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1. A sejt -az élőlények szerkezeti és működési egysége 

Követelmény: 

A sejt alkotórészeinek szerkezete, ultraszerkezete és szerepe 

- prokarióta sejt: szerkezete 

- eukarióta sejt: 

-sejtburkok: - sejthártya (fluid mozaik modell) 

                   - sejtfal  

-citoplazma: 

         - alapcitoplazma 

        - szerkezettel rendelkező rész –sejtszervecskék: endoplazmatikus hálózat, riboszóma, mitokondrium, Golgi- készülék,  

lizoszóma, centroszóma, plasztisz, vakuóla (vakuólum) 

       -sejtmag:- sejtmaghártya, sejtmagvacska, citoplazma-kromatin (nukleinsavak-típusai és szerepük) 

 

A sejt az élőlények szerkezeti és működési egysége. 

A prokarióta sejt szerkezete 

Prokarióta szervezetek a kékeszöld moszatok és a baktériumok. 

Szerkezetük:- egyetlen sejtből épülnek fel 

- tok: kívülről a sejtet tok borítja, védő szerepe van, illetve az aljzaton való megtapadásban segít 

- sejtfal: mureinből épül fel, védő szerepe van, megadja a sejtek alakját 

- sejthártya: védő feladata van, és az anyagcserében van szerepe 

- sejtmag: -nincs valódi sejtmag (a citoplazmában szét van szóródva a sejtmag), a sejtmagot nem borítja sejtmaghártya 

                  - a sejtmagban található genetikai anyag szét van szóródva, a szórt genetikai anyagot nukleoidnak nevezzük 

                  - a genetikai anyagot egyetlen egy kromoszóma, illetve egyetlen körkörös DNS molekula alkotja 

- citoplazma: tartalmazza a riboszómákat (fehérjeszintézisben van szerepük), mezoszómákat (sejtlégzésben van szerepük), zárványokat 

(különböző anyagokat tárolnak) 

- mozgásszervek: csillók (rövidebbek, több van belőlük) és ostor (hosszabbak, kevesebb van belőlük) 
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Az eukarióta sejt szerkezete 

Sejtalkotó neve Sejtalkotó 
előfordulása az 
élőlényekben 

Sejtalkotó 
elhelyezkedése 

Sejtalkotó szerkezete Sejtalkotó szerepe 

1. Sejtburkok   

a) Sejthártya  - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- sejtek felületén  - háromrétegű hártya  
- folyékony (fluid) mozaik modell 
jellemző rá, a sejthártyát kettős 
foszfolipid réteg alkotja, amelybe a 
fehérjék mozaikszerűen ágyazódnak 
be, a mozaikszerű hártya fluid 
(folyékony) állapotban van, amely az őt 
felépítő lipidek és fehérjék 
mozgásainak a következménye 
 

1. védelem 
2. anyagszállítás (sejt és környezete 
közti anyagok cseréje) 
3. elhatárolja a sejtet a külső 
környezettől 
4. szelektív permeabilitás vagy félig 
áteresztőképesség jellemző rá 
(bizonyos anyagokat enged át) 
5. elektromosan polarizált (a sejt 
külsején több pozitív ion található, a 
sejt belsejében több a negatív ion) 

b) Sejtfal 
 

- gomba, növényi 
sejtekben 

- sejtek felületén - egyszeres hártya 
- a gombáknál kitin, a növényeknél 
cellulóz, hemicellulóz és pektin alkotja 
(baktériumoknál murein) 

1. védelem 
2. meghatározza a sejtek alakját 
 

2. Citoplazma - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- sejtek belsejében - két részből áll:  
- alapcitoplazma (hialoplazma) - 
szerkezet nélküli rész, két állapotban 
lehet: szol (sok vizet tartalmaz) és gél 
(kevés vizet tartalmaz), - víz és a 
benne oldott szervetlen és szerves 
anyagokat tartalmazza 
- granuloplazma - szerkezettel 
rendelkező rész, tartalmazza a 
sejtszervecskéket 

1. sejtalkotók helye 
2. anyagcsere 

3. Sejtszervecskék 
3.1. Közös sejtszervecskék 

a) 
Endoplazmatikus 
hálózat 
(endoplazmatikus 
retikulum, ER) 
 

- gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- sejtmag körül  - egyszeres hártya rendszer 
- lapos csatornákból (ciszternákból) 
épül fel  
- két típusa van:  
a) SER (sima ER) – felületén nincs 
riboszóma  

1. anyagszállítás a citoplazma és a 
sejtmag között 
2. makromolekulák előállítása 
(szintézise) 
3. méregtelenítés 
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b) DER (durva ER) – felületén 
riboszómák találhatók 

b) Riboszóma 
 

- gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- a citoplazmában 
szabadon vagy a 
DER-hez tapadva 
található 

- nem borítja hártya 
- Emil Palade fedezte fel őket 
- fehérjékből és rRNS-ből épül fel  
 

1. fehérjeszintézis 
 

c) Golgi-készülék - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- sejtmag 
közelében 

- egyszeres hártya rendszer 
- lapos csatornákból (ciszternák) és 
hólyagokból (vezikulák) épül fel, ezek 
együttesen diktioszómát alkotnak, a 
diktioszómák összessége alkotja a 
Golgi-készüléket 

1. kiválasztás 
2. egyes makromolekulák 
szintézise 
3. sejtfal szintézise 

d) Lizoszómák 
 

- gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- szétszórva a 
citoplazmában 

- egyszeres hártya borítja 
- hólyagokból (vezikulák) épül fel 
- hidrolítikus enzimeket tartalmaznak 

1. sejten belüli emésztés 
(hidrolítikus enzimek révén) 

e) Sejtközpont 
(centroszóma) 
 

- gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 
(kivéve idegsejt) 

- sejtmag 
közelében 

- nem borítja hártya 
- mikrotubulusokból épül fel 
 

1. osztódási orsó létrehozása 

f) Mitokondrium - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- szétszórva a 
citoplazmában 

-kettős hártya borítja 
- szerkezete: külső és belső hártya, 
membrán közti tér, kriszta, mátrix 
- önálló osztódásra képes 
- a mátrixban DNS, RNS, riboszóma 
található 
- oxidoredukciós enzimeket tartalmaz 

1.energiatermelés (oxidoredukciós 
enzimek révén) 
 

g) Színtestek 
(plasztiszok) 

- növényi 
sejtekben 

- szétszórva a 
citoplazmában 

- kettős hártya borítja 
- kloroplasztisz szerkezete: külső 
hártya, belső hártya, membrán közti 
tér, sztróma, tilakoid (lapos 
zsákocskák, melyek kötegekbe 
rendeződnek és gránumot hoznak 
létre), gránum 
- a tilakoid tartalmazza a klorofillt 
- a sztrómában keményítő, DNS, RNS, 
riboszóma található 
- önálló osztódásra képes 
Osztályozás: 
a) szerepük szerint lehetnek: 
- fotoszintetizálók 

1. fotoszintézis - kloroplasztisz, 
feoplasztisz, rodoplasztisz 
2. tápanyag raktározása –
leukoplasztisz 
a) keményítő - amiloplasztisz 
b) olaj - elaioplasztisz 
c) fehérje - proteoplasztisz 
3. megadják a virágok, termések 
színét - kromoplasztisz 
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(kloroplasztisz, feoplasztisz és 
rodoplasztisz) 
- nem fotoszintetizálók 
 (leukoplasztisz, kromoplasztisz) 
- kloroplasztisz: zöldmoszatokban, 
növényekben található 
- feoplasztisz: barnamoszatokban 
található 
- rodoplasztisz: vörösmoszatokban 
található 
- leukoplasztisz: -fénytől elzárt 
növényi részekben (gyökér) található, 
típusai: amiloplasztisz, elaioplasztisz, 
proteoplasztisz 
- kromoplasztisz: -virágokban, 
termésekben található 
b) színük szerint lehetnek: 
- színesek (kloro-, feo-, rodo- és 
kromoplasztisz) 
- színtelenek (leukoplasztisz) 

h) Vakuólum 
(vakuóla, 
sejtnedvüreg) 

- növényi 
sejtekben 

- szétszórva a 
citoplazmában 

- egyszeres hártya borítja 
- hólyagokból (vezikulákból) áll 

1. sejten belüli emésztés 
2. tartaléktápanyagok raktározása 

i) Zárványok - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- szétszórva a 
citoplazmában 

- nem borítja hártya 1. köztes és végtermékek 
raktározása 

3.2. Sajátos sejtszervecskék 

a) Neurofibrillum - állati, emberi 
sejtekben (csak 
idegsejtben) 

- citoplazmában - nem borítja hártya 1. támasztás 
2. anyagszállítás 

b) Nissl-féle 
testecske 

 -állati, emberi 
sejtekben (csak 
idegsejtben) 

- citoplazmában a 
riboszómákhoz 
tapadva 

- nem borítja hártya 1. fehérjeszintézis 

c) Miofibrillum - állati, emberi 
sejtekben (csak 
izomsejtben) 

- citoplazmában - nem borítja hártya 1. izomösszehúzódás 

4. Sejtmag - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- központi vagy 
perifériás helyzetű 

- kettős hártya borítja 1. genetikai információ tárolása 
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 - sejtmagok sejten belüli száma 
szerint: egymagvú, kétmagvú vagy 
több sejtmagvú 
- szerkezete: - sejtmaghártya - kettős 
hártya, pórusok szakítják meg 
                      - sejtmagplazma 
(nukleoplazma) - tartalmazza a 
kromoszómákat (kromatint), amely 
DNS-ből épül fel 
                      - sejtmagvacska 
(nukleolusz) - egy vagy kettő, RNS-t  
és fehérjét tartalmaz 

5. Csilló, ostor - gomba, 
növényi, állati, 
emberi sejtekben 

- sejtek felületén - mikrotubulusokból épül fel 1. védelem 
2. helyváltoztatás 
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