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SZÖVETEK 

Követelmény: 

Növényi és állati szövetek: osztályozás, szerkezet, szerep 

Növényi szövetek:- elsődleges embrionális szövetek: apikális (csúcsmerisztéma) és interkaláris (közbeiktatott merisztéma) 

- állandósult szövetek: védő- (epidermisz), alap-(asszimiláló, raktározó), szállító-, kiválasztó szövet 

Állati szövetek: - hámszövet: fedőhám, érzékhám, mirigyhám - mirigy típusok 

                        - kötőszövetek: lágy, félkemény, kemény (szivacsos, tömör csontszövet), vér 

                        - izom szövet: harántcsíkolt, sima 

                       - idegszövet: idegsejt, gliasejt 

Kidolgozás: 

- hasonló alakú, szerkezetű és azonos műkődésű sejtek összessége szövetet alkot 

I. Növényi szövetek: – Osztódó szövetek 

- Állandósult szövetek (bőrszövet, alapszövet, szállítószövet, szilárdító szövet, kiválasztó szövet) 

II. Állati szövetek:      - hámszövet, kötőszövet, izomszövet, idegszövet 

Osztódó szövetek 
(Merisztémák vagy embionális 

szövetek) 

Bőrszövetek 
(Védőszövetek) 

Alapszövetek Szállítószövetek Szilárdító szövetek 
(Támasztó szövetek) 

Kiválasztó 
szövetek 

- kis méretű, kerekded sejtek, 
élők, osztódnak 
Szerepük: állandóan osztódnak 
és létrehozzák az állandósult 
szöveteket 
2 típus: 
- I. osztódó szövetek - a 
hosszanti növekedésben van 
szerepük és megtalálhatók a 
gyökér- és szárcsúcson 
(csúcsmerisztémák) 
vagy a szártagok csomóinál 
(közbeiktatott merisztémák) 
- II. osztódó szövetek - a 
vastagodási növekedésben van 
szerepük és megtalálhatók a 

- lapos sejtek, szorosan 
kapcsolódnak 
egymáshoz, kutikula 
borítja, 
gázcserenyílások 
szakítják meg a 
folytonos sejtréteget 
Szerepük: védelem, 
párologtatás, gázcsere 
Előfordulásuk: a 
növény összes szervét 
kívülről borítják 
2 típus: 
- I.védőszövetek - élő 
sejtek alkotják, amelyek 
egy rétegben 
helyezkednek el (a 

- élő sejtek, közöttük 
hézagok, sejtek 
gazdagok 
plasztiszokban 
Szerepük: 
fotoszintézis, 
raktározás 
2 típus: 
- asszimiláló 
alapszövet - a 
fotoszintézisben van 
szerepe, sok 
kloroplasztiszt 
tartalmaz, levelekben 
található meg  
- raktározó alapszövet 
– vizet, levegőt és 

- megnyúlt, 
hosszúkás sejtek 
Szerepük: víz, 
ásványi sók és 
tápanyagok 
szállítása 
Előfordulásuk: a 
növény szerveiben 
2 típus: 
- faedények - elhalt 
sejtek, szállítják a 
nyers táplálékot (víz 
és ásványi sókat), 
tracheákból (a 
zárvatermőknél) és 
tracheidákból 
(nyitvatermőknél, 

- hosszúkás sejtek 
alkotják 
Szerepük: a növényi 
test szilárdítása 
2 típus: 
- kollenchima - élő 
sejtekből áll, a sejtfal 
egyenlőtlenül 
vastagodik, fiatal 
növényekben fordul 
elő 
- szklerenchima - 
elhalt sejtekből áll, 
sejtfal egyenletesen 
vastagodik, kétéves 
vagy évelő növények 
szárában fordul elő 

- különböző alakú 
sejtekből állanak 
Szerepük: 
szekréciós 
anyagokat 
választanak el, így 
például illóolaj, 
gyanta, nektár 
vagy méreganyag 
Előfordulásuk: a 
növény különböző 
részein (virágban , 
levélben) 
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kétéves és az évelő növények 
gyökerében, szárában 

gyökérben 
rizodermisznek, a 
szárban epidermisznek 
nevezzük) 
- II. védőszövetek - 
elhalt sejtek alkotják 
amelyek több rétegben 
helyezkednek el 

tápanyagokat 
raktároz, föld alatti 
szervekben található 
meg 

zárvatermőknél) 
épülnek fel 
- háncsedények - 
élő sejtek, kész 
táplálékot szállítják 
(szerves anyagok), 
rostacsövekből és 
kísérősejtekből 
épülnek fel 

 

 

HÁMSZÖVETEK KÖTŐSZÖVETEK IZOMSZÖVETEK IDEGSZÖVET 

- sejtek szorosan helyezkednek el, 
nincs sejtközötti járat 
- nem tartalmaznak véreket, de 
gazdagok idegvégződésekben 
Osztályozásuk: 
A) fedőhámok 
Szerepük: felületeket borítanak és 
bélelik az üreges belső szerveket 
Sejtrétegek száma alapján: 
egyrétegű és többrétegű fedőhámok 
Sejtek alakja szerint: lap-, köb- és 
hengerhámok 
B) mirigyhámok 
Szerepük: anyagokat termelnek és 
küszöbölnek ki 
- vérerekkel, idegekkel, 
kötőszövettel együtt mirigyeket 
alkotnal 
Mirigyek:  
- külső (exokrin) elválasztású – 
váladékukat a külső környezetbe 
vagy az üregekbe juttatják, ilyenek a 
verejtékmirigy, nyálmirigy 
- belső (endokrin) elválasztású – 
váladékukat (hormonok) a vérbe 
juttatják, ilyenek a pajzsmirigy, 
mellékvese, agyalapi mirigy 

- sejtekből, rostokból és 
alapállományból (sejtközötti járat) 
állnak 
- a sejtek szétszórtan helyezkednek 
el 
- tartalmaznak véreket, idegeket 
Osztályozásuk: 
Alapállomány szerint: 
A) lágy kötőszövetek 
- különböző szerkezetűek 
- változatos szerepűek: szerveket 
kapcsolnak egymáshoz, táplálják a 
más szöveteket, védelmet 
nyújtanak, zsírokat halmoznak fel, 
termelik a vér alakos elemeit, 
védettséget (immunitást) 
biztosítanak 
B) félkemény kötőszövetek 
(porcszövet) 
- nem tartalmaznak véreket 
- sejtek kétfélék: kondroblaszt (fiatal 
sejt), kondrocita(érett sejt) 
- alapállományát kondrinnak 
nevezzük 
-a porcok felépítésében vesznek 
részt 
- támasztó szerepük van 

- összehúzódásra képes, megnyúlt 
sejtekből épülnek fel, amelyeket 
izomrostoknak nevezzünk 
- a sejtekben egy sajátos 
sejtszervecske a miofibrillum 
figyelhető meg, amelynek az 
izomösszehúzódásban van szerepe 
Osztályozásuk: 
A) harántcsíkolt izomszövet 
- főleg a vázizmokban és kisebb 
mértékben a belső szervekben 
(nyelv, garat, nyelőcső felső 
szakasza) található 
- több, periférikusan elhelyezkedő 
sejtmagja van 
B) simaizomszövet 
- a belső szervek falában 
helyezkedik el 
- a sejtek orsó alakúak 
- egy, központi elhelyezkedésű 
sejtmagja van 
C) szívizomszövet  
- szív alkotásában vesz részt 
- egy, központi elhelyezkedésű 
sejtmagja van, de jól kivehető a 
haránt csíkozat 

Kétféle sejttípust tartalmaz: 
A) idegsejt (neuron) 
Szerepe: inger felfogása, ingerület 
keltése és továbbítása 
Részei: sejttest és kétféle nyúlvány: 
axon (tengelynyúlvány) és dendrit 
- a sejttestet a neurilemma borítja, 
belül található a neuroplazma , a 
központi elhelyezkedésű sejtmag és 
a sejtszervecskék (pl.neurofibrillum, 
Nissl féle testecske, mitokondrium) 
- a dendrit rövid nyúlvány, gazdagon 
szétágazik, sejttest fele vezeti az 
ingerületet 
-az axon hosszú nyúlvány, változó 
hosszúságú, axolemma borítja, 
amelyet 3 hüvely borít (mielin, 
Schwann és Henle), belül található 
az axoplazma a sejtszervecskékkel 
(pl. mitokondrium, neurofibrillum), az 
ingerületet a sejttesttől a végbunkók 
felé vezeti 
-az axon végső része szétágazik és 
végbunkókban végződik, amelyek 
kémiai mediátorokat (hírvivő anyag) 
is tartalmaznak 
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- vegyes elválasztású mirigyek – 
exokrin és endokrin működést 
végeznek, ilyenek a hasnyálmirigy, 
here és petefészek 
C) érzékhámok 
Szerepük: ingerek felfogása és 
közvetítése  
- részt vesznek az érzékszervek 
alkotásában 
- érző- és támasztósejtekből állnak 

C) kemény kötőszövet 
(csontszövet) 
- sejtek háromfélék: oszteoblaszt 
(fiatal sejt), oszteocita (érett sejt) és 
oszteoklaszt (csontfaló sejt) 
- alapállománya ásványi sókkal 
átitatott osszein 
- támasztó szerepük van 
- a csontszövet csontlemezekből áll, 
amelyek kétféleképpen 
helyezkednek el: 
a) tömör csontszövet: 
koncentrikus körökben véreket és 
idegeket tartalmazó csatorna körül 
- hosszú csontok középső részén 
található 
b) szivacsos csontszövet: 
lemezek egymást metszik, közöttük 
hézagok  
- a hosszú csontok végrészein 
található 
D) folyékony kötőszövet (vér) 
- alapállomány: plazma 
- alakos elemek (sejtek): vörös 
vértestek, fehér vérsejtek, 
vérlemezkék 
- rostok : fibrinogén 

 

- a neuronok közti kapcsolat a 
szinapszisok révén valósul meg 
- a szinapszisok szintjén az 
ingerületátvitel a kémiai mediátorok 
révén valósul meg: amikor az 
ingerület eléri a végbunkókat, a 
kémiai mediátor a szinaptikus résbe 
jut és ingerli a következő idegsejt 
sejthártyáját, így átadva az 
ingerületet 
B) gliasejtek 
- nagyobb számban találhatók mint 
az idegsejtek 
- alakjuk, méretük változó 
Szerepük: támasztó, tápláló, 
fagocitáló, mielint termelő 
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