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BIOKÉMIA

EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN –
A SEJTEK ANYAGAI

Mitől él az élőlény? Mi a feltétele annak, hogy valamit 
élőlénynek tekintsünk? Erre a kérdésre már megtanul-
tuk a választ: az élőlények teste sejtekből áll és életje-
lenségeket mutatnak. Az ember, a tölgyfa és a talajlakó 
baktériumok megjelenése és életmódja azonban annyi-
ra különbözik egymástól, hogy a sejt mélyére kell ha-
tolnunk ahhoz, hogy a közös alapot, a kémiai felépítés 
egységét felfedezzük. 

Elemek, vegyületek

A kémiai elemek és a vegyületek szintjén elképesz-
tő azonosságot találunk! Az élőlények és az élettelen 
földkéreg elemi összetételében természetesen különb-
ség van, de nincs egyetlen kémiai elem sem, amely ki-
zárólag az élőlényekben fordulna elő. Nem is lehet, hi-
szen az élőlények folyamatosan anyagokat vesznek fel 

a környezetükből, beépítik a testükbe és az anyagcsere 
végtermékeit a külvilágba juttatják. Az anyagcsere so-
rán az élőlények újra és újra felhasználják ugyanazokat 
az elemeket. A biogén elemek ezért nem különleges 
kémiai elemek, hanem azok, amelyek az élőlények 
meghatározott működéseiben vesznek részt. A sejtek-
ben mintegy 60 elem jelenlétét mutatták ki, de közülük 
a szén, a hidrogén, az oxigén, a nitrogén és a foszfor 
teszi ki a test tömegének több mint 98%-át.

A kémiai elemek többsége a sejtben természetesen 
nem elemi formában, hanem vegyületekben fordul elő. 
A különböző élőlények kémiai összetétele a vegyületek 
szintjén is meglepően egyforma. A sejtek tömegének 
messze legnagyobb részét víz teszi ki. Miért ennyire je-
lentős anyag? A víz a poláris anyagok és az ionok kivá-
ló oldószere. A szerves és szervetlen anyagok többsége 
vizes oldat formájában, de legalább is hidrátburokkal 
körülvéve van jelen a sejtben. A víz nemcsak teret biz-
tosít az anyagcsere kémiai folyamatai számára, hanem 
maga is részt vesz benne. Gondoljunk arra, hogy a fo-
toszintézis egyik kiindulási anyaga, a lebontó folyama-
tokban pedig a lassú égés egyik végterméke. A sejtek 
víztartalma tompítja a hőingadozások káros hatásait és 
részt vesz az anyagok szállításában is.

E.coli
baktériumsejt

Emlősállat 
sejtje

víz 70 70

ionok (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl–)  1  1

fehérjék 15 18

nukleinsavak  7   1,4

lipidek  2  3

szénhidrátok  2  2

egyéb anyagok  3   4,6

A sejt kémiai összetétele (tömeg%)

A sejteket felépítő szerves vegyületek sokfélék, de 
közös tulajdonságuk, hogy a molekulák vázát szénato-
mokból álló láncok vagy gyűrűk képezik. A szénato-
mok kiváló tulajdonsága, hogy egymással erős kovalens 
kötéseket képeznek, így nagy, sőt óriásmolekulák is 
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Az élőlények és a földkérget felépítő elemek atomjainak 
számaránya. Hasonlítsd össze az élőlények és a földkéreg 
elemi összetételét!
n  Mely elemek a leggyakoribbak az élőlényekben? 
n  Melyek a földkéreg leggyakoribb elemei?
n  Melyik az az elem, amely mindkét vizsgált területen nagyon 

gyakori?
n  Az elemek eltérő arányban fordulnak elő az élő szervezet-

ben és a földkéregben. Mi lehet ennek az oka?

EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN –
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kialakulhatnak. A  sejtet felépítő molekulák között 
egyaránt vannak kismolekulájú szerves vegyületek és 
óriásmolekulák. A  fehérjék és a nukleinsavak kisebb 
molekulák, ún. monomerek összekapcsolódásával jön-
nek létre. Az óriásmolekulák a lebontás, emésztés so-
rán monomerekre esnek szét. Az óriásmolekulák ki-
alakulásakor a monomerek egymáshoz kapcsolódnak, 
miközben víz keletkezik. Bélcsatornánkban az emész-
tés során az óriásmolekulák víz segítségével bomlanak 
alkotórészeikre.

Az óriásmolekulák kialakulása

Szénhidrátok

A szénhidrátok elemi összetételüket tekintve általában 
csak szénből, hidrogénből és oxigénből állnak. A kis-
molekulájú, vízben jól oldódó, édes ízű szénhidráto-
kat cukroknak nevezzük. Az egyszerű szénhidrátok 
molekulái nem emészthetők, hidrolízissel nem bont-
hatók kisebb molekulákra. Az egyszerű cukrok közül 
leggyakoribb a szőlőcukor (glükóz), a gyümölcscukor 
(fruktóz) és a nukleinsavakban található öt szénatomos 
ribóz és dezoxiribóz. A gyümölcscukor és a szőlőcukor 
arról kapta a nevét, hogy lédús gyümölcsök sejtjeiben a 
sejtnedvben is előfordul. A szőlőcukor a fotoszintézis 

terméke és a sejtek legfontosabb fűtőanyaga, amelynek 
elégetése sok energiát termel.

Élelmiszereinkben gyakran fordulnak elő kettős 
cukrok, amelyek (ahogy nevük is mutatja) két egysze-
rű cukor összekapcsolódásával alakulnak ki. A répacu-
kor egy szőlőcukor- és egy gyümölcscukor-molekulát 
tartalmaz. A répacukor, a nádcukor és juharcukor ké-
miai szempontból ugyanaz a vegyület, csak más-más 
növényből vonják ki. A malátacukor és a tejcukor szin-
tén kettős cukor.

A répacukor szőlőcukorból és gyümölcscukorból alakul ki

Az összetett szénhidrátok (poliszacharidok) ren-
geteg, több száz vagy akár több ezer egyszerű cukor-
molekula összekapcsolódásával jönnek létre. Hatal-
mas méretük miatt már nem oldódnak vízben és ezért 
ízük sincs. A keményítő a növényi sejtekben tartalék 
tápanyag. Legfontosabb élelmiszernövényeink, a ga-
bonafélék és a burgonya nagy mennyiségű keményítőt 
raktároz. Az állatok és az ember szervezetében a máj-
ban és az izomban glikogén található, amely a kemé-

táplálék nélkül egy hó-
napig is ki lehet bírni, ha 
elegendő vízhez jutunk. 
Víz nélkül viszont egy 
héten belül elpusztulunk. 
Szerveink víztartalma na-
gyon különböző. A test 
víztartalma az életkorral 
csökken. Az újszülött 
testének víztartalma még 
70 tömeg %, a felnőtte-
ké 50-60%. Vesénken, 
bőrünkön és tüdőnkön 

keresztül naponta kb. 2,5 liter vizet veszítünk, amit evés 
és ivás útján pótolnunk kell. Az egészséges felnőtt ember 
napi vízszükségletének egyharmadát az elfogyasztott szi-
lárd táplálékok, kétharmadát folyadékok (víz, leves, üdítő 
italok, tea stb.) fedezik. A test víztartalmának csökkené-
sére nagyon érzékenyek vagyunk. Már 2-3 dl víz hiánya 
szomjúságérzetet okoz. nem véletlen, hogy épp ekkorák 
a vizespoharaink. Ha pedig elveszítjük a test víztartalmá-
nak 2%-át, már jellegzetes, a fi gyelem összpontosítását 
gátló idegrendszeri tünetek lépnek fel: a rövidtávú memó-
ria zavara, lassabban és több hibával számolunk és még 
a számítógép képernyőjén megjelenő szövegeket is nehe-
zebben betűzzük ki.

Egyes szerveink átlagos víztartalma

A víz számokban
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nyítőhöz hasonlóan szintén szőlőcukor-molekulákból 
áll, és szintén raktározott anyag. Amikor elfogyaszt-
juk a kenyeret, a benne lévő keményítőt a bélcsator-
nában szőlőcukorrá bontjuk, amit a vér elszállít a máj 
sejtjeibe. A cukorból a májban glikogént építünk fel, 
így raktározzuk a szénhidrátokat. A növények sejtfa-
lát felépítő cellulóz szálas szerkezetű. Szilárdítja, tart-
ja a növény testét. Ugyancsak szerkezeti anyag a rova-
rok páncéljába épülő kitin, amely azonban nitrogént is 
tartalmazó egyszerű szénhidrátokból alakul ki.

Lipidek

A lipidek közé többféle, egymástól jócskán különböző 
anyag tartozik. Egy közös tulajdonságuk van, hogy víz-
ben nem oldódnak, vagy rosszul oldódnak, de apoláris 
oldószerekben kiválóan. Ezt az oldódási tulajdonságot 
a lipidekre jellemző hosszú szénhidrogénláncok vagy 
méretes gyűrűk okozzák. 

A lipidek közül mindennapi élelmiszereink közé 
tartoznak a zsírok és az olajok. Kémiai összetételüket 
tekintve trigliceridek, vagyis a glicerinnek zsírsavak-
kal alkotott észterei. A zsírok és az olajok vízben nem 
oldhatók, mert a zsírsavak hosszú szénhidrogén láncai 
apolárisak. Kiválóan alkalmasak viszont energiaraktá-
rozásra, hiszen a szénhidrogénláncok oxidációja sok 
energia felszabadítását teszi lehetővé. Az élő szerveze-
tekben a trigliceridek elsősorban tartalék tápanyagok. 
Állatokban a zsírszövetben raktározódó, szobahő-

mérsékleten szilárd halmazállapotú zsírok jellemzőek. 
A növények inkább olajokat raktároznak, amelyek szo-
bahőmérsékleten folyékonyak.

A foszfolipidek összetétele nagyon hasonlít a tri-
gliceridekéhez. Ebben a glicerin két zsírsavval képez 
észtert, a harmadik hidroxilcsoport azonban foszfor-
savval lép reakcióba. Mivel ebben az esetben is alkoho-
los hidroxilcsoport és sav között játszódik le a kémiai
reakció, ezt is észternek nevezzük. A  molekulában 
megjelenő foszforsav drámai változást okoz a molekula 
viselkedésében. A két zsírsavlánc továbbra is apoláris, 
a foszforsav rész viszont erősen poláris, sőt vizes kö-
zegben ionos. Ennek következtében a molekula fosz-
forsavat tartalmazó része jól oldódik vízben, a zsírsavat 
tartalmazó része viszont nem. Az ilyen típusú, kettős 
oldékonyságú molekulák a sejtek hártyáinak, a sejt-
hártyának és az eukarióták sejtplazmájában lévő belső 
hártyák képzésében nélkülözhetetlenek. 

A lipidek közé tartoznak még a színes karotinoi-
dok és a gyűrűkből álló szteránvázas vegyületek is. 
A karotinoidok színe a sárgától a narancson át a pirosig 
változhat. Fontos szerepük van a fotoszintézisben, de 
virágok és gyümölcsök színét is alakíthatják. A  szte-
ránvázas vegyületek között fontos, sejtek közötti in-
formáció átadást szolgáló anyagok és hormonok talál-
hatók, például a nemi hormonok.

A búzakeményítőtől a glikogénig

glicerin zsírsavak zsír (triglicerid)

O O

CH2—OH   HO—C—R1              CH2—O—C—R1      

O

CH2—OH   HO—C—R3              CH2—O—C—R3      

O O

O

CH—OH   HO—C—R2                CH—O—C—R2            + 3 H2O

Egy triglicerid kialakulása

A foszfolipidek szerkezete és elhelyezkedése

CH2—OOC—C17H35trisztearát

CH—OOC—C17H35

CH2—OOC—C17H35

keményítő

szőlőcukor

glikogén

H2O

H2O
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lakon belül alakul ki. A lemezszerkezet nagyon erős, a 
hidrogénkötések az egymás mellé rendeződött láncok 
között vannak.

A harmadlagos szerkezet a másodlagos szerkeze-
tekből épül fel. A  globuláris fehérjék gombolyaghoz 
hasonlítanak. Bennük szabályos és szabálytalan szer-
kezetű részek váltakoznak. A molekula a szabálytalan 
részeknél hajlik össze gombócba. A globuláris fehérjék 
felszínén a vízzel kötéseket kialakító poláris aminosav 
oldalláncok foglalnak helyet. A gombolyag belsejében 
az apoláris oldalláncú aminosavak képeznek egymás 
között másodlagos kötéseket. A legtöbb fehérje globu-
láris, a molekulán belül a hélix és a lemezes struktúra is 
megtalálható. A szerkezet kialakításában elsődleges és 
másodlagos kötések vesznek részt. A bonyolult térszer-
kezetet könnyű kibillenteni egyensúlyi helyzetéből, 
ezért a fehérjék különösen érzékenyek környezeti ha-
tásokra. A magas hőmérséklet, a közeg kémhatásának 
megváltozása, fémionok jelenléte egyaránt megváltoz-
tatja kötéseiket és alakjukat, ennek következtében mű-
ködésükben is zavar támad. Ez a folyamat a denaturá-
ció (a természetes állapot elvesztése). A harmadlagos 
szerkezet lehet fonalas is. Ilyen például a hernyóse-
lyem és a körmöt, hajat felépítő keratin. A  fonalas 
szerkezetű fehérjék szerkezet egyszerűbb, rendsze-
rint csak egyféle másodlagos szerkezet építi fel őket.

Nukleinsavak

A nukleinsavak monomerjei a nukleotidok. Egy nuk-
leotid maga is többféle kisebb molekulából áll: egy 
öt szénatomos cukorból, egy foszfátcsoportból és egy 
nitrogéntartalmú szerves bázisból. Csoportosításuk 

Az aminosavak peptidkötésekkel kapcsolódnak
egymáshoz

Példák különböző oldalláncú aminosavakra

Az érett gyümölcsök színét
a karotinoid típusú vegyületek okozzák

Fehérjék

Az összetett szénhidrátokat és a lipideket csak néhány 
egyszerű alkotórész építi fel, szerkezetük meglehe-
tősen egyhangú, minden élőlényben egyforma. Nem 
úgy a fehérjék! Nincs náluk változatosabb szerkezetű 
és működésű csoport a sejtek óriásmolekulái között. 
Már maguk a monomerek, az aminosavak is sokfélék. 
Az aminosavak alapszerkezete egyforma, de ehhez az 
alapvázhoz húszféle különböző oldallánc kapcsolód-
hat. Az oldalláncok között egyaránt van poláris, apolá-
ris, savas, bázikus jellegű. 

Az aminosavak minden esetben alapláncaikkal kap-
csolódnak egymáshoz: vízkilépéssel peptidkötések ala-
kulnak ki. Az így létrejött polipeptidláncban az ami-
nosavak száma és sorrendje szigorúan meghatározott. 
Könnyen belátható, hogy a sokféle építőkő felhasználá-
sával végtelen számú, különböző hosszúságú óriásmo-
lekula képződhet. A fehérjék elsődleges szerkezete az 
aminosavak sorrendje. A magasabb szintű szerkezetek 
térbeli alakzatok, amelyek kialakulása, megjelenése az 
elsődleges szerkezettől, elsősorban az aminosavak ol-
dalláncának minőségétől függ. A szabályos másodlagos 
szerkezet hélix és lemez. Mindkettőt a peptidkötések 
között kialakuló hidrogénkötések tartják meg. A hélix 
rugalmas szerkezetében a hidrogénkötés a csavarvona-

peptidkötés
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alapja az, hogy ribózt vagy dezoxiribózt tartalmaznak. 
Dezoxiribonukleotidok építik fel az örökítőanyag, a 
dezoxiribonukleinsav (DNS) molekuláit. A dezoxiri-
bonukleotidokban a szerves bázis kis térfogatú timin és 
citozin, valamint a nagyobb térfogatú guanin és adenin 
lehet. A ribóztartalmú nukleotidok a ribonukleotidok. 
Bennük szintén megtalálható a citozin, a guanin és 
az adenin, de timin helyett uracil a negyedik szerves 
bázis. A  ribonukleotidok fontos szerepet játszanak a 
sejtek anyagcseréjében, és felépítik a ribonukleinsa-

vak nagy molekuláit is. A  ribonukleinsavak a sejten 
belüli információáramlásban, az öröklődő információ 
kifejeződésében nélkülözhetetlenek. A nukleinsavak a 
fehérjékhez hasonlóan változatos, az egyes élőlényekre 
jellemző összetételű vegyületek. A nukleinsavak óriás-
molekulák, amelyek monomerjeikből, a nukleotidok-
ból kondenzációval alakulnak ki. A kötés az egyik nuk-
leotid ötatomos cukormolekulája és a másik foszfátja 
között jön létre. A hosszú láncban a cukor- és a fosz-
fátrészek váltakoznak egymással. A bázisok az ötszén- 

A harmadlagos szerkezetben a csavarvonalak a hélix-
szerkezetet, a nyilak a lemezszerkezetet szimbolizálják

Hélix- és lemezszerkezet

A nukleotidok általános felépítése Az RNS-molekula hosszú polinukleotid-láncának részlete
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atomos szénhidráthoz kapcsolódnak, és a poli-
nukleotid-láncban szabadon állnak.  

A DNS két, egymás felé forduló polinukle-
otid-láncból áll, amelyet a bázisok közötti hid-
rogénkötések tartanak össze. A két lánc hélix 
formában tekeredik egymás köré. A DNS az 
örökítőanyag. Nukleotidsorrendje őrzi a fehér-
jék aminosavsorrendjére vonatkozó információt. 
A nukleotidok sorrendje fajra jellemző és nagy-
mértékben állandó. A DNS hatalmas molekula, 
az emberé kb. 6 milliárd nukleotidot tartalmaz. 
Minél közelebbi rokon két faj, annál nagyobb a 
hasonlóság az örökítőanyag összetételében. Két 
idegen ember nukleotidsorrendje közel 3 millió 
helyen különbözhet egymástól, azaz 99,9%-os 
az egyezés. Legközelebbi rokonaink az állatvi-
lágban a csimpánzok, velük 99% a hasonlóság. 
A DNS felépítéséről, szerepéről és az öröklődő 
információ kifejeződéséről jövőre tanulunk.

Gondolkozz el!
Hol raktározódik a keményítő a burgonyagumóban és 
a búza szemtermésében? Nevezz meg olyan növénye-
ket, amelyek magjában vagy termésében olajok raktá-
rozódnak!

Ha foszfolipidet olajba cseppentünk, ott hogyan 
rendeződik?

Miért nagyon veszélyes a magas láz?
Ha valaki véletlenül rézgálictartalmú permetező-

szert iszik, gyorsan tejet itatnak vele. Mi az eljárás ér-
telme? Magyarázd meg jelenséget annak alapján, amit 
a fehérjék tulajdonságairól tanultál!

Az arany gyógyít – tartja egy régi mondás. Lehet 
benne valami? A fémek mely csoportjába tartozik az 
arany? Hogyan viselkednek a fehérjék az ilyen típusú 
fémek ionjainak hatására?

A DNS két, egymáshoz kapcsolódó polinukleotid-lánca

Gondolkozz el!
Hol raktározódik a keményítő a burgonyagumóban és 
a búza szemtermésében? Nevezz meg olyan növénye-
ket, amelyek magjában vagy termésében olajok raktá-
rozódnak!

Ha foszfolipidet olajba cseppentünk, ott hogyan 
rendeződik?

Miért nagyon veszélyes a magas láz?
Ha valaki véletlenül rézgálictartalmú permetező-

szert iszik, gyorsan tejet itatnak vele. Mi az eljárás ér-
telme? Magyarázd meg jelenséget annak alapján, amit 
a fehérjék tulajdonságairól tanultál!

Az arany gyógyít – tartja egy régi mondás. Lehet 
benne valami? A fémek mely csoportjába tartozik az 
arany? Hogyan viselkednek a fehérjék az ilyen típusú 
fémek ionjainak hatására?

Fehérje kicsapódása
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  tojásfehérje-oldat, szilárd réz-szulfát (CuSO4), 
ecetsavoldat

ESZKÖZÖK: borszeszégő, kémcső, kémcsőfogó, csipesz

VIZSGÁLAT:
 n Tölts három kémcsőbe 2–2 cm3 tojásfehérje-oldatot! 
 n Az első kémcső tartalmához adj réz-szulfát-kristályt!
 n A második kémcsövet enyhén melegítsd meg!
 n A harmadik kémcső tartalmához tölts ecetsavoldatot!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE! 
1.  Milyen változást tapasztaltál az egyes kémcsövekben?
2.  Mi a változás neve?
3.  Mi a változás szerkezeti oka?

1.  Milyen elemeket nevezünk biogén elemeknek? 
Melyek az elsődleges biogén elemek?

2. Mivel magyarázható, hogy a szén változatos felépí-
tésű és méretű szerves vegyületeket képes alkotni?

3. Hogyan jönnek létre az óriásmolekulák?
4. Milyen anyagok tartoznak a szénhidrátok közé? 
5. Hasonlítsd össze az egyszerű és az összetett szén-

hidrátokat! Mi okozza a különbséget?
6. Milyen feladatokat láthatnak el a szénhidrátok az 

élőlényekben?
7. Mi a lipidek közös jellemzője? Mi okozza ezt?

 8. Hogyan épülnek fel a trigliceridek?
 9.  Milyen szerepet töltenek be a zsírok és az olajok az 

élő szervezetekben?
10.  Hogyan függ össze a foszfolipidek szerkezete és 

biológiai szerepe?
11. Miért olyan változatos a fehérjék felépítése?
12.  Miért annyira érzékenyek a fehérjék a környezeti 

hatásokra?
13. Hogyan épülnek fel a nukleotidok?
14.  Mi lehet a nukleotidok szerepe az élőlényekben? 

Nézz utána az interneten!

Kérdések és feladatok
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BIOKÉMIA

GYORSAN, SORBAN,
SZABÁLYOSAN – AZ ENZIMEK

Képzeljünk el egy sportolót, amint teljes erőbedobás-
sal küzd a győzelemért! Minden sejtje azon dolgozik, 
hogy elérje célját. Az izmok rengeteg energiát fogyasz-
tanak, amint összehúzódnak és elernyednek. Az izom-
sejtek szőlőcukrot és oxigént vesznek fel a vérből, a 
cukrot elégetik és így energiát termelnek. A lassú égés 
végtermékét, a szén-dioxidot és a vizet leadják a vér-
be. A megerőltető mozgás miatt az így nyert energia 
még nem elegendő. Az izmok szőlőcukorra bontják a 
bennük raktározott glikogént, hogy azt is elégessék. 
A  sportoló keringési rendszere elérte teljesítőképes-
sége határait. Már nem képes elegendő mennyiségű 
oxigént szállítani az izomsejtekhez. Ekkor eltérül a 
lebontási folyamat. Oxigén hiányában szén-dioxid és 
víz helyett tejsav képződik. Az oxigénhiányos környe-
zetben a szőlőcukor lebontása gyorsan hozzáférhető 
energiát eredményez, de a folyamat kis hatékonyságú, 
mivel így kevesebb energia termelődik. Vajon győz a 
sportolónk? Fejezd be a történetet kedved szerint. Mi 
a biológiai oldalával foglalkozzunk!

Életünk alapja az anyagcsere

Az élőlények állandó kapcsolatban vannak környe-
zetükkel. A külvilágból anyagokat vesznek fel, ezeket 
eljuttatják sejtjeikbe, ahol feldolgozzák, a sejtekre jel-

lemző saját molekulákat építenek fel belőlük. Végül 
a felesleges vagy káros végtermékeket leadják. A sej-
tekben végbemenő kémiai folyamatok összessége a 
sejtanyagcsere. Folyamatai szabályozottan mennek 
végbe. A kémiai reakciók meghatározott sorrendben 
követik egymást, a sejt szükségleteinek és lehetősé-
geinek megfelelően felgyorsulnak vagy lelassulnak, 
esetleg megindulnak és leállnak. A sportoló esetében 
a vérből felvett glükóz elégetése, a glikogén lebontá-
sa glükózra, majd az égetés helyett a tejsav képzése 
jó példa minderre. A kémiai reakciókat a sejtekben is 
energiaváltozások kísérik. Az égés exoterm folyamat. 
A megtermelt energia egy részét az izomsejtek moz-
gásra fordítják, de jó részét hő formájában kisugároz-
zák a környezetbe. Ezért melegszünk ki, ha mozgunk. 
A többsejtű élőlények különböző szövetekhez tartozó 
sejtjeiben az anyagcsere összehangoltan megy vég-
be, ami feltételezi a sejtek közötti kommunikációt is. 
Könnyen belátható, milyen pontos szabályozás kell 
ahhoz, hogy a kiindulási anyagok (szőlőcukor és oxi-
gén) kellő mennyiségben jelen legyenek, hogy a gli-
kogén lebontása pont a megfelelő sebességgel menjen 
végbe, hogy a sejtektől el lehessen szállítani a felesle-
ges vagy káros végtermékeket.

Az anyagcsere két nagy folyamata a felépítő és a 
lebontó anyagcsere. A felépítő anyagcsere energiaigé-
nyes, mivel a sejtekben egyszerű felépítésű kis moleku-
lákból bonyolultabb, nagyobb molekulák képződnek. 
A lebontó anyagcsere energiatermelő, mivel folyama-
taiban nagyobb energiatartalmú nagy molekulákból 
kismolekulák jönnek létre. A test mozgatásához szin-
tén energia szükséges. Az energiaigényes folyamatok 
lehetőségét a lebontó anyagcsere teremti meg. De ho-
gyan használható fel a szőlőcukorba zárt energia izom-
mozgásra vagy más kémiai folyamat energiaigényének 
fedezésére?

A sejtekben energiaközvetítő vegyületek, külön-
leges nukleotidok találhatók, amelyek kapcsolatot te-
remtenek az energiatermelő és az energiafogyasztó 
folyamatok között. A  legfontosabb ilyen vegyület az 
élővilágban az ATP (adenozin-trifoszfát).

Esély a győzelemre: energia és összpontosítás
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Az ATP ribonukleotid, amelynek foszfátcsoport-
jához még két foszfát csatlakozik. A  foszfátcsoportok 
közötti kötés ún. nagyenergiájú kötés. Az ATP tehát 
két nagyenergiájú kötést tartalmaz. A kémiában min-
den olyan kötést nagyenergiájúnak nevezünk, amelynek 
felbontásakor 25 kJ/mol energiánál több szabadul fel. 
Természetesen ugyanennyi energiát kell befektetni ah-
hoz, hogy a nagyenergiájú kötés kialakuljon. A kötés-
ben tárolt energiához a molekula hidrolízise során lehet 
hozzájutni. Leggyakrabban az alábbi kémiai reakció 
megy végbe:

ATP + H2O = ADP + H3PO4

A példában szereplő sportoló izmaiban a szőlőcu-
kor lassú égése során felszabaduló energia ATP kép-
zésére fordítódott, majd az izom az ATP-ben tárolt 
energiát hasznosította, amikor munkát végzett.

Az enzimek

Mi teszi lehetővé, hogy az anyagcsere folyamatok ösz-
szehangoltan menjenek végbe? Az elsődleges ok az, 
hogy a kémiai folyamatokat a sejtekben különleges 
katalizátorok, enzimek hajtják végre. Katalizátorok 
nélkül sejtjeinkben nem történne meg az anyagcsere, 
mert nincsenek meg a kémiai reakciók feltételei. Az 
élőlények sejtjei nem viselik el a magas hőmérsékletet, 
amely szükséges lenne a kémiai folyamatok beindításá-
hoz vagy felgyorsításához. Ha szőlőcukrot vásárolsz a 
boltban és otthon beteszed a zacskót a kamrába, évekig 
változatlanul eltarthatod. Hiába van oxigén a környe-
zetében, nem lép vele reakcióba. Ha viszont a szőlő-
cukrot serpenyőbe öntöd, és a tűzhelyen melegíted, 
előbb megbarnul, kellemes karamell illata lesz, majd 
megfeketedik, szenesedik, végül elég. Sejtjeinkben a 

szőlőcukor lassú égése szintén szén-dioxidot és vizet 
eredményez, de a folyamat a test hőmérsékletén törté-
nik meg. A kémiai reakció a serpenyőben és a sejtek-
ben azonos kiindulási anyagokból azonos termékeket 
eredményez, sőt, a felszabaduló energia mennyisége is 
azonos:

C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O   – 2800 kJ/mol

A kémiai reakciók megindulásához a kiindulási 
anyagokat fel kell tölteni energiával. Ezt az energia-
többletet nevezzük aktiválási energiának. Csak az 
energiatöbblettel rendelkező részecskék képesek egy-
mással reakcióba lépni. Amikor felforrósítjuk a tűz-
helyen a szőlőcukrot, biztosítjuk a reakció számára az 
aktiválási energiát. A katalizátorok olyan útra terelik a 
reakciót, amelynek kisebb az aktiválási energiája. Mi-
vel kisebb energiabefektetés szükséges, sokkal több ré-
szecske kerülhet feltöltött állapotba, a kémiai reakció 
felgyorsul és alacsonyabb hőmérsékleten is nagyobb 
sebességgel megy végbe.

A lebontó folyamatokban felszabaduló energia ATP képzésére fordítódik. Az ATP energiáját a sejt az endoterm folyamatok-
ban használja fel

Az enzimreakciók kisebb aktiválási energiát igényelnek
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OH OH OH

OH OH OH

O O O

O O O
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A sejtekben működő katalizátorok az enzimek. 
Döntő többségükben fehérjék. Az enzimeknek a ka-
talizátorokra jellemző tulajdonságokon kívül egészen 
különleges, csak rájuk jellemző a sajátságaik is vannak. 
Szerkezetük a többi fehérjéhez hasonlóan nagyon köny-
nyen megváltoztatható. Savak, fémionok, a hőmérséklet 
emelése denaturálják az enzimeket. Ugyanezért szüksé-
ges az enzimek működéséhez megfelelő körülményeket 
biztosítani. Az enzimek csak optimális körülmények 
között működnek tökéletesen. A hőmérséklet emelke-
dése növeli az energiával feltöltött molekulák számát, 
de az optimális hőmérséklet-tartomány felett az enzim-
fehérje denaturálódása miatt csökken a reakciósebesség.

Az enzimek fajlagos (idegen szóval specifi kus) ka-
talizátorok, mert egy enzim csak egyféle kémiai reak-
ciót katalizál. Az enzimreakció során az enzimfehérje 
megköti felületén a kiindulási anyagokat, elvégzi a re-
akciót, majd kibocsátja a terméket. Ezután ismét képes-
sé válik új reakció katalízisére, tehát az enzimreakciók 
körfolyamatok. Az enzimek specifi kusak mind a reak-
ció típusára, mind a kiindulási anyagokra nézve. A fe-

hérjének az a része, amely a kiindulási anyagokat meg-
köti, az aktív centrum. Az enzimműködést befolyásoló 
hatások az aktív centrum szerkezetét változtatják meg. 
A  sejtekben az anyagcsere-folyamatok magas fokú 
szervezettséget mutatnak. Az enzimreakciók összefüg-
gő folyamatokba rendeződnek, amelyekben az egyik 
reakció terméke, a következő reakció kiindulási anyaga.

Az anyagcsere térben és időben szabályozott fo-
lyamat. A sejtekben egyes enzimcsoportok hártyával 
elválasztott terekben halmozódnak fel, és csak megha-
tározott körülmények között a megfelelő jelre lépnek 
akcióba. A sejtalkotók hártyái felosztják a sejtek belső te-
rét. A térbeli elkülönülés lehetővé teszi, hogy egy időben 
sokféle folyamat játszódjon egymással párhuzamosan.

Enzimreakció vizsgálata
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  keményítőoldat, amiláztartalmú enzimoldat, víz, 
Lugol-oldat, meleg víz

ESZKÖZÖK:  2 db kémcső, 2 db cseppentő, fehér csem-
pelap, nagy főzőpohár, hőmérő, 2 db műanyag  
fecskendő

VIZSGÁLAT:
 n Két kémcsőbe mérj ki 1-1 cm3 keményítőoldatot a fecs-

kendő segítségével!
 n Helyezd mindkét kémcsövet 37 °C-os vizet tartalmazó 

nagy főzőpohárba! A víz hőmérsékletét hőmérővel elle-
nőrizd! A kísérlet során végig tartsd a rendszert ezen a 
hőmérsékleten!

 n Az egyik kémcsőbe mérj be 2 cm3 –t az enzimoldatból, a 
másikba 2 cm3 vizet! 

 n 2 percenként cseppents mindkét mintából egy-egy 
cseppet fehér csempelapra, adj hozzá egy-egy csepp 
Lugol-oldatot!

 n A kísérletet 10 percig folytasd!
 n Jegyezd fel, melyik kémcsőben láttál színváltozást és 

melyikben nem! Töltsd ki a táblázatot!

2. 
perc

4. 
perc

6. 
perc

8. 
perc

10. 
perc

enzimtartalmú 
oldat

oldat enzim 
nélkül

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Milyen anyagot mutat ki a Lugol-oldat?
2. Mit tapasztalsz a pozitív a Lugol-próba során?
3. Miért helyeztük a mintákat 37°C-os vízfürdőbe?
4.  Melyik kémcsőben kaptál pozitív Lugol-próbát? Miért?
5.  Miért van szükség arra, hogy az enzimet nem tartalmazó 

kémcsőbe 2 cm3 vizet tölts?
6.  Hol termelődik a szervezetünkben amiláz? Mi a szerepe?

Az enzimek optimális körülmények között működnek leg-
hatékonyabban

Az enzimreakció mechanizmusa
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Szorgos kis segítőtársaink, az enzimek

A tévéreklámok tele vannak az intelligens mosóporok hir-
detéseivel, amelyek kiveszik a legötletesebben összepisz-
kolt ruhák foltjait is. A  mosóporok 70-80%-a enzimeket 
tartalmaz, amelyek lebontják a szennyeződéseket, hogy 
azok könnyebben eltávolíthatóak legyenek a ruhából. 
A vér, a fű, a húslé és a gyümölcsfoltokat a fehérjebontó 
enzimek (proteázok) veszik kezelésbe. A  lipáz enzimek a 
zsíros, olajos foltok ellen hatékonyak. A keményítőbontó 
enzimek a csokoládé és fagylalt nyomait tüntetik el a pó-
lókról, blúzokról. De ez nem minden! A celluláz enzimek a 
pamut anyagok felületéről emésztik le a mikroszkopikus 
méretű bolyhokat, így a ruha fényesebb és puhább lesz.

A mosószerekhez elsősorban olyan enzimeket ada-
golnak, amelyek lúgos közegben hatnak, és nem mennek 
tönkre magasabb hőmérsékleten sem. Semleges közegben 
jól működő proteáz enzimeket főleg a bőrgyártásban hasz-
nálják a bőr puhítására. A savas közegben ható fehérjebon-
tó enzimeket állati takarmányhoz adagolják, hogy segítsék 
az állatok saját enzimjeit a táplálék megemésztésében. 

Honnan lehet ilyen kiváló enzimekhez jutni? Elsősorban 
baktériumokból és gombákból származnak. Olyan enzime-
ket használnak fel, amelyeket a mikroorganizmusok kivá-
lasztanak a külvilágba, és ott, sejten kívül hatnak. Eredeti 
feladatuk szerint lebontják és felszívhatóvá teszik a környe-
zetben található szerves anyagokat.

A különböző hőmérsékleten használatos enzimeket 
különböző élőhelyekről származó élőlényekből állítják elő. 
Az alaszkai hideg tengervízben élő garnélarákok enzi-

A grafi kon kék vonala egy hideg övezetben élő, a zöld egy 
hőforrásban található baktérium enzimeinek hőmérsékleti 
optimumát ábrázolja. A piros vonal az ember enzimeinek 
hőtűrését mutatja

meinek hőmérsékleti 
optimuma sokkal ala-
csonyabb, a hőforrá-
sokban élő baktériu-
moké viszont sokkal 
magasabb, mint az 
emberé. A mosó-
szerek előállításához 
elsősorban a hőfor-
rásokban élő baktéri-
umokból vonják ki az 
enzimeket, míg a hű-
tőipar a hideg övezet 

élőlényeinek megfelelő enzimeit hasznosítja.
Az édes élelmiszeripari termékek, például gyümölcs-

joghurtok címkéjén gyakran olvashatod az összetevők kö-
zött: glükóz-fruktóz szirup. A cukorszirupot keményítőből, 
elsősorban kukoricakeményítőből állítják elő. Régen az 
enzimet a sörgyártásból jól ismert malátából nyerték, de 
ma már mikrobákból származó amiláz enzimmel bontják 
le. A  lebontás terméke a malátacukor, majd ebből sző-
lőcukrot nyernek. Az édesítőszer gyártásának problémája 
az, hogy a glükóz közel sem olyan édes, mint a répacukor. 
Ezért a szőlőcukor oldatát ismét enzimmel kezelik, amely 
a glükóz egy részét gyümölcscukorrá, a legédesebb cu-
korféleséggé alakítja. Az enzimet baktériumból nyerik. 
A  végtermék egy cukorkeveréket tartalmazó tömény ol-
dat, az izocukor. Vajon miért bajlódnak ennyit az izocukor 
előállításával, mikor a répacukor használata egyszerűbb 
volna. Egyszerűbb, de nem gazdaságosabb! Az izocukor 
a répacukorral szemben nem kristályosodik ki a termék-
ből, és erős nedvszívó képessége miatt megakadályozza 
a készítmény gyors vízvesztését, kiszáradását.

Egyre több genetikailag módosított mikroorganizmust 
„vesznek rá” a gazdaságban, a környezetvédelemben és a 
háztartásokban felhasználható enzimek előállítására. Segít-
ségükkel ugyanis elkerülhetők a különleges és ezért drága, 
környezetet terhelő eljárások. A levegő nitrogéntartalmát a 
vegyipar 750 oC-on és a légkörinél 30-szor nagyobb nyo-
máson egyesíti hidrogénnel. A légköri nitrogén megkötését 
a bab gyökerében élő nitrogénkötő baktériumok 25 oC-on 
és légköri nyomáson is megteszik. Gondoljuk csak meg, 
micsoda távlatok nyílnak meg előttünk!

Készíts táblázatot a szövegben szereplő enzimekről!
nézz utána, miért a mikroorganizmusok környezetbe le-
adott enzimeit használják fel elsősorban!
Jelent-e környezeti veszélyt a baktériumok és gombák 
alkalmazása az iparilag felhasználható enzimek előállítá-
sára?

1.  Fogalmazd meg az anyagcsere defi nícióját! Mi jel-
lemző az anyagcserére?

2.  Milyen nagy részfolyamatokra bontható az anyag-
csere? Jellemezd ezeket a folyamatokat!

3.  Mi teremt kapcsolatot a két részfolyamat között? 
Jellemezd ezt a vegyületet!

4.  Miért szükséges a kémiai reakciókban aktiválási 
energiát alkalmazni?

5.  Mi jellemző a katalizátorok működésére?
6.  Sorold fel az enzimek katalizátor tulajdonságait!
7.  Milyen tulajdonságai vannak az enzimeknek, ame-

lyek fehérjetermészetükkel vannak kapcsolatban?

Hőforrás
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Kérdések és feladatok
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Az eukarióta állati sejt felépítése

A membránok szerkezete

BIOKÉMIA

EGY HÁZ SOK SZOBÁVAL –
AZ EUKARIÓTA SEJTEK FELÉPÍTÉSE

Az élőlények országait sejtjeik felépítése, anyagcseré-
jük típusa és testszerveződésük alapján különítettük 
el. Megállapítottuk, hogy minden élőlény teste sej-
tekből épül fel és azt is tudjuk már, hogy a sejteknek 
két alapvető típusuk van, a prokarióta és az eukarió-
ta sejt. A sejtek belső felépítésével azonban még nem 
foglalkoztunk részletesen. A  sejtalkotók fi nom szer-
kezetének vizsgálata csak a 20. században vált lehető-
vé, miután bevezették a biológiai kutatásokba a nagy 
nagyítású elektronmikroszkópok használatát. Vessünk 
egy pillantást az elektronmikroszkóppal nagyított eu-
karióta sejt belsejébe!

Az eukarióta sejt felépítése

Az első pillantásra észrevehetjük, hogy sok kis elkülö-
nült tér található benne. Ezek közül fénymikroszkóp-
pal csak a sejtmag és a sejtplazma terét láthattuk. Az 
elektronmikroszkópos kép viszont azt mutatja, hogy 
a sejtplazma terét is sok hártya osztja kisebb részek-
re. Nemcsak a sejthártya és a sejtmaghártya, hanem 

a sejtszervecskék is hártyákkal vannak körülvéve. Ez 
teszi lehetővé, hogy az eukarióta sejtben egy időben 
a különböző felépítő és lebontó folyamatok egymástól 
elválasztva, nagy hatékonysággal mehessenek végbe.

A hártyák a biológiai membránok. Alapjuk ket-
tős foszfolipidréteg, amelyhez más lipidek és fehérjék 
kapcsolódnak. A  foszfolipid-molekulák poláris részei 
a hártya felszínén helyezkednek el, és a poláris vízmo-
lekulákkal képeznek másodlagos kötéseket. A  zsírsa-
vak apoláris szénhidrogén láncai a hártya belsejében 
vannak, ahol egymás között alakítanak ki kapcsolato-
kat. A hártyákhoz csatlakozó fehérjék egy része lazán 
kötődik a hártya felszínéhez. Ezek a molekulák polá-
ris jellegűek, a membránról a fehérjék denaturációja 
nélkül el lehet távolítani. A  fehérjék másik csoportja 
szorosabb kapcsolatot alakít ki a hártya más alkotóré-
szeivel. Ezek egyik csoportja, a bemerülő fehérjék, csak 
a membrán egyik felszínét érik el. Másik csoportjuk, 
az átérő fehérjék, viszont – ahogy nevük is mutatja 
– mindkét oldalon kibukkannak a hártya felszínére. 
A  membránban a fehérjék sokféle feladatot elláthat-
nak. Többek között lehetnek enzimek vagy szabályoz-
hatják az anyagfelvételi és anyagleadási folyamatokat. 
A membránban levő fehérjék teszik egyedivé, jellem-
zővé a membránt. A  sejthártya nemcsak elhatárolja, 
össze is köti a sejtet a környezetével. A külső felszínén 
egyes fehérjék érzékelik a sejtet érő hatásokat, például 

AZ EUKARIÓTA SEJTEK FELÉPÍTÉSE

sejtmag
Golgi-készüléklizoszóma

mitokondrium

sejtplazma
alapállománya

sejthártya

exocitózis
sejtváz

riboszóma

sima felszínű 
endoplaz-
matikus 
hálózat

durva felszínű
endoplaz-

matikus
hálózat

  

a membrán
külső felszíne

a membrán
belső felszíne

membránfehérjék

szénhidrátláncok

lipidmolekulák 
kettős rétege
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a szabályozó vegyületek (hormonok) jelenlétét. Csak 
a külső felszínen találhatóak olyan szénhidrátokkal 
kapcsolt fehérjék és foszfolipidek, amelyek révén a sejt 
saját magáról ad jelzéseket. Ilyenek például a vércso-
portok anyagai. Ugyancsak fehérjék segítségével kap-
csolódnak a sejtek a többi sejthez. 

A sejt belső terét a sejtplazma alapállománya töl-
ti ki. Legnagyobb részét víz teszi ki, amelyben ionok, 
kis szerves molekulák alkotnak valódi oldatot. A  fe-
hérjék egy része a vízben oldva, hidrátburokkal körül-
véve található, más részük azonban egymással össze-
kapcsolódva nagy térbeli hálózatot alkot, a sejtvázat. 
A sejtváz megszabja a sejt alakját, nevének megfele-
lően támasztékot nyújt a sejtalkotóknak és részt vesz a 
sejten belüli mozgásokban. 

A sejtmagot a sejtplazmától kettős membrán ha-
tárolja el. A hártyán fehérjékkel kibélelt nyílások, pó-
rusok vannak, amelyek szabályozzák a sejtplazma és 
a sejtmag közötti anyagforgalmat. A  sejtmagplazma 
tartalmazza a sejt örökítőanyagának, a DNS-nek leg-
nagyobb részét (több, mint 98%-át). 

A sejtmaghártya külső lemeze egy kiterjedt hártya-
rendszerrel tart kapcsolatot. Ez az endoplazmatikus 
hálózat. Elágazó csatornákból és lapos membránzsá-
kokból áll, belsejükben plazmaállomány található. Két 
típusa van, a durva felszínű és a sima felszínű endoplaz-
matikus hálózat. Ez utóbbi sokféle feladatot elláthat. 
Szerepe van a foszfolipidek szintézisében, és a májsej-
tekben részt vesz a mérgező anyagok semlegesítésében 
is. A durva felszínű endoplazmatikus hálózat nevét a 
külső felszínéhez kapcsolódó riboszómákról kapta. 

A riboszómákon történik a fehérjeszintézis. Fel-
színükön kapcsolódnak össze egymással az aminosa-
vak. Riboszómák szabad állapotban a sejtplazmában és 
az endoplazmatikus hálózat felszínéhez kötve egyaránt 
előfordulnak. A durva felszínű endoplazmatikus háló-
zat riboszómáin készülő fehérjelánc az endoplazma-
tikus hálózat üregrendszerébe kerül, ahonnan a Gol-
gi-készülékbe jut. 

A Golgi-készülék lapos, kerek membránzsákok-
ból áll, amelyben a bejutó fehérjék szortírozása és 
csomagolása történik. A  fehérjék membrán hólya-
gocskákba csomagolva válnak le a Golgi-készülékről. 
Vannak olyan hólyagocskák, amelyek összeolvadnak 
a sejthártyával és tartalmukat a külvilágba ürítik. Más 
hólyagocskák fehérjetartalmukkal együtt a sejtben ma-
radnak. Ezek a lizoszómák. A lizoszómák enzimeket 
tartalmaznak, amelyek lebontják az elöregedett sejtal-
kotókat és a sejt környezetéből felvett óriásmolekulá-
kat. A növényi sejtekben a lizoszómák összeolvadnak, 
és hatalmas sejtüregeket hoznak létre, amelyet vizes 

oldatok töltenek ki. A sejtüregekben gyakran kristály-
zárványok is megjelennek.

A sejtplazmában található a mitokondrium, 
amelyben a lebontó anyagcsere folyamatainak több-
sége játszódik le, és amelyben a sejt ATP-termelése 
koncentrálódik. Nem véletlenül nevezik a sejt erőmű-
vének. A  mitokondriumok száma a sejtek anyagcse-
réjének mértékétől függ. Egy májsejtben több ezer is 
lehet belőle. A  mitokondriumot két hártya határolja. 
A belső hártya felülete sokkal nagyobb a külsőnél, és 
nagy redőket képez a sejtszervecske belsejében. A bel-
ső membrán belső terét plazmaállomány tölti ki.

Mitokondriumok a sejtben és egy mitokondrium felépítése

A zöld színtest felépítése

belső membrán

plazmaállomány

külső membrán

plazmaállomány

belső membrán

külső membrán

gránum

17458_biológia1–160korr_2015.indd   16 5/9/15   1:51 PM



17

A zöld színtest felépítése sokban hasonlít a mito-
kondriumhoz. Benne azonban nem lebontó, hanem a 
felépítő anyagcsere folyamat, a fotoszintézis játszódik 
le. Két hártyája van, a belső felülete nagyobb a külsőnél, 
és belsejét plazmaállomány tölti ki. A belső membrán 
azonban nem redőket képez, hanem lapos membrán 
zsákokat, amelyek egymáshoz illeszkedve gránumokat 
alkotnak. A belső membránban találhatók a fotoszin-
tézis színanyagai. A zöld színtestekben a növényi sej-
tek jellemző sejtszervecskéi. A mitokondrium és a zöld 
színtest saját DNS-t, RNS-t és riboszómát tartalmaz, 
ezért önálló fehérjeszintézisre és a sejttől független ön-
álló osztódásra is képes.

A sejtek felszínén csillók és ostorok, mozgásszer-
vecskék is lehetnek. Belső szerkezetük egyforma. 
A csillók rövidek és nagyon sok van belőlük, az ostorok 
hosszúak, számuk egy vagy néhány. A sejthártyával bo-
rított sejtszervecskék belsejében szabályosan elrende-

Az emberi légutakat csillós hám béleli

Az ostor szerkezete

ződött fehérjecsövecskék találhatók. A fehérjecsövecs-
kék ATP felhasználásával egymáshoz képest el tudnak 
mozdulni, ez eredményezi az ostor vagy a csilló moz-
gását. A  csillós hám felszínét borítják, illetve a hím-
ivarsejtek mozgását okozzák.

A gombák és a növények sejtjeit sejtfal határolja 
és szilárdítja. A sejtfal anyaga a sejthártyán át jut ki a 
citoplazmából. 

Mindkét élőlénycsoport sejtfalának fő anyaga ösz-
szetett szénhidrát. A növények esetében cellulóz, a 
gombák sejtfala viszont kitint tartalmaz.

A sejtek felépítése
(szövegkiegészítéses feladat)

A növényeknek, a gombáknak és az állatoknak [1.] tí-
pusú sejtjük van. A sejt belső terét a [2.] tölti ki. Ebben 
nagy fehérjehálózat, a [3.] található, amely megszabja a 
sejt alakját, támasztékot nyújt a sejtalkotóknak és részt 
vesz a sejten belüli mozgásokban. A [4.]  a sejtplazmá-
tól kettős membránnal van elválasztva. Ez a sejtalkotó 
tartalmazza a sejt a DNS-ének legnagyobb részét. A(z) 
[5.] elágazó csatornákból és lapos membránzsákokból 
áll. Egyik típusának külső felszínéhez [6.] csatlakoznak, 
amelyeknek feladata a fehérjeszintézis. A [7.] lapos, ke-
rek membránzsákokból áll, amelyben a bejutó fehérjék 
szortírozása és csomagolása történik. A membránzsá-
kok pereméről válnak le a [8.], amelyek az elöregedett 
sejtalkotókat és a sejt környezetéből felvett óriásmo-
lekulákat lebontó enzimeket tartalmazzák. A  [9.] a 
lebontó anyagcsere folyamatainak központja, itt kon-
centrálódik a sejt ATP-termelése. A [10.] felépítése az 
előző sejtalkotóéhoz hasonlít, de a fotoszintézis játszó-
dik le benne. A sejtek felszínén rövid, sűrűn elhelyez-
kedő mozgásszervecskék, [11.] is lehetnek. A növényi 
és a gomba típusú sejteket kívülről a [12.] szilárdítja.

 1.  ..............................................................................
 2.  ..............................................................................
 3.  ..............................................................................
 4.  ..............................................................................
 5.  ..............................................................................
 6.  ..............................................................................
 7.  ..............................................................................
 8.  ..............................................................................
 9.  ..............................................................................
10.  ..............................................................................
11.  ..............................................................................
12.  ..............................................................................

A sejtek felépítése
(szövegkiegészítéses feladat)

A növényeknek, a gombáknak és az állatoknak [1.] tí-
pusú sejtjük van. A sejt belső terét a [2.] tölti ki. Ebben 
nagy fehérjehálózat, a [3.] található, amely megszabja a 
sejt alakját, támasztékot nyújt a sejtalkotóknak és részt 
vesz a sejten belüli mozgásokban. A [4.]  a sejtplazmá-
tól kettős membránnal van elválasztva. Ez a sejtalkotó 
tartalmazza a sejt a DNS-ének legnagyobb részét. A(z) 
[5.] elágazó csatornákból és lapos membránzsákokból 
áll. Egyik típusának külső felszínéhez [6.] csatlakoznak, 
amelyeknek feladata a fehérjeszintézis. A [7.] lapos, ke-
rek membránzsákokból áll, amelyben a bejutó fehérjék 
szortírozása és csomagolása történik. A membránzsá-
kok pereméről válnak le a [8.], amelyek az elöregedett 
sejtalkotókat és a sejt környezetéből felvett óriásmo-
lekulákat lebontó enzimeket tartalmazzák. A  [9.] a 
lebontó anyagcsere folyamatainak központja, itt kon-
centrálódik a sejt ATP-termelése. A [10.] felépítése az 
előző sejtalkotóéhoz hasonlít, de a fotoszintézis játszó-
dik le benne. A sejtek felszínén rövid, sűrűn elhelyez-
kedő mozgásszervecskék, [11.] is lehetnek. A növényi 
és a gomba típusú sejteket kívülről a [12.] szilárdítja.

 1.  ..............................................................................
 2.  ..............................................................................
 3.  ..............................................................................
 4.  ..............................................................................
 5.  ..............................................................................
 6.  ..............................................................................
 7.  ..............................................................................
 8.  ..............................................................................
 9.  ..............................................................................
10.  ..............................................................................
11.  ..............................................................................
12.  ..............................................................................
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A sejtmag vizsgálata
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  vöröshagyma hagymája, metilénkék-oldat

ESZKÖZÖK:  zsilett, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, óra-
üveg 

VIZSGÁLAT: 
 n Készíts bőrszöveti nyúzatot a vöröshagyma hagymájá-

nak húsos alleveléből: óvatosan sértsd fel zsilettel az 
allevél bőrszövetét! A bőrszövet egy kis darabját fogd 
meg csipesszel, és húzd le az allevél felszínéről! Ügyelj 
arra, hogy ne gyűrődjön össze!

 n Helyezd a nyúzatot tárgylemezre, cseppents rá metilén-
kék-oldatot! Öt perc után folyóvízzel óvatosan mosd le 
a festék feleslegét!

 n Cseppents vizet a nyúzatra, és fedd le fedőlemezzel
 n Figyeld meg a sejteket mikroszkóppal! (Először kisebb, 

majd nagyobb nagyításon végezd a vizsgálatot!)

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Hányszoros nagyításon végezted a mikroszkópos meg-

fi gyelést?
2. Rajzold le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét!
3. Jelöld a rajzon a sejtfalat, a sejtplazmát, a sejtmagot!
4. Mit fest meg a metilénkék-oldat?

Kérdések és feladatok

1.  Nevezd meg a faágdiagram számokkal jelölt cso-
portjait! Milyen rendszertani egységek ezek?

2.  Melyek a biológiai membránok legfőbb alkotóré-
szei? Hogyan rendeződnek ezek a hártyában?

3.  Nevezd meg az eukarióta sejtek belső hártyarend-
szereit! 

4.  Gyűjtsd össze a belső hártyarendszerek feladatait!
5.  Hasonlítsd össze a mitokondriumok és a színtestek 

felépítését és működését! Készíts táblázatot!
6.  Melyik az a sejtalkotó, amely a sejtplazmában talál-

ható, de nincs sejthártyája?

Kristályzárvány vizsgálata vöröshagymában
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  vöröshagyma burokpikkely levele, víz

ESZKÖZÖK:  csipesz, mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, 
cseppentő

VIZSGÁLAT:
 n Vöröshagyma hártyás allevelének darabkáját tedd tárgy-

lemezre, cseppents rá vizet, és fedd le fedőlemezzel!
 n Vizsgáld meg a sejteket mikroszkóppal!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Rajzold le a mikroszkópban látott sejteket!
2. Milyen alakú zárványok fi gyelhetők meg a sejtekben?
3. Milyen sejtalkotók a zárványok?

Sejtfal és sejtplazma vizsgálata
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  átokhínár-levélke, víz

ESZKÖZÖK:  tárgylemez, fedőlemez, csipesz, mikroszkóp

VIZSGÁLAT: 
 n Helyezd az átokhínár levélkéjét tárgylemezre, cseppents 

rá vizet, és fedd le fedőlemezzel!
 n Vizsgáld meg mikroszkóppal!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Hányszoros volt a nagyítás?
2. Rajzold le a mikroszkópban látott képet, jelöld rajta a 

sejtfalat és a sejtplazmát!
3. Milyen anyag építi fel a növényi sejtfalakat?
4. Milyen élőlények jellemző sejtalkotója a sejtfal?

A sejtnek hártyával körülvett magja van?

nem

igen

igen

nem

igen

nem

nem

igen

Az élőlény testét sok sejt építi fel?

Van a sejtnek sejtfala?

Az élőlény heterotróf anyagcseréjű?

1.

2.

3.

4. 5.

Kristályzárvány vizsgálata vöröshagymában
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  vöröshagyma burokpikkely levele, víz

ESZKÖZÖK:  csipesz, mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, 
cseppentő

VIZSGÁLAT:
n Vöröshagyma hártyás allevelének darabkáját tedd tárgy-

lemezre, cseppents rá vizet, és fedd le fedőlemezzel!
n Vizsgáld meg a sejteket mikroszkóppal!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Rajzold le a mikroszkópban látott sejteket!
2. Milyen alakú zárványok fi gyelhetők meg a sejtekben?
3. Milyen sejtalkotók a zárványok?

Sejtfal és sejtplazma vizsgálata
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  átokhínár-levélke, víz

ESZKÖZÖK:  tárgylemez, fedőlemez, csipesz, mikroszkóp

VIZSGÁLAT: 
n Helyezd az átokhínár levélkéjét tárgylemezre, cseppents 

rá vizet, és fedd le fedőlemezzel!
n Vizsgáld meg mikroszkóppal!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Hányszoros volt a nagyítás?
2. Rajzold le a mikroszkópban látott képet, jelöld rajta a 

sejtfalat és a sejtplazmát!
3. Milyen anyag építi fel a növényi sejtfalakat?
4. Milyen élőlények jellemző sejtalkotója a sejtfal?

A sejtmag vizsgálata
(tanulókísérlet)

ANYAGOK:  vöröshagyma hagymája, metilénkék-oldat

ESZKÖZÖK:  zsilett, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, óra-
üveg 

VIZSGÁLAT: 
n Készíts bőrszöveti nyúzatot a vöröshagyma hagymájá-

nak húsos alleveléből: óvatosan sértsd fel zsilettel az 
allevél bőrszövetét! A bőrszövet egy kis darabját fogd 
meg csipesszel, és húzd le az allevél felszínéről! Ügyelj 
arra, hogy ne gyűrődjön össze!

n Helyezd a nyúzatot tárgylemezre, cseppents rá metilén-
kék-oldatot! Öt perc után folyóvízzel óvatosan mosd le 
a festék feleslegét!

n Cseppents vizet a nyúzatra, és fedd le fedőlemezzel
n Figyeld meg a sejteket mikroszkóppal! (Először kisebb, 

majd nagyobb nagyításon végezd a vizsgálatot!)

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Hányszoros nagyításon végezted a mikroszkópos meg-

fi gyelést?
2. Rajzold le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét!
3. Jelöld a rajzon a sejtfalat, a sejtplazmát, a sejtmagot!
4. Mit fest meg a metilénkék-oldat?

A fotoszintézist végző sejtekben színtestek találhatók

A nyilak kristályzárványokra mutatnak
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