)

Vázizomszövet 80%

Porcszövet 70%

Csontszövet 40%

Zsírszövet 10%

Újszülött 80%

Felnőtt ember 55-60%

Idős ember 40-45%

8. Az emberi test relatív víztartalma 
(a tömeg %-ában)
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2. A keményítő szerkezete. 
A keményítőmolekula több száz szőlőcukor-
mole kula összekapcsolódásával jön létre (a).
n C6H12O6 → (C6H10O5)n + n H2O
A keményítőmolekulában a szőlőcukor-
egységek szabályos hélixet alkothatnak (b)

ribóz 
(C5H10O5)

dezoxiribóz 
(C5H10O4)

szőlőcukor 
(C6H12O6)

1. Néhány egyszerű szénhidrát 
összeg- és szerkezeti képlete 

HOCH2
1.

2.3.

4.
5.

OH

OHHO

O

CH2OH

1.

2.3.

4.

5.

6.

OH

OHHO

HO
O

HOCH2
1.

2.3.

4.
5.

OH

HHO

O

b) a)

4.

O

CH2OH

1.

O

OH

OH

O
4.

CH2OH

1.

O

OH

OH

O
CH2OH

1.

O

OH

OH

O
CH2OH

1.

O

OH

OH

O

2. A sejtek szerves anyagai

Megtudhatod 
A molekulák szintjén mivel magyarázható az élőlények sok-
félesége?

Kolloid oldat  Olyan oldat, amelyben az oldott részecskék mérete 1–1000 nm 
közé esik.

A szerves vegyületek a sejtek tömegének 20–25%-át adják. Az élő szervezetek-
ben képződő széntartalmú anyagokat négy nagy csoportba soroljuk: a szénhid-
rátok, a lipidek (zsírszerű anyagok), a fehérjék és a nukleinsavak közé. Ebben 
a leckében áttekintjük a kémiaórákon már tanult ismereteket.

A szénhidrátok
A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O 
atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecs-
kéi egyetlen cukormolekulából állnak. Biológiai szempontból legjelentősebbek 
a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz), valamint az öt szénatomos ribóz és 
dezoxiribóz (1. ábra).

Az összetett szénhidrátok kettő vagy több egyszerű cukormolekula össze-
kapcsolódásával keletkeznek víz kilépése közben. A diszacharidok, például a 
répacukor (szacharóz), a malátacukor (maltóz) és a tejcukor (laktóz) két 
cukor egységből állnak. Az egyszerű szénhidrátok és a diszacharidok vízben jól 
oldódó, édes ízű vegyületek. A poliszacharidok több száz vagy több ezer 
cukor molekula összekapcsolódásával jönnek létre, vízben nem oldódnak. 
Egyes fajtáik raktározott tápanyagok, mások pedig a test szilárdításában fontos 
szerkezeti anyagok. A keményítő a növények raktározott tápanyaga, vízben 
oldhatatlan zárványokat alkot a sejtekben (2. ábra). A glikogén a gerinces ál-
latok máj- és izomsejtjeiben raktározott poliszacharid. A cellulóz szálas, rostos 
szerkezetű, kémiailag nagyon ellenálló vegyület. A növények sejtfalának leg-
fontosabb alkotórésze. A kitin nitrogéntartalmú poliszacharid. A cellulózhoz 
hasonlóan kevéssé reakcióképes. Egyes gerinctelen állatok, például az ízelt-

glikozidos kötés

A szénhidrátok
A lipidek
A fehérjék 
A nukleinsavak
A szerves vegyületek 

jelentősége
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A keményítő vizsgálata  1 g keményítőt keverj 100 ml hideg vízhez. Figyeld meg, 
hogy a keményítő hideg vízben nem oldódik, a magára hagyott folyadékban a keményí-
tő hamarosan leülepedik az edény aljára.

Egy másik edényben adj 1 g keményítőt 100 ml forró vízhez. Alaposan keverd meg az 
edény tartalmát. Figyeld meg, hogy a keményítő kismértékben feloldódik a forró vízben. 
Szűrd le az oldatot tölcsér és szűrőpapír segítségével. A kihűlt, leszűrt oldattal töltsél meg 
3/4 részéig egy kémcsövet.

Tartsd a kémcsövet a fény felé, fi gyeld meg opálos színét. A keményítő kolloid oldatot 
képez, az oldat opálos színét az adja, hogy a nagy fajlagos felületű kolloid részecskék 
szórják a rájuk eső fényt.

A kémcső tartalmához cseppents 2-3 csepp Lugol-oldatot (kálium-jodidos jódoldat). 
Figyeld meg a színváltozást!

Borszeszégő lángjánál melegítsd a kékeslila színű oldatot! Figyeld meg, mi történik!
Hűtsd le lassan az oldatot! Milyen változást tapasztalsz?

Az elvégzett kísérletekről készíts jegyzőkönyvet a füzetedbe! (Kísérletek rövid leírása, 
tapasztalatok és magyarázatok.)
Magyarázat:  A keményítő- és a jódmolekulák kölcsönhatásba lépnek egymással, kékes-
lila színű komplexet képeznek. Melegítés hatására megváltozik a keményítőmolekula 
térszerkezete, megszűnik a kölcsönhatás, emiatt az oldat elszíntelenedik. Ha az oldatot 
lehűtjük, a keményítő hélix szerkezete visszarendeződik, ismét kialakul a kölcsönhatás a 
keményítő- és a jódmolekulák között.

Kísérletezz!

lábúak vázának szilárdító anyaga, de a gombák sejtfalának is jellemző alkotója. 
A szénhidrátok elsősorban energiaszolgáltató tápanyagok. A cellulóz és a kitin 
szerkezeti anyag, molekuláik lebontására a legtöbb élőlény nem képes.

A lipidek
A lipidek, más szóval zsírszerű anyagok az élő szervezetek változatos szerke-
zetű szerves vegyületei. Közös sajátságuk, hogy oldódnak apoláris oldószerek-
ben, például benzinben, éterben.

A neutrális zsírok, köznapi nevükön zsírok vagy olajok egy háromértékű 
alkohol, a glicerin és nagy szénatomszámú zsírsavak (pl. palmitinsav, sztearin-
sav, olajsav) összekapcsolódásával képződnek (3. ábra). A zsírsavak egy része 
(pl. palmitinsav, sztearinsav) telített, azaz nem tartalmaz kettős kötést a szén-

3. A neutrális zsírokban glicerin és 3 zsírsav (példánkban palmitinsav: C15H31–COOH) 
kapcsolódik észterkötéssel. A zsírsavak hosszú láncai apoláris jellegűek

Keményítő és jód reakciója

Linolén sav 
 A linolénsav a többszörösen te-
lítetlen zsírsavak közé tartozik, 
molekulája 3 kettős kötést tartal-
maz. Esszenciális zsírsav, ami azt 
jelenti, hogy az emberi szervezet 
sejtjei nem képesek előállítani, 
ezért csak a táplálékkal juthatunk 
hozzá. Olajos növényi magvak-
ban (len, mák, szója, kivi, dió, tök) 
fordul elő a neutrális zsírok alko-
tórészeként. Fontos szerepe van a 
sejtanyagcsere-folyamatok szabá-
lyozásában, a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzésében.

Olvasmány

t. Fon
yagcsere-foly

lyozásában, a szív- é
betegségek megelőzé

A linolénsav modellje 

+
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 Karotinoi-
dok  A karotinoidok színes ve-
gyületek, molekuláikban konju-
gált kettős kötések találhatók, 
emiatt fény hatására könnyen 
gerjesztődnek. E tulajdonságuk-
nak köszönhetően töltenek be 
fontos szerepet a fotoszintézis-
ben és a látásban. A vörös és a 
narancssárga növényi részekben, 
vízben oldhatatlan  kristályzárvá-
nyokban raktározódnak is (pl. sár-
garépa, sütőtök, sárgabarack, na-
rancs).

Olvasmány
láncában. Más zsírsavak telítetlenek (pl. olajsav), ezek szénláncában egy vagy 
több kettős kötés van. A neutrális zsírok csak apoláris oldószerekben oldódnak, 
vízben nem. A zsírok szobahőmérsékleten szilárd, az olajok folyékony halmaz-
állapotúak. A zsírok többnyire állati eredetűek, és sok telített zsírsavat tartal-
maznak. Az olajok növényi eredetűek, és telítetlen zsírsavakban gazdagok. 
Raktározott tápanyagok, az állati szervezetekben a zsírszövet sejtjeiben halmo-
zódnak fel nagyobb mennyiségben. Szerepük van továbbá a hőszigetelésben, a 
mechanikai védelemben és a zsírban oldódó vitaminok raktározásában. 

A foszfolipidek (foszfatidok) molekuláiban a glicerinhez két zsírsavmole-
kula és egy foszforsav kapcsolódik. A foszforsavmaradékhoz még egy erősen 
poláris, nitrogéntartalmú szerves molekularészlet is csatlakozik (4. ábra). 
A foszfatidmolekula zsírsavakat tartalmazó része apoláris, többi része pedig 
poláris jellegű. A foszfolipidek tehát kettős oldódásúak, azaz apoláris és poláris 
oldószerekben is oldódnak. E tulajdonságuknak köszönhetően a sejtek és a 
sejtalkotók határolóhártyáinak, a biológiai membránoknak a kialakításában 
vesznek részt (5. ábra).

A szteroidok közös tulajdonsága, hogy molekulájukban jellegzetes gyűrűs 
szerkezet, szteránváz található. Attól függően, hogy a szteránvázhoz milyen ol-
dalláncok kapcsolódnak, lehetnek apolárisak vagy kettős oldódásúak. A kolesz-
terin például a biológiai membránok apoláris oldódású alkotórésze, míg a zsírok 
emésztésében fontos epesavak kettős oldódásúak (6. ábra). A szteroidok között 
vannak hormonok (pl. ivari hormonok) és vitaminok is (pl. D-vitamin).

4. A foszfolipidek szerkezete

5. A foszfolipidek oldódása. 
a) A foszfolipidek vizes oldatban 
 kolloid méretű részecskéket, micellákat 
alkotnak. Figyeld meg a micellákban 
a molekulák elhelyezkedését!
b) Rázás hatására a foszfolipid-
molekulák kettős rétegbe rendeződnek, 
határoló felületet hoznak létre

6. A koleszterin és egy epesav.  Figyeld meg, hogy a koleszterinmolekulában 
csak apoláris, míg az epesav-molekulában poláris molekularészletek is vannak!

koleszterin

CH3

CH3
CH3

CH2

CH2CH2CH3 CH3

CH CH
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foszforsavmaradék
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víz
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CH3

CH3

CH3

HO

OH

OH
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globin

hem

A karotinoidok színes vegyületek. Vannak köztük növényi színanyagok, 
amelyek képesek elnyelni a fényenergiát, így nagyon fontosak a fotoszintézis-
ben. A karotinoidok közé tartozik az A-vitamin is, ami kulcsfontosságú a lá-
tásban. 

A fehérjék
A fehérjék C-, H-, O-, N- és S-tartalmú vegyületek. Felépítésükben 20-féle 
aminosav vesz részt, amelyek peptidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz (7. ábra). 
A fehérjemolekulákban sok, legalább 50–60, legtöbbször 150–200 aminosav 
kapcsolódik össze egyetlen polipeptidlánccá. A fehérjék tehát makro molekulák. 
Az egyszerű fehérjéket csak aminosavak építik fel, míg az összetett fehérjék-
ben a polipeptidlánchoz más, nem fehérjetermészetű rész is kapcsolódik (pl. 
a he moglobinban egy vastartalmú molekularészlet).

Egy polipeptidlánc sajátságait, térbeli szerkezetét az határozza meg, hogy a 
felépítésében részt vevő aminosavak milyen sorrendben kapcsolódnak egy-
máshoz. Ezért az aminosavak kapcsolódási sorrendjét a fehérjék elsődleges 
szerkezetének is nevezzük. Ahhoz azonban, hogy a fehérje el tudja látni felada-
tát, megfelelő térszerkezetet kell felvennie. A fehérjék konformációja a felteke-
redésnek is nevezett folyamatban alakul ki. A fehérjék térszerkezetük alapján 
végső soron két nagy csoportba sorolhatók. A fi brilláris fehérjék szálas, rostos 
szerkezetűek, vízben nem oldódnak. Szerkezeti anyagok, mint például a szaru 
anyagát adó keratin, amely a szőrök, tollak, karmok stb. alkotója (8. ábra). 
A globuláris fehérjék általában vízben jól oldódó, gombolyagszerű molekulák 
(9. ábra). Méretüknél fogva kolloid oldatot képeznek. Vizes közegben a mole-

7. A peptidkötés kialakulása. 
Az aminosavak közötti különbséget 
az oldallánc jelenti, amely lehet 
 poláris és apoláris

8. Fibrilláris fehérje szerkezete.
A fi broin szálas, rostos szerkezetű. 
Az elektronmikroszkópos felvételen 
a pók szövőszemölcsében képződő 
selyemszálak láthatók

A fehérjék vizsgálata  Készíts tojásfehérjéből oldatot! 1 tojás fehérjéjét 
tedd mérőhengerbe, és hígítsd fel az eredeti térfogat 10-szeresére desztillált 
vízzel. Keverd össze alaposan az oldatot, majd szűrd le.

Figyeld meg a fehérjeoldat opálos színét! Az oldatok melyik típusára jel-
lemző ez a sajátság?

A leszűrt oldattal tölts meg félig öt kémcsövet. Az elsőhöz adj 20%-os étel-
ecetet, a másodikhoz 20%-os NaOH-oldatot, a harmadikhoz 95%-os etil-alko-
holt, a negyedikhez 1%-os réz-szulfát-oldatot, az ötödiket pedig óvatosan 
melegítsd borszeszégő lángjánál addig, amíg látható változást nem tapasz-
talsz.

A kísérletről készíts jegyzőkönyvet! (Kísérletek leírása, tapasztalatok és ma-
gyarázatok.)

Kísérletezz!

aminosav

H
N C

H

R2

C
H OH

O H
N C

H

R2

C
H OH

O
+

–H2O

9. A hemoglobin globuláris 
fehérje. 4 alegységből áll. 
 Mindegyik alegysége egy 
polipeptidláncból (globin) 
és egy vas tartalmú, nem fehérje-
természetű részből (hem) áll. 
A hemoglobin tehát összetett 
fehérje

oldallánc

peptidkötés

H
N C

H

R2

C
H

OH

O

N C

H

R2

C
O

H

10. A fehérjék denaturációja. A de na-
turáció során a fehérje elveszíti műkö-
dőképes konformációját. A renaturáció 
során visszanyeri azt 

denaturáció:
a fehérje elveszíti működőképességét

renaturáció:
a fehérje újból működőképes

normál

denaturált

természetes
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guanin citozin

dezoxiribóz

polinukleotid-
láncok

timinadenin
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G        C

C     G

T    A

A

kulák felszínére az aminosavak poláris, belsejébe pedig főképp apoláris oldal-
láncai kerülnek. Többségük a sejtekben lejátszódó kémiai átalakulásokat irányí-
tó katalizátor, más szóval enzim. Térszerkezetük környezeti hatásokra, például 
a hőmérséklet vagy a kémhatás változására könnyen módosul. A denaturáció 
során a fehérje elveszti működőképes térszerkezetét. Ez gyakran együtt jár azzal, 
hogy a fehérje kicsapódik az oldatából (koaguláció). Egyes hatások visszafor-
dítható változást okoznak, míg mások visszafordíthatatlant (10. ábra).

A nukleinsavak
A nukleinsavak a sejtek információtároló 
és -közvetítő vegyületei, kémiai szerkeze-
tüket tekintve polinukleotidok. Felépítő-
egységeik, a nukleotidok egy öt szénato-
mos cukorból, egy foszforsavból és egy 
nitrogéntartalmú szerves bázisból kép-
ződnek (11. ábra).

A ribonukleinsavakat (RNS) felépítő 
nuk leotidokban az öt szénatomos cukor 
a ribóz, amelyhez adenin (A), gua nin 
(G), citozin (C) vagy uracil (U) nevű 
szerves bázis kapcsolódhat. A ribonukleinsavak molekuláiban a nukleotid-
egységek egyetlen polinukleotid-lánccá kapcsolódnak össze. Az RNS-mo-
lekulák közötti különbséget a nukleotidok kapcsolódási sorrendje, más szó-
val a bázissorrend jelenti (12. ábra). A szabadon álló bázisok miatt az RNS-
molekulák meglehetősen reakcióképesek, kémiai szerkezetük könnyen 
módosul.

A dezoxiribonukleinsav (DNS) nukleotidjaiban az öt szénatomos cukor a 
dezoxiribóz. A szerves bázisok közül hiányzik az uracil, helyette egy hasonló 
méretű bázis, a timin (T) fordul elő. A DNS-molekulák két poli nukleotid-
láncból állnak, amelyek egymás körül feltekeredve jellegzetes kettőshélix-

14. A DNS-molekula szerkezetét 
a bázissorrend határozza meg. A két 
polinukleotid-lánc bázispárokkal kap-
csolódik. A szabályos kettős hélixben 
adeninnel (A) szemben mindig timin 
(T), a guaninnal (G) szemben mindig 
citozin (C) áll. Ezért ha egy DNS- 
molekula egyik láncát a bázispárképzés 
szabályainak megfelelően kiegészítjük 
egy másik lánccal, akkor az egyik szál 
bázissorrendje egyértelműen meg-
határozza a másik szál bázissorrendjét

12. Az RNS polinukleotid-lánca

O G
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P
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r

r

r
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3.

5.

P

O CP

O UP

OH

11. A nukleotidok szerkezete

foszforsavmaradék N-tartalmú 
bázis

pentóz

O
P

B

1.

2.3.

4.

5.

13. A DNS szerkezete
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A szerves vegyületek jelentősége
A szénhidrátok és a lipidek elsősor-
ban energiaszolgáltatók. Kevéssé 
változatos szerkezetűek, felépítésük 
a legtöbb élőlény sejtjeiben nagyon 
hasonló. A fehérjék és a nukleinsa-
vak a sejtek anyagcsere-folyamatait 
irányítják (16. ábra). Molekuláik 
előfordulása és szerkezete fajra, 
egyedre, ezen belül pedig szövetre, 
sejttípusra is jellemző lehet, vagyis 
fajlagos, idegen szóval specifi kus. 

Fogalmak  egyszerű és összetett szénhidrátok  neutrális zsírok  
foszfo lipidek  szteroidok   egyszerű és összetett fehérjék  fi brilláris 
és globuláris fehérjék  nukleinsavak  RNS  DNS  kettős hélix

Megtanultam?

A sejteket alkotó szerves vegyületek közül a(z) (1.)  és a(z) (2.)  elsősorban energiaszolgáltatók és -raktározók. A(z) (3.)  
és a(z) (4.)  pedig az anyagcsere-folyamatok irányításában vesznek részt. Az utóbbi molekulák felépítése fajra, sőt egyed-
re is jellemző lehet, vagyis ezek az anyagok (5.)  szerkezetűek.

Kérdések, feladatok

 1. Készíts felelettervet a szénhidrátokról (szerkezeti fel-
építés, csoportosítás, fi zikai és kémiai tulajdonságok, 
biológiai szerep)!

 2. A keményítő a növényi sejtekben tartalék tápanyag. 
Miért nem alkalmas erre a feladatra a glükóz?

 3. Adj magyarázatot a neutrális zsírok és a foszfolipidek 
eltérő oldhatóságára!

 4. Milyen módon oldódhatnak a foszfolipidek vízben? 
Készíts rajzot, és fűzz magyarázatot a molekulák elren-
deződéséhez!

 5. Milyen módon oldódhatnak a foszfolipidek étolajban? 
Készíts rajzot, és fűzz magyarázatot a molekulák elren-
deződéséhez!

 6. Készíts felelettervet a fehérjékről (felépítés, csoporto-
sítás, biológiai szerep)!

 7. Magas hőmérsékleten a fehérjék kicsapódnak az olda-
tukból. Miért?

 8. A DNS egyik szálán a bázisok sorrendje: AATTGCAGGC. 
Hogyan alakul a másik szál bázissorrendje? Miért?

 9. Miért reakcióképesebb az RNS a DNS-nél?
 10. Foglald össze, hogy miért alkalmas a DNS kettőshélix-

szerkezete információtárolásra és -átadásra!
 11. Miért veszélyes a 40 °C feletti láz?

16. Az élő szervezetek szerves anyagai-
nak csoportosítása

15. Osztódó sejtek. Az osztódás előtt 
megkettőződött DNS megoszlik az utód-
sejtek között

Szénhidrátok

Egyszerű 
szénhidrátok

Diszacharidok

Poliszacharidok

Lipidek

Neutrális zsírok

Foszfolipidek

Szteroidok

Karotinoidok

Fehérjék

Egyszerű 
fehérjék

Összetett 
fehérjék

Nukleinsavak

RNS

DNS

szerkezetet alkotnak (13–14. ábra). A kettős hélixben a két poli nuk leotid-
lánc távolsága állandó, és a szerves bázisok a hélix belsejében rejtőznek. 
A két láncot a bázisok között kialakuló hidrogénkötések tartják össze. 
A kettős hélix-szerkezetnek köszönhetően a DNS kevéssé reakcióképes 
 vegyület. Így kémiai összetétele a sejt élete során szinte alig változik. Ez 
összhangban van szerepével, vagyis azzal, hogy tárolja, megőrzi a sejtek 
működésére vonatkozó informá ciókat. Ugyanakkor szerkezete magában 
rejti a megkettőződés lehetőségét, és ezzel az információ átadását, átörökí-
tését egyik sejtről a másikra a sejtosztódás során (15. ábra). A DNS infor-
mációtároló és -átadó szerepével a következő tanévben foglalkozunk rész-
letesebben.

biol_11-47.indd   18biol_11-47.indd   18 2018. 02. 15.   22:12:352018. 02. 15.   22:12:35



19

Autotróf, heterotróf
Felépítés – lebontás
Energiavaluta
Biológiai katalizátorok 

– enzimek
Egy enzim – egy reakció
Oxidáció és redukció 

a sejtekben

3. A sejtanyagcsere 
jellegzetességei

Megtudhatod 
Érdemes enzimtartalmú mosóport használni 90 °C-os prog-
ramhoz?

Aktiválási energia  Az az energiatöbblet, amelynek köszönhetően a ré-
szecskék átalakulásra képes aktív állapotba jutnak.
Katalizátor  Olyan anyag, amely növeli a kémiai átalakulások sebességét 
anélkül, hogy a folyamat következtében maradandóan megváltozna. Hatása 
rendszerint azzal magyarázható, hogy kisebb aktiválási energiájú reakcióutat 
nyit meg.

Anyagcseréjük során a sejtek anyagokat vesznek fel, és adnak le. Az anyagokat 
átalakítják: felépítik saját anyagaikat, a szerves anyagok lebontása során pedig 
energiát nyernek életműködéseikhez. A sejtanyagcsere-folyamatok szabályo-
zott rendben zajló kémiai, más szóval biokémiai átalakulások, amelyekre ér-
vényesek az élettelen világ alapvető törvényszerűségei, köztük az energia meg-
maradás és az energiaminimumra törekvés elve.

Autotróf, heterotróf
Korábbi tanulmányainkból már tudjuk, hogy anyagcseréjük alapján az élőlé-
nyeket két nagy csoportra osztjuk. Az autotróf szervezetek valamilyen külső 
energia felhasználásával, a környezetből felvett egyszerű szervetlen anyagok-
ból, szén-dioxidból és vízből állítják elő a  számukra szükséges nagy energia-
tartalmú szerves vegyületeket. Ezekből építik fel testüket, lebontásukból pedig 
energiát nyernek életműködéseikhez. Az autotróf anyag cserének két típusát 
ismerjük: a fotoszintetizálók a napfény energiáját hasznosítják, a kemo szin-
te tizá lók pedig a környezetükben található szervetlen anyagok (pl. ammónia) 
oxidációjából nyernek energiát a szén-dioxid megkötéséhez és szerves anyagok-
ká való átalakításához. A heterotróf szervezetek más élő lények által előállított, 
kész szerves anyagokat vesznek fel környezetükből, és azokat alakítják át saját 
anyagaikká, illetve kémiai energiává a lebontó folyamatokban.

Felépítés – lebontás
A sejtekben zajló biokémiai átalakulásokat alapvetően két nagy csoportra oszt-
juk (1. ábra). A felépítő folyamatokban a kiindulási anyagokból nagyobb 
molekulájú, nagyobb energiatartalmú szerves vegyületek képződnek. Éppen 
ezért ezek az átalakulások energiafelhasználással járnak. Felépítő anyagcsere-
folyamat például a fotoszintézis, melynek során a szén-dioxidból és vízből 
szőlőcukor és oxigén képződik. Felépítő folyamat a monomerek polimerré 
kapcsolódása is, például a glükóz → keményítő átalakulás.

A lebontó folyamatok során a szerves vegyületek oxidálódnak, és kisebb 
molekulájú anyagokká alakulnak át. A lebontó folyamatok emiatt energia-
felszabadulással járnak. A lebontásra kerülő anyagok energiatartalmának 
egy része hőenergiává, másik része ké miai energiává alakul. A ké miai energia 
energiatároló vegyületek kötéseiben raktározódik. A lebontó folyamatok 

1. A lebontó és a felépítő folyamatok 
energetikai kapcsolata heterotróf 
sejtekben

nagy molekulájú redukált szerves vegyületek

kis molekulájú redukált szerves vegyületek

kémiai energia (ATP)

kémiai energia (ATP)

le
bo

nt
ó 

fo
ly

am
at

felépítő folyam
athőenergia (veszteség)

hőenergia (veszteség)

szén-dioxid + víz
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3. Az aktiválási energia katalizátor 
nélkül és katalizátorral. Az enzimek 
csökkentik az átalakuláshoz szükséges 
aktiválási energiát

aktivált 
komplexum

en
er

gi
as

zi
nt

aktiválási energia katalizátorral
aktiválási energia katalizátor nélkül

termék
kiindulási 
anyagok

2. Az ATP szerkezete és átalakulásai. 
Az ATP harmadik foszfátcsoportjának 
hidrolízisével ADP (adenozin-difoszfát) 
és foszforsav keletkezik. Az ellentétes 
irányú, energiaigényes folyamatban 
ADP-ből és foszforsavból ATP képződik. 
(P = foszforsavmaradék; r = ribóz; 
A = adenin; piros hullámvonal = nagy 
energiájú kötés)

4. Enzimmolekula számítógépes 
modellje. A modellen jól látható 
az enzim aktív centrumához kötődő 
kiindulási anyag

O A
r

ATP

P P P
O A
r

ADP

P P

+ H2O + H3PO4

során felszabaduló hőenergia nem hasznosítható az életműködésekhez, pél-
dául a felépítő folyamatokhoz vagy a mozgáshoz, de a ké miai kötésekben 
tárolt energia igen. A lebontó folyamatokban felszabaduló hőenergia ugyan-
akkor fontos a megfelelő testhőmérséklet kialakításában. Lebontó anyagcse-
re-folyamat például a szőlőcukor átalakítása szén-dioxiddá és vízzé a sejtlég-
zés során.

Energiavaluta
A felépítéshez szükséges, kémiai kötésekben raktározott energiát legtöbbször a 
lebontó folyamatok szolgáltatják. A felépítő és a lebontó folyamatok közötti 
energiaátvitel az esetek döntő többségében egy nagy energiatartalmú vegyület, 
az adenozin-trifoszfát (ATP) köz vetítésével valósul meg. Az ATP nukleotid 
típusú vegyület, amelyben három foszfor sav maradék található (2. ábra). 
A fosz for sav maradékok közötti kötések tárolják a  kémiai energiát. Ezen kötések 
hidrolízise jelentős mennyiségű, több mint 30 kJ/mol energia felszabadulásával 
jár. A lebontó folyamatok során a vegyületek energiatartalmának egy része 
ATP képzésére fordítódik. Az energiaigényes folyamatokhoz pedig az ATP 
hidrolízise szolgáltatja az energiát (1. ábra).

Biológiai katalizátorok – enzimek
Az élő szervezetek energiaigényének jelentős részét a szőlőcukor bontása fede-
zi. Mégis évekig eláll egy papírzacskóban anélkül, hogy lebomlana, pedig 
érintkezik a levegő oxigénjével. Szobahőmérsékleten a szőlőcukor-molekulák 
nem rendelkeznek az átalakuláshoz szükséges energiatöbblettel, nincsenek 
aktivált állapotban.

Az átalakulás sebességét növelhetjük a hőmérséklet emelésével vagy katali-
zátor alkalmazásával. Magasabb hőmérsékleten a molekulák nagyobb hányada 
rendelkezik az átalakuláshoz szükséges energiatöbblettel, az aktiválási ener-
giá val. A katalizátorok azáltal növelik az átalakulás sebességét, hogy olyan 
reakcióutat nyitnak meg, amelynek kisebb az aktiválási energiája (3. ábra). 
A biokémiai reakciókat fehérjemolekulák, enzimek katalizálják. Az enzimek-
nek köszönhetően az anyagcsere-folyamatok viszonylag nagy sebességgel ját-
szódnak le a sejtekben uralkodó hőmérsékleten, és közreműködésükkel gyor-
san átalakulnak az egyébként stabil szerves molekulák is.

Egy enzim – egy reakció
Az enzimek másik fontos sajátossága, hogy fajlagosak. Ez azt jelenti, hogy az 
egyes biokémiai átalakulásokat más-más enzimek katalizálják. Ez az egyik 
alapfeltétele a sejtekben lejátszódó anyagcsere-folyamatok rendezettségének. 
De mivel magyarázható az enzimek fajlagossága? A kiindulási anyagok kémiai 
átalakulást eredményező kötődése az enzimek egy jellegzetes térszerkezetű 
részében, az aktív centrumban történik (4. ábra). Az enzim aktív centrumához 
csak megfelelő térszerkezetű molekulák kapcsolódhatnak (5. ábra). Az aktív 
centrumhoz kötődő kiindulási anyagok reakcióba lépnek egymással, átalakul-

 Fototróf – 
ke  motróf   Az élőlényeket asze-
rint is csoportosítják, hogy mi-
lyen energiaforrást hasznosítanak 
anyagcseréjük során. Ennek meg-
felelően megkülönböztetünk 
fényenergiát hasznosító, azaz 
fototróf szervezeteket, illetve ké-
miai energiát hasznosító, azaz 
kemotróf szervezeteket. Fototróf 
élőlények a fotoszintetizálók, míg 
kemotrófok a kemoszintetizálók 
és a heterotróf szervezetek. Ez 
utóbbiak ugyanis energiaszük-
ségletüket szerves anyagok le-
bontásával, oxidációjával nyerik.

Olvasmány
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nak termékké. A reakció végén a termékek leválnak az enzimről, mert térszer-
kezetük már nem illeszkedik az aktív centruméhoz. A termékek leválása után 
az enzim újabb kiindulási anyagokat köthet meg, újabb átalakulást katalizálhat.

Az enzimreakciók mechanizmusa alapján érthető, miért reagálnak a sejtek 
olyan érzékenyen bizonyos hatásokra, például a hőmérséklet vagy a kémhatás 
megváltozására. Minden olyan hatás, amely módosítja az enzimfehérjék tér-
szerkezetét, megváltoztatja az enzimek működését és ezzel a sejt anyagcseréjét. 
Az aktívcentrum-elméletet igazolja az a megfi gyelés, hogy az enzimek működé-
se gátolható a kiindulási anyagokhoz hasonló molekulaszerkezetű anyagokkal. 

Oxidáció és redukció a sejtekben
Számos enzim működéséhez ún. koenzim is szükséges. A koenzimek olyan 
molekulák, amelyek lazán kötődnek az enzimhez, és a kiindulási anyagokkal 
együtt kémiai változáson mennek keresztül (6. ábra). Koenzimek vesznek 
részt többek között a hidrogénátvitellel járó redoxireakciókban. A szerves 
molekulák szénatomjai hidrogénfelvétellel redukálódnak, hidrogénleadással 
oxidálódnak.

A NAD koenzim például számos olyan enzimhez kötődik, amelyik a  lebontó 
folyamatokban redoxiátalakulást katalizál. A NAD egyes reakciók során hidro-
gént vesz át a kiindulási anyagtól. A kiindulási anyag ezzel oxidált, a NAD ko-
enzim pedig redukált állapotba kerül (6. ábra). Más kémiai átalakulások  során 
viszont a redukált NAD (amelyet NADH2-vel jelölünk) egy újabb enzim közre-
működésével átadja hidrogénjét egy szerves molekulának, amely ezáltal reduká-
lódik. Így a NAD tulajdonképpen hidrogénszállító koenzimnek tekinthető.

C

ENZIM

ENZIM

ENZIM

ENZIM

aktív centrum

A

A

B

B

5. Az enzimreakciók mechanizmusa. 
Az enzim aktív centrumában megkö-
tődnek a kiindulási anyagok (A és B), 
és átalakulnak termékké (C). A termék 
eltérő térszerkezete miatt leválik az 
enzimről

Keress rá!  versengő gátlás 
 allosztérikus gátlás

6. A NAD szerepe a hidrogénátvitel-
ben. A NAD koenzim nukleotid típusú 
vegyület. A reakció kiindulási anyaga 
2 hidrogén atom leadásával oxidálódik. 
A koenzim hidrogénfelvétellel reduká-
ló dik. (r = ribóz; P = foszfát csoport)

hidrogénkötésre képes 
szerves bázis

PP O
A

r
O

N

r

adenin

Fogalmak  felépítő és lebontó 
folyamatok  ATP  ADP  enzi-
mek  aktív centrum  koenzim 
 kemoszintézis

Megtanultam?

A sejtekben zajló (1.)  átalakulásokat két nagy csoportra osztjuk. A(z) (2.)  
során nagy energiatartalmú szerves vegyületek (3.)  , (4.)  molekulájú anya-
gokká alakulnak át. A(z) (2.)  energiafelszabadulással járnak. Kiindulási anya-
gaik energiatartalmának egy része (5.)  alakul, más része kémiai kötésekben 
raktározódik. A(z) (2.)  során legnagyobb mennyiségben képződő energiatá-
roló vegyület a(z) (6.)  . A(z) (7.)  során nagyobb molekulájú szerves anyagok 
képződnek. Ilyen átalakulás közben az anyagok gyakran redukálódnak. Mind-
ezek miatt a(z) (7.)  energiaigényesek. Az átalakulás energiaigényét a(z) (6.)  
hidrolízise fedezi.
A biokémiai átalakulásokat (8.)  irányítják, amelyek a(z) (9.)  fehérjék közé 
tartoznak. A(z) (8.)  molekulájának legfontosabb részlete, a jellegzetes tér-
szerkezetű (10.)  , amely csak meghatározott kiindulási anyagokat köthet meg 
és alakíthat át termékekké. A redoxiátalakulásokat katalizáló (8.)  működésé-
hez legtöbbször hidrogénfelvételre, illetve -leadásra képes (11.)  (pl. NAD) is 
szükséges.

Kérdések, feladatok

1. A fotoszintézis példáján jellemezd a felépítő  folyamatokat!
2. A szőlőcukor lebontásának példáján jellemezd a sejtek-

ben zajló lebontó folyamatokat!
3. Milyen energiaformákká alakul a sejtekben a szőlőcu-

kor-molekulák energiatartalma?

4. Mely folyamatokban és hogyan alakul át az ATP a sejtek-
ben?

5. Mit értünk az enzimek fajlagosságán?
6. Mi a szerepe a sejtekben a NAD koenzimnek?
7. Hogyan segítik az enzimek a biokémiai átalakulásokat?
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4. A sejtes szerveződés

Megtudhatod 
A mitokondriumok és a színtestek felépítésük alapján mintha 
maguk is sejtek lennének. Mennyiben igaz ez az állítás?

Biológiai membránok
Sejthártya, sejtfal
Citoszol
Sejten belüli membrán-

rendszer
Sejtmag
Mitokondrium, zöld színtest
Csillók és ostorok
Prokarióta sejtek

Az élőlények sejtes szerveződését először a 17. században fi gyelték meg. Ekkor 
találták fel a fénymikroszkópot. Az ezt követő évszázadokban leírták a pro-
karióta és az eukarióta sejtek közötti különbségeket. Megállapították, hogy a 
prokarióta sejteket sejthártya határolja, belsejüket sejtplazma tölti ki. Az 
eukarióta állati sejtekben sejthártyát, sejtplazmát és sejtmagot különítettek el. 
A növényi sejtekben ezeken kívül felfedezték a sejtfalat, a színtesteket és a 
zárványokat. A 20. században a fénymikroszkópoknál sokkal nagyobb nagyí-
tásra képes elektronmikroszkóp feltalálása jelentős előrelépést hozott a kuta-
tásokban. Kiderült, hogy az eukarióta sejtek sejtplazmája nem egységes, hanem 
sokféle, membránnal határolt sejtszervecskét tartalmaz (1. ábra). 

Biológiai membránok
A biológiai membránok vékony, rugalmas hártyák, alapvázukat a pro- és az 
eukarióta sejtekben egyaránt foszfolipidek alkotják. A foszfolipid-molekulák 
kettős rétegbe rendeződnek. Vizes közegben poláris részük a membrán két 
felszíne, apoláris részük pedig a membrán belseje felé néz. A membránok ily 
módon határoló felületet képezhetnek a sejt és környezete, illetve a sejt-
szervecskék és a sejtplazma alapállománya között (2. lecke, 5. ábra).

A foszfolipidek mellett a biológiai membránok különböző arányban, de 
mindig tartalmaznak fehérjéket is. A membránfehérjék a foszfolipidrétegbe 
ágyazódnak (2. ábra). A membránfehérjék szabályozhatják egyes anyagok átju-
tását a membránon, katalizálhatnak biokémiai átalakulásokat. A több lépésből 
álló biokémiai folyamatok egy-egy lépését katalizáló enzimek az átalakulás 
sorrendjének megfelelően rendeződnek, enzimrendszereket alkotnak. Az en-
zim rendszerekben az egyik enzim terméke a következő enzim kiindulási  anyaga, 
és így tovább. Az enzimrendszerek növelik a biokémiai folyamatok sebességét.

1. Az állati és a növényi sejt elektron-
mikroszkópos szerkezete. A rajzok
elektronmikroszkópban látható felvé-
telek alapján készültek

endoplazmatikus 
hálózat

sejthártya

sejtmag

citoszol
Golgi-készülék

Golgi-készülék

NÖVÉNYI SEJTÁLLATI  SEJT

lizoszóma

zöld 
színtest

mitokondrium

sejtnedvvel telt 
sejtüreg

sejtfal
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