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Emelt szintű képzéshez

A könyv egy biológia-tankönyvcsalád negyedik kötete. Első két fejezete az 

idegi, illetve a hormonális szabályozással és az érzékszervek felépítésé-

vel, működésével foglalkozik. Az emelt szintű képzés igényeinek megfelelő 

részletességgel tárgyalja az idegsejtek felépítését, az ingerületátadás folya-

matát, a szervezetben lejátszódó szabályozó működéseket. A következő 

fejezet a hormonális szabályozásra épül és az ember fajfenntartó életmű-

ködéseit dolgozza fel. A negyedik fejezetből megismerjük az öröklődés tör-

vényszerűségeit, a genetika legújabb eredményeit és lehetséges jövőbeli 

kutatási irányait. A tankönyv utolsó fejezetében az evolúció tárgyalása ka-

pott helyet. A populációgenetikai folyamatok után végigkövetjük az élővi-

lág fejlődésének fő eseményeit, külön kiemelve a mai ember kialakulásának 

folyamatát. A leckékben megtalálhatóak azok az egészségtani tudnivalók, 

amelyek a mindennapok tájékozottságának kialakításához és az egészség-

tudatos életvitelhez szükségesek.

A tananyag az utóbbi évtizedek tudományos eredményein alapuló kor-

szerű szemléletet tükröz. A fejezetek elején található olvasmányok a téma-

körhöz kapcsolódó problémák felvillantásával az érdeklődés felkeltését cé-

lozzák. A tanulást nagyszámú magyarázó ábra és színes fénykép segíti. 

A leckék elején a megértéshez szükséges, korábban tanult ismeretek rövid 

áttekintése jelenik meg. A leckéket az új fogalmak megjelenése zárja, majd 

a tananyaghoz kapcsolódó kérdések, feladatok segítik az ismeretek ellenőr-

zését, alkalmazását, a problémamegoldást.
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Aligha akad olyan észszerűen gondolkodó ember, 

aki kétségbe vonná a biológiai ismeretek fontossá-

gát mindennapi életünkben. Valóban az emberiség 

természetátalakító tevékenysége, környezetszeny-

nyezése okozhatja a napjainkban tapasztalható glo-

bális felmelegedést, vagy azoknak van igazuk, akik 

az éghajlat visszatérő változásaival indokolják a je-

lenséget? A médiában nap mint nap százával jelen-

nek meg olyan hírek, cikkek, fi lmek, amelyek töb-

bek között az egészséges életmóddal, a sport egész-

ségre gyakorolt hatásával, az orvostudomány 

legújabb eredményeivel, a kihalás szélén álló fajok-

kal, az emberiséget és az egész élővilágot fenyegető 

környezeti katasztrófákkal foglalkoznak. Fontos, 

hogy az információk áradatában tájékozódni tud-

junk, képesek legyünk megítélni egy-egy hír való-

ságtartalmát, és ha úgy hozza az élet, tudjunk fele-

lős döntéseket is hozni.

A biológiai tanulmányok során alapvető kérdé-

sekre keresünk választ: Mi az élet lényege, hogyan 

alakulhatott ki a mai élővilág, milyen törvényszerű-

ségek határozzák meg az élőlények, az életközössé-

gek fennmaradását és fejlődését? Milyen hatásokra 

változik környezetünk – különös tekintettel az em-

ber, az emberiség szerepére –, és milyen befolyást 

gyakorolnak ezek a változások az élővilágra? Mit 

jelent a testi és a lelki egészség, hogyan érhetjük el 

és őrizhetjük meg?

Tankönyvsorozatunk utolsó kötetében először 

részletesen áttekintjük az emberi szervezet műkö-

déseinek összehangolásáért felelős szabályozó me-

chanizmusokat. Idetartoznak idegrendszerünk és 

hormonális rendszerünk sokrétű funkciói. Megis-

merjük érzékszerveink felépítését, s azt, hogy e kü-

lönleges szerkezetek hogyan teszik lehetővé a kör-

nyezet érzékelését, észlelését. Bepillantást nyerünk az 

ember fajfenntartó szerveinek működésébe, a szexua-

litás biológiai szerepébe. Minden témával kapcsolat-

ban tájékozódhatunk az egészséget károsító legfon-

tosabb tényezőkről, valamint az egészség megőrzé-

sének lehetőségeiről. A kötet második fele általános 

biológiai témák megismerése felé nyit utat. A gene-

tika törvényszerűségeinek áttekintésére alapozva a 

populációk genetikai tulajdonságai és változásai ke-

rülnek napirendünkre. Ez a téma azután az élővilág 

evolúciójának klasszikus és modern megközelítése 

felé irányítja tovább az érdeklődők fi gyelmét. 

Hogyan használd a könyvet?

 A témák fejezeteit egy olvasmány vezeti be, ami 

áttekintést ad arról, hogy milyen kérdésekkel, 

problémákkal foglalkozunk a témához tartozó 

leckékben.

 A leckék elején megtalálod azoknak a korábban 

már tanult fogalmaknak a magyarázatát, amelyek 

szükségesek a tananyag megértéséhez.

 A fotók, az ábrák, a grafi konok és a táblázatok 

sok olyan információt tartalmaznak, amelyek se-

gítik az ismeretek elsajátítását, illetve a problé-

mák megoldását.

 A szövegben félkövér betű jelzi az új fogalmakat.

 A szövegdobozokban tudománytörténeti vonat-

kozásokat, kísérleteket, megfi gyeléseket, háttér-

információkat, érdekességeket olvashatsz.

 Az egyes leckék végén megtalálod a korábban 

még nem tanult fogalmak felsorolását.

 Az ábrákhoz kapcsolódó és a leckék végén talál-

ható feladatok megoldása segít a problémák 

megértésében, ismereteid ellenőrzésében.

Jó tanulást kívánnak 

a Szerzők és a Kiadó

Aligha akad olyan észszerűen gondolkodó ember em

Előszó    
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  Tartalom

Lenhossék Mihály 
(1863–1937)

Ideg i  szabá lyozás  és  érzéke lés

OlvasmányMagyar tudósok az idegtudományban 

Az idegtudományhoz kapcsolódó kutatásokban 

számos magyar tudós ért el és ér el kiemelkedő 

eredményeket. Az elmúlt több mint 150 esztendő 

tudományos sikerei nem csupán a véletlennek kö-

szönhetők, hanem az egymást követő tudósgenerá-

ciók iskolateremtő munkájának is. Azoknak a tu-

dósoknak, akik a kutatás mellett az oktatást is hi-

vatásuknak tekintették. A tudományegyetemeken 

maguk köré gyűjtötték a tehetséges fi atalokat, és 

igazi alkotó-kutató műhelyeket alakítottak ki.

A Lenhossék család 

és Szentágothai János

Az egyik kutatóműhely alapítója Len-

hossék József professzor volt, aki a 

pesti egyetem orvoskarának anató-

mia- és kórbonctanprofesszora volt. 

A központi idegrendszer – az agy 

és a gerincvelő – makroszkópos 

szerkezetének vizsgálatával foglal-

kozott. Fia, Len hossék  Mihály kor-

szerűbb módszerekkel dolgozott, az 

idegszövet fi nomszerkezetét vizsgálta 

fénymikroszkóppal. Ahhoz a kutatói 

iskolához tartozott, amelynek köszön-

hető a kor egyik legnagyobb felfedezése, a neuron-

tan. A neurontan szerint az idegrendszer elemi 

egységekből, neuronokból (= idegsejt) épül fel, 

amelyek nem alkotnak összefüggő rendszert, csu-

pán érintkeznek egymással a különálló sejtek. Így 

az ingerület megszakításokkal, átkapcsolóállomá-

sokon (szinapszisok) keresztül halad az idegrosto-

kon. Lenhossék Mihály az idegrendszer szöveti 

felépítésére vonatkozó kutatásait nagyrészt kül-

földi egyetemeken végezte. Világhírű tudósként 

1899-ben tért haza, és a  budapesti 

orvoskar Anatómiai Intézetének ve-

zetője lett. Jelentős szerepet vállalt a 

hazai orvosképzés korsze rűsítésében. 

Háromkötetes ana tómia-tankönyvet 

írt, nagyszerű előadásokat tartott.

Tanítványai közül Szent ágo thai 

János már egyetemi hallgató korá-

ban bekapcsolódott az Anatómiai 

Intézet kutatásaiba, és egészen fi ata-

lon kiemelkedő eredményeket ért el 

az idegrendszer anatómiájának és működésének 

vizsgálatában. Szentágothai elsősorban a nagyagy- 

és a kisagykéreg felépítését kutatta. Egyik legfonto-

sabb felismerése az volt, hogy a kérgi működések – 

az egyszerű refl exektől eltérően – nem a neuronok 

egymást követő láncolatához kapcsolódnak, hanem 

a neuronok nagyszámú kapcsolódási pontot tartal-

mazó hálózatához. Felfedezte a kisagykéregben az 

ún. kandelábersejteket, és megsejtette, hogy ezek 

alapvető szerepet játszanak a kérgi neuron hálóza-

tok egységeinek (modulok) összehangolt működé-

sében. Szentágothai János mentorához, Lenhossék 

Mihályhoz hasonlóan kiváló egyetemi oktató volt. 

Anatómiaatlaszát és háromkötetes anatómia-tan-

könyvét mind a mai napig használják az orvos-

tanhallgatók. A világhírű tudóst több alkalommal 

jelölték orvosi Nobel-díjra. Iskolateremtő munkás-

ságát jelzi, hogy három tanítványa: Somogyi Péter, 

Freund Tamás és Buzsáki György elsőként vehették 

át 2011-ben az „agy kutatás Nobel-díjának” nevezett 

Agydíjat (Th e Brain Prize), amelyet a dániai Grete 

Lundbeck Európai Agykutatási Alapítvány hozott 

létre. Az indoklás szerint az elismerést a memória-

folyamatokban kulcsszerepet játszó agyi idegháló-

zatok feltárásáért ítélték a magyar kutatóknak.

Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudomá-

nyos és Kulturális Szervezete a világhírű tudós, 

Szentágothai János születésének 100. évfordulóját 

emlékévnek nyilvánította. Az emlékév kapcsán Há-

mori József agykutató, akadémikus így nyilatkozott 

egykori mesteréről: „Szentágothai János iskolaterem-

tő egyéniség volt. Mi, mai magyar agykutatók, mind-

annyian az ő köpönyegéből bújtunk elő.”

Hőgyes Endre, Bárány Róbert, 

Békésy György

Magyar tudósok nevéhez fűződik a belső fülben 

található halló- és egyensúlyérző szerv (labirintus-

szerv) felépítésének és működésének felderítése.

Hőgyes Endre orvos, egyetemi tanár volt az, 

aki igazolta, hogy az egyensúlyérzés a labirintus-

szervhez köthető. Vizsgálta annak működését for-

gatás, valamint elektromos ingerlés hatására. Kísérle-

teit emlősállatokon végezte. Nagy érdeme, hogy 

meg alkotta a világon az első hallásmérő készüléket 

(audiométert). 
Szentágothai János 
(1912–1994)
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Nem sokkal Hőgyes kí-

sérletei után egy Bécsben élő 

magyar származású orvos, 

Bá rány Róbert figyelt fel 

arra, hogy páciensei szédülni 

kezdenek akkor, ha túl hideg 

vagy túl meleg vízzel öblíti 

ki fülüket. Megállapította azt 

is, hogy a fül hideg, illetve 

meleg vízzel történő öblítése 

közben a betegek szeme ref-

lexesen elmozdul, méghozzá 

a víz hőmérsékletétől függő-

en az egyik, illetve a másik 

irányba. Ha testhőmérsék-

letű folyadékkal végezte az 

öblítést, akkor a szemmozgás 

és a szédülés nem jelentke-

zett. Bárány Róbert mindeb-

ből arra következtetett, hogy 

a hőmérséklet-különbség 

hatására a belső fület kitöltő 

folyadék áramlásba jön, és ez 

okozza a páciensek szédülé-

sét és refl exes szemmozgását. Tehát az egyensúly-

érző szerv folyadékának áramlása ingerület kelt, 

amely informálja az agyat a fej mozgásának irányá-

ról. Munkásságát 1914-ben Nobel-díjjal jutalmaz-

ták. A díj átvételekor tartott előadásában hosszan 

méltatta Hőgyes Endre eredményeit. Említésre 

méltó ugyanis, hogy Hőgyes Endre csak magyar 

nyelven publikálta az egyensúlyérző szerv működé-

sével kapcsolatos kísérleteit, megállapítá sait. Így 

Bárány Róbert azon kevesek közé tartozott, akik 

felhasználhatták az ő kutatási eredményeit. Később 

Bárány Róbert svéd állampolgár lett, és az uppsalai 

egyetemen dolgozott.

1961-ben újra orvosi Nobel-díjat adtak a belső 

fül működésének vizsgálatáért. A díjat az ugyan-

csak magyar származású Békésy György vehette át 

„a belső fül csigájában létrejövő ingerületek fi zikai 

mechanizmusának felfedezé séért”. A professzor a 

Nobel-díj átadását követő vacsorán mondta az aláb-

biakat: „Mint tudják, a fülészet első Nobel-díjasa, Bá-

rány Róbert magyar származású volt. Nem hiszem, 

hogy ez puszta véletlen. A fülészet Magyarországon 

komolyan érdekli a kutató kat, magas színvonalat ért 

el. Mindig az volt az ér zésem, hogy kellett lennie egy 

 kimagasló egyéniségnek, aki az 

utat mutatta. Soká nem találtam 

a nevét egyetlen szakkönyvben 

sem, de az egyik nap mégis rá-

akadtam. A neve Hőgyes Endre, 

van is róla egy utcácska elnevezve 

Budapesten, ahol gyakran szok-

tam járni.” Békésynek a halló-

szerv működésével kapcsolatos 

kutatásait a Magyar Postától 

kapott feladat indította el. Ak-

koriban postamérnökként dol-

gozott Budapesten, és a tele-

fonvonalak minőségének javítására kapott 

megbízást. Ekkor jutott arra a felismerésre, 

hogy az ember belső fülében található halló-

szerv kiváló jelátalakító, sokkal jobb, mint a 

fülhallgató. Figyelme a belső fül működésére 

irányult, azt akarta kideríteni, miként érzékeli 

az emberi fül a különböző magasságú hango-

kat. Elegánsan megtervezett kísérletekkel ki-

mutatta, hogy hang hatására a belső fület ki-

töltő folyadék mozgásba jön, és a különböző 

frekvenciájú hangok a hallószerv más és más 

pontján keltenek ingerületet. Békésy 1947-ig Ma-

gyarországon dolgozott, majd Svéd országban vé-

gezte kutatómunkáját, utána a Harvard Egyetem, 

végül a Hawaii Egyetem professzora lett.

Bárány Róbert a kutatók feladatát a következők-

ben határozta meg:

„Egy kutatónak háromféle feladata van:

1. Végezzen pontos megfi gyeléseket, a lényegest kü-

lönböztesse meg a lényegtelentől. Pontosan vonja le 

következtetéseit.

2. A fölfedezés után a kutatónak kötelessége annak 

közzététele. Teljes energiájával küzdenie kell annak 

elfogadtatásáért. Gyakran tapasztalom, hogy a tudo-

mányos szakirodalomban fi gyelmen kívül hagynak 

fontos tényeket, mert felfedezőjük nem volt elég kitartó 

ahhoz, hogy elfogadtassa a világgal, amit talált, így 

azután elfeledkeztek róla.

3. A kutató kötelessége, hogy a kutatás szellemét tel-

jes energiával átadja tanítványainak. Ezt leghatéko-

nyabban tudományos iskola létrehozásával érheti el. 

Az emberi élet túlságosan rövid ahhoz, hogy egyedül 

megoldjunk minden problémát, amivel találkozunk.”

 (Forrás: Marx György – A marslakók érkezése, 

Akadémiai Kiadó, 2000)

Hőgyes Endre 
(1847–1906)

Bárány Róbert 
(1876–1936) 

Békésy György 
(1899–1972)
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Hogyan lehetséges, hogy a szervezet egy-

mástól távoli sejtjei „tudnak egymásról”, 

azaz összehangoltan működnek?

H

m

a

A szabályozó 
működések elvi 
alapjai

1.lecke

  Kommunikáció a sejtek 
között
  A sejtek közötti kommu-
nikáció sokfélesége
  A szabályozómolekulák 
hatásának megszűnése
  Hormonális és idegi 
szabályozás
 Szabályozás és vezérlés

Belső környezet – A szervezeten belül a sejteket 

körülvevő folyadéktér. 

Homeosztázis – A belső környezet szabályozott, 

dinamikus állandósága. Legfontosabb összetevői az 

emberi szervezetben a tápanyag-ellátottság, a lég-

zési gázok koncentrációja, a testfolyadékok meny-

nyisége (térfogata) és összetétele (ionösszetétel, 

pH, ozmotikus nyomás), a testhőmérséklet.

A soksejtű szervezetekben, így az emberben is 

meghatározó fontosságú, hogy a nagyszámú, kü-

lönböző sejt egymással összehangolva végezze sok-

féle működését. Ezzel szorosan összefügg, hogy az 

egész szervezetnek a környezet mindenkori állapo-

tával is összhangban kell lennie, hiszen csak így 

maradhat fenn az élőlény. A külső környezet válto-

zásaihoz történő alkalmazkodást az teszi lehetővé, 

hogy a sejtek anyagcseréje a mindenkori helyzetnek 

megfelelően módosul. A sejtek, szövetek, szervek 

egymással és a környezeti hatásokkal történő ösz-

szehangolását a szabályozó működések végzik. 

Kommunikáció a sejtek között

Az életműködések szabályozásának az a feltétele, 

hogy a sejtek között információátadás, kommuni-

káció történjen. A többsejtű szervezetekben a sejtek 

kémiai jelekkel kommunikálnak, így befolyásolják 

más sejtek működését. A kémiai jelzésként szolgá-

ló molekulákat a sejtek felszínén vagy azok belse-

jében található receptorok fogják fel. A receptor 

olyan fehérje, amely általában fajlagosan egy meg-

határozott jelmolekulával, más néven ligandummal 

kötést hoz létre. A ligandum megkötésekor módo-

sul a receptorfehérje térbeli alakja (konformációja). 

Ez a konformációváltozás anyagcsere-változást, 

azaz ingerületi állapotot idéz elő a fogadó sejtben, 

így alakul ki a jel hatása. A jelmolekula kibocsátá-

sától a célsejten belüli válasz kialakulásáig vezető 

folyamatokat jelátvitelnek (idegen szóval szignál-

transzdukciónak) nevezzük. 

A ligandum lehet poláris és apoláris molekula. 

A poláris molekulák receptorai a fogadó sejt felszí-

nén, az apoláris molekuláké pedig általában a foga-

dó sejt plazmájában találhatók (1.1. ábra). A poláris 

jelmolekulákat a sejthártya féligáteresztő kettős 

foszfolipidrétege ugyanis nem engedi át, míg az 

apolárisakat igen. A poláris ligandum membrán-

recep torhoz való kötődése hatására azonnal meg-

változik a sejt anyagcseréje, a citoplazmába jutó 
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1. A szabályozó működések elvi alapjai

apoláris ligandum hatására pedig a sejtmagban 

egyes gének működése módosul.

De milyen úton juthatnak el a szabályozó jelek 

egyik sejttől a másikig? A jelátvitelnek négy alap-

vető módja alakult ki a többsejtű szövetes szerve-

zetekben: a parakrin, az endokrin jelátvitel, vala-

mint a szinapszis és a réskapcsolat (1.2. ábra). 

Parakrin kommunikáció esetén a jelmolekulák 

a kibocsátó sejttől a sejt közötti állomány közvetí-

tésével diff úzióval jutnak el a közeli célsejthez.

A szinapszisok az idegsejtek kommunikációját 

biztosítják, ezekkel a következő leckében részlete-

sen megismerkedünk. Az idegsejtek nyúlványaik 

révén létesítenek kapcsolatot egymással és más sej-

tekkel. Az idegsejt hosszú nyúlványán igen gyorsan 

terjedő elektromos jel közvetíti az információt. Az 

elektromos impulzus hatására a sejtnyúlvány végén 

exocitózissal úgynevezett átvivőanyag-molekulák 

szabadulnak fel, amelyek nagyon vékony résen át az 

információt fogadó célsejt membránjához juthat-

nak el. Az átvivőanyag molekulái megkötődnek a 

fogadó sejt membránján, s ez a folyamat a célsejt 

anyagcseréjének megváltozását idézi elő. 

Endokrin jelátvitelről akkor beszélünk, ha a jel-

zőanyag a véráram révén jut el a célsejtekhez. Az 

endokrin jelátvitel közvetítő molekulái a hormo-

nok, ezért ezt a jelátviteli folyamatot hormonális 

kommunikációnak is nevezik. 

1.1. ábra. A jelmolekulák hatásának áttekintése

1.2. ábra. A sejtek közötti jelátvitel típusai

parakrin kapcsolat endokrin kapcsolatszinapszis réskapcsolat

poláris molekula

apoláris 
molekula

sejthártya

membránreceptor

citoplazmatikus receptor

sejtválasz

sejtválasz

jelátvitel 
folyamata

jelátvitel 
folyamata

citoplazma

A sejtek közötti közvetlen kapcsolat, a réskap-

csolat (gap junction) szinte minden állati szövettí-

pusban előfordul. A két sejt membránja fol-

tokban igen közel kerül egymáshoz, eze-

ken a helyeken csatornát formáló 

fehérjék létesítenek köztük kap-

csolatot. A csatornák nyitása 

szabályozható, rajtuk bizo-

nyos részecskék juthatnak át. 

A réskapcsolat egyik formája 

az idegsejtek között kialakuló 

elektromos szinapszis.

A sejtek közötti kommunikáció 

sokfélesége

A sejtek közötti, tehát az intercelluláris (inter = kö-

zött, cellula = sejt) kommunikáció formái és követ-

kezményei rendkívül változatosak. A kibocsátott 

molekulák is sokfélék, s mindegyiknek többféle tí-

pusú receptora lehet.

Egyes célsejtekben változatos receptormintázat 

van jelen: a különböző szövetek sejtjei eltérnek ab-

ban, hogy mely ligandumoknak és milyen típusú 

receptorait tartalmazzák. Tovább fokozza a sokfé-

leséget, hogy egy adott receptortípus aktiválódása 

más-más hatással járhat a különböző célsejtek mű-

ködésére. Lássuk csak, miért!

Általánosságban a ligandumnak a receptorhoz 

kötődése a célsejtben kétféle fő következménnyel 

járhat: a sejtmagban meghatározott gének átírása 

történik, vagy pedig egyes fehérjék működése vál-

tozik meg. Ez utóbbi például azt jelentheti, hogy 

bizonyos enzimek, illetve transzportfehérjék akti-

válódnak, illetve inaktiválódnak a célsejtben. Az 

azonos receptort tartalmazó, különböző szöveti sej-

tekben is lehetnek eltérő fehérjék, ezért ugyan-

annak a jelmolekulának ugyanolyan receptorhoz 

történő kötődése eltérő hatást válthat ki a célsej-

tekben. 
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1. A szabályozó működések elvi alapjai

ÚJ FOGALMAK

Receptormolekula, ligandum, jelátvitel, parakrin kommunikáció, endokrin (= hormonális) kommuni-

káció, szinapszis, réskapcsolat, receptormintázat, neuroendokrin rendszer, szabályozás, vezérlés

1 Miért van szükség a sejtek közötti kommuni-

kációra?

2 Sorold fel a sejtek közötti kommunikáció típu-

sait, s jellemezd az ezek közötti hasonlóságokat, 

eltéréseket!

3 Mi a receptormintázat jelentősége a kommuni-

kációs hatások kialakulásában?

Kérdések és feladatok

4 Mivel magyarázható a kommunikációs hatások 

megszűnése?

5 Hasonlítsd össze az idegi és a hormonális sza-

bályozás jellemzőit!

6 Mi a különbség a szabályozás és a vezérlés kö-

zött? Mivel magyarázható a szabályozási folya-

matok nagy aránya a szervezetben? 

A szabályozómolekulák hatásának 

megszűnése

Az intercelluláris kommunikációban részt vevő jel-

zőmolekulák hatása a kibocsátás után nem tarthat 

örökké, hiszen az lehetetlenné tenné a változó kör-

nyezethez való alkalmazkodást. 

A jelmolekula és a receptor összekapcsolódása 

kémiai szempontból megfordítható folyamat, 

amelynek iránya a ligandum koncentrációjától függ. 

A szabad jelmolekulák a célsejtek környezetéből 

két ok miatt tűnnek el. Vagy elbomlanak, vagy a 

kibocsátó sejt visszaveszi őket – ez utóbbi akkor 

jöhet szóba, ha a kibocsátó sejt a célsejt közvetlen 

közelében található, tehát elsősorban a parakrin 

kapcsolatok és a szinapszisok esetén.

Hormonális és idegi szabályozás

Az endokrin szabályozásban részt vevő szabályozó-

molekulák, a hormonok mirigysejtek váladékával a 

testfolyadékba kerülnek, és ennek közvetítésével 

jutnak el a szervezet más sejtjeihez, szabályozzák 

azok működését. A hormonok hatása ezen az úton 

viszonylag lassan alakul ki, de általában tartós. Az 

idegrendszer szabályozó hatása az idegsejtek nagy 

sebességgel terjedő elektromos jelei révén gyorsan 

kialakul, de többnyire csak rövid ideig tart. Mind-

ebből következik, hogy hormonális rendszerünk 

általában a szervezet működésének hosszan tartó 

alapjelenségeit állítja be, az idegrendszer pedig a 

gyorsabb folyamatokat szabályozza. Jól példázza 

ezt, hogy egy forró tárgy érintésekor – az idegi sza-

bályozásnak köszönhetően – kezünket tizedmá-

sodpercek alatt elkapjuk, viszont a test növekedését 

kísérő anyagcsere-változások beállítása a hormon-

rendszer szabályozó hatásával magyarázható. A két-

féle szabályozórendszer egymással szoros kapcso-

latban áll, együttműködik, együttesüket neuro -

endok  rin rendszernek nevezik (neuro = idegi, 

en dokrin = belső elválasztású).

Szabályozás és vezérlés

A szabályozás biológiai jelentése, hogy a szövetek, 

szervek működéséről folyamatosan jelzések érkez-

nek a szabályozást végző sejtekhez, szervekhez, 

amelyek az információk feldolgozása alapján szük-

ség esetén módosítják a szövet, szerv működését. 

A vérplazma glükózkoncentrációjának, vagyis a 

vércukorszintnek a növekedése például az inzulin 

nevű hormon termelődéséhez vezet. Inzulin hatá-

sára a vércukorszint csökken, emiatt pedig az inzu-

lintermelés is mérséklődik. A szabályozás eredmé-

nyeként a vérplazmában a szőlőcukor koncentrá-

ciója viszonylag szűk határok közt ingadozik. 

A vezérlés ezzel szemben egyirányú folyamat: 

a központ hat alapvetően a szervek működésére, s 

ezt a hatást visszajelzések alig befolyásolják. Ilyenek 

általában a ritmusszabályozó működések, például a 

nők menstruációs ciklusának kialakítása. Az élő 

szervezetek működését általában szabályozási fo-

lyamatok befolyásolják, a központi vezérlés ritkább.
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1 1

 Az idegszövet felépítése
  Az idegsejt nyugalmi állapota: 
a nyugalmi potenciál
  Az idegsejt ingerülete: az akciós-
potenciál-hullám
   A helyi potenciálok és a frekvencia-
kód
 Az ingerület terjedése az axonon

2.lecke

Az idegsejtek 
működésének 
alapjai

Hogyan tudnak a sejtek elektromos 

jeleket továbbítani?

H

je

Idegszövet – Az idegsejtek nyúlványai behálózzák 

a testet, eljutnak minden szervhez. Ez a hálózat 

kapcsolatot teremt a szövetek, szervek sejtjei kö-

zött, és gyorsan futó elektromos jel révén összehan-

goltan szabályozza azok működését.

Ioncsatornák – A sejthártya fehérjéi, amelyek bi-

zonyos hatásokra kinyílnak, és így lehetővé teszik 

valamely ion átjutását a membránon. A transzport 

passzív, az ion a koncentrációkülönbség kiegyenlí-

tődése irányában áramlik.

Ionpumpák – A sejthártya fehérjéi meghatározott 

ionokat juttatnak át a membránon aktív transzport-

tal a koncentrációkülönbség növelése irányába. Az 

ionpumpák működéséhez ATP szükséges.

Az ingerlékenység az élővilágban általános, fontos 

életjelenség, az emberi szervezetnek is alapvető 

sajátsága. Bizonyos hatásokra, az ingerekre szer-

vezetünk sejtjei meghatározott módon válaszolnak. 

Ha a sejteket inger éri, ingerületi állapotba kerül-

nek, vagyis megváltozik az anyagcseréjük. Az úgy-

nevezett ingerlékeny sejtekben, például az ideg-, az 

izom- és a mirigysejtekben az anyagcsere gyors 

módosulása miatt elektromos feszültségváltozás 

alakul ki. Ezt az ingerületi állapotot egyes ionok-

nak a sejthártyán keresztül történő mozgásai hoz-

zák létre. Az ingerület továbbításán, vagyis az 

 ingerületvezetésen azt értjük, hogy ez a feszült-

ségváltozás a sejthártyán tovafut. A szervezet kü-

lönböző sejtjei közötti kapcsolatteremtésre, az 

 ingerület továbbítására és feldolgozására speciali-

zálódott az idegsejtekből és gliasejtekből álló ideg-

szövet.

Az idegszövet felépítése

Az idegsejtek, más néven neuronok nyúlványos 

sejtek (2.1. ábra). Központi, sejtmagot tartalmazó 

részük a sejttest. Rövid, gazdagon elágazó nyúlvá-

nyaik a dendritek. Általában ezek veszik föl az in-

gert és továbbítják az ingerületet a sejttest felé. 

A nyúlványok másik típusa a hosszabb, kevéssé el-

ágazó axon, amelyből sejtenként általában egy van. 

Az axon a sejttest felől az axonvégződés felé vezeti 

az ingerületet. A gerinces állatok idegszövetének 

jellemzője, hogy az axonok felszínén a gliasejtek 

ellaposodott nyúlványai többszörösen feltekered-

nek. Így sok membránrétegből álló burkolat jön 

létre, amelyet velőshüvelynek nevezünk. A velős-

hüvely szakaszai között az axonon rövid csupasz 
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2. Az idegsejtek működésének alapjai

sejten
kívüli 
tér

feszültségmérő

mikro-
elektródák

citoplazma

2.3. ábra. A nyugalmi 
potenciál

sejten belüli tér

2.1. ábra. Az idegszövet sejtjei

dendritek

sejttest

gliasejt magja

axon

axon

szinapszis

befűződés

gliasejtekből felépülő 
velőshüvely

id

eg
rost k

eresztmetszete

membránrészletek, úgynevezett befűződések talál-

hatók. A velőshüvely egyrészt biztosítja a hosszú 

axon anyagforgalmát, másrészt szigetelőréteget hoz 

létre, aminek köszönhetően az ingerületvezetés se-

bessége sokszorosára növekedik. A velőshüvelyes 

axon neve idegrost.

Az idegsejt axonjának lehetnek elágazódásai, 

ezek vége pedig rendszerint erősebben elágazó vég-

fácskában folytatódik. A végfácskák bunkószerűen 

megvastagodott végződései egy másik idegsejttel, 

izomsejttel vagy mirigysejttel létesítenek kapcsola-

tot, más szóval szinapszist (2.1. ábra). A szinap-

szisban a két sejt membránját keskeny szinaptikus 

rés választja el egymástól. A szinapszisok felépíté-

séről és működéséről a következő leckében bőveb-

ben lesz szó.

A neuronok típusai

A neuronok nyúlványaik előfordulása és száma sze-

rint alapvetően négy csoportba sorolhatók. A leg-

gyakoribb soknyúlványú (multipoláris) idegsej-

teknek sok dendritje és egy axonja van. Ezenkívül 

dend rit nélküli egynyúlványú (unipoláris), valamint 

kétnyúlványú (bipoláris) idegsejtek is megtalálha-

tók például a szemgolyó ideghártyájában. A gerinc-

velőbe ingerületet továbbító (úgynevezett érző-) 

neuronok pedig, mint a későbbiekben látni fogjuk, 

„álegynyúlványú” (pszeudounipoláris) sejtek (2.2. 

ábra). 

Az idegsejt nyugalmi állapota: 

a nyugalmi potenciál

Említettük már, hogy az idegsejtek elektromos 

 jelek formájában továbbítják az információt a szer-

vezetben. De hogyan alakulnak ki ezek az elektro-

mos jelek? Milyen anyagcsere-folyamatok állnak a 

neuronok ingerlékenységének hátteré ben?

Ha egy nyugalmi állapotban lévő idegsejt 

axonjának eredésénél, a sejthártya külső és 

belső felszínén elhelyeznek egy-egy mi-

niatűr elektródot (ún. mikroelektródot), 

az tapasztalható, hogy a membrán két olda-

la között millivoltban (mV) mérhető poten-

ciálkülönbség (feszültség) mutatható ki (2.3. ábra). 

Ennek oka abban keresendő, hogy a sejten kívüli 

és a sejten belüli folyadéktér ioneloszlása eltérő. 

2.2. ábra. Az idegsejtek típusai

velős-
hüvely

sejt-
mag

axon

soknyúlványúegynyúlványú kétnyúlványú álegynyúlványú

dendritek
Na+

fehérje

K+

12
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2. Az idegsejtek működésének alapjai

sejt-
hártya

sejten
kívüli tér

sejten
belüli tér

2 K+
ATP

ADP
 + P

3 Na+

2.6. ábra. A K–Na-pumpa működése

A sejten belül magasabb a K+-ionok és alacso-

nyabb a Na+-ionok koncentrációja, mint a sejten 

kívül (2.5. ábra). 

Az eltérő ioneloszlást a sejthártyában lévő fehér-

jék alakítják ki. A K–Na-pumpa aktív transzporttal 

K+-ionokat juttat a sejt belsejébe, és helyettük Na+-

ionokat ad le a sejten kívüli térbe (2.6. ábra). Álta-

lában 2 káliumion bepumpálását 3 Na-ion kipum-

pálása kíséri, miközben a folyamat energiaigényét 

1 ATP hidrolízise fedezi. Ez a transzportfolyamat 

tehát önmagában is pozitív töltésű ionokban gaz-

dagítja a sejt külső felszínét, miközben a sejten be-

lül a fehérjék és a Cl–-ionok negatív töltéstöbbletet 

hoznak létre. 

A sejthártyában a K–Na-pumpa mellett Na+- és 

K+-csatornák is találhatók. Ezek olyan membránfe-

hérjék, amelyeken keresztül a Na+-, illetve a K+-

ionok juthatnak át a membránon. Nyugalmi álla-

potban a Na+-csatornák szorosan zártak. A K+-

csatornák viszont kismértékben átjárhatók, lehetővé 

teszik, hogy a koncentrációkülönbség miatt K+-

ionok lépjenek ki a sejtből a sejten kívüli térbe. 

A K+-ionok kiáramlása azonban korlátozott, mivel 

a sejthártya belső felszínén lévő negatív töltésű 

fehérjeanionok vonzó hatása akadályozza a katio-

nok távozását. Nyugalmi állapotban tehát a sejthár-

tya külső felszínén pozitív töltésű részecskék (első-

sorban Na+-ionok), belső felszínén pedig negatív 

töltésű részecskék (főleg fehérjeanionok) sorakoz-

nak (2.3. ábra). A membrán belső felületén negatív, 

a külsőn pedig pozitív töltésréteg található, vagyis a 

membrán polarizált. A sejthártya két oldala között 

emiatt potenciálkülönbség (feszültség) mérhető, 

amit nyugalmi potenciálnak nevezünk. A nyugal-

mi potenciál értéke idegsejtek esetében általában kb. 

–70 mV. (A nyugalmi potenciál előjele azért negatív, 

mert megállapodás szerint a sejthártya belső olda-

lának töltésviszonyait hasonlítjuk a külsőhöz.)

Az idegsejt ingerülete: 

az akcióspotenciál--hullám

Ha a nyugalmi állapotban lévő idegsejtet megfele-

lő erősségű inger éri, akkor hatására jellegzetes 

elektromos változás, akcióspotenciál-hullám ala-

kul ki a membránon (2.7. ábra). A folyamat kez-

Olvasmány
A gliasejtek száma az idegszövetben a becslések szerint akár a tízszerese is lehet az 

idegsejtek számának. A gliasejtek nagyon sokféle módon segítik a neuronok műkö-

dését. Azonkívül, hogy bizonyos gliasejttípusok alakítják ki a velőshüvelyt, a gliasejtek 

jól fejlett sejtváza támasztékot nyújt az idegsejteknek. Egyes gliasejtek nyúlványai 

körülveszik az idegrendszerben futó kapillárisokat, és azon egy nagyon erősen 

záródó réteget alkotva megakadályozzák, hogy különböző, a vérben található, eset-

legesen káros anyagok bekerüljenek az idegszövetbe (2.4. ábra). Speciális gliasejtek 

biztosítják az idegszövet immunológiai védelmét is.

Érdekességek a gliasejtekről

2.4. ábra. A gliasejtek nyúlványai védőréteget 
képeznek a kapillárisok körül

2.5. ábra. Ionok koncentrációja a sejtben és a sejten 
kívül

Összetevő 
Sejten belüli tér 

(mmol/dm3)

Sejten kívüli tér 

(mmol/dm3)

Nátriumion 5–15 145 

Káliumion   140    5 

Kloridion 5–15 110 
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2. Az idegsejtek működésének alapjai

detén az ingerlés hatására a Na+-csatornák rövid 

időre megnyílnak, aminek következtében – a kon-

centrációkülönbségnek megfelelően – gyorsan Na+-

ionok áramlanak a sejtbe (2.8. ábra). A kationok 

bejutása miatt a sejthártya két oldala közötti töltés- 

és potenciálkülönbség megszűnik, ez a folyamat a 

depolarizáció. A jelentékeny Na+-be áramlás miatt 

a sejthártya belső felszínén rövid időre a Na+-ionok 

kerülnek túlsúlyba, ezért a membrán töltése meg-

fordul: a belső felszíne válik pozitívvá. A membrán-

potenciál legnagyobb értéke, a csúcspotenciál kb. 

+30 mV. A következő lépésben a megnövekedett 

membránpotenciál hatására a Na+-csatornák gyor-

san bezáródnak, a K+-csa tornák viszont kinyílnak. 

Az utóbbiakon keresztül a passzív transzporttal 

K+-ionok áramlanak ki a sejtből. A sejthártya belső 

oldalán ismét a negatív töltések kerülnek túlsúly-

ba, ez a folyamat a repo la rizáció (2.9. ábra). Az 

ak cióspotenciál-hullám lezajlása után a K+-csator-

nák is záródnak, a K–Na-pumpa helyreállítja az 

ere deti ioneloszlást, s újból visszatér a nyugalmi 

po tenciál. 

Amíg a membránpotenciál a repolarizáció során 

el nem éri ismét a nyugalmi potenciál értékét, addig 

a Na+-csatornák nem aktívak, nem nyithatók újra. 

Ezért az akcióspotenciál-hullám lezajlása közben a 

membrán nem ingerelhető, ez a refrakter szakasz 

(2.10. ábra). Ennek a jelenségnek az a következmé-

nye, hogy az egymást követő akcióspotenciál-hul-

lámok nem adódhatnak össze, hanem külön-külön 

teljes egészében lezajlanak egymás után. 

A helyi potenciálok és 

a frekvenciakód

Akcióspotenciál-hullám csak akkor alakul ki, ha az 

inger erőssége meghalad egy minimális értéket, az 

ingerküszöböt. A gyenge, küszöb alatti ingerek 

hatására is nyílnak egyes Na+-csatornák, amelyek 

lehetővé teszik Na+-ionok beáramlását és ezáltal a 

membránpotenciál megváltozását, ám ez még nem 

jár akcióspotenciál-hullám kialakulásával. Az in-

gerlés helyén kialakuló, gyenge membránpotenciál-

változást helyi (lokális) potenciálnak nevezzük. 

Mivel ilyenkor a membránon mérhető potenciál-

különbség csökken, az ilyen lokális potenciál esetén 

hipopolarizációról beszélünk (hipo = kevesebb, 

kisebb). A helyi potenciálok nagysága az inger 

erősségétől függ. Akcióspotenciál-hullám akkor 

alakul ki, ha az ingerküszöböt elérő vagy meghala-

2.7. ábra. Az akcióspotenciál-hullám lefutása

2.8. ábra. Ionok áramlása a membránon keresztül 
az akcióspotenciál-hullám lezajlása során

nyugalmi állapot

sejten belüli tér

sejten kívüli tér

depolarizáció repolarizáció

K–Na-pumpa

zárt Na+-csatorna zárt Na+-csatornanyitott Na+-csatorna

nyitott K+-csatorna

K+ K+

2.9. ábra. A membrán áteresztőképességének változásai

2.10. ábra. A refrakter szakasz időtartama

Na+
Na+ Na+
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2. Az idegsejtek működésének alapjai

Olvasmány
Az idegsejtek működésének, elektromos sajátságainak vizsgálata az 1930-as években kezdődött a közön-

séges kalmár nevű fejlábú állat óriási méretű idegsejtjein. Ez a gyors mozgású tengeri ragadozó a köpeny-

üregből egy tölcsérszerű nyíláson keresztül nagy sebességgel vizet fúj ki, így úszik. A tölcsér izmainak 

működését szabályozzák azok az idegsejtek, amelyek csupasz axonja akár 10 cm hosszú is lehet, átmérője 

pedig elérheti az 1 mm-t! Az óriási axont kipreparálták az állat testéből és megfelelő oldatba helyezték. 

Mikroelektródok segítségével meghatározták nyugalmi potenciálját, mérték az ingerületvezetés sebességét. 

Megállapították, hogy minél nagyobb az axon átmérője, annál gyorsabban vezeti az ingerületet. Az óriás-

axonnal végzett kutatások nagyon nagy előrelépést jelentettek az elemi idegi jelenségek felderítésében.

Japánban különös szokás az erősen mérgező gömbhalfélékből (fugu) készült étel fogyasztása. Ha a szakács 

nem megfelelően készíti elő a halat, akkor halálos mérgezést okozhat. A hal egyes részeiben élő baktériu-

mok ugyanis nagyon erős idegmérget, ún. tetrodotoxint termelnek. A tetrodotoxin az ideg- és izomsejtek 

Na+-csatornáihoz kötődik, és ezek működését meggátolva akadályozza az ingerületvezetést. A méreg már 

rendkívül kis mennyiségben is végzetes lehet. A halál közvetlen oka a légzőizmok bénulása. A halálos 

veszedelem ellenére sokan kipróbálják az egyébként nem is kifejezetten ízletes, ám méregdrága ételt. Keress 

képet a fuguról!

Csupasz óriásaxon

Fugu

dó inger hatására kialakuló helyi potenciál elér egy 

bizonyos értéket, a küszöbpotenciált, ami általában 

–50 és –60 mV között van (2.11. ábra). Az axon 

eredésénél ugyanis potenciálváltozásra érzékeny, 

ún. feszültségfüggő Na+-csatornák találhatók a 

membránban. Ezek a küszöbpotenciál hatására egy-

szerre kinyílnak, és lezajlik az akcióspotenciál-hul-

lám, amely végighalad az axonon. 

Az akcióspotenciál-hullám lefutása jellemző az 

adott sejtre. A különböző sejttípusok nyugalmi, 

2.11. ábra. Az inger erőssége meghatározza a helyi 
potenciál nagyságát

2.12. ábra. Az inger erőségétől függően helyi potenciál 
vagy akcióspotenciál-hullám alakul ki

illet ve csúcspotenciál-értékei eltérhetnek egymás-

tól. A csúcspotenciál értéke nem függ az inger erős-

ségétől (2.11. ábra). Az inger intenzitása az ideg-

sejtről elvezetett akcióspotenciál-hullámok sűrűsé-

gében, vagyis frekvenciájában mutatkozik meg. 

Minél nagyobb az inger intenzitása, annál nagyobb 

frekvenciában követik egymást az akcióspotenciál-

hullámok (2.12. ábra). Ezt a jelenséget úgy is mond-

hatjuk, hogy az ingererősséget a neuronok frekven-

ciakódra fordítják le.

akcióspotenciál-hullámok
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2. Az idegsejtek működésének alapjai

ÚJ FOGALMAK

Dendrit, sejttest, axon, gliasejt, velőshüvely, idegrost, nyugalmi potenciál, akcióspotenciál-hullám, de-

polarizáció, csúcspotenciál, repolarizáció, refrakter szakasz, K+-csatorna, Na+-csatorna, K–Na-pumpa, 

ingerküszöb, helyi (lokális) potenciál, hipopolarizáció, frekvenciakód, ugrásszerű/szaltatorikus ingerü-

letvezetés

1 Ismertesd az idegsejtek felépítését! Készíts raj-

zot is!

2 Magyarázd el azokat a folyamatokat, amelyek 

során mérhető potenciálkülönbség alakul ki a 

nyugalomban levő idegsejt sejthártyájának két ol-

dala között!

3 Rajzold fel az akcióspotenciál-hullám görbéjét, 

nevezd meg a görbe egyes szakaszait!

Kérdések és feladatok

4 Értelmezd a következő kifejezéseket, és magya-

rázd el, mi a kapcsolat közöttük: lokális poten-

ciál, akcióspotenciál-hullám, feszültségfüggő Na+-

csatorna!

5 A 2.13. ábrát oszd fel függőleges vonalakkal 

értelemszerűen négy részre, és magyarázd el a 

négy ábrarészlet eltéréseit!

6 Elemezd, mi a különbség a csupasz axon és az 

idegrost ingerületvezetése között!

Az ingerület terjedése az axonon

A velőshüvely nélküli, csupasz axonon az akciós-

potenciál-hullám a szomszédos membránterületet 

ingerli. A küszöbpotenciál elérésekor az adott 

membránterülethez közeli nátriumcsatornák ki-

nyílnak, ezzel a szomszédos membránfelszínen is 

elkezdődik az akcióspotenciál-hullám. Így az inge-

rület az axon membránján pontról pontra terjedve 

halad az axonon (2.13. ábra). 

A velőshüvellyel borított axonokon sokkal gyor-

sabban terjed az ingerület, mivel az akciós potenciál-

hullám csak a befűződési pontokban alakul ki, a 

velőshüvellyel borított területeken nem. Ennek az 

a magyarázata, hogy a velőshüvellyel borított axon-

memb ránokban nincsenek feszültségfüggő Na+-csa-

tornák, csak a befűződések csupasz membránjában. 

Az ingerület az idegrostokon tehát befűződésről 

befűződésre, ugrásszerűen terjed, ezt szal ta to rikus 

ingerületvezetésnek nevezik. 

Az ingerület terjedési sebessége a velőshüvely 

nélküli, csupasz axonok hosszában néhány m/s, a 

gerincesek velőshüvelyes axonjain pedig elérheti 

a 120 m/s-t is.

2.13. ábra. Az akciós potenciál-hullám terjedése a csupasz axonon. A jelölések alapján döntsd el, melyik irányban 

terjed az ingerület az ábra szerinti axonon!

K+-csatornák 
nyitása, 

repolarizáció

Na+-csatornák 
nyitása, 

 depolarizáció

küszöb-
potenciál 

kialakulása

nyugalmi 
potenciál

+30

0

–55

–70

Na+

Na+

K+

K+

16

Id
eg

i s
za

b
ál

yo
zá

s 
é

s 
é
rz

é
ke

lé
s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   16NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   16 2020. 03. 19.   15:27:232020. 03. 19.   15:27:23



17

  Az ingerület terjedése a sejtek 
között: szinapszisok
  A posztszinaptikus sejt szerepe
 Tanulás az idegsejtek szintjén
 A szinapszisműködés befolyásolása

3.lecke

A szinapszis

Egy idegsejt is tud tanulni?E

Exocitózis – A sejtben levő egyes molekulák apró 

membránhólyag belsejébe kerülnek, s ezek a memb-

ránhólyagok a sejthártya belső felületéhez kapcso-

lódnak, majd a tartalmuk a sejten kívüli térbe kerül.

Az idegsejtek ingerülete elektromos jel, akciós -

potenciál-hullám formájában továbbítódik az axo-

non. Az információfeldolgozás következő folyama-

ta során az ingerület egy másik sejtre lép át, sejtről 

sejtre halad tovább valamely végrehajtó sejt felé.

Az ingerület terjedése a sejtek 

között: szinapszisok

Az akcióspotenciál-hullám a sejttest felől végig-

halad az axonon. Amikor eléri az axonvégződést, a 

szinapszis útján adódhat tovább a következő sejtre 

(3.1. ábra). Az ingerület a preszinaptikus sejten 

érkezik. Az axon végbunkójában membránnal ha-

tárolt szinaptikus hólyagok vannak, amelyek inge-

rületátvivő anyagot, más néven transzmittert tar-

talmaznak. Az akcióspotenciál-hullám hatására a 

transzmitter exocitózissal a szinaptikus résbe ürül, 

majd megkötődik a posztszinaptikus sejt memb-

ránjának receptorfehérjéin. Ezt a folyamatot a szi-

napszis „kisülésének” nevezik. A transzmitter kötő-

dése következtében megváltozik a fogadó sejt ion-

csatornáinak áteresztőképessége. Ennek kétféle 

hatása lehet a fogadó sejtre: serkentő vagy gátló. 

A serkentő szinapszisok posztszinaptikus 

membránjában az ingerületátvivő anyag hatására a 

Na+-csatornák kinyílnak, így hipopolarizációs jel-

legű helyi potenciál alakul ki. A helyi potenciál 

gyengülve tovaterjed a posztszinaptikus idegsejten. 

Ha a potenciálkülönbség az axoneredésnél eléri a 

3.1. ábra. A szinapszis felépítése

preszinaptikus 
sejt

preszinaptikus 
membrán

posztszinaptikus 
membrán

posztszinaptikus sejt
akcióspotenciál-
hullám

szinaptikus 
hólyagok

axon-
végződés

szinaptikus rés transzmittert megkötő 
receptorok

exocitózissal ürülő 
transzmitter
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3. A szinapszis

küszöbpotenciált, akkor ott akciós potenciál-hullám 

jön létre. Serkentő szinapszisokat az idegsejtek má-

sik neuronnal vagy eltérő sejttípusokkal, például 

izom- vagy mirigysejtekkel is létesíthetnek. A ser-

kentő szinapszisok jellemző ingerületátvivő anyaga 

a glutaminsav nevű aminosav, valamint az acetil-

kolin. 

A gátló szinapszisok ingerületátvivő anyagának 

hatására néhány millivolttal fokozódik a poszt-

szinaptikus membrán polarizáltsága. Ennek két fő 

oka lehet. Egyes gátló szinapszisokban a transz mit-

ter kötődése hatására kinyíló Cl–-csatornákon ke-

resztül kloridanionok áramlanak a sejtbe. Más ese-

tekben a K+-csatornák nyílnak ki, és rajtuk keresz-

tül K+-ionok áramlanak ki a sejtből. Mindkét 

esetben a membrán belső felszíne negatívabbá vá-

lik, vagyis hiperpolarizáció alakul ki, amely a helyi 

potenciál másik típusa. A fogadó sejt ekkor csak 

erősebb ingerrel hozható ingerületbe. Gátló szinap-

szis csak idegsejtek között fordul elő. A gátló szi-

napszisok gyakran γ-aminovajsav vagy glicin 

transzmitterrel működnek. 

Jól tudjuk, a sejtek közötti kommunikációra 

szolgáló ligandumok hatása attól függ, hogy a cél-

sejtben milyen receptorhoz kötődnek. Nem csodál-

kozhatunk tehát, ha az ingerületátvivő anyagok egy 

része serkentő vagy gátló hatású is lehet, a 

posztszinaptikus sejt receptorától függően. Erre jó 

példa a noradrenalin, amely egyes szinapszisokban 

serkentő, másokban gátló hatású transzmitter.

A posztszinaptikus sejt szerepe

Egyetlen serkentő szinapszis kisülése hatására hipo-

polarizációs jellegű helyi potenciál jelenik meg, 

amelyet serkentő posztszinaptikus potenciálnak 

nevezünk. A gátló szinapszisok működésekor pedig 

a membránon mérhető potenciálkülönbség növek-

szik, vagyis hiperpolarizációval járó helyi potenciál 

alakul ki, az ún. gátló posztszinaptikus potenciál. 

Egy-egy idegsejt többezernyi szinapszist fogad. 

A dendriteken és a sejttesten kialakult serkentő és 

gátló helyi potenciálok az axoneredésnél összeg-

ződnek, s ha eredőjük eléri a küszöbpotenciált, ak-

kor ott akciós potenciál-hullám jön létre (3.2. a) 

ábra). Ha egyidejűleg sok (legalább 6-8) serkentő 

szinapszis ingerel egy sejtet, ez elegendő lehet ah-

hoz, hogy a fogadó sejt akciós potenciál-hullámot 

bocsásson ki. Ugyanezzel az eredménnyel járhat, ha 

egyetlen axonon nagy frekvenciával érkezik az 

akciós potenciál-sorozat. Ennek hatására gyors egy-

másutániságban sokszor kisül egy serkentő szinap-

szis. Ekkor a posztszinaptikus sejten a kisülésen-

ként növekvő helyi potenciál elérheti a kü szöb-

potenciált (3.2. b) ábra).

Mindezen események bonyolult kölcsönhatása 

nagyon érzékeny szabályozást tesz lehetővé a neu-

ronok működésében. A serkentő és gátló szinaptikus 

jelek összegződve idézhetik elő a fogadó idegsejt 

axonján az akciós potenciált vagy az akcióspoten-

ciál-sorozatot.

–70

–55

+30
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összegződés
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3.2. ábra. Szinapszisok működése által kiváltott posztszinaptikus potenciálok összegződése az axoneredésen

a) Térbeli 
összegződés

b) Időbeli 
összegződés
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3. A szinapszis

Tanulás az idegsejtek szintjén

Az axoneredésnél keletkezett akciós potenciálok 

nemcsak az axonon futnak tova, hanem visszater-

jedhetnek az idegsejt dendritjeire is is. A visszater-

jedő akciós potenciál hatására a dendritből is fel-

szabadulhatnak átvivőanyagok, amelyek a dendriten 

végződő preszinaptikus végződések működését ser-

kentik. Emellett a visszaterjedő akciós potenciálok 

hatására a posztszinaptikusan keletkező lokális po-

tenciálok nagysága is megnövekszik. Így minél több 

akciós potenciál alakul ki egy idegsejtben, annál 

nagyobb lesz a hozzá érkező szinapszisok haté-

konysága. Ez a mechanizmus elősegíti az ingerület 

minél gyorsabb terjedését egy „bejáratott” neuron-

hálózaton keresztül. Ez a jelenség lehet a tanulás 

egyik legegyszerűbb módja az idegsejtek működé-

sének szintjén. 

A tartósabb, hosszabb távú tanulás lehetőségét az 

biztosíthatja, ha a gyakran működő szinapszisokban 

a posztszinaptikus membránban a transz mitter re-

ceptorainak száma, sűrűsége megnövekszik. Ennek 

következtében az együttműködő neuronok között a 

szinaptikus kapcsolatok tartósan megerősödnek. Ha 

a szinapszisok működése megritkul egy sejthálóza-

ton belül, akkor a transzmitter receptorok száma 

csökkenhet, így a kapcsolat gyengül.

A szinapszisműködés befolyásolása

A szinapszis kisülése után az ingerületátvivő anyag 

gyorsan lebomlik, vagy a preszinaptikus sejt vissza-

veszi, ezért nem tartós a hatása. A szinapszisokban 

lezajló folyamatokat sokféle anyag befolyásolhatja. 

Egyes hatóanyagok molekulája például hasonlít 

egy bizonyos átvivőanyag molekulájához, de a szi-

napszisból nem távozik el, ezeket a transzmitter 

agonistáinak nevezzük. Az agonisták tartósan in-

gerlik az adott szinapszisokat. Ilyen anyag például a 

nikotin, amelynek egyes hatásai azzal magyarázha-

tók, hogy az acetil-kolin-receptorok egyik fajtájához 

kötődik, és folyamatosan ingerli a fogadó sejteket. 

Vannak olyan hatóanyagok is, amelyek hozzákö-

tődnek a fogadó idegsejt membránjához a szinap-

szisban, de saját hatást nem fejtenek ki. Viszont 

azzal, hogy elfoglalják az ingerületátvivő anyag he-

lyét, gátolják a szinapszis működését. Az ilyen 

anyagok a transzmitter antagonistái. Egyes gyógy-

szerek például ilyen hatóanyagokat tartalmaznak.

Olvasmány
Igen sokféle gyógyszert használnak az orvosok, amelyek az ingerületvezetést, illetve a szinapszisok műkö-

dését befolyásolják. Ezek közül néhányat megemlítünk.

A legismertebb érzéstelenítő hatású anyagok, amelyeket például a fogorvosok is beadnak a fájdalmasnak 

ígérkező beavatkozás előtt, az idegsejtek Na+-csatornáit gátolják, ezáltal az érzőidegrostok ingerületveze-

tése megszűnik, nem alakul ki fájdalomérzet.

Egyes nyugtató-, illetve szorongásoldó szerek a központi idegrendszerben a γ-aminovajsavval működő 

szinapszisokban fokozzák a transzmitter gátló hatását. Ezáltal az agykéreg egyes területein az idegsejtek 

gátlás alá kerülnek, így blokkolódik a nyugtalanság, szorongás érzését létrehozó neuronhálózatok műkö-

dése.

Az elsősorban az időskorúakat fenyegető Alz heimer-betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek az agy-

velő egyes idegsejtjei közötti szinapszisokban az acetil-kolin lebontását gátolják, így a transzmitter tartó-

sabb és kiterjedtebb hatást gyakorolhat a posztszinaptikus sejtekre. Ezzel a betegek állapotának hanyatlá-

sa lassítható.

Közismert, hogy ugyanannak a transzmitternek a hatása különböző szöveti sejtekben eltérő lehet, mivel 

a sejteken más-más posztszinaptikus receptorok vannak. Ezt a gyógyszerek tervezése során messzeme nően 

ki is használják. Egyes hatóanyagok különböző sejteken meghatározott transzmitterek hatását serkentik, 

illetve gátolják, ezért a különböző transzmitterreceptorok agonista és antagonista vegyületei célzottan 

használhatók egyes kóros állapotok gyógykezelésére. Bizonyos betegségek esetén pedig a hiányzó 

transzmitter gyógyszerként történő bevitelével lehet a beteg állapotának javulását elérni.

Gyógyszerek

19

Id
eg

i s
za

b
ál

yo
zá

s 
é

s 
é
rz

é
ke

lé
s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   19NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   19 2020. 03. 19.   15:27:282020. 03. 19.   15:27:28



20

3. A szinapszis

ÚJ FOGALMAK

Szinapszis, pre- és posztszinaptikus neuron, ingerületátvivő anyag, transzmitter, serkentő szinapszis, 

gátló szinapszis, hiperpolarizáció, visszaterjedő akciós potenciál, agonista, antagonista

1 Rajzolj fel egy olyan szinapszist, amely két 

idegsejt között alakult ki! 

2 Az ingerületátvivő anyag felszabadulása milyen 

hatásokat válthat ki a fogadó sejten?

3 Hogyan függenek össze a következő fogalmak: 

serkentő szinapszis, lokális potenciál, akciós-

potenciál-hullám?

4 Egy szinaptikus axonvégződés működésbe lép. 

A posztszinaptikus sejten ennek hatására nem 

mutatható ki akciós potenciál-hullám. Említs két-

féle élettani okot, amellyel ez a tapasztalat megma-

gyarázható! (Az élettani ok azt jelenti, hogy drog-

hatás nem jöhet számításba.)

5 Az agy egyes neuronjai a dopamin nevű inge-

rületátvivővel működnek, s aktivitásuk fontos 

szerepet játszik a jó hangulat formálódásában. Az 

ecstasy fantázianevű anyag gátolja a dopaminbontó 

Kérdések és feladatok
enzim működését és a dopamin visszavételét a 

preszinapszisba. Hogyan változtatja a hatóanyag 

a kérdéses idegsejtek aktivitását és a hangulatot? 

Válaszodat indokold!

6 A fenilefrin és a prazosin nevű hatóanyag mo-

lekulája hasonlít a noradrenalinéhoz. A fenil-

efrin a központi idegrendszer számos területén 

ugyanolyan hatást vált ki, mint a noradrenalin. 

A pra zosin is ugyanazon szinapszisokra hat, de je-

lenlétében a preszinaptikus neuron kisülése esetén 

sem alakul ki ingerület a posztszinaptikus neuro-

non. A szinapszis működésének értelmezésével 

magyarázd a jelenséget!

7 Nyomozz utána, a következő két anyag

– honnan származik, 

– mely sejtekre és milyen hatást fejt ki, 

– mire használatos napjainkban, 

– felhasználása milyen veszélyt hordozhat!

a) tubokurarin; b) atropin.
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  Pszichoaktív anyagok, 
drogok
 Kábító hatású drogok
 Serkentőszerek
 Hallucinogén drogok
 Dizájnerdrogok

4.lecke

Pszichoaktív 
anyagok

Hogyan fejtik ki hatásukat a drogok?H

A pszichoaktív anyagok a központi idegrendszerre 

kifejtett hatásaik révén módosítják a tudatállapotot, 

a hangulatot, és hiányuk elvonási tüneteket okoz. 

Köznyelvi értelemben az illegális pszichoaktív 

anyagokat nevezik drogoknak. A jogi szaknyelv a 

„kábítószer” kifejezést használja e fogalom megne-

vezésére.

Pszichoaktív anyagok, drogok

A drogok tehát módosítják a gondolkodást, az ér-

zelmeket, a viselkedést – és emellett függőséget 

okoznak. A függőség (dependencia) azt jelenti, 

hogy a szer hiányában a szervezet már nem képes 

normális működésre, ezért a drog megvonásakor 

fi zikai hiánytünetek, és/vagy leküzdhetetlen lelki 

hiányérzet jelentkeznek. Az előbbit fi zikai függés-

nek, az utóbbit pszichés függésnek nevezzük. 

A szervezet a drog hatóanyagának túlzott meny-

nyisége elleni védekezésként fokozza annak le-

bontását, kiürítését. Emiatt a szert használónak 

egyre több anyagra van szüksége a kívánt hatás el-

éréséhez, így alakul ki a megszokás (tolerancia) 

(4.1. ábra).

4.1. ábra. A függőség és a megszokás szemléltetése

Módosult, kellemes tudati állapot

Normál tudati állapot

b
ev

it
t 

d
ro

g 
m

en
n

yi
sé

ge

első, második
droghasználat

megszokás

függőség

A drogok legnagyobb része a szinapszisok mű-

ködését befolyásolja (4.2. ábra). Ezeket az anyago-

kat hatásuk alapján hagyományosan három fő cso-

portba sorolják: a kábító, a serkentő és a halluciná-

ciót keltő szerek közé. Számos drognak többféle 

hatása is van, és az újabban megjelenő pszichoaktív 

anyagok hatása ezektől el is térhet.

A szenvedélybetegséget leegyszerűsítve ad-

dikciónak nevezik. Az addikció magába foglalja a 

drog keresésének és fogyasztásának kényszerét, 

a drog hatása iránti leküzdhetetlen vágyat. A drog-

használat előbb-utóbb a fogyasztó teljes élettevé-

kenységét uralja.
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4. Pszichoaktív anyagok

Kábító hatású drogok

Az ismertebb kábító hatású drogok kellemes han-

gulatot, szárnyalóan jó közérzetet, úgynevezett 

 eufóriát okoznak, a mindennapok problémáit el-

tüntetik. E drogok közül a legveszedelmesebbek az 

ópiumszármazékok, a legismertebb és legelterjed-

tebb pedig az alkohol.

Az alkohol sokféle módon befolyásolja az ideg-

sejtek működését, s ezek összegződve jelennek meg 

a szubjektív hatás kialakulásakor. A fogyasztó szá-

mára gyorsan megjelenő szubjektív hatásként oldó-

dik a feszültség, javul a kedélyállapot (4.3. ábra). Az 

önbizalom nő, az ítélőképesség viszont drasztiku-

san csökken, az utóbbiról azonban a fogyasztó nem 

tud, ami nagyon kedvezőtlen kombináció. A statisz-

tikai adatok szerint az autóvezetők által elfogyasz-

tott alkoholmennyiség emelkedésével rohamosan 

növekszik a közlekedési balesetek valószínűsége. 

Nagyobb mennyiségek mozgáskoordinációs zava-

rokat okoznak, ezek például dülöngélésben, illetve 

a célzott mozdulatok bizonytalanságában mutat-

koznak meg (4.4. ábra). A bőr erei tágulnak, ami 

egyrészt hamis melegségérzetet kelt, másrészt fo-

4.2. ábra. Különböző drogok hatása a szinapszisok működésére

A transzmitter szintézisének 
serkentése

A transzmittert tartalmazó 
membránhólyagok roncsolása, 
illetve a transzmitter 
 lebontásának serkentése

A transzmitter szintézis gátlása 
(pl. az enzim roncsolása)

A transzmitter felszabadulás 
serkentése

A transzmitter felszabadulás 
gátlása

A transzmitter felszabadulását 
gátló pre szinaptikus receptor 
blokkolása

A transzmitter felszabadulását 
gátló pre szinaptikus receptor 
aktiválása, serkentése

A poszt szinaptikus 
receptorhoz kötődve 
agonista hatás

A poszt szinaptikus receptor 
blokkolása antagonistaként

A transzmitter moleku lákat 
bontó  enzimek gátlása

A transzmitter  visszavételének 
vagy lebontásának gátlása

A szinapszis működését 
serkentő droghatások

A szinapszis működését 
gátló droghatások

4.4. ábra. Jelentősebb alkoholmennyiség elfogyasztása 
csökkenti az éberséget, rontja a mozgáskoordinációt

Olvasmány
Az alkoholnak a központi idegrendszerre kifejtett hatásai sokfélék, és még nem teljesen ismertek. Bizonyos 

gátló szinapszisokban a γ-aminovajsav receptorához kötődve erősíti a transzmitter gátló hatását. Egyes 

transzmitterek visszavételét gátolja, ezért ezek hatása viszont fokozódik. Ugyanakkor K+- és Ca2+-csatornák 

működését is módosítja, ezért az ingerületvezetés, illetve az ingerületátvivő anyagok felszabadulása meg-

változik. 

Az alkohol hatásmechanizmusa

4.3. ábra.Csekély mennyiségű alkohol hatása 
a hangulatra
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kozódik a hőleadás. A hipotalamusz hőszabályozó 

működése romlik, mindezek miatt hideg, téli idő-

ben nagy a kihűlés veszélye. 

A rendszeres alkoholfogyasztókban a lebontást 

végző enzimek termelése fokozódik, ezért egyre 

nagyobb mennyiségű alkohol szükséges a kívánt, 

„kellemes” tudati állapot eléréséhez – kialakul a 

megszokás. A függőség állapotában ital nélkül az 

alkoholbeteg ember közérzete rossz, a nagyobb 

mennyiségű alkohol a normál tudati állapot eléré-

séhez szükséges.

A heroin, a morfi n és más ópiumszármazékok 

(4.5. ábra) hatása arra vezethető vissza, hogy egyes 

szinapszisokban gátolják az ingerületátvivő anyag 

felszabadulását a preszinaptikus axonvégződésből, 

valamint a posztszinaptikus membránon a K+-csa-

tornák nyitásával hiperpolarizációt idéznek elő. 

Mindkét hatás gátolja az ingerület kialakulását. 

A heroint a máknövény kifolyó nedvéből, az ópi-

umból állítják elő kémiai eljárásokkal. Az ópium-

származékok használata nagyon rövid idő alatt 

teljes függőség kialakulásához vezet, személyiség-

romboló hatása óriási. További veszélye abból fa-

kad, hogy könnyen túladagolható, mivel kicsi a 

különbség a kábító hatás eléréséhez szükséges adag 

és a légzésbénulást okozó mennyiség között. 

A  kábítószerpiacon árult heroin tisztasága pedig 

bizonytalan. Ez is magyarázza, hogy évről évre sok 

heroinfogyasztó hal meg a szer túladagolása miatt.

Egyes kábító, nyugtató hatású szereket elterjed-

ten alkalmaznak a gyógyításban mint altatókat, 

fájdalomcsillapítókat, szorongásoldókat. Nagyon 

sok vegyületet kifejezetten ilyen céllal fejlesztettek 

ki a gyógyszerkutatók. Sajnos a kábítószer-haszná-

lók ezekkel az anyagokkal is visszaélnek.

Serkentőszerek

A serkentőszerek élénkítő hatásúak, gátolják a fá-

radtságérzet kialakulását. Az ilyen szerek használói 

túlfűtöttek, izgatottak, veszélyérzetük csökken, 

ezért kevéssé vagy egyáltalán nem mérlegelik csele-

kedeteiket, ami például gépkocsivezetőknél életve-

szélyes következménnyel járhat. A szervezet azon-

ban ilyenkor is fárad, így a szer hatásának  elmúlása 4.5. ábra. Drogok és felhasználásuk eszközei

Olvasmány
Az alkoholizmus lassan kialakuló, súlyos kór. A világ sok részén, Magyarországon is népbetegségnek számít, 

becslések szerint a lakosság 8-10%-át érintheti. 

Az egyén eleinte a feszültség oldására, érzelmi problémáinak csökkentésére fogyasztja az alkoholt. Ez 

egyfajta „önkezelés”, ami gyakran kombinálódik növekvő mértékű dohányzással, olykor egyéb drogok fo-

gyasztásával is. Az érintett egyénnek ebben az időszakban betegségtudata nincs, sőt tagadja az alkohol-

probléma létét. Ezt az is erősíti, hogy a környezet általában elnézi a nagyivást. Ebből az állapotból nő ki 

lassan a valódi függőség, az alkoholizmus, amit viszont már a közösség is mélyen elítél. A mértéktelen 

alkoholfogyasztás testi, pszichés, szociális és társadalmi következményei is drámaiak. Az alkoholbetegség 

máj-, idegrendszeri és pszichiátriai tünetek kialakulásához vezet: májzsugor, józanul is reszketés, mozgás-

koordinációs zavarok, memóriaromlás, elbutulás, szorongás jelenik meg. Az idegrendszeri tüneteket pszichés 

leépülés kíséri: a beteg személyisége megváltozik, összeomlik, korábbi önmagától is idegenné válik. Az al-

koholista a saját bajai okát külső tényezőkben keresi, mindent és mindenkit hibáztat, csak saját magát nem. 

A családi élet mindezek miatt felborul, az alkoholista kiszorul a korábbi társas kapcsolatrendszeréből, a 

munkahelyén sem tud helytállni, ezért gyakran állását veszti. Jövedelmi viszonyai bizonytalanná válnak, 

társadalmi környezete elfordul tőle, magára marad betegségével. A folyamat önerősítő, hiszen a beteg úgy 

érzi, hogy csak az alkohol marad vigaszul. Valójában azonban van lehetőség az alkoholizmus orvosi keze-

lésére, és az önszerveződő segítő csoportok is hatékonyan hozzájárulnak az érintettek támogatásához.

Alkoholizmus
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ezért valóságnak tűnik. Ezáltal csökkenti vagy tel-

jesen meg is szünteti a valóságérzetet. Hallucinogén 

hatású például az LSD, valamint az indiai kender-

ből készült marihuána (4.7. ábra) és hasis. Nagyobb 

adagokban a serkentő hatású drogok is hallucináci-

ókat idézhetnek elő.

Az LSD a természetben nem fordul elő. A ha-

tása alatt lévő ember gondolatai csaponganak, idő-

érzéke eltűnik. Fantasztikus látomások jelenhetnek 

meg, a gátlások felszabadulnak. A hatás kibontako-

zásakor a drogozó néha rettegni kezd a tudata, jó-

zan elméje elvesztésétől. Az LSD használóiban 

esetenként ellenállhatatlan vágy ébredhet a repülés-

re, ezért leugorhatnak a magasból. Jellemző utóha-

tása, hogy tartós memóriaromlást, agresszivitást 

okozhat. A diszkódrogok a serkentőszerek mellett 

gyakran tartalmaznak LSD-t is. 

A marihuánát és a hasist a köztudatban eléggé 

veszélytelen drognak tartják, mert halálos adagjuk 

nincs. Kisebb adagban a hangulat emelkedését, jó-

kedvet, az érzelmek felszabadulását idézik elő, és 

növelik az önbizalmat. Azonban a mérések szerint 

hatásuk alatt gyengül az emlékezet és lassul a gon-

dolkodás. Tartós használatuk alattomos következ-

ményekkel jár: az értelmi működések lassan káro-

sodnak, a memória gyengül, az érdeklődés, az am-

bíció csökken, ráadásul romlik az immunrendszer 

hatékonysága is.

Dizájnerdrogok

A kábítószerek hivatalos listája nem tud lépést tar-

tani a kínálat gyors növekedésével. A 20. század 

vége óta különösen felgyorsult az úgynevezett 

dizájnerdrogok terjedése. Ezek molekulaszerkezete 

és hatása az illegális drogokéhoz hasonlít, de a ké-

miai szerkezetük eltérése miatt nem szerepelnek a 

4.7. ábra. Marihuána és LSD-bélyeg

után kimerültség, levertség jelentkezik. A ser kentő-

szerek közé számos legális hatóanyag tartozik, töb-

bek között a dohány hatóanyaga, a nikotin, továbbá 

a kávéban és a teában található koff ein. Az illegális 

serkentő drogok közül legismertebbek az amfeta-

min nevű vegyület származékai (pl. a diszkódrogok, 

speed, ecstasy, 4.6. ábra) és a kokain.

Az amfetamin a noradrenalin felszabadulását 

serkenti a központi és a környéki idegrendszer ser-

kentő szinapszisaiban, ez magyarázza sokirányú 

élénkítő hatását. A diszkódrogok mellékhatásként 

növelik a testhőmérsékletet is, ami a diszkóban az 

intenzív mozgással együtt az erőteljes izzadás miatt 

gyors folyadékvesztést okoz. Ilyenkor fokozódik a 

folyadékigény, kínzó szomjúság lép fel.

A kokain a noradrenalinnal és más átvivő anya-

gok kal működő szinapszisokban gátolja a transz-

mit ter visszavételét a preszinaptikus sejtbe. A poszt-

szinaptikus neuron ezért egyfolytában ingerlődik, 

rajta az akciós potenciál-hullámok tartósan újra 

meg újra megjelennek. 

A nikotin emeli a vérnyomást, serkenti a szív-

működést, élénkíti az anyagcserét. A dohányzással 

kapcsolatban kialakuló és igen nehezen leküzdhető 

függést a nikotin alakítja ki. Bár a nikotin viszony-

lag kis mennyiségben is súlyos, akár halálos mérge-

zést is okozhat, a dohányzás legnagyobb veszélyét 

mégsem a nikotin, hanem a dohány égéstermékei 

jelentik. A szén-monoxid csökkenti a vér oxigén-

szállítását, ami az oxigénigényes szöveteket (pl. az 

idegszövetet) károsíthatja, a kátrányvegyületek pe-

dig rákkeltő hatásúak. A dohányzás, az alkoholfo-

gyasztáshoz hasonlóan, társadalmilag elfogadott 

droghasználat, noha súlyos egészségkárosító hatása 

közismert.

Hallucinogén drogok

A hallucinogén drogok érzékcsalódásokat, tehát 

inger nélkül észlelést okoznak. A hallucináció az 

érintett személyben a valódi érzékeléshez hasonlít, 

4.6. ábra. Ecstasy-tabletták
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4. Pszichoaktív anyagok

ÚJ FOGALMAK

Pszichoaktív szer, drog, függőség, fi zikai és pszichés függés, megszokás, kábító, serkentő és hallucino-

gén drogok, hallucináció

1 Határozd meg a drog fogalmát!

2 Mit jelent a függőség, és mit jelent a megszo-

kás? Nézz utána, hogy a leckében szereplő dro-

gok közül melyek használata vezet gyors megszo-

káshoz, melyeknek nagy a „dependencia poten ciál ja”!

3 Keress rá az interneten, mit jelent az addikció, 

milyen típusai vannak!

4 Készíts összefoglaló táblázatot a drogokról, 

amelyben hatásuk szerint csoportosítod az 

anyagokat! A leckében szereplő drogokon kívül to-

vábbiakat is foglalj bele!

5 Válassz példaként egy drogot, s ennek egy vagy 

több hatását részletesen elemezd! A tankönyv, 

továbbá más források felhasználásával írd le, hogy 

mely sejtek melyik részletét milyen mechanizmus 

Kérdések és feladatok
révén befolyásolja, s ez milyen úton vezet a hatás 

kialakulásához! 

6 Lapozd fel az előző tanévben használt tan-

könyvet, s keresd meg benne a másnaposság 

kialakulásának folyamatát!

7 Internetes és nyomtatott anyagok felhasználá-

sával egyéni vagy páros munkában készítsetek 

dolgozatot az alkoholfogyasztás akut (azonnali) és 

krónikus (hosszú távú) egyéni hatásairól, továbbá 

társadalmi hatásairól!

8 Mit jelent a „dizájnerdrog” kifejezés? 

9 Egyéni vagy pármunkában készítsetek két- 

három oldalas dolgozatot a partidrogok, illetve 

a di zájner drogok sokféleségéről, hatásaikról, elérhe-

tőségükről, veszélyeikről!

tiltólistákon, ezért jogi következmények nélkül ter-

jeszthetők. A dizájnerdrogok egy része nagyon ol-

csó, ezért fogyasztásuk és pusztító hatásuk sok he-

lyütt gyorsan terjed. Megnevezésük, fantázianevük 

félrevezetően megnyugtató képzetet kelt (biofű, 

legális fű, műfű, herbál, spice, kristály stb.), noha az 

egészséget éppúgy – vagy még gyorsabban és erő-

teljesebben – károsítják, mint a hagyományos dro-

Olvasmány
A köznyelvben a drog és a kábítószer fogalma összemosódik, de ez a pontatlanság sok tévedés forrása lehet. 

A hatályos jogszabályok sorolják fel, hogy mely anyag minősül kábítószernek és melyik nem. A szerek 

jelentős része tiltott, ezek terjesztése és fogyasztása büntetést von maga után. Tévedés azonban azt hinni, 

hogy csak a törvények által tiltott drogok károsak – a dizájnerdrogok mellett léteznek közismert legális 

drogok is –, elegendő csak az alkohollal és a dohányzással kapcsolatos népegészségügyi problémákra utalni. 

A központi idegrendszeri betegségek kezelésére szolgáló, orvosok által felírt gyógyszerek egy része 

szintén a drog kategóriájába tartozik. Bizonyos nyugtató, altató, szorongást csökkentő gyógyszerekkel 

kapcsolatos visszaélés, azoknak az előírtat meghaladó adagban történő fogyasztása gyógyszerfüggőséghez 

vezethet.

Drogok, kábítószerek

gok. A veszélyt fokozza, hogy a forgalomba kerülő 

drogkeverékek összetétele és hatóanyag-tartalma 

nagyon változatos, ezért a hatásuk és a hatásos 

adagjuk is kiszámíthatatlan. A dizájnerdrog-mérge-

zé sek esetén gyakran az orvosok is csaknem tehe-

tetlenek. Legbiztosabb védekezés ellenük – mint 

minden más drog ellen is – az, ha nem próbáljuk ki. 

Ennek biztosan nem lehet hátránya.
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Hogyan „tehetünk rendet” az idegrendszer 

szinte mindent szabályozó működései között?

H

sz

Az idegrendszer 
funkciója és 
felosztása

5.lecke

  Refl exek és neuronháló-
zatok
  Az idegrendszer felépí-
tése
  Az idegrendszer funkciói

Az idegrendszerünket alkotó sokmilliárdnyi ideg-

sejt a sejtnyúlványok, dendritek és axonok révén 

kölcsönösen együttműködő hálózatot hoz létre. Az 

együttműködés lényege, hogy az ingerületi jelek a 

sejthálózat végtelenül nagyszámú lehetséges útvo-

nalai közül szabályozottan, meghatározott szerepű 

utakat bejárva, más szövetek és szervek működését 

egymással és a környezet jellemzőivel összehangolja.

Reflexek és neuronhálózatok

Szerepük szerint a neuronoknak három fő típusát 

szokás megkülönböztetni. Az érzőidegsejtek inger 

felvételét végzik, vagyis a szervezetet kívülről érő 

vagy belső állapotát jelző hatásokra kerülnek inge-

rületbe. Egy- vagy kétnyúlványú idegsejtek, ingerü-

letük az axon útján általában a központi idegrend-

szerbe jut. A köztes idegsejtek (más néven inter-

neu ronok vagy asszociációs neuronok) soknyúl-

ványúak, axonjaik is sokszorosan elágazódnak. Két 

vagy több idegsejt között közvetítik az ingerületet. 

A végrehajtó idegsejtek, más szóval a moz gató-

neuronok az ingerületet a végrehajtó szervhez to-

vábbítják, például egy izomhoz vagy egy mirigyhez. 

Ezek multipoláris sejtek, amelyek fejlett dendrit-

rendszerükön gyakran többezernyi szinapszist fo-

gadnak. Az axonjukon kifutó ingerület hatására az 

izomsejt összehúzódik, a mirigysejt pedig elkezdi a 

váladéktermelést.

A refl ex az idegrendszer alapvető működése: 

valamilyen inger hatására az idegsejtek közremű-

ködésével meghatározott válaszreakció alakul ki. 

A refl ex létrejöttében szerepet játszó idegrendszeri 

kapcsolat a refl exív, amely érző-, köztes és mozgató-

idegsejt(ek)ből áll. Utolsó tagja a végrehajtó szerv, 

aminek működése a hozzá érkező ingerület hatásá-

ra megváltozik (5.1. ábra).

Amikor például szájunkba kerül az étel, a belőle 

kioldódó anyagok nyelvünk ízlelőbimbóiban inge-

rületet keltenek. Az ingerület az érzőneuronok 

axonján az agyvelőbe jut, ahol számos köztes ideg-

sejt közvetítésével a nyáltermelést szabályozó 

idegsejtcsoportba érkezik. Ezek ingerülete újabb 

idegrost útján a nyálmirigyekhez jut, és a nyálter-

melés fokozódik.

Az érzőidegsejtek révén a központi idegrend-

szerbe érkező ingerületet általában interneuronok 

továbbítják a végrehajtó idegsejt(ek) felé. Az érző- 

és az interneuronok axonja is sokszorosan elága-

zódhat, így a sejtek bonyolult neuronhálózatokat 
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központ: 
agyvelő

ingerület

ingerület

nyálmirigy

nyelv

inger: 
étel íze

in

ge
rü

let ingerület

központ:
agyvelő

inger:
étel íze

nyálmirigy:
nyáltermelés

5.1. ábra. Refl exív

hoznak létre (5.2. ábra). Ezek lehetővé teszik az 

ingerület sokirányú szétterjedését és feldolgozását 

a központi idegrendszerben.

5.2. ábra. Neuronhálózat

Az egyszerű refl ex lezajlásáról visszajelentés érkezik a refl ex központjába újabb asszociációs neuronokon 

át, s ettől függően változhat a refl ex lezajlása. A refl ex eredményét befolyásolja a receptorok érzékenysége 

is. A központi idegrendszer ezért – a mindenkori külső és belső környezetnek megfelelően – az ingerfel-

vétel érzékenységét is beállítja. A visszajelentő neuronokkal kiegészülő idegrendszeri alapegység a refl exkör 

(5.4. ábra).

refl
 exív bevezető szára refl exív kivezető szára

érzékenység beállí
tás

a

visszajelentés

OlvasmányRefl exkör

5.4. ábra. Refl exív 
és refl exkör 
kapcsolata

központi 
idegrendszer

érző-
idegsejt

végrehajtó 
szerv

VÁLASZREAKCIÓINGER

Az idegrendszer felépítése

Az ember idegrendszere – a gerinces állatokéhoz 

hasonlóan – központi és környéki idegrendszerre 

tagolódik (5.3. ábra). A központi idegrendszer ré-

szei az agyvelő és a gerincvelő. Ezek meglehetősen 

sérülékenyek, ezért védett helyen találhatók: az 

agyvelő az agykoponya üregében, a gerincvelő pe-

dig a csigolyák által alkotott gerinccsatornában. 

A központi idegrendszeren belül a velőshüvellyel 

borított axonok tömege és a sejttestek csoportosu-

lásai a színük alapján jól megkülönböztethetők. 

A gliasejtekből kialakult velőshüvely ugyanis vilá-

5.3. ábra. Az ember idegrendszere

A gliasejtekből kialakult velőshüvely ugyanis vilá-

5.3. ábra. Az ember idegrendszere

agy

gerincvelő

idegek
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5. Az idegrendszer funkciója és felosztása

gosabb, ezért az idegrostok tömegei a fehérállo-

mányt, a főként sejttesteket tartalmazó részek pe-

dig a szürkeállományt alkotják. A fehérállomány-

ban hasonló irányban futó axonok kötegeit 

pályáknak nevezzük. Az agy felületén elhelyezke-

dő, szürkeállományból álló réteg az agykéreg. Az 

agyvelőnek nemcsak a felszínén, hanem a belsejé-

ben is megfi gyelhetőek szürkeállományú részek, a 

kéreg alatt levő idegsejtek csoportjai a magok.

A környéki idegrendszerben levő neuronok 

sejttestei dúcokban csoportosulnak. Egyes idegsej-

tek axonjai a központi idegrendszerből, illetve a 

dúcokból kinyúlnak, együttesen kötegeket alkotnak, 

ezek az idegek hálózzák be az egész szervezetet 

(5.5. ábra).

jelentős részben tudatos, de például a testtartást 

biztosító szomatikus refl exek nem tudatosulnak. 

A tápcsatorna, a légző- és a keringési stb. szerveket 

szabályozó vegetatív idegrendszer működése túl-

nyomórészt nem tudatosul (5.6. ábra). Ennek bioló-

giai jelentőségét elég könnyen beláthatjuk: zsigeri 

működéseink részleteinek folyamatos észlelése fö-

löslegesen vonná el a fi gyelmet mindennapi tevé-

kenységeinktől. Az érzőműködések során a külső 

környezetből származó ingerek feldolgozása törté-

nik, gyakran válaszreakció kialakulása nélkül. Gon-

doljunk csak az érzékszerveink működésére, ideg-

rendszerünk érzőműködései során észleljük kör-

nyezetünk különféle hatásait: látványokat, hangokat, 

szagokat stb., a külvilágból ránk zúduló számtalan 

érzékszervi inger között azonban válogatunk: csak 

azok az ingerek tudatosulnak, amelyekre a fi gyelem 

irányul.

Az akaratlagos mozgásszabályozás, például a 

járás, a vázizmok működésének tudatos irányítását 

jelenti. Az érzékelés és az akaratlagos mozgássza-

bályozás az agykéreg működésével kapcsolatos. 

A magasabb rendű idegi működések, például a 

gondolkodás, ugyancsak agykérgi tevékenység.

Központi

idegrendszer

szürkeállomány: 

az agyban 

kéreg és magok

fehérállomány, benne pályák

Környéki

idegrendszer
dúc ideg

sejttest

axon

5.5. ábra. A neuronok elhelyezkedése az idegrendszerben

Az idegrendszer funkciói

Az idegrendszert nemcsak szerkezete, hanem mű-

ködése alapján is feloszthatjuk. A refl exműködések 

során külső vagy belső hatásokra, ingerekre megha-

tározott válaszreakció alakul ki. A végrehajtó szer-

vek közül a vázizmok működését a szomatikus 

idegrendszer szabályozza, a belső szervek, zsigerek 

működését pedig a vegetatív idegrendszer. A moz-

gásainkra ható szomatikus idegrendszer működése 5.6. ábra. Az idegrendszer felosztása

paraszimpatikus
hatás

szimpatikus
hatás

Központi idegrendszer

agy

érzőneuronok

SZOMATIKUS 

IDEGRENDSZER

vázizmokhoz vezető 
végrehajtó 
idegrostok

gerincvelő

végrehajtó 
neuronok

VEGETATÍV 

IDEGRENDSZER

simaizmokhoz, 
mirigyekhez vezető 

végrehajtó idegrostok

Környéki idegrendszer

A vegetatív idegrendszeren belül jól elkülöníthető a bél idegrendszere, amelyet enterális idegrendszernek 

neveznek. Az enterális idegrendszer neuronhálózata az idegrendszer többi részétől független refl exeket 

működtet. A bélcsatorna egy-egy helyén érvényesülő mechanikai és kémiai változások ugyanott megvál-

toztatják a bél mozgásait, mirigyeinek működését, vérkeringését. Az önálló működés mellett a bél ideg-

rendszerét a központi idegrendszerből érkező vegetatív hatások is befolyásolják.

OlvasmányA bél idegrendszere
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5. Az idegrendszer funkciója és felosztása

A fi gyelem lényege az ingerek közötti szelekció. A fi gyelemtől függ, hogy az embert érő ingerek áradatából 

mit észlelünk (5.7. ábra). A csecsemők és a kisgyermekek fi gyelme önkéntelen (spontán), a gyermek első-

sorban az őt érzelmileg megragadó dolgokra fi gyel. A spontán fi gyelem később, idősebb életkorban is 

fontos, például amikor szokatlan, váratlan ingerek érik az egyént. Ötéves kor körül jelenik meg a szándé-

kos fi gyelem, amely később egyre fontosabbá válik. 

A szándékos fi gyelem hátterében kötelességtudat 

vagy saját érdeklődés is állhat. 

A fi gyelem tartóssága azt mutatja meg, hogy 

mennyi ideig vagyunk képesek fi gyelmünket egy 

adott témára irányítani. Ezt befolyásolja, hogy 

mennyire monoton ingerre kell koncentrálni, a téma 

iránt van-e érdeklődésünk, milyen az éberségünk 

mértéke stb. Mindebből következik, hogy a fi gyelem 

tartósságában nagyon jelentős egyéni eltérések for-

dulnak elő. 

A fi gyelem megosztottsága azt jelenti, hogy az 

egyén egyszerre hány dologra tud párhuzamosan 

fi gyelni. A fi gyelmi kapacitás egyrészt egyéni jel-

lemző, másrészt pedig függ az ember aktuális álla-

potától is.

A fi gyelmet befolyásolja tehát az életkor, a személy belső pszichés állapota, az információval kapcsolatos 

motiváció (érdeklődés, szükséglet), valamint az előzetes ismeretek tapasztalatok és az információ újszerű-

sége, érdekessége is.

ÚJ FOGALMAK

Érzőidegsejt (érzőneuron), köztes idegsejt (interneuron), végrehajtó idegsejt (mozgatóneuron), refl ex-

ív, neuronhálózat, szürkeállomány, agykéreg, mag, fehérállomány, pálya, dúc, ideg, szomatikus ideg-

rendszer, vegetatív idegrendszer 

1 Hogyan csoportosítjuk az idegsejteket szerepük 

alapján?

2 Röviden foglald össze a refl exív működését az 

ingerléstől a válaszreakcióig!

3 Mondj példát refl exműködésre az emberi szer-

vezetben!

4 Nézz utána: ki, mikor, hogyan fedezte fel a szi-

napszist! Kapott-e érte valamilyen elismerést?

Kérdések és feladatok

5 Határozd meg röviden az alábbi fogalmakat: 

központi idegrendszer, környéki idegrendszer, 

fehérállomány, szürkeállomány!

6 Fogalmazd meg, mi a különbség a mag és a dúc, 

illetve a pálya és az ideg között!

7 Mondj 2-2 példát érzőműködésre és akaratla-

gos mozgásszabályozásra!

5.7. ábra. Figyelem

OlvasmányA fi gyelem 
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Miért ejted el a tűzforró csészét, még ha az 

igen értékes is?

M

ig

A gerincvelő

6.lecke

  Az idegrendszer egyedfejlődése
  A központi idegrendszer burkai 
és keringése
  A gerincvelő felépítése
  A gerincvelő szomatikus refl exei
  Keresztezett hajlító-feszítő refl ex
  Izomtónus és térdrefl ex
  A gerincvelő vegetatív refl exei

Csőidegrendszer – Az elő- és fejgerinchúros, to-

vábbá a gerinces állatok idegrendszere. Az embrio-

nális fejlődés korai szakaszában a háti oldal közép-

vonalában kialakuló velőcső képezi az idegrendszer 

kezdeményét.

A csőidegrendszer kialakulása az egyik fontos kö-

zös jellemző, amely a gerinchúrosok és a gerincesek 

közös származására utal. Érdekes és lényeges kér-

dés azonban, hogy egy csőszerű képződményből 

hogyan fejlődhet ki az a bonyolult szervrendszer, 

amelyet idegrendszernek nevezünk.

Az idegrendszer egyedfejlődése

Az ember embrionális fejlődésének első heteiben 

az embrió háti oldalán kialakuló sejtréteg, a velő-

lemez különül el. A velőlemez kétoldalt felhajlik, 

és két szegélye hosszában egymással összenőve lét-

rehozza a velőcsövet. Az egyedfejlődés során a cső 

mindkét vége záródik. Hossza az emberrel együtt 

növekszik, falában idegsejtek alakulnak ki. A velő-

cső fala egyenetlenül vastagszik meg. Feji vége erő-

sen megduzzad, és három hólyagra tagolódik, ezek-

ből alakulnak ki az agyvelő részei (6.1. ábra). A ve-

lőcső fala a többi szakaszon nagyjából egyenletesen 

és sokkal kevésbé vastagszik, ez hozza létre a ge-

rincvelőt. A velőcső ürege megmarad, az agyvelő-

ben az agykamrákat, a gerincvelő hosszában pedig 

a tűhegynyi vastagságú központi csatornát hozza 

létre.

A velőcső feji végén megjelenő három agyhó-

lyag közül az első az előagy. Ebből az egyedfejlő-

dés során jobb- és baloldalt szimmetrikusan két 

hólyag domborodik ki, amelyekből a nagyagy két 

féltekéje jön létre. A belsejükben levő üregek a fél-

tekék oldalkamráit (1. és 2. agykamrát) alkotják 

majd. Az előagy páratlanul maradó részéből a köz-

tiagy alakul ki, benne a 3. agykamra ürege találha-

tó. A középső agyhólyag hozza létre a középagyat, 

melynek ürege vékony csővé szűkül össze. Ez a csa-

torna köti össze a 3. agykamrát az utóagyban levő 

4. agykamrával. A hátsó agyhólyag, az utóagy to-

vább tagolódik, belőle a hasi oldalon a nyúltagy és 

a híd fejlődik, a háti oldalon, a későbbi tarkótájékon 

erőteljesen kiboltosulva jön létre a kisagy. A nyúlt-

agy, a híd és a középagy együttesen alkotják az agy-

törzset (6.2. ábra).

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   30NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   30 2020. 03. 19.   15:27:592020. 03. 19.   15:27:59



31

6. A gerincvelő

előagyhólyag

középagyhólyag 
( középagy kezdeménye)

utóagyhólyag

HÁTULNÉZET OLDALNÉZET

nagyagy (féltekék kezdeménye) oldalkamrák (1. és 2.)

3. agykamra

4. agykamra

szemgolyók kezdeménye

köztiagy kezdeménye

híd + kisagy kezdeménye

nyúltagy kezdeménye

gerincvelő kezdeménye

6.1. ábra. A velőcső diff erenciálódása

6.2. ábra. Az idegrendszer tagolódása

A központi idegrendszer burkai 

és keringése

A központi idegrendszert kívülről a csontváz védi, 

az agyvelőt a koponya, a gerincvelőt pedig a ge-

rincoszlop. A csontos vázon belül helyezke-

dik el a központi idegrendszert borító 

három kötőszövetes burok. A csontok 

felületét borító csonthártyával alkot 

egységet a kemény agyhártya. A kö-

vetkező réteget a pókhálóhártya al-

kotja, legbelül pedig, szorosan az agy 

és a gerincvelő felületéhez simulva, a 

lágy agyhártya található (6.3. ábra). 

A pókhálóhártya és a lágy agyhártya között levő 

keskeny rést folyadék tölti ki. Ez az agy-gerincve-

lői folyadék egyrészt védi a könnyen sérülő ideg-

szövetet az ütések és rázkódások ellen, másrészt 

szerepet játszik az idegrendszer anyagforgalmában 

hajas fejbőr

csonthártya

koponyacsont

csonthártya

kemény agyhártya

pókhálóhártya

lágy agyhártya

pókhálóhártya-
bolyhok

pókhálóhártya alatti rés 
(agy-gerincvelői folyadékkal)

nagyvéna

vérerek 

kemény agyhártya 
kettőzete a hosszanti 
hasadékban6.3. ábra. Az agy burkai és vérellátása

is. Agy-gerincvelői folyadék tölti ki az agykamrákat 

és a gerincvelő közepén húzódó gerincvelői csator-

nát is. Az agy-gerincvelői folyadék az agykamrákba 

benyomuló érfonatok falán a vérplazmából szűrő-
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6. A gerincvelő

A gerincvelő felépítése

A gerincvelő a csigolyák által alkotott gerinccsator-

nában helyezkedik el (6.5. ábra). Fölfelé közvetlen 

folytatása a nyúltagy, lefelé pedig nem ér végig a 

gerincoszlopban, hanem a deréktájékon, az ágyéki 

csigolyák magasságában végződik. 

6.4. ábra. A vér-agy gát kialakulása

Olvasmány
A gerincvelő a felső ágyéki csigolyák magasságában végződik, a pókhálóhártya és a kemény agyhártya 

azonban a gerinccsatorna alsó végéig terjed. Így az agyhártyák által alkotott keskeny zsákot kitöltő folya-

dékból az alsó ágyéki csigolyák között bevezetett tűvel mintát lehet venni anélkül, hogy a gerincvelő 

megsérülhetne. Az agy-gerincvelői folyadék összetételének vizsgálata sokféle betegség kiderítésére ad le-

hetőséget. Ehhez hasonló módszerrel gyógyszereket, illetve érzéstelenítő, fájdalomcsillapító szereket is be 

lehet juttatni az agy-gerincvelői folyadékba, megkerülve a vér-agy gát szűrőrendszerét.

Lumbálpunkció

dik ki a kamrák üregébe. Az oldalkamrákból a III. 

agykamrába, onnan a IV. agykamrába áramlik, s 

ennek a háti oldalán található apró nyílásokon ke-

resztül jut ki az agy és a gerincvelő felszínét borító 

pókhálóhártya alatti résbe. Így az egész központi 

idegrendszert körülveszi. Végül a pókhálóhártya 

bolyhain keresztül szívódik vissza a nagyvénákban 

áramló vérbe. Nagyon lényeges, hogy a folyadék 

kiszűrődése és visszaszívása azonos sebességgel zaj-

lik, így a koponyában uralkodó nyomás állandó.

A központi idegrendszert ellátó erek nagyrészt 

a lágy agyhártyába ágyazottan futnak, ágaik innen 

térnek be az idegszövetbe. Az agy és a gerincvelő 

anyagforgalma eltér más szervekétől, hiszen az 

idegsejtek működéséhez különösen állandó, stabil 

környezet szükséges. Az idegszövetnek ezt a védel-

mét a vér-agy gát biztosítja. A kapillárisok lap-

hámsejtjei itt szorosabban illeszkednek, mint más 

szervekben. Ezenkívül az ereket kívülről még spe-

ciális gliasejtek nyúlványai is borítják (6.4. ábra). 

Mindezek révén az idegszövet és a vér közötti 

anyagforgalom nagyon szigorúan szabályozott, szá-

mos olyan anyag (pl. sokféle ion és sajnálatosan sok 

gyógyszerhatóanyag) nem juthat a vérből a neuro-

nok közelébe, amelyek más szövetekbe könnyen 

belekerülhetnek. 

6.5. ábra. A gerincvelő elhelyezkedése

gerincvelő

agyhártyák

csigolya közti
dúcok

gerincvelői 
ideg

csigolyák

porc-
korong

Belső szerkezetére jellemző, hogy a fehérállomá-

nyon belül helyezkedik el a neuronok sejttesteit tar-

talmazó szürkeállomány (6.6. ábra). Keresztmet-

szetben a szürkeállomány előre- és hátrafelé is két-

két nyúlványt mutat, ezeket szarvaknak nevezték el. 

Hasi irányban találhatók a szürkeállomány mellső 

szarvai, háti irányban pedig a hátsó szarvak. A tér-

ben ezt úgy képzelhetjük el, hogy a szürkeállomány 

négy oszlopot alkot, amelyek középen összefüggnek 

egymással. A szürkeállomány szarvai a pályákat tar-

talmazó fehérállományt mellső, hátsó és oldalsó kö-

tegekre tagolják. A hátsó kötegben elsősorban a ge-

rincvelőből az agy felé tartó felszálló pályák, a mell-

ső kötegben pedig ellenkező irányú leszálló pályák 

futnak. Az oldalsó kötegekben felszálló és leszálló 

pályák is találhatóak. A szürkeállomány hátsó oszlo-

paiban jórészt köztes idegsejtek, a mellső oszlopok-

ban pedig végrehajtó neuronok sejttestei vannak. 

kapilláris 
fala

gliasejt

egyrétegű 
laphám

vér-agy 
gát

vörösvérsejtek
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6. A gerincvelő

csigolya 
közti
dúc

gerincvelői 
ideg

hátsó köteg hátsó szarv

központi csatorna

oldalsó köteg

mellső köteg
hátsó gyökér

mellső 
gyökér

mellső szarvfehér-
állomány

szürke-
állomány

A gerincvelő két oldalán, a csigolyák közötti ré-

sekben dúcok sorakoznak, bennük érzőneuronok 

sejttestei találhatók. Ezek az érzőneuronok ál-egy-

nyúlványúak. Külső, környéki (perifériás) nyúlvá-

nyuk az ingerfelvétel helyétől a dúcban található 

sejttest felé szállítja az ingerületet, másik, centrális 

nyúlványuk pedig tovább, a gerincvelő felé. A csigo-

lya közti dúcból a gerincvelőbe futó idegrostok cso-

portjai a hátsó gyökeret alkotják. A gerincvelő 

mellső szarvában levő végrehajtó idegsejtek kilépő 

rostjai pedig a mellső gyökeret hozzák létre. A mell-

ső és hátsó gyökerek egymással találkozva közös 

kötegeket alkotnak, ezek a gerincvelői idegek, ame-

lyek jobb- és baloldalt párosával a csigolyák között 

lépnek ki a gerincoszlopból. A csigolyák számának 

megfelelően, 31 pár gerincvelői idegünk van.

A gerincvelő szomatikus reflexei

A gerincvelő számos szomatikus és vegetatív refl ex 

központja. Az érzőneuronok által szállított ingerü-

let a gerincvelő hátsó gyökerén keresztül a szürke-

állomány hátsó szarvába jut. A szomatikus refl ex-

ívekben az érzőneuronok ingerülete általában 

interneuronra adódik tovább, majd ennek axonja a 

mellső szarvban levő mozgatóneuronhoz kapcsoló-

dik. Ez a végrehajtó idegsejt, idegrostja a mellső 

szarvon kilépve a gerincvelői ideghez csatlakozik és 

a megfelelő vázizomhoz fut, ennek összehúzódását 

idézi elő. 

A bőreredetű refl ex jól illusztrálja a gerincvelői 

szomatikus refl exívet (6.7. ábra). Ha kezünket fáj-

dalmas inger éri, például megszúrja egy tű, ez in-

gerli bőrünk fájdalomérző idegvégződését, ami 

tulajdonképpen egy érzőneuron perifériás nyúlvá-

6.6. ábra. A gerincvelő felépítése

6.7. ábra. A gerincvelői bőreredetű védekező refl ex 
vázlata

gátló interneuron

serkentő interneuronok

mozgatóneuronok 
rostja

érzőneuron 
rostja

feszítőizom

hajlítóizom

nya. Az ingerület, az akciós potenciál-hullám végig-

fut az idegroston, bejut a gerincvelőbe, és inter neu-

ronok közvetítésével mozgatóneuronra adódik to-

vább. Ennek axonja az ingerelt kéz hajlítóizmához 

fut. Ingerület hatására az izom összehúzódik, ka-

runk behajlik, így elkapjuk kezünket. Ezzel egyide-

jűleg szükségszerű, hogy az ellentétes hatású feszí-

tőizmok elernyedjenek. Ennek szabályozása úgy 

történik, hogy az első interneuron másik ága egy 

gátló köztes idegsejttel létesít szinapszist. A gátló 

neuron a feszítőizom mozgatóidegsejtjével alkot 

szinapszist. A belőle felszabaduló ingerületátvivő 

anyag hiperpolarizálja, ezzel átmenetileg ingerelhe-

tetlenné teszi a mozgatóneuront. A bőreredetű vé-

dekező refl exek biológiai szerepe az, hogy a sérülés 

veszélyét hordozó, fájdalmat okozó hatástól eltávo-

lítsa az ingerelt testtájat. 

De hogyan alakul ki a tűszúrás hatására a fájda-

lomérzet az agyban? Az érzőneuron axonja a ge-

rincvelő fehérállományában elágazódik, és a hátsó 

kötegben a felszálló idegrost ingerülete az agyké-

regbe is eljut. Kialakul az érzet, vagyis tudatosul 

bennünk, hogy „szúrós tárgyhoz értünk”. A fájdal-

mas inger hatására az izom-összehúzódás még az-

előtt bekövetkezik, hogy a fájdalomérzet kialakulna. 

Vagyis a refl ex nem tudatos működés.

A törzs és a végtagok izmainak működését elő-

idéző szomatikus mozgatóidegsejtek a gerincvelő-

ben találhatók. Helyük szabályszerűen követi a 

beidegzett izom elhelyezkedését, a kéz izmainak 
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6. A gerincvelő

érzőneuron

gátló interneuron
mozgató-
neuronok

mozgatóneuronok feszítőizom 
elernyed

hajlító-
izom 
elernyed

feszítőizom 
összehúzódik

hajlítóizom 
összehúzódik

6.9. ábra. A keresztezett hajlító-feszítő refl ex vázlata

mozgatóneuronjai például a gerincvelő nyaki sza-

kaszában találhatóak, a láb mozgatóidegsejtjei pe-

dig a gerincvelő ágyéki és keresztcsonti szakaszá-

ban vannak. Ehhez hasonló elrendeződésűek a 

csigolya közti dúcokban helyet foglaló érzőneuronok 

is (6.8. ábra). Így könnyen megérthető, hogy pél-

dául a gerincvelő alsó szakaszának súlyos sérülése a 

láb érzékelési zavarát és bénulását okozhatja. A bel-

ső szervek működését szabályozó vegetatív idegsej-

tek elrendeződése nem követ hasonló szabályokat.

Keresztezett hajlító-feszítő reflex

Ha a lábfejünket éri fájdalmas inger, akkor a véde-

kező refl ex bonyolultabb. Amikor például mezítláb 

sétálunk, és rálépünk egy hegyes tárgyra, amely 

megszúrja a talp bőrét, akkor a hajlítóizmok össze-

húzódása következtében a combunk, térdünk be-

hajlik, így fölkapjuk a lábunkat. Ugyanekkor a má-

sik lábunkban a feszítőizmok húzódnak össze, hogy 

ez a lábunk megtarthassa a teljes testsúlyt, így nem 

esünk el. Mindeközben mindkét lábban az össze-

húzódó izmokkal ellentétes funkciójú, antagonista 

izmok gátlás alá kerülnek (6.9. ábra).

Izomtónus és térdreflex

A vázizomzat működése biztosítja a testtar-

tást is, ami szintén nem tudatos tevékeny-

ség. Azok az izmok, amelyek a gravitációval 

szemben lehetővé teszik a testhelyzet fenn-

maradását, állandóan többé-kevésbé össze-

húzódott állapotban vannak. Ez a jelenség 

az izomtónus, amely folyamatos refl exmű-

ködés eredménye. 

Példaként vizsgáljuk meg a térd egyene-

sen tartását álló testhelyzetben (6.10. ábra)! 

Ha a test súlya miatt a térdízület bármily 

csekély mértékben behajlik – megbicsaklik 

a térdünk –, akkor a sípcsonton tapadó térd-

feszítő izom megnyúlik. A megnyúlás inge-

rületet kelt az izomban helyet foglaló érzőideg-

vég  ződésben, az izomorsóban. Ez a receptor-

készü lék egy érzőneuron perifériás nyúlványának 

végződése, amely dugóhúzószerűen föltekeredik 

az izom belsejében. Az izomorsó megnyúlása 

kelti az ingerületet. Az ingerület az érzőneuron 

útján közvetlenül a gerincvelői mozgatóidegsejthez, 

majd a térdfeszítő izomhoz jut. A feszítőizom 

6.8. ábra. A gerincvelői idegek beidegzési területei. 
Az ábra jól szemlélteti, hogy a gerincvelői szelvények 
beidegzési területei még a négy lábon járást tükrözik

ágyéki

mellkasikereszt-
csonti

nyaki

34

érrzőne

Id
eg

i s
za

b
ál

yo
zá

s 
é

s 
é
rz

é
ke

lé
s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   34NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   34 2020. 03. 19.   15:28:052020. 03. 19.   15:28:05



35

6. A gerincvelő

érzőneuron a csigolya 
közti dúcban

mozgatóneuron

térdfeszítő izom

gerincvelő

tudjuk, ezért például hajlított térddel is állhatunk. 

A testtartási refl exek ingerülete vázizmok recepto-

raiból indul, ezért ezeket izomeredetű refl exnek 

szokás nevezni. Szerepük alapján antigravitációs 

refl exeknek hívhatjuk őket.

Egyes betegségek kivizsgálásakor az orvos ki-

próbálja a térdrefl exet, amelynek működése az 

izomtónus refl exívén keresztül valósul meg. Ami-

kor a lábszár lazán csüng, a térdkalács alatt a térd-

feszítő izom tapadását biztosító ínra mért ütés le-

felé megrántja az izmot. Ép refl exműködés esetén 

az izom gyorsan összerándul, és a láb előrelendül 

(6.11. ábra). A térdrefl ex jó működése az idegrend-

szer állapotáról, épségéről tájékoztat. 

6.10. ábra. Izomtónus kialakulása a térdfeszítő 
izomban

6.11. ábra. A térdrefl ex folyamata

Olvasmány
Az izomtónus megértése után fölvetődhet a kérdés, hogyan lehetséges különböző testtartásokban, például 

részlegesen behajlított térddel állni. Az izomorsóban az idegvégződés vékony, speciális izomrostok köré 

tekeredik föl. Ezeknek a kicsiny belső izomrostoknak a hosszát külön idegrostok útján az agyvelő állítja 

be. Ha a belső izomelemek feszülésének nem felel meg az izom nagy, úgynevezett munkaizomrostjainak 

feszülése, akkor jön ingerületbe az izomorsó receptora, s bekövetkezik az izomeredetű refl ex.

Az izomtónus beállítása

összehúzódik, és így visszaáll az eredeti izomhosz-

szúság. A refl ex tehát fenntartja a testhelyzetet. 

Valamennyi izmot, amely a gravitáció ellen hat, eh-

hez hasonló refl ex működteti. A „nyugalmi izom-

hosszúságot” viszont akaratlagosan szabályozni 

KÍSÉRLETEZZ!

A térdrefl ex

– Ülj le kényelmesen egy székre, és egyik lábadat 

lazán vesd keresztbe a másikon! Egyik kezed uj-

jait zárd össze, és tenyered élével mérj ütést a 

felül levő láb térdkalács alatti inára! Figyeld meg 

a refl exválaszt!

– Fogalmazd meg a tapasztalt refl exválasz lényegét! 

Idézd fel a refl exív felépítését, az ingerület kép-

ződését és útját! A 6.8. ábra segítségével állapítsd 

meg, pontosan hol található a refl exközpont! Mi 

ennek e refl exnek az élettani funkciója?

mozgatóneuron

érzőneuron 
a csigolya közti 
dúcban

érzőideg-
végződés

érzőideg-
végződés

térdfeszítő 
izom

térdfeszítő 
izom 
mozgató-
neuronja

az izomorsó hosszát 
beállító mozgatóneuron

gerincvelő

izomrost

érzőneuron 
nyúlványa
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6. A gerincvelő

hátsó gyökér

érzőneuron 
sejtteste

csigolya 
 közti dúc

központi 
vegetatív 
neuron

interneuron

mellső gyökér

vegetatív dúc

vegetatív 
végrehajtó 
neuron

bél sima-
izomzata

gerincvelői ideg

érzőideg-végződés 
a bélfalban

A gerincvelő vegetatív reflexei

A gerincvelőben számos vegetatív refl ex központ-

ja is megtalálható. Többek között szerepe van a 

bélcsatorna mozgásainak szabályozásában (6.12. 

ábra). Vizsgáljuk meg egy ilyen refl ex működését! 

A béltartalom nyomja a bél falában levő érzőideg-

vég ződéseket, így azokban ingerület keletkezik. Az 

ingerület az érzőidegroston keresztül eljut a ge-

rincvelő szürkeállományába, ahol áttevődik egy ún. 

köz ponti vegetatív sejtre. Ez helyzetét tekintve 

interneuron, idegrostja a mellső gyökéren át hagyja 

el a gerincvelőt, és a bélcsatorna falában levő vege-

tatív dúchoz fut. A vegetatív dúcban található a 

végrehajtó neuron, amelynek ingerülete összehúzó-

dásra készteti a bélfal simaizomzatát.

A vegetatív és a szomatikus gerincvelői refl exek 

felépítése lényegesen eltér. Legfeltűnőbb eltérés, 

hogy a szomatikus refl exben a mozgatóneuron a 

gerincvelő mellső szarvában található, míg a vege-

tatív refl ex végrehajtó idegsejtje a környéki ideg-

rendszerben, egy vegetatív dúcban foglal helyet. 

A legtöbb vegetatív refl ex nem is tudatosul.

ÚJ FOGALMAK

Velőlemez, velőcső, agyhólyagok, agykamrák, előagy, köztiagy, nagyagy, középagy, utóagy, nyúltagy, híd, 

kisagy, agytörzs, kemény agyhártya, pókhálóhártya, lágy agyhártya, agy-gerincvelői folyadék, vér-agy 

gát, mellső és hátsó szarv, kötegek, felszálló és leszálló pálya, mellső és hátsó gyökér, gerincvelői ideg, 

bőreredetű refl ex, keresztezett hajlító-feszítő refl ex, izomtónus, izomeredetű refl ex, térdrefl ex, izom orsó, 

vegetatív refl ex, központi vegetatív sejt, vegetatív dúc

1 Készíts egyszerű rajzot a gerincvelő felépítésé-

ről, és a vázlatot lásd el feliratokkal! Valameny-

nyi tanult részletet jelöld!

2 Hol található a gerincvelői érző- és mozga tó-

neuronok sejtteste?

3 Ujjaddal véletlenül hozzáérsz a forró vasalóhoz. 

Ismertesd az ingerület útját addig, amíg keze-

det elkapod a forró tárgytól! A gerincvelőnek me-

lyik szakaszában található a mozgatóidegsejt?

4 Érzi-e a fájdalmat az az ember, akiben baleset 

folytán megsérül 

− a megfelelő gerincvelői ideg hátsó gyökere?

− a megfelelő gerincvelői ideg mellső gyökere? 

Válaszaidat indokold!

Kérdések és feladatok

5 Működik-e a kéz védekező refl exe abban az 

emberben, akiben baleset folytán megsérül

− a megfelelő gerincvelői ideg hátsó gyökere?

− a megfelelő gerincvelői ideg mellső gyökere? 

Válaszaidat indokold!

6 Miben különbözik a gerincvelői szomatikus és 

vegetatív refl exív felépítése?

7 A nyári kánikulában mezítláb véletlenül egy 

eldobott üvegcserépbe lépsz. Egyszerű, semati-

kus vázlatrajzon ábrázold annak a refl exnek a ref-

lexívét, amely ekkor működésbe lép! A rajzon jelöld 

meg az egyes idegsejtek típusát (érző, köztes, moz-

gató), valamint a serkentő és a gátló szinapszisokat 

is!

6.12. ábra. Gerincvelői vegetatív refl exív
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  Az agyvelő tagolódása
  Az agyidegek
  Az agytörzs 
  A kisagy
  A köztiagy
  A nagyagy
  A nagyagykéreg 
szerveződése
  Az agyféltekék működési 
aszimmetriája
  Az alvás-ébrenléti ciklus
  Az alvás jelentősége

7.lecke

Az agyvelő

Miért válik bizonytalanná 

az emberek járása túlzott alkohol-

fogyasztás után?

M

a

fo

A gerincvelőhöz hasonlóan az agyvelőre is jellemző, 

hogy benne nagyrészt sejttesteket tartalmazó szür-

keállomány és velőshüvelyes idegrostokból felépülő 

fehérállomány található. Az agyvelő legtöbb részé-

ben a kettő jól elkülönül egymástól. A szürke- és a 

fehérállomány elrendeződése azonban lényegesen 

eltér a gerincvelőétől. 

Az agyvelő tagolódása

Az agyvelőben a neuronok sejttesteit tartalmazó 

szürkeállomány alapvetően kétféle módon szerve-

ződik. Az emberi agy legnagyobb részének a felszí-

nét pár milliméter vastagon borító szürke réteg az 

agykéreg. Az ez alatt elhelyezkedő fehérállomány-

ba ágyazódó szürkeállomány-részek pedig a magok 

(7.1. ábra). Az agyvelő fehérállományát alkotó pá-

lyák a központi idegrendszer különböző részei kö-

zött létesítenek összeköttetést. 

agykéreg

kérgestest

magok fehérállomány 
(pályák)

7.1. ábra. Az agy keresztmetszetén jól megfi gyelhető 
a szürke- és a fehérállomány elkülönülése

kisagy

kérgestest

nagyagy

köztiagy
talamusz

hipotalamusz

agyalapi mirigy

középagy

híd

nyúltvelő

gerincvelő

agytörzs

7.2. ábra. Az agy hosszmetszete

hosszmetszet

keresztmetszet
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7. Az agyvelő

A gerincvelő folytatásába esik az agytörzs, ame-

lyet a nyúltagy, a híd és a középagy alkot (7.2. ábra). 

A híd háti oldalánál található a kisagy. A közép-

agyat fölfelé a köztiagy követi, ennek folytatása 

pedig az agy legnagyobb részét alkotó, erősen ba-

rázdált felületű nagyagy.

Az agyidegek

Az agyvelőbe befutó és a belőle távozó ingerületek 

két fő úton haladnak. Egyrészt a gerincvelő felszál-

ló és leszálló pályarendszerein, másrészt az agy saját 

idegein keresztül. Az agyidegek – a gerincvelői ide-

gekhez hasonlóan – szimmetrikusan, párosával lép-

nek ki a központi idegrendszerből, illetve lépnek be 

oda (7.3. ábra). Összesen 12 pár agyidegünk van.

pük van az agykéreg aktív, ébrenléti állapotának 

fenntartásában, a vázizmok működésének szabályo-

zásában. Emellett az agytörzs számos életfontos-

ságú vegetatív refl exműködés központját tartalmaz-

za (szívműködés, vérnyomás, légzés, nyelés stb.). 

A 12 pár agyideg közül 10 pár az agytörzs terüle-

téről ered.

KÍSÉRLETEZZ!

A szaruhártyarefl ex

Próbáljátok ki a szaruhártyarefl ex működését! 

– A vizsgálatot hárman végezzétek. A kísérlet aktív 

résztvevőjeként állj társad oldalához, kérd meg őt, 

nézzen az ellenkező irányba úgy, hogy ne lásson 

téged. A harmadik résztvevő szemből fi gyelje tár-

sadat. Legyints a szem közvetlen közelében a 

külső szemzug felé, de úgy, hogy ujjaid ne érjék 

társad szemhéját. A megfi gyelő állapítsa meg, 

hogy a fél oldali ingerlés mindkét oldali szemen 

pislogást váltott-e ki! 

– Mi ennek e refl exnek az élettani funkciója? Néz-

zetek utána, és vázoljátok fel az ingerület útját, 

tehát a refl exívet! 

A kisagy

A kisagy a koponyában a tarkótájékon található, a 

nagyagy nyakszirti lebenye alatt (7.2–7.3. ábra). 

Felszínét barázdált szürkeállomány, a kisagykéreg 

borítja. A kisagy meghatározó szerepet játszik a 

mozgások összerendezésében, koordinálásában. Ez 

nélkülözhetetlen szerepet játszik a testhelyzet fenn-

tartásában, az egyensúlyozásban – különösen feltű-

nő ez például akkor, amikor fél lábon állunk. 

A szervezetbe jutó alkohol az elsők között a kisagy 

működését módosítja, ezzel magyarázható, hogy az 

italos emberek mozgása bizonytalanná válik.

A köztiagy

A köztiagynak két nagyobb része van: a talamusz 

és az alatta helyet foglaló hipotalamusz (7.2. ábra). 

A talamusz az érzékszervekből eredő felszálló pá-

lyák fontos átkapcsoló- és feldolgozóállomása. A hi-

po talamusz a vegetatív működések szabályozásának 

egyik legfontosabb agyi központja. Nyél útján kap-

csolódik hozzá az agyalapi mirigy, a hormonális 

szabályozás központja. Mindezeken kívül a hipo-

homloklebeny

szagló-
idegek

látó-
idegek

kisagy gerincvelő

nyúltvelő

híd

két félteke 
közti hasadék

az agy-
törzsből 
eredő 
idegek

Az agytörzs

Az agy részei közül az agytörzsben találhatók vég-

rehajtó neuronok, az agy többi része csak inter-

neuronokat tartalmaz a gliasejtek mellett. Az agy-

törzsben a szürke- és a fehérállomány nem különül 

el olyan élesen, mint más agyterületeken (7.2. ábra). 

Az idegsejtek többsége itt látszólag szabálytalanul 

elrendeződő csoportokat alkot, amelyet agytörzsi 

hálózatos állománynak nevezünk. A hálózatos ál-

lomány neuronjai a gerincvelő fel- és leszálló pá-

lyái val, valamint a kisagy és a nagyagy pályáival 

egyaránt kapcsolatban állnak. Többek között szere-

7.3. ábra. Az agy alapi részén erednek az agyidegek
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talamusz egyik apró magja tartalmazza a biológiai 

órát, amely a ritmikus életműködések legfőbb sza-

bályozóközpontja.

A nagyagy

A nagyagy alkotja az agyvelő legnagyobb részét. 

Hosszanti hasadék mentén két féltekére tagolódik. 

Felületét a bemélyedő barázdák és a kiemelkedő 

tekervények nagymértékben megnövelik. A nagy 

felületnek köszönhetően a nagyagy felszínét borító 

agykéregben óriási számú, több tízmilliárd idegsejt 

található, amelyek egymással és más neuronokkal 

igen bonyolult kapcsolatrendszereket, nagyszámú, 

egymással is összefüggő neuronhálózatot alakíta-

nak ki (7.5. ábra). A nagyagy fehérállományába 

számos mag ágyazódik (7.1. ábra). A két agyfélte-

két összekötő hatalmas pályaköteg a kérgestest, 

amely a féltekék között létesít kapcsolatot (7.1–7.2. 

ábra).

A féltekék a homloktól a tarkó felé haladva 

meghatározott barázdák mentén lebenyekre oszt-

hatók: homloklebeny, fali lebeny, halántéklebeny, 

nyakszirti lebeny (7.4. ábra). Minden tudatos, ér-

telmi működés az agykéreghez kötődik. Csak akkor 

tudatosulhat például az érzékszervekkel felfogott 

inger, ha a létrejött ingerület eljut az agykéregbe. 

Minden akaratlagos működést eredményező inge-

rület az agykéregből indul ki. 

A nagyagykéreg szerveződése

A nagyagykéreg neuronhálózatai a kéreg felületére 

merőleges oszlopok szerint alkotnak működési 

egységeket (7.6. ábra). Az agykérgi oszlopok nem 

állandóak, hanem dinamikusan változó egységek. 

Átmérőjük kb. 0,1 mm, és mintegy tízezernyi ideg-

sejtet tartalmaznak. Ha a kéreg valamely neuronja 

ingerületbe jön, akkor az oszlopban alatta és fölöt-

te levő többi sejtet is ingerli, így az oszlop összes 

idegsejtje egyszerre akciós potenciált továbbít a vele 

kapcsolatban levő sejteknek. Ugyanakkor a szom-

szédos oszlopok gátlás alá kerülnek, így az agyké-

regben az aktív sejtoszlopokat gátolt, „néma” oszlo-

pok övezik. Ez teszi lehetővé, hogy egyidejűleg 

számos, jól elkülönülő jelenség feldolgozása történ-

hessen. Az érzőműködések feldolgozását végző 

agykérgi részekben például egyes oszlopok a bőr 

egy-egy pontját érő nyomásinger hatására jönnek 

ingerületbe, más oszlopok viszont a bőrön húzott 

tárgy mozgási irányának felfogásáért felelnek.

nyakszirti lebeny

fali lebeny

homloklebeny

halánték-
lebeny

kisagy agytörzs

7.4. ábra. Az agyvelő oldalnézetén láthatók a nagyagy 
lebenyei, melyeket az ábrán eltérő színek jelölnek

7.5. ábra. Agykérgi neuronok színezett mikroszkópos 
felvételen

7.6. ábra. Speciális eljárással láthatóvá tett agykérgi 
oszlopok mikroszkópos képe

39

Id
eg

i s
za

b
ál

yo
zá

s 
é

s 
é
rz

é
ke

lé
s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   39NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   39 2020. 03. 19.   15:28:132020. 03. 19.   15:28:13



40

7. Az agyvelő

Az agyféltekék működési 

aszimmetriája

A nagyagy két féltekéje külső anatómiáját tekintve 

szimmetrikus, és működése is sok vonatkozásban 

az (pl. az érzékelésben és a mozgásszabályozásban). 

Jó néhány funkcióban azonban eltérések mutatkoz-

nak a két agyfélteke között, ez a jelenség a féltekei 

aszimmetria. 

A beszéd agykérgi központjai például az embe-

rek túlnyomó többségében a bal féltekében találha-

tók. Ez a félteke verbális („szóbeli”) gondolkodást 

végez, a fogalmakat kategóriákba rendezi. Felelős a 

szimbolikus gondolkodásért és az elemző, követ-

keztető tevékenységekért is, ezért szokták logikus-

elemző féltekének is nevezni. A bal félteke a felada-

tokat elemeire bontva oldja meg, a képek részleteit 

észleli, egy nagy egész forma szintézisére nem ké-

pes. A jobb oldali félteke végzi a térbeli és időbeli 

tájékozódást, ez a félteke elemzés nélkül, összbe-

nyomás alapján értékeli, hogy a látott kép, a hallott 

hangsor (pl. melódia) ismerős vagy hasonlít valami-

re. A jobb félteke felel a kreativitásért, a nem ver-

bális információkat, tehát a képeket, a hangokat, az 

eseményeket raktározza. Ezért szintetizáló-kreatív 

féltekének is nevezik (7.7. ábra). 

Mindezeket a működéseket többek között olyan 

emberekben vizsgálták, akikben a két agyféltekét 

összekötő pályarendszert, a kérgestestet (idegrend-

szeri betegség kezelése céljából) sebészi úton át-

metszették, emiatt agyféltekéik között megszűnt az 

ingerülettovábbítás. Ezekben az egyénekben kü-

lön-külön vizsgálható a két agyfélteke működése.

Fontos azonban tudni, hogy számos kutatás sze-

rint a gondolkodási műveletek többsége a két fél-

teke közös működésének eredménye.

Az alvás-ébrenléti ciklus

Az alvás-ébrenléti ciklus az idegrendszer ritmusos 

működésének egyik jellemző megnyilvánulása. 

A napi ritmus kialakításáért a hipotalamusz egyik 

magja felelős (ritmusgenerátor központ). Ez a 

funkció genetikailag meghatározott, belső ritmust 

alakít ki. A külső környezet jelzései, főleg a sötét-

világos váltakozása képes a belső óra jelzéseit mó-

dosítani. 

Az alvás-ébrenlét szabályozásában az agytörzsi 

hálózatos állomány is részt vesz. Ennek egyes sejt-

csoportjaihoz az összes érzékszerv felől érkezik 

ingerület, az innen induló pályák pedig aktiváló 

hatást közvetítenek az agykéregbe (7.8. ábra). Az 

aktiváló pályák lényeges szerepet játszanak az agy-

kérgi ébrenléti állapot, az éberség, illetve a fi gyelem 

fenntartásában. Mindezek ismeretében érthető, 

hogy ha alvás közben erőteljes külső inger (pl. 

hanginger vagy fájdalom) éri az embert, akkor az 

agytörzsi hálózatos állomány aktiváló pályarend-

szere működésbe lép, így ébredés következik be. Ha 

7.7. ábra. Az agyféltekék eltérő funkciójának 
szemléltetése

ingerületek szétterjedése 
az agykéregbe

talamusz

hang-
ingerek

agytörzsi 
hálózatos 
állomány

vizuális ingerek

bőr- és izomreceptorokból 
származó ingerületek

7.8. ábra. A felszálló aktiváló pályarendszer szerepe
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viszont egy éber embert tartósan enyhe, monoton 

ingerek érnek (pl. egy unalmas előadáson vagy egy 

jármű egyhangú zajában), akkor az aktiváló pálya-

rendszerek ingerületleadása csökken, ami csök kenti 

az agykérgi éberséget, így az illető elálmosodhat, 

vagy akár el is alhat. Úgy is mondhatjuk, hogy ál-

talában a változatos környezeti ingerek fontos sze-

repet játszanak az éberség és a fi gyelem fenntartá-

sában.

A szervezet egésze számára az alvás nyugalma a 

regeneráció lehetőségét biztosítja. Ezt mi sem bi-

zonyítja jobban, mint hogy az elalvás utáni órákban 

a legmagasabb a növekedési hormon koncentrá-

ciója.

Az alvás jelentősége

Az alvás biológiai funkcióját az idegrendszer mű-

ködésében még nem ismerjük biztosan, de született 

néhány elmélet ezzel kapcsolatban. Minden értel-

mezés azon alapszik, hogy alvás közben a külső 

ingerek aktív felvétele és feldolgozása korlátozott, 

az agykéreg aktivitása eltér az éber állapottól, és a 

mozgatópályák működése is csak az alvás egyes 

időszakaiban fordul elő (7.9. ábra). Az egyik teória 

szerint alvás közben az agyban tárolt információ-

rendszer a nap közben bejutott új adatoknak meg-

felelően újjászerveződik. Az időnként megjelenő 

álmok azt jelzik, hogy a rövid időre működésbe 

lépő tudat az éppen rendszereződő adatfolyam egy-

egy részletét észleli. Az alvás szerepére vonatkozó 

másik elmélet szerint az agyba éber állapotban ér-

kező információözön az idegrendszer neuronháló-

zatát jelentősen leterheli, ami számos téves idegi 

kapcsolat kialakulásával jár. Alvás idején az idegsej-

tek hálózatának újrahangolása történik, s e folya-

matnak lényeges eleme az agyi neuronok sorozatos 

véletlenszerű aktivitása. Ezek az idegimpulzusok 

segítik elő a hibás kapcsolatok törlését és a neuron-

hálózat újrahangolását. Egy harmadik elmélet bi-

zonyos kísérleti eredményeket úgy értelmez, hogy 

alvás során az újonnan beérkezett információknak 

a régiek közé illesztése, beépítése történik. Ez lé-

nyegében a tanultak hosszú távú rögzítését jelenti.

7.9. ábra. Nyugodt alvás közben a külső ingerek 
kevésbé hatnak

Olvasmány
A hipotalamusz saját belső ritmusa eltér a 24 órás ciklustól. Az eltérést a természetes nappal-éjjel váltako-

zásoktól elzárt, kizárólag állandó mesterséges fénnyel megvilágított környezet létrehozásával vizsgálták. 

Ezekben a kísérletekben önként jelentkezők vettek részt, számukra a szokásos külső információforrások 

nem voltak elérhetők, óra sem állt rendelkezésükre. A kísérleti személyek többségében 25 órás ciklusok 

alakultak ki, de sokukban a ciklusok hossza elérte a 30 órát is. Mindez azt támasztja alá, hogy a hipotalamusz 

ritmusgenerátorának 25–30 órás ritmusát a külső jelzések (sötét-világos váltakozása, szociális környezet) 

igazítják a 24 órás nappali-éjszakai ciklusokhoz. A hipotalamuszban levő ritmusgeneráló mag működésé-

nek gátlása kísérleti állatokban megszünteti a napi periódust, az elektromos ingerlés pedig eltolja a ritmust.

Noha az alvás pontos funkciója nem ismert, az biztosnak tűnik, hogy fontos agyi folyamatok játszód-

hatnak le alatta, hiszen tartós megvonása súlyos problémákat okoz. Az alváshiányos ember ólmos fáradt-

ságot érez, nehezen koncentrál. Már egynapnyi ébrenlét esetén jelentősen romlik a gondolkodás, az emlé-

kek felidézésének képessége. Később az olvasás, a tiszta beszéd, a döntéshozatal is nehézséget okoz. To-

vábbi alvásmegvonás esetén letörtség, teljes közömbösség tapasztalható, elvész a tájékozódás képessége, az 

alany hallucinálhat, sőt teljesen el is veszítheti a valósággal a kapcsolatot. Állatkísérletek bebizonyították, 

hogy az alvás életfontosságú, hosszú távú megvonása az állat pusztulásához vezet.

Érdekességek az alvásról
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Az érzelmi élet az agyon belül elsősorban az ún. limbikus rendszerhez köthető, amelyet ezért az „érzelmi 

agynak” is szokás nevezni. Beletartozik a talamusz, a hipotalamusz, továbbá néhány agykérgi terület, pél-

dául a szaglás agykérgi központja és a memóriarögzülés helye, a hippokampusz is (7.10. ábra). Így tehát 

a limbikus rendszer az érzelmek szabályozása mellett részt 

vesz a szaglásban és a memóriafolyamatokban is. 

Ezzel magyarázható, hogy egyes illatokhoz em-

lékek társulhatnak bennünk, illetve hogy 

egyes illatok vagy szagok heves érzelmi 

reakciókat válthatnak ki belőlünk. A lim-

bikus rendszer alulműködése vagy túl-

működése erősen befolyásolja az érzel-

mi életet. Bizonyos részeinek sérülése-

kor eltűnik a sérültből a félelem, és 

másokon sem ismeri fel annak jeleit. 

Ugyanezen rész túlzott működése-

kor viszont a szorongás és egyéb 

negatív érzelmek felerősödnek.

7.10. ábra. A limbikus 
rendszer elhelyezkedése 

az agyvelőben

hosszanti 
hasadék

az agykérget 
a hipotalamusszal 
összekötő pálya

agykérgi részek 
kétoldalt a hosszanti 
hasadék mélyén

hipotalamusz

talamusz

mandulamag 
(halántéklebeny)

hippokampusz
(halántéklebeny)

ÚJ FOGALMAK

Agykéreg, agykérgi oszlopok, mag, agyideg, agytörzsi hálózatos állomány, kisagykéreg, talamusz, 

hipotalamusz, biológiai óra, nagyagyféltekék, barázdák, tekervények, homloklebeny, fali lebeny, halán-

téklebeny, nyakszirti lebeny, kérgestest, féltekei aszimmetria, alvás-ébrenléti ciklus

1 A gerincvelőtől fölfelé haladva sorold fel az 

agyvelő részeit!

2 Melyek az agytörzs részei, és melyik milyen 

szabályozó működéseket végez?

3 Mi a kisagy funkciója?

4 Nevezd meg a köztiagy részeit és ezek szere-

pét!

5 Sorold fel a nagyagy lebenyeit!

Kérdések és feladatok

6 Röviden, egy mondatban fogalmazd meg az 

agykéreg általános szerepét, és sorold fel leg-

alább öt konkrét, különböző funkcióját!

7 Mi a jelentősége annak, hogy a nagyagy felüle-

tét többszörösére növelik a barázdák és a teker-

vények? 

8 Mi biztosítja, hogy a két agyféltekéből kölcsö-

nösen átjutnak a másikba az információk?

9 Nézz utána, hogy melyek az alvászavarok leg-

gyakoribb formái!

OlvasmányAz érzelmek „központja”
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  Az agy vizsgálata
  A stroke
  A kóma
  Az epilepszia
  Az Alzheimer-kór
  A depresszió
  Az agy fertőző megbetegedései
  Agyrázkódás
  Fejlődési rendellenességek

8.lecke

Az agy 
vizsgálata és 
betegségei

Mivel magyarázható, hogy az 

Alzheimer-kór egyre gyakoribbá 

vált az utóbbi évtizedekben?

M

A

v

Régebbi korokban az agy egyes részeinek szerepére 

csak a különböző agysérülések hatásaiból lehetett 

következtetni. Megfi gyelték, hogy bizonyos agy-

területek károsodása a mozgás vagy a beszéd zava-

rai hoz, vagy éppen emlékezetkieséshez vezet. Az 

utóbbi évtizedekben azonban az orvosok vizsgálati 

eszköztára jelentősen gazdagodott. A legtöbb ilyen 

eljárással nemcsak a koponya, illetve az agy vizsgál-

ható, hanem segítségükkel más szervek, testrészek 

elváltozásai is eredményesen tanulmányozhatók. 

Az agy vizsgálata

A CT-vizsgálat (számí-

tógépes tomográf, compu-

ter tomograph) röntgen-

sugár használatával réteg-

felvételt készít, amely az 

orvos számára fontos in-

formációkat ad a test bel-

ső állapotáról (8.1. ábra). 

Az MRI a „mágneses re-

zonanciás képalkotás” an-

gol kifejezésének rövidíté-

se. Az MRI egy erős mág-

nes és rádióhullámok 

segítségével készít részle-

tes képet a test belső ré-

szeiről. Ez a vizsgálat a 

lágy szövetek (pl. az agy) 

területén jóval részlete-

sebb képet ad, mint a 

röntgensugár (8.2. ábra). 

Az ún. funkcionális MRI 

(fMRI) elsősorban az 

agyvelő vizsgálatára szol-

gál. Az eljárással azt mu-

tatják ki, hogy az agy 

egyes területein milyen az 

anyagcsere intenzitása. 

Ennek alapján tehát meg-

állapítható, hogy egy adott 

időpontban az agy mely 

területei különösen aktí-

vak (8.3. ábra).

Már 1924 óta használt 

vizsgálati módszer az 

elektroenkefalográfia 

(rövidítése: EEG), amely-

lyel kizárólag az agy vizs-

8.1. ábra. CT-felvétel a fej 
keresztmetszetéről

8.2. ábra. MRI-felvétel a fej 
hosszmetszetéről

8.3. ábra. A funkcionális MRI-
felvételen jól látható, hogy az agy 
mely részei különösen aktívak
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gálható. E módszerrel az agykéregben keletkező 

kicsiny elektromos változásokat mérik (8.4. ábra). 

Az EEG nagyszámú idegsejt elektromos aktivitá-

sának összegződéséből jön létre. Az EEG módsze-

rének előnye, hogy azonnal mutatja az agyműködés 

megváltozását, így segítségével hatékonyan tanul-

mányozhatóak például az alvás-ébrenlét ciklus sza-

kaszai, illetve más agyi állapotok (8.5. ábra).

A stroke

A stroke igen gyorsan kialakuló, életveszélyes be-

tegség. Magyarul agyi érkatasztrófának is nevezik. 

Az agy egy részén csökken vagy megszűnik a vér-

ellátás, és ezáltal az idegszövet oxigénellátása. Leg-

gyakrabban egy eret elzáró vérrög vagy érszűkület 

húzódik a háttérben. Az is előfordul, hogy egy agyi 

artéria megreped, és belőle a vér kifolyik – ez az 

agyvérzés (8.6. ábra). Az agyvérzés azért is veszé-

lyes, mert a csontos koponya merev tokjában a ki-

ömlő vér összenyomja az agyszövetet, amely a nyo-

másnövekedés miatt károsodik. 

A stroke tünetei változatosak, jórészt attól függ-

nek, hogy az agy melyik részét érinti a károsodás. 

Vannak azonban általános, gyakori jelek: féloldali 

látászavar, zsibbadás, bénulás, mozgászavar (pl. a 

beteg nem tud aprólékos fi nom kézmozgásokat vé-

gezni), az arc egyik oldala petyhüdtté válik, forgó 

szédülés, hányinger, zavarodottság jelentkezik, a 

beteg értelmetlen szavakat és mondatokat mond. 

Súlyos esetben eszméletvesztés is bekövetkezik. Ha 

ilyen tünetek jelentkeznek, akkor a beteghez azon-

nal mentőt kell hívni. 

A stroke kezelésében döntő jelentőségű az idő: 

minél hamarabb kerül kórházba a beteg, annál ki-

sebb károsodásokkal járhat a betegség. A stroke 

kialakulását számos veszélyeztető tényező segítheti 

elő, ezek egy része az életmód helyes megválasztá-

sával elkerülhető. A stroke kockázatát növeli pél-

dául a magasvérnyomás-betegség, a szívbetegség, 

a cukorbetegség, az érelmeszesedés, a dohányzás, a 

túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény élet-

mód, az intravénás drogok használata, a stressz.
8.4. ábra. Az EEG-vizsgálathoz elektródokat 
helyeznek el a fejen

8.5. ábra. Egészséges ember EEG-görbéi 8.6. ábra. Agyvérzés képe MRI-felvételen

aktív ébrenlét

felszínes alvás

nyugodt ébrenlét

mély alvás

idő (s)
0 1 2 3 4
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A kóma

A kóma a tudat megszűnése, tehát tudatvesztéses 

állapot. Kialakulása sokféle okból következhet be. 

Előfordul, hogy valamilyen mérgező anyag, esetleg 

koponyasérülés károsítja az agykéreg idegsejtjeit. 

Az is lehetséges, hogy az agykérget az idegrendszer 

alsóbb részeivel összekötő pályák károsodnak, pél-

dául az agyvérzés következtében létrejövő nyomás-

fokozódás miatt. A kóma gyógykezelése és a keze-

lés hatékonysága attól függ, hogy milyen ok miatt 

alakult ki.

Az epilepszia

Az epilepszia a stroke után az agy második leggya-

koribb megbetegedése. A legtöbb esetben ismeret-

len okból alakul ki. Epilepsziában az agy bizonyos 

idegsejtjei nagyon aktívvá válnak, és az aktivitás 

szétterjed az agykéregben. Ennek hatására úgyne-

vezett rohamok jelennek meg, amelyek során kóros 

EEG-hullámokat lehet mérni. Az epilepsziás roha-

mok nagyon változatos megjelenésűek. Legismer-

tebbek és legfélemetesebbek a nagyrohamok. A be-

teg ekkor elveszti eszméletét, elesik, egész testének 

izomzata ritmikusan görcsbe rándul, majd elernyed. 

A roham alatt történtekre a beteg nem emlékszik 

(8.7. ábra). Ha ilyen rohamot látunk, akkor védjük 

meg a beteget a sérülésektől, fektessük oldalára, 

mihelyt a roham csillapodik. Maradjunk a beteg 

mellett, próbáljuk megnyugtatni. A rohamot nem 

lehet megszüntetni, ne is próbáljuk! Ha má r elkez-

dődött, minden külső beavatkozás sérüléseket 

okozhat. 

Az epilepsziás betegek egy részében a villódzó 

fények rohamot válthatnak ki, így nekik tartózkod-

niuk kell a videojátékoktól, illetve a tv-adásoktól. 

Az epilepszia egyéb fajtái sokkal gyakoribbak, 

mint a nagyroham. Ilyen például a né hány másod-

percig tartó tudatzavar, melynek sorá n a szemhéj é s 

esetleg má s izmok rángása jelentkezik. Sok esetben 

olyan gyors a roham, hogy a külső szemlé lő nem is 

veszi észre. Gyakran nem is rosszullétnek tartják, 

hanem tévesen koncentrációs vagy tanulási zavarra, 

álmodozásra gyanakodnak.

Az Alzheimer-kór

Az Alzheimer-kór jellemzően az idősebb korosz-

tály betegsége, 60 éves kor fölött az életkor 

előrehaladtával növekszik a gyakorisága. A beteg 

eleinte új adatokat, információkat nehezen tud 

megjegyezni, amit elsősorban saját maga vesz észre. 

Később a környezetének is feltűnik a feledékenysé-

ge. A betegség lassan súlyosbodik, idővel már a ré-

gebbi emlékek is kiesnek. Megnehezül és egyre 

felszínesebbé válik a gondolkodás. A beteg szemé-

lyisége is megváltozhat: törekvései lassan eltűnhet-

nek, esetleg nyugtalan vagy lehangolt, közönyös 

lesz. Végül az önálló életvitelre is képtelenné válik, 

mivel térbeli tájékozódási képessége elvész, már 

megszokott környezetét, hozzátartozóit sem is meri 

fel. 

8.7. ábra. A középkorban az epilepsziát természet-
feletti betegségnek tartották, és előfordult, hogy 
koponyalékeléssel próbálták elősegíteni a kórt okozó 
ártó szellemek távozását

8.8. ábra. Alzheimer-kóros beteg agyából készült 
metszeten mikroszkóppal a kóros fehérjék 
felhalmozódásából kialakuló gócok fi gyelhetők meg 
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Az Alzheimer-kóros betegek agyában az ideg-

sejtek gócokban jelentkező pusztulása mutatható 

ki, ami egy kóros fehérje felhalmozódásával függ 

össze (8.8. ábra). A betegség tünetei korszerű 

gyógyszerekkel csökkenthetők, és a kór előrehala-

dása aktív gondolkodással, tanulással lassítható. Az 

utóbbi évtizedekben a várható életkor folyamatosan 

növekszik, az Alzheimer-kór kialakulását azonban 

nem tudjuk megelőzni, ezért az idős korosztályban 

az életkor előrehaladtával sajnos egyre gyakoribbá 

válik. 

A depresszió

A depresszió egyre gyakrabban előforduló, súlyos 

betegség. Nem szabad összetéveszteni a napi rossz-

kedvvel, bár a legkönnyebben észrevehető tünete a 

kilátástalanul rossz hangulat. A depressziós ember 

tartósan levert, érdeklődése minden iránt elvész, 

nem képes rá, hogy a korábbi módon gondolkod-

jon. Éjszakái nagy részét ál-

matlanul tölti. Mindig fá-

radt, erőtlen. Semmiben nem 

tud dönteni. Saját magát ér-

téktelennek, hasznavehetet-

lennek tartja és állandóan 

önvádló bűntudat gyötri 

(8.9. ábra). Sokszor még ön-

gyilkosságra is gondol. Ki-

mutatták, hogy a depressziós 

emberek agyában bizonyos 

ingerületátvivő anyagok 

mennyisége csökken, az or-

vosok számos tünet kialaku-

lásának okát főleg ebben 

látják. A depressziós állapot 

rendkívül nehezen elviselhető teher az egyén és 

környezete számára. Ha a beteg túléli, tünetei ké-

sőbb enyhülnek és nyomtalanul el is múlnak, de 

sajnos idővel újra visszatérhetnek. Az orvos megfe-

lelő gyógyszerek előírásával a depressziót eredmé-

nyesen kezelheti, de szükség lehet pszichológus 

segítségére is.

Az agy fertőző megbetegedései

Az agy számos megbetegedése kórokozókkal tör-

ténő fertőződés következménye. Közismert például 

a kullancsok által terjesztett vírus, amely agyhár-

tya- és agyvelőgyulladást okoz (8.10. ábra). A fer-

tőzés következtében infl uenzaszerű tünetek jelen-

nek meg, majd akár bénulás is kialakulhat. Időben 

beadott védőoltással a betegség megelőzhető.

A bőr megbetegedéseinél már említett Lyme-

kórt kullancsok által terjesztett baktériumok okoz-

zák. Ha nem kezelik, idővel idegrendszeri tüneteket 

is okoz. Enyhébb fokú agyhártya- és agyvelőgyul-

ladás alakulhat ki, memória- és alvászavarokkal, az 

arc bénulásával. Megelőző védőoltás még nem áll 

rendelkezésre, de a betegség antibiotikumokkal 

gyógyítható. Az esetleg megkésett antibiotikum-

kezelés azonban a károsodott funkciókat nem állít-

ja helyre, ezért fontos, hogy a gyógykezelésre idő-

ben, az azonosítható bőrtünetek megjelenésekor 

sor kerüljön.

Furcsa kórokozók a prionok. Nem is élőlények, 

hanem a szervezetben is előforduló fehérjemoleku-

lák kóros változatai. Ezek a kórosan módosult fe-

8.9. ábra. Depressziós 
ember arckifejezése

8.10. ábra. A kullancsok által hordozott, agyhártya-
gyulladást okozó vírus elektronmikroszkópos 
felvételen

8.11. ábra. A szivacsos agyvelősorvadást prionok 
okozzák. Az idegszövetben sötét gócok és fehér foltok 
jelennek meg. A sötét foltok az összetapadt kóros 
priontömeget, a fehér foltok pedig az idegsejtek 
pusztulásának helyét jelzik
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hérjék nem tudják az eredeti működésüket ellátni, 

viszont képesek más fehérjemolekulákat magukhoz 

hasonlóvá alakítani. Így a szervezetben sokszoro-

zódnak a kóros prionok, egyre több működéskép-

telen és más fehérjéket is átalakító molekula hal-

mozódik fel. Ha a fehérje több állatfajban is előfor-

dul, akkor a fertőzés különböző fajok között is 

terjedhet, akár a fertőzött egyedek elfogyasztása 

útján is. A legismertebb prionbetegségek az ideg-

sejtek károsodását idézik elő (8.11. ábra). A Creutz-

feldt–Jakob-kór a gondolkodási képességek romlá-

sával jár, és a fertőzés után néhány éven belül halál-

lal végződik.

Agyrázkódás

Az idegrendszer károsodásának oka gyakran vala-

milyen sérülés, baleset. A fejet érő ütések agyráz-

kódást okozhatnak, feltéve, ha az agy szövetei fi zi-

kailag maradandóan nem károsodnak. Ilyen esetben 

az idegsejtek működése csak átmenetileg szenved 

zavart. Eszméletvesztés következhet be, amely után 

a tudat lassan tisztul, és gyakran hányinger, szédü-

lés, fejfájás jelentkezik. Enyhe tünetek esetén a sé-

rültet 1-2 napra ágyba kell fektetni, de eszmélet-

vesztés és hányás esetén gyorsan orvoshoz kell 

fordulni, mivel ezek együtt már súlyosabb sérülés, 

például agyvérzés tünetei lehetnek. Ha az ütés erő-

sebb, agyzúzódás következhet be, ilyenkor az agy 

kimutathatóan sérül. Enyhébb esetben az idegi za-

varok néhány hét alatt rendeződnek, ám előfordul, 

hogy a károsodás maradandó. 

Fejlődési rendellenességek

Az idegrendszer működésének zavarát fejlődési 

rendellenesség is okozhatja, illetve genetikai oka is 

lehet. Közismert például a Down-szindróma, amely 

egy kromoszómaszám-rendellenesség következté-

ben alakul ki. Az ilyen emberek sejtjeiben a 21. szá-

mú kromoszóma többlete mutatható ki. Ez az álla-

pot – a kívülről is látható jellemzőkön kívül – az 

agykéreg fejlődési rendellenessége miatt szellemi 

visszamaradottsággal jár (8.12. ábra).

A velőcsőzáródási rendellenességek a leggya-

koribb fejlődési rendellenességek közé tartoznak, 

szerencsére azonban a legtöbb esetben nem okoz-

nak észrevehető károsodást. Ha a velőlemez záró-

dása nem teljes, akkor körülötte a csontváz kialaku-

lása is zavart szenved. Legsúlyosabb esetben az 

agyvelő és az agykoponya hiányos, ez szerencsére 

rendkívül ritkán fordul elő. Ha a gerincoszlop egy 

vagy több csigolyája nem fejlődik ki teljesen, akkor 

a gerincvelő egy része valamelyest védtelenül ma-

radhat. Ez az ún. nyitott gerinc (8.13. ábra). Leg-

többször csak egy-két csigolyaív nem záródik telje-

sen, ami teljesen tünetmentes lehet, legtöbbször ki 

sem derül. Abban az esetben azonban, amikor több 

csigolya is jelentős hiánnyal fejlődik ki, a  gerincvelő 

károsodhat, ami a mozgás vagy a zsigeri működések 

szabályozásának zavarához vezethet. A velő cső-

záródási rendellenességeket többtényezős (multi-

faktoriális) eredetűnek tartják, az örökletes hajlam 

mellett más tényezők is szerepet játszanak a kiala-

kulásukban. Szerencsére az utóbbi évtizedekben 

egyre ritkábban fordulnak elő, mivel ismertté vált, 

hogy a terhesség elején folsav (B9-vitamin) adago-

lásával nagymértékben csökkenthető a kialakulási 

valószínűségük („magzatvédő vitamin”). 

8.13. ábra. Röntgenfelvétel nyitott nyakcsigolyáról. 
A csigolyaív nem forrt össze (nyíl jelzi)

8.12. ábra. Down-szindrómás ember
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ÚJ FOGALMAK

CT, MRI, fMRI, EEG, stroke, agyi érkatasztrófa, agyvérzés, epilepszia, agyrázkódás, Alzheimer-kór, 

velőcsőzáródási rendellenességek, nyitott gerinc

1 Melyek a stroke leggyakoribb okai, és mi a leg-

fontosabb teendő, ha stroke gyanúja vetődik 

fel?

2 Sorold fel a stroke kialakulásának legalább öt 

veszélyeztető tényezőjét!

3 Miért vezethet gyorsan életveszélyes állapothoz 

az agyvérzés, és miért nincs általában ilyen sú-

lyos következménye más, hasonló mértékű vérzés-

nek?

4 Melyek az epilepsziás nagyroham leggyakoribb 

tünetei? Mi lehet a jelenlevők tennivalója a be-

teggel?

5 Lapozz vissza a szinapszisokról szóló leckéhez, 

és nézz utána az interneten is annak, hogy nap-

jainkban mi az Alzheimer-kór kezelésének straté-

giája! A jövőben milyen lehetőségek kínálkoznak?

Kérdések és feladatok

6 Mi a különbség az alvás és a kóma között?

7 Emlékezz vissza, mit tanultál az előző tanévben 

a prionokról. Segítségül a 11. osztályos tan-

könyvben lapozd fel a fehérjékkel foglalkozó leckét! 

Nézz utána, mi az egészséges prionfehérjék funkció-

ja! Mivel magyarázható, hogy a táplálékkal elfogyasz-

tott kóros prionfehérje megbetegedést okozhat?

8 Nyomozz! Melyek a Down-szindróma megje-

lenésének veszélyeztető tényezői?

9 Alakítsatok kis csoportokat, a csoportok közös 

kutatómunkát követően mutassák be a többiek-

nek a CT-, az MRI-, az fMRI-, az EEG-, a PET- 

(pozitronemissziós tomográfi a), valamint a SPECT- 

(single photon emission computed tomo gra phy = 

egy  foton-kibocsátásos számítógépes tomográfi a) 

vizsgálatok elvét, felhasználási lehetőségeit!

Olvasmány
Az előző tanévben is szóba került néhány kromoszómaszám-változás kóros következménye. Az ivari kro-

moszómák számának megváltozásával kialakuló Klinefelter-kór esetében is gyakran romlik a gondolko zási 

képesség, a memória. 

A ritkán előforduló Huntington-kór az idegrendszer károsodásával járó betegség, mely az agyi ideg-

sejtek lassú pusztulásához vezet. Ennek következtében akaratlan mozgások jelentkeznek, érzelmi labilitás 

és szellemi leépülés (ún. demencia) alakul ki. A tünetek általában a 40-es életévek táján jelennek meg. 

Gyógyszeres kezeléssel enyhíthetők a tünetek, de sajnos a gyógyulásra nincs esély. A kór lassú lefolyású, 

az érintettek hosszú életűek lehetnek. A betegséget egy gén dominánsan öröklődő, kóros allélja okozza.

Öröklődő betegségek 
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  A vegetatív ideg-
rendszer
  A szimpatikus 
idegrendszer
  A paraszimpatikus 
idegrendszer

9.lecke

A vegetatív 
szabályozás

Hogyan függ össze az izgalom 

az adrenalinnal és a stresszel?

H

a

A vegetatív idegrendszer a zsigeri működéseket 

szabályozza, például a vérkeringést, a tápcsatorna 

működéseit és a légzést. Ezek a működések általá-

ban nem tudatosulnak, és a legtöbb esetben akarat-

lagosan nem befolyásolhatók.

A vegetatív idegrendszer

A gerincvelői refl exek kapcsán már láttuk, hogy a 

szomatikus és a vegetatív idegrendszer felépítése 

jellegzetes különbségeket mutat. Fontos szerkezeti 

eltérés, hogy a vegetatív refl exek végrehajtó neuron-

jai nem a központi idegrendszerben, hanem a kör-

nyéki idegrendszer dúcaiban találhatók. A közpon-

ti idegrendszerből kilépő, vegetatív szabályozást 

végző idegrostok ezekbe a vegetatív dúcokba fut-

nak, és ott szinapszist alkotnak a végrehajtó neu-

ronnal. A végrehajtó neuron simaizomhoz vagy 

mirigyhez továbbítja az ingerületet, ennek hatására 

azután a simaizom összehúzódik, illetve a mirigy 

váladéktermelése fokozódik.

A központi idegrendszerben a vegetatív szabá-

lyozást végző neuroncsoportok a gerincvelőn kívül 

is igen sok helyen megtalálhatók, így többek között 

a gerincvelőben, az agytörzsben és a hipotalamuszban 

is. A környéki idegrendszerhez tartozó, vegetatív 

működéseket szabályozó idegsejtek két fő úton fej-

tik ki hatásukat. Ennek alapján különböztetjük meg 

a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszert 

(9.1. ábra).

A szimpatikus idegrendszer

A szimpatikus hatást közvetítő központi vegetatív 

idegsejtek axonjai a központi idegrendszerből a 

mellkasi és ágyéki gerincvelői idegekben lépnek ki. 

A gerincvelő mellett jobb és bal oldalon szimmetri-

kusan, minden csigolyánál egy-egy szimpatikus dúc 

található, amelyeket jobb és bal oldalon is egymás-

sal és a gerincvelői idegekkel idegágak kötnek ösz-

sze (9.2. ábra). Ebben a szimpatikus dúcláncban, 

valamint néhány hasüregi dúcban találhatók a 

szimpatikus végrehajtó neuronok sejttestei. A köz-

ponti vegetatív neuronok rostjai a dúcláncban több 

irányban, gazdagon elágaznak, az axonágak a dú-

cokban átkapcsolódnak a végrehajtó idegsejtekre. 

Utóbbiak axonjai különböző szervek felé továbbít-

ják az ingerületet, transz mit terként noradrenalint 

tartalmaznak. Az ingerület így a szervezetben sok 
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9. A vegetatív szabályozás

PARASZIMPATIKUSSZIMPATIKUS

nyálmirigyek

szív

gége
hörgők
tüdő

máj
lép

hasnyálmirigy

vékonybél
vastagbél

végbél

szem

gyomor

mellékvesevelő

vese

húgyhólyag

anyaméh

ivarszervek

dúcok a szervek falában

keresztcsonti 
gerincvelői 
idegek

agytörzs:
agyidegek

mellkasi 
gerincvelői 

idegek

ágyéki 
gerincvelői 

idegek

szimpatikus 
dúcok

9.1. ábra. A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer

szimpatikus dúclánc

szimpatikus 
dúcokvázizomhoz 

futó mozgató-
rost

központi vegetatív 
neuron sejtteste

szomatikus mozgató-
neuron sejtteste

vegetatív 
végrehajtó 
neuronok 
sejtteste

vegetatív 
végrehajtó 
neuronok 

sejtteste

9.2. ábra. A szimpatikus hatású vegetatív rostok 
ingerülete szétterjed a szervezetben

irányban szétterjed, szóródik, ezért a szimpatikus 

idegrendszer általános hatású, egyszerre több szerv 

működését befolyásolja. Hatása az egész szerveze-

tet igénybe vevő események és tevékenységek alkal-

mával kerül előtérbe, például veszélyhelyzet, fi zikai 

megterhelés, komolyabb munkavégzés esetén.

A szimpatikus idegrendszer gyors aktiválódását 

vészreakciónak is nevezik, mert olyan helyzetek-

ben következik be (pl. erős fájdalom, izgalom, foko-

zott izommunka), amelyek a szervezet épségét, 

nor mális működését veszélyeztetnék. A szimpati-

kus idegrendszer hatására a védekezés lehetőségét 

biztosító szervek, az intenzíven működő vázizmok 

vér ellátása növekszik a zsigeri szervek rovására. 

A vér megfelelő oxigénkoncentrációjának fenntar-

tása érdekében a légzés frekvenciája és mélysége is 

fokozódik. A szívműködés gyorsul, a vérnyomás nő, 

ami a véráramlást fokozza, végső soron a sejtek oxi-

gén- és tápanyagellátását biztosítja (9.3. ábra). 

A táguló pupilla lehetővé teszi, hogy a vészhelyzet-

ben nagyobb fénymennyiség jusson a szembe. 

A bélcsatorna mozgása, az emésztőnedvek termelé-

se, a vese működése viszont csökken, ezért ezeknek 

az életműködéseknek az energia- és oxigénigénye 

kisebb lesz. 

A gerincvelő mellkasi szakaszából eredő egyes 

szimpatikus idegrostok közvetlenül a mellékvese-

velőhöz futnak, és ott fokozzák az adrenalin terme-

lődését. Az adrenalin támogatja a szimpatikus ide-

gi hatások egy részét, és emeli a vércukorszintet. 
9.3. A modern társadalmakban mindennapossá váló 
stresszhelyzet betegség kialakulásához vezethet
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9. A vegetatív szabályozás

A paraszimpatikus idegrendszer

A paraszimpatikus idegrendszer központi vegetatív 

neuronjainak rostjai a központi idegrendszerből 

egyes agyidegekben, például a X. agyidegben, a 

bolygóidegben és a keresztcsonti gerincvelői ide-

gekben lépnek ki. E rostok valamely szerv felé fut-

nak, és annak közvetlen közelében vagy a szerv 

falában levő vegetatív dúcban kapcsolódnak át vég-

rehajtó neuronra. A paraszimpatikus idegrendszer 

ingerülete ezért nem általános hatású, hanem kö-

rülírtan egy-egy szervre hat, többnyire a szimpati-

kussal ellentétes módon. Paraszimpatikus hatásra a 

zsigeri szervek, köztük a bélcsatorna, az emésztő-

mirigyek és a vese vérellátása nő, működésük foko-

zódik. Nyugalmi állapotban paraszimpatikus hatás 

állítja be a szívműködés és a légzés ritmusát, a pu-

pilla pedig szűkül (9.4. ábra).

Olvasmány
A modern társadalmakban mindennapossá vált a rendszeres feszültség, a stressz. Ennek következtében a 

szimpatikus idegrendszer szinte folyamatosan aktív, ami hosszabb távon az egész szervezetet igénybe veszi, 

de egyes szerveket különösen veszélyeztet. A feszültség tartós fennállása eleinte enyhe tüneteket okoz, 

később azonban súlyosabb betegségek alakulhatnak ki. A legismertebb ilyen kór a keringési rendszert 

érintő magas vérnyomás, ami a statisztikák szerint egyre fi atalabb életkorban jelentkezhet. A magas vér-

nyomás fokozza a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét is. Ezen túlmenően a tartós stressz követ-

keztében a gyomor szöveteit védő nyálkaréteg termelődése csökken, a gyomorsavtermelés pedig fokozódik, 

így a szerv fala kisebesedhet, gyomorfekély alakulhat ki. Az állandó feszültség a pihenést megnehezíti, a 

problémák körül forgó gondolatok akár állandósuló alvászavarhoz is vezethetnek. Mindez pedig csök kenti 

a munkateljesítményt, a fi gyelmet, ami tovább fokozza a stresszt.

Stresszbetegségek

9.4. ábra. A paraszimpatikus hatás a szervezet 
nyugalmi állapotában kerül túlsúlyba

ÚJ FOGALMAK

Szimpatikus idegrendszer, szimpatikus dúclánc, vészreakció, paraszimpatikus idegrendszer

1 Hol találhatók a központi idegrendszerben a 

vegetatív szabályozást végző sejtcsoportok?

2 Hol lépnek ki a központi idegrendszerből a 

szimpatikus és a paraszimpatikus hatást közve-

títő idegrostok?

3 Mondj példát olyan helyzetekre, amikor a 

szimpatikus idegrendszer aktiválódásával szá-

Kérdések és feladatok
molhatunk, és olyanra, amikor inkább a paraszim-

patikus idegrendszer hatása jut érvényre!

4 Készíts táblázatot, amely a szimpatikus és a pa-

raszimpatikus idegrendszer hatásait foglalja 

össze!

5 Hogyan módosulhat a légzés és a vérkeringés 

feleléskor?

aaaa ststtstrereressssssztztzt...
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a szív para-
szimpatikus
szabályozása 
aktiválódik

a szív 
szimpatikus
szabályozása
aktiválódik

nyomásérzékeny 
receptorok
ingerlése 
fokozódik 
a nagyartériákban

nyomásérzékeny 
receptorok
ingerlése 
csökken 
a nagyartériákban

szívműködés 
mérséklődik

   szívműködés 
fokozódik

   a vérnyomás
csökken

a vérnyomás
növekszik

a vérnyomás-
csökkentő központ 

aktiválódik

a vérnyomás-
növelő központ 

aktiválódik

artériák 
tágulnak

artériák 
szűkülnek

homeosztázis: normális vérnyomás
inger:

vérnyomás-
csökkenés

inger:
vérnyomás-
emelkedés

10.1. ábra. A vérnyomás-szabályozás refl exe

Miért nem lehet akármeddig visszatartani 

a lélegzetet?

M

a

Az agytörzs 
szerepe 
a vegetatív 
szabályozásban

10.lecke

  A vérkeringés refl exes 
szabályozása
  A légzés szabályozása
  A nyelés és a védekező 
refl exek

Az agytörzsben, azon belül is elsősorban a nyúlt-

velőben számos vegetatív működést szabályozó, 

életfontosságú neuroncsoport található. Ezeken a 

területeken találhatók például a vérnyomás, a szív-

működés, a légzés, a nyálelválasztás, a nyelés, a kö-

högés, a tüsszentés idegrendszeri központjai. 

A vérkeringés reflexes szabályozása

A keringési rendszer működésének szabályozása 

alapvető tényező, hiszen minden szerv és szövet 

anyagforgalmát ez biztosítja. A keringés szabályo-

zása magába foglalja a vérnyomás és a véreloszlás 

szabályozását. 

A vérnyomás szabályozásában két alapvető inger 

játszik szerepet. Az aorta elején, valamint a nyaki 

verőérben találhatók a vérnyomásra érzékeny, ún. 

baroreceptorok és az oxigénkoncentráció kémiai 

ingerét regisztráló kemoreceptorok. 

A vérnyomás, illetve a vér oxigénkoncentráció-

jának csökkenése ingerületváltozást idéz elő a meg-

felelő receptorokban. Az ingerület a nyúltvelőben 

található vérnyomás-szabályozó neuroncsoportokba, 

az ún. vérnyomásemelő központba jut. Az itt ere-

dő idegrostok leszálló pályán haladva a gerincvelői 
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szimpatikus neuronokon végződnek. Ezek axonjai 

a mellkasi gerincvelői idegeken keresztül érik el a 

szimpatikus dúcok vegetatív végrehajtó neuronjait, 

amelyek kifutó ingerülete végül a kisartériák össze-

húzódását eredményezi, ezáltal nő a vérnyomás 

(10.1. ábra). Egyidejűleg ugyanezen idegsejtcso por-

tok további szimpatikus rostjai a szív felé küldenek 

serkentő hatású ingerületet, így a szívműködés gyor-

sul. Összefoglalva tehát, a vér oxigénkoncentráció-

jának, illetve a vérnyomásnak a csökkenésére refl e-

xesen a szimpatikus idegrendszer aktiválódása nyo-

mán vérnyomás-növekedés következik be. Ez a 

refl ex folyamatosan működik, nélküle az artériák 

ernyedt kitágulása következtében a vérnyomás ve-

szélyesen lecsökkenne.

A nyúltvelő egy másik magjában található vér-

nyomáscsökkentő központba a túl magas vérnyo-

másról futnak be információk. Ennek hatása két fő 

úton jut érvényre. Egyrészt gátló interneuronok 

közreműködésével csökkenti a vérnyomásemelő 

központ aktivitását, másrészt a bolygóidegben köz-

vetlenül a szív felé futó, paraszimpatikus hatású 

rostok a szívműködést lassítják.

A szívműködés szabályozása során mind a ge-

rincvelői szimpatikus rostok, mind pedig a bolygó-

ideg paraszimpatikus rostjai elsősorban a szinusz-

cso mó sejtjeihez futnak, és ezek működését befo-

lyásolják.

Fontos kiemelni, hogy ezek a refl exes mechaniz-

musok az állandó környezetben szükséges vérnyo-

másértéket állítják be. Szükség esetén azonban – a 

környezetből érkező ingerek hatására – a felsőbb 

agyi központokból érkező jelek is befolyásolják a 

nyúltvelői keringésszabályozó központok működé-

sét. Ijesztő látvány hatására például a vérnyomás-

emelő központ serkentődik, s így a szívműködés 

gyorsul, a vérnyomás pedig emelkedik. 

Látni fogjuk, hogy egyes hormonok szintén be-

folyásolják a vérnyomást, illetve a különböző szer-

vek eltérő igényeinek megfelelően módosítják a 

véreloszlást. 

A légzés szabályozása

A légzés szabályozása is refl exes folyamat, de nagy 

szerepe van az akaratlagos mozgásszabályozásnak 

is. A refl exes légzésszabályozás két legfontosabb 

ingere a vér szén-dioxid-koncentrációjának és a 

tüdő feszülésének növekedése. A vér szén-dioxid-

koncentrációja a nyúltvelő egyik neuroncsoportját, 

a belégzőközpontot ingerli, innen a légzőizmok 

(rekeszizom, bordaközi izmok) összehúzódását elő-

idéző ingerület indul. A belégzés végén a tüdő ki-

tágulása miatt a hörgőcskék falának feszülése nő. 

Ennek az ingernek a hatására ingerület jut a 

nyúltvelői kilégzőközpontba, amely a belégzőköz-

pont működését gátolja. Így a légzőizmok eler-

nyednek, megtörténik a kilégzés (10.2. ábra). A vér 

alacsony oxigénkoncentrációja is serkenti a belég-

zőközpont működését az aortában, illetve a nyaki 

verőérben található kemoreceptorokon keresztül.

Az agytörzsi légzőközpontok működésére az 

agykéreg közvetlen hatást gyakorol, vagyis a 

légzőmozgások tudatosan befolyásolhatók. Kelle-

metlen szagú, esetleg mérgező gázokat tartalmazó 

környezetben, vagy éppenséggel vízbe merüléskor 

az ember visszatarthatja lélegzetét, ami életmentő 

hatású lehet. Emellett a hangadás, beszéd közben 

is részben tudatos ellenőrzés alatt állnak a légző-

mozgások. A szándékos légzésszabályozás azonban 

időben korlátozott. Amikor valaki sokáig nem vesz 

levegőt, vérében annyira megnő a szén-dioxid kon-

centrációja, hogy a belégzőközpont aktivitása „át-

töri” az agykéreg gátló hatását, és ezért automati-

kusan bekövetkezik a belégzés.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a megismert 

légzési refl ex is csak nyugalmi állapotban működik 

ilyen egyszerűen. Megerőltető izommunka vagy 

más megterhelés hatására a szimpatikus idegrend-

szer hatása érvényesül, ennek következtében meg-

növekszik a légzés mélysége és frekvenciája. A meg-

terhelés elmúltával megszűnik a szimpatikus akti-

váció, így visszatér a nyugalmi légzés. 

Olvasmány
Fekvő helyzetből való hirtelen felállás során a vér a saját súlya miatt felgyűlik a láb elernyedt falú vénáiban, 

ezért sokkal kisebb mennyiségben áramlik a szív felé. Ekkor a szívösszehúzódás kevesebb vért tud a szer-

vezetbe pumpálni, ezért leesik a vérnyomás. Ez gyakran abban is megnyilvánul, hogy amikor hirtelen 

fölpattanunk az ágyból, akkor szédülni kezdünk, mivel kevesebb vér jut az agyi keringésbe. Egészséges 

emberekben a vénák izomzata refl exesen összehúzódik, így az ideiglenesen felgyűlt vér a szív felé továb-

bítódik és visszaáll a normális vérnyomásérték.

Vérnyomásesés hirtelen felálláskor

10. Az agytörzs szerepe

a vegetatív szabályozásban
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10. Az agytörzs szerepe

a vegetatív szabályozásban

A nyelés és a védekező reflexek

Nyelés akkor következik be, ha a lágy szájpad és a 

garat nyálkahártyájának egyes területeit mechanikai 

inger éri. A falat vagy a folyadék nyomása kelti az 

ingerületet, ami a nyúltvelői idegsejtcsoporthoz 

jut. Ebből a refl exközpontból eredő idegim-

pulzusok a nyelv hátratolódását, majd a garat-

izmok összehúzódását, végül pedig a nyelőcső 

perisztaltikáját idézik elő, beindul a nyelés. 

Ha a nyelés nem vezet teljes eredményre, 

vagyis a falat megreked valahol a gyomor 

előtt, akkor szándékosan kell új nyelési fo-

lyamatot indítani. 

A védekező refl exek a légutakból vagy a 

tápcsatornából távolítják el az idegen, károsí-

tó hatású anyagokat. Ha a gége vagy a légcső 

belső felszínéhez hozzáér valami, akkor az 

ott elhelyezkedő, tapintásra érzékeny ideg-

végződésekben ingerület képződik, ami a 

nyúltvelő megfelelő neuroncsoport jához 

jut. Az innen származó ingerület köhögést 

idéz elő. Ilyenkor a hangrés záródása mellett gyors 

kilégzés indul meg, ezért az alsó légutakban feltor-

lódó levegő nyomása megnövekszik. A hirtelen 

megnyíló hangrésen keresztül az igen nagy sebes-

10.2. ábra. A légzés szabályozása. A zöld nyilak 
a belégzés, a piros nyilak pedig a kilégzés 
szabályozásának folyamatait mutatják 

10.3. ábra. Hörghurut esetén a légutakban nyálka 
halmozódik fel

inger: tüdő fe szü-
lése növekszik

BELÉGZÉS

inger: vér CO2-
koncentrációja

vérér

légzőizmok
összehúzódnak

légzőizmok
elernyednek

tüdő feszülése
 csökken

kilégzőközpontbelégzőközpont
gátlás

gátlás megszűnik gátlás

AGYTÖRZS

nyúltvelő

híd

CO2

egészséges 
hörgőcske

ingerlő nyálkaréteg

duzzadt nyálkahártya

gyulladt 
hörgőcske
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10. Az agytörzs szerepe

a vegetatív szabályozásban

ÚJ FOGALMAK

Kemoreceptorok, baroreceptorok, vérnyomásemelő és vérnyomáscsökkentő központ, belégzőközpont, 

kilégzőközpont, védekező refl exek

1 Magyarázd el, mi lehet a jelentősége annak, 

hogy a vérnyomás és a légzés szabályozása a vér 

oxigénkoncentrációjára is érzékeny!

2 Mutasd be a nyugodt légzés során zajló légző-

moz gások szabályozásának mechanizmusát!

3 Változnak-e a légzőmozgások, ha a szokásosnál 

nagyobb szén-dioxid-koncentrációjú levegőt 

lélegzünk be? Részletesen indokold válaszodat!

4 Tervezz kísérletet, amellyel igazolhatod, hogy a 

légzés szabályozásának elsődleges ingere a vér 

Kérdések és feladatok
magas szén-dioxid-koncentrációja, és nem az ala-

csony oxigénkoncentrációja!

5 Ismereteid alapján bizonyítsd be, hogy a tüdő 

feszülési receptorai, amelyek ingerülete kilég-

zést okoz, nem a légnyomásra érzékenyek!

6 Mi a köhögés és a tüsszentés biológiai funk-

ciója?

7 Vázold fel az ingerület útját, ha valakinek egy 

felkavaró emlékkép jut eszébe, amelynek követ-

keztében hányingere támad!

séggel kiáramló levegő magával sodorja az inger 

forrását.

Az orrüreg felületének mechanikai ingerlése ha-

sonló lefutású refl exív útján tüsszentést okoz. En-

nek során a hirtelen kiáramló levegő az orrüregből 

távolítja el az ingerlő hatású anyagokat. 

A hányásnak az a funkciója, hogy a bélcsator-

nába került káros hatású anyagoktól megszabadul-

jon a szervezet. A hányás refl exének ingerei nem 

csak a bélcsatorna nyálkahártyájából eredhetnek. 

A bélben elszaporodó baktériumok méreganyagai, 

a hasüreg más zsigereit érő káros hatások, kellemet-

len szagok, szédülés, vagy akár egy visszataszító 

látvány is előidézhet hányást. A hányás során a 

nyúltvelői refl exközpontból érkező ingerület hatá-

sára a gyomor és a nyelőcső fordított irányú perisz-

taltikus mozgása (antiperisztaltika) a béltartalmat 

a garat felé hajtja. A gyomor kiürülését a hasizmok 

összehúzódása fokozza. Mindeközben a gége szo-

rosan zárja az alsó légutakat.

Olvasmány
Mennyi időt lehet légvétel nélkül kibírni? Az agytörzsi légzésszabályozó központok működése révén nyu-

galomban néhány másodpercenként veszünk levegőt. Az átlagember egy-két percnél tovább nem tudja 

visszatartani a lélegzetét. Gyakorlással, tréninggel azonban elérhető, hogy hosszú percekre is képesek le-

gyünk légcsere nélkül kibírni. Persze ez az időtartam attól is függ, hogy milyen a szervezet aktuális oxi-

génigénye. A mozgás például rohamosan rövidíti a légzés nélkül kibírható időt, de még a megelőző étkezés 

is lényeges tényező, hiszen a bélműködés növeli az oxigénfogyasztást. A levegő visszatartásának rekordja 

meghaladja a 10 percet.

Otthoni körülmények között semmiképp nem ajánlatos a légzés leállításával, visszatartásával  kísérletezni, 

mivel ez nagyon veszélyes lehet! Az oxigénhiány ájulást, agykárosodást okozhat, a tüdő erőltetett kiürítése 

és feltöltése pedig a mellkasi nyomásviszonyok megváltoztatása miatt a tüdő károsodásához vezethet.

A légzés visszatartása
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Mi történik az idegrendszerünkben, amikor 

megtanulunk táncolni?

M

m

A mozgató-
működések 
szabályozása

11.lecke

  A mozgatóneuronok 
elhelyezkedése
  Refl exes és szándékos 
mozgások
  A piramispálya
  A piramispályán kívüli 
mozgatórendszerek

A vázizmok működését a szomatikus idegrendszer 

szabályozza. Az őket felépítő harántcsíkolt izom-

szövet gyors összehúzódásra képes, ezért működé-

sük fi nom összehangolása különösen fontos. A váz-

izmok összehúzódásáért közvetlenül az izommal 

szinapszist alkotó mozgatóneuronok a felelősek. 

Izom-összehúzódás akkor következik be, amikor a 

mozgatóidegsejt axonján haladó akciós potenciál-

hullám a szinapszis kisülését idézi elő. Az ideg-

izom szinapszisok átvivőanyaga mindig acetil-

kolin.

A mozgatóneuronok elhelyezkedése

A törzs- és a végtagizmokra ható mozgatóidegsej-

tek sejttestei a gerincvelő szürkeállományának 

mellső szarvában találhatók, idegrostjaik a gerinc-

velői idegek mellső gyökerén keresztül lépnek ki, és 

csatlakoznak a megfelelő gerincvelői ideghez. 

A mozgatóneuronok sejttestének elhelyezkedése 

az izom helyétől függ: a felső testfél izmait beideg-

ző sejtek a gerincvelő nyaki szakaszában, a törzsiz-

mok mozgatóneuronjai a mellkasi, az alsó testfél 

izmait beidegző sejtek pedig a gerincvelő ágyéki 

tájékában foglalnak helyet. A fej izmainak 

mozgatóneuronjai ezzel szemben az agytörzsben 

helyezkednek el (6.8. ábra).

A mozgatóneuronokkal igen nagyszámú más 

idegsejt létesít szinapszist, és ezek együttes aktivi-

tása szabályozza, hogy mikor fut ki ingerület a 

moz gatóneurontól az izomhoz, és mikor nem. Ami-

kor a gátló interneuronok kisülése hiperpolari zálja 

a mozgatóneuront, akkor ezen nem alakul ki akciós-

potenciál-hullám. Ez történik olyankor, amikor 

pél dául az ellentétes működésű izom összehúzódik 

(6.9. ábra).

Reflexes és szándékos mozgások

A refl exes, tehát nem akaratlagos mozgások, vala-

mint az izomtónus szabályozását a gerincvelő mű-

ködésével kapcsolatban tekintettük át. A gerincve-

lő mellett az agytörzsben is vannak szomatikus 

refl exközpontok. Jó példa erre a rágóizmok tónusa, 

ennek köszönhető, hogy nyugalomban csukva tart-

juk szájunkat. Ez a funkció más antigravitációs 

működésekhez hasonlóan folyamatos refl exműkö-

dés eredménye, melynek központja a középagyban 

van.
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11. A mozgató működések szabályozása

A tudatosan befolyásolható, szándékos mozgá-

sok szabályozásánál az ingerület az agykéregből 

indul, főként a homloklebeny hátulsó részéből. Ezt 

a területet ezért mozgatómezőnek is nevezik. Az 

ingerület leszálló pályákon keresztül éri el a váziz-

mokat beidegző agytörzsi és gerincvelői mozgató-

neuronokat. Az agykéregből közvetlenül a moz-

gató neuronok felé haladó piramispálya mellett a 

nagyagyi és az agytörzsi magvakból származó moz-

gatópályák is részt vesznek az akaratlagos mozgások 

irányításában, de az ingerület ebben az esetben is az 

agykéregből ered. Mindezek tehát a legnagyobb le-

szálló pályák közé tartoznak. A mozgás pontossá-

gának biztosításában, az izmok működésének ösz-

szehangolásában és a mozgások eredményének el-

lenőrzésében fontos szerepet játszik a kisagy is.

A piramispálya

A piramispálya az odafi gyelést igénylő, nem be-

gyakorolt, tehát újszerű mozgásokat szabályozza. 

Amikor a kisgyermek járni tanul, megpróbálkozik 

a lépcső megmászásával, először veszi kézbe az író-

eszközt, vagy amikor a felnőtt ember az autóveze-

tés addig soha ki nem próbált mozdulatainak for-

télyait kezdi megtanulni, netán szokatlan tánc-

mozdulatokat sajátít el – ilyenkor a piramispálya 

működik. 

Az agykérgi mozgatómezőben minden izom-

nak egy jól elkülöníthető neuroncsoport felel meg 

(11.1. ábra). A fi noman szabályozható, aprólékos 

mozgásokat végző, sok kis izmot tartalmazó testtá-

jakat, például az ujjakat sokkal több agykérgi neu-

ron beidegzése látja el, mint a durva, nagy mozgá-

sokat végző testtájakat. A piramispálya rostjai az 

agykéregből indulnak ki, és a nyúltvelőben vagy a 

gerincvelőben átkapcsolás nélkül átkereszteződnek 

a másik oldalra, majd hosszabb-rövidebb lefutás 

után szinapszist alkotnak a megfelelő izom agytör-

zsi vagy gerincvelői mozgatóidegsejtjével. Az átke-

reszteződés következményeként a bal féltekéből 

eredő rostok a jobb oldali, a jobb féltekéből eredő 

rostok pedig a bal oldali mozgatóneuronok felé to-

vábbítják az ingerületet, tehát végső soron az ellen-

kező oldali izmokat működtetik. A mozgás minden 

mozdulatát az agykéreg közvetlenül szabályozza. 

A mozgatómező információkat kap az érzék-

szervi pályák felől arról, hogy a környezet megfe-

lel-e a tervezett mozgáshoz, valamint az izmok 

összehúzottságának állapotáról is érkeznek adatok.

A piramispályán kívüli 

mozgatórendszerek

A nagyagy magvai az agykérgi mozgatómezővel, a 

talamusszal, valamint az agytörzsi magvakkal együtt 

bonyolult neuronhálózatokat alkotnak (11.2. ábra). 

Ebből a neuronhálózatból az ingerületek az ún. 

extrapiramidális pályákon keresztül érik el a ge-

rincvelő mozgatóneuronjait. 

Az extrapiramidális pályák alapvető szerepe ab-

ban áll, hogy a nagyobb izomtömegeket érintő, már 

begyakorolt, automatikus mozgásokat szabályoz-

zák. Ilyen mozgás például a járás, a tánc, az autóve-

zetés. Ezek beindítása akaratlagos, de kivitelezése 
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11.1. ábra. Az agykérgi mozgatómező és a piramis-
pálya. A rajz felső részén az agyfélteke keresztmetszeti 
vázlatán látható, hogy a különböző testtájak izomzatá-
nak mozgatásáért felelős idegsejtek milyen arányban 
vannak jelen és hogyan helyezkednek el a mozgató-
mezőben
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11. A mozgató működések szabályozása

már túlnyomórészt automatikus. Amíg egy moz-

gássor az egyén számára új (pl. kezdők számára az 

autóvezetés vagy kisgyermekkorban a járás), addig 

minden mozdulatra külön-külön ügyelve az agyké-

reg a piramispálya útján közvetlenül szabályozza a 

mozgást. A begyakorlás során a szabályozás foko-

zatosan egyes nagyagyi magvakra, az extrapiramidális 

pályarendszerre tevődik át (11.3. ábra). Ennek je-

lentősége az, hogy a már megtanult mozgások vég-

rehajtása közben fi gyelmünk, agykérgi aktivitásunk 

más tevékenységre fordítható. 

A nagyagyi és az agytörzsi magvak egyik meg-

betegedése a Parkinson-kór, amely idősebb korban 

jelentkezhet. A Parkinson-kór jellemző tünete, 

hogy nyugalmi helyzetben a kezek, az ajkak, az áll 

erősen remegnek. Az akaratlagos mozgások idővel 

egyre lassúbbá válnak, a hajlító- és feszítőizmok 

egyidejű feszülése pedig merevséget okoz. Mind-

ezek oka a magvakban a dopamin nevű ingerület-

átvivő anyag hiánya, illetve az ezzel működő, gátló 

szinapszisokat létesítő – idegsejtek pusztulása. 

A betegség következtében az érzelmekkel kapcso-

latos mimikai mozgások is eltűnnek, az érzelmi élet 

pedig elszürkül. A Parkinson-kór sajnos nem gyó-

gyítható, de előrehaladása korszerű gyógyszerekkel 

lassítható és a tünetei is mérsékelhetők.

11.2. ábra. Az extrapiramidális pályarendszer

talamusz
agykérgi mozgatómező

nagyagyi 
magok

agytörzs

kisagy

gerincvelő
extrapiramidális 
pályák

11.3. ábra. A piramis- és az extrapiramidális pályarendszer szerepe
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11. A mozgató működések szabályozása

ÚJ FOGALMAK

Mozgatómező, piramispálya, extrapiramidális pályák, Parkinson-kór

1 Foglald össze, hogy a központi idegrendszerben 

hol találhatók az egyes testtájak izmait beideg-

ző mozgatóneuronok sejttestei!

2 A gerincvelői refl exek ismerete alapján részle-

tesen vázold fel azt a mechanizmust, amely 

biztosítja, hogy szájunkat tudatos odafi gyelés nél-

kül is csukva tartjuk, noha állkapcsunk súlya miatt 

kinyílna, ha rágóizmaink folyamatos összehúzódá-

sa ezt nem gátolná!

3 Az egyes testtájak izmainak működésére ható 

neuroncsoportok az agykérgi mozgatómezőben 

szabályos elrendeződésben találhatóak. Mutasd be 

a testtájak képviseletének elrendeződését a hom-

loklebenyben!

Kérdések és feladatok

4 Ismertesd röviden a piramispálya lefutását!

5 Miben különbözik az extrapiramidális pályák 

lefutása a piramispályáétól?

6 Mi a különbség a mozgás idegi szabályozásá-

ban, ha valaki életében először próbál keringőt 

táncolni, vagy ha már régóta rendszeresen gyako-

rolja azt?

7 Milyen előnnyel jár az ember számára, hogy a 

szándékos mozgások irányításában több agyi 

sza bályozórendszer is részt vesz? Melyik rendszer 

vesz részt az izomtónus gátlásában, amikor például 

leülünk vagy lefekszünk?

Olvasmány
A 11.4. ábra azt mutatja be, hogy az egyes testtájak egymáshoz képest az 

agykérgi mozgatómezőben mekkora képviselettel rendelkeznek. Jól meg-

fi gyelhető, hogy a mozgatómezőben annál nagyobb egy-egy testrész kép-

viselete, minél több izom és minél fi nomabb mozgást végez a kérdéses test-

tájban. Az arc és a kézfej rendkívül aprólékosan szabályozott mozgásaiért 

nagyobb számú agykérgi idegsejt felel, mint a többi testrészért együttvéve. A pi-

ramispálya rostjainak többsége a nyúltvelőben kereszteződik át.

Az agykérgi mozgatómező

11.4. ábra. A testtájak képviselete az agykérgi 
mozgatómezőben 
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Az esti és a hajnali félhomály idején miért 

szürke árnyalatban látjuk a világot?

A

sz

A látás

12.lecke

  Az érzékelés általános jellemzői
  A szemgolyó felépítése
  A szem fénytörő közegei
  Közelre és távolra nézés
  Látáshibák és korrigálásuk
  Az ideghártya felépítése
  A fotoreceptorok és az ideghártya 
működése
  A látóideg és a látópálya
  A szem segédberendezései

Összetett fehérje – Olyan fehérje, amelyben a 

polipeptidlánchoz más molekula is kapcsolódik. 

A koenzimek lazán, a prosztetikus csoportok erő-

sen kötődnek a polipeptidhez.

Integráns membránfehérje – A membránba be-

merülő vagy azon átérő fehérje, amely a membrán-

ból csak ennek roncsolása árán távolítható el.

Karotinoid – Fényenergia megkötésére képes lipid. 

A molekulában levő konjugált kettőskötés-rend-

szer nek köszönhetően fény hatására könnyen ger-

jesztődik. Gerjesztéskor a delokalizált π-kötő elekt-

ro nok magasabb energiaszintű pályákra lépnek. 

Vitamin – A szervezet egészséges működéséhez, 

normális anyagcseréjéhez kis mennyiségben nélkü-

lözhetetlen szerves tápanyag, amelyet a szervezet 

nem tud előállítani, ezért a táplálékkal föl kell venni.

Az érzékelés a környezet bizonyos hatásainak, vál-

tozásainak regisztrálását jelenti. Az érzékelés folya-

mata során az ingerek anyagcsere-változást, vagyis 

ingerületet keltenek az erre specializálódott sejtek-

ben, a receptorsejtekben. Az érzékszervek a recep-

tor sejtek mellett sok más segédberendezést is tartal-

maznak, ilyenek például a könnymirigyek, a szem-

héjak, a fülkagyló. Az ember érzékszervei a szem, 

a fül, az orr, a nyelv és a bőr. 

Az érzékelés általános jellemzői

Az ingerek felvételére szolgáló speciális sejtek, a 

receptorsejtek inger hatására ingerületet hoznak 

létre. Ingerület azonban csak akkor képződik, ha az 

inger erőssége elér vagy meghalad egy minimális 

ingerintenzitást, az ingerküszöböt. Azt az ingert, 

amire egy receptor a legérzékenyebb, a receptor 

adekvát ingerének nevezzük. A szemünkben levő 

receptorsejteknek például a fény az adekvát inge-

rük, tehát ezek fotoreceptorok. A termorecepto-

rok hőmérséklet-változásra, a mechanoreceptorok 

mechanikai hatásokra, a kemoreceptorok pedig 

egyes kémiai anyagok koncentrációjára érzékenyek. 

A receptorokban nemcsak az adekvát inger kelthet 

ingerületet, viszont az egyéb ingerekre magasabb a 

receptorok ingerküszöbe.

A receptorsejtek legtöbbször érzékszervben 

csoportosulnak, amelyben különböző segédberen-

dezések teszik hatékonyabbá az ingerfelvételt. 

A receptorsejtekben keletkezett ingerület érző-

idegeken és felszálló pályákon, általában a talamusz-

ban történő előfeldolgozás után kerül az agykéregbe. 
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12.2. ábra. A két szemgolyó tengelye távolra és közelre 
nézéskor

Ott először érzet alakul ki, ami a környezet egyes 

tulajdonságait tartalmazza, például színeket, hango-

kat. Az agy az érzetek feldolgozása révén azonosít-

ja és a meglevő ismeretek rendszerén belül feldol-

gozza az információkat, például a színek, foltok 

mintázatából felismerünk egy arcot, vagy egy hang-

sorozatból a beszéd értelmét, tartalmát. Ez a folya-

mat az észlelés. Észlelésünket befolyásolják ismere-

teink, hangulatunk, szükségle teink stb.

A szemgolyó felépítése

A látás érzékszerve a szem, amely a koponyacson-

tok védelmében, a szemgödörben helyezkedik el. 

A szemet tartjuk a legfontosabb érzékszervünknek, 

mivel az információk túlnyomó többségét (akár 

90%-át) a látás révén szerezzük. 

A szemgolyó fala háromrétegű (12.1. ábra). 

A legkülső réteg az erős, főleg kollagénrostokat tar-

talmazó, kötőszövetes ínhártya. Ennek külső felszí-

nén tapadnak a szemmozgató izmok. A szemmoz-

gató izmok működtetésével a szemgolyók mozgását 

idegrendszerünk rendkívül fi noman összehangolja: 

két szemünk tengelye mindig egyazon pont felé irá-

nyul (12.2. ábra). Ez a binokuláris látás lehetővé 

teszi a tárgyak távolságának becslését is. Minél na-

gyobb szöget zár be egymással két szemünk tenge-

lye, annál közelebb van a tárgy.

Az ínhártya elülső folytatása az átlátszó, dombo-

rú szaruhártya. A szem képalkotásában fontos sze-

repet játszik, mert nagy fénytörésű gyűjtőlencseként 

a fénysugarakat erősen megtöri. 

A szemgolyó középső rétege a szövetek vérellá-

tását szolgáló érhártya. A szaruhártya szélénél en-

nek gyűrűszerű megvastagodása hozza létre a su-

gártestet. Belőle ered a szem színét adó szivár-

ványhártya, amelynek középső, kerek nyílása a 

pupilla. A pupillán keresztül jut a fény a szemgolyó 

belsejébe. A szivárványhártyában aprócska simaiz-

mok találhatók, amelyek a nyílás méretét állítják be. 

A pupilla szegélyén futó körkörös izom összehúzó-

dásakor a pupilla szűkül, a sugárirányú izmok pedig 

tágítják a nyílást. Sötétben a pupilla kitágul, erős 

fényben pedig kicsinyre szűkül. A pupillán bejutó 

fénysugár útjába illeszkedik a szemlencse, amelyet 

a lencsefüggesztő rostok körben a sugártesthez 

rögzítenek. A szivárványhártya két részre osztja a 

folyadékkal telt szemcsarnokot. Előtte található az 

elülső szemcsarnok, mögötte pedig a hátsó szem-

csarnok. Mindkettőt csarnokvíz tölti ki.

szemmozgató izom

ínhártya

érhártya

ideghártya

sárgafolt

vakfolt

látóideg

üvegtest

lencsefüggesztő 
rostok

szivárványhártya

szemlencse

pupilla

szaruhártya

sugártest

12.1. ábra. A szemgolyó felépítése 

A szemgolyó legbelső rétege az ideghártya, más 

néven retina. Ez tartalmazza a fényérzékeny 

receptorsejteket. A szemgolyó belsejét kitöltő átlát-

szó, kocsonyás anyag az üvegtest. 

KÍSÉRLETEZZ!

A pupillarefl ex

A vizsgálatot párban végezzétek. 

– A pár egyik tagja úgy álljon, hogy a napfény a 

szemébe essen. (Ha ez nem oldható meg, akkor 

a társa világítson egyszerre mindkét szemébe.) 

A társ megfi gyeli a pupillák tágasságát. 

– Változatlan fényviszonyok mellett a vizsgált diák 

takarja le az egyik szemét. Milyen változás fi gyel-

hető meg szabadon maradt szeme pupilláján?

 – Ezután szabaddá téve a letakart szemet, ismét 

meg kell fi gyelni mindkét szem pupilláját.

Ha lehet, fotóval dokumentáljátok a refl exműkö-

dést kísérő állapotokat!

Nézzetek utána és vázoljátok fel a teljes refl ex-

ívet! A vázlatban mindkét szem szerepeljen!
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sugártest

hátsó 
 szemcsarnok

elülső 
 szemcsarnok

szivárvány-
hártya

szaruhártya
sz

em
le

n
cs

e

üvegtest

csarnokzug

A szem fénytörő közegei

A fény az összes felületen megtörik, amelyen átha-

lad. Ez négy felszínt jelent: a szaruhártya és a lencse 

elülső, valamint hátsó felületét. Ezek lényegében 

egy rendkívül nagy törőképességű összetett gyűjtő-

lencserendszernek felelnek meg. A legnagyobb 

mértékű fénytörés a szaruhártya külső felszínén 

következik be.

A normális látás fontos feltétele, hogy az összes 

törőközeg, amelyen a fény áthalad, teljesen víztisz-

ta, átlátszó legyen. A szaruhártya és a szemlencse is 

sejteket tartalmazó élő szövetből épül fel, anyagfor-

galmukat az ugyancsak törőközegként jelen levő, 

átlátszó csarnokvíz biztosítja. A csarnokvíz a sugár-

test érhálózatából szűrődik ki a hátsó szemcsarnok-

ba, majd a pupillán keresztül az elülső szemcsar-

nokba áramlik, s végül körben a szivárványhártya és 

a szaruhártya találkozási vonalában, az úgynevezett 

csarnokzugban szívódik vissza a vénás keringés 

felé (12.3. ábra). A csarnokvíz folyamatos cserélő-

dése biztosítja az átlátszó szövetek ellátását, vala-

mint a szemgolyón belüli állandó nyomást. 12.3. ábra. A csarnokvíz áramlása

Olvasmány
A szürke hályog (cataracta) a leggyakoribb szembetegség. A szemlencse lassú elszürkülését, átlátszatlanná 

válását jelenti. A legtöbbször időskorban alakul ki a szemlencse anyagcseréjének károsodása következtében. 

A betegségre való hajlam örökletes, de az életmód is hatással lehet a szürke hályog kialakulására. Az UV-

sugárzás növekedése és az alultápláltság is jelentősen növeli a szürke hályog megjelenésének valószínűségét. 

A beteg általában látásromlással keresi fel a szemorvost, és vizsgálatkor derül ki, hogy látásélessége szem-

üveggel nem javítható. A szürke hályog napjainkban műtéttel biztonságosan, jól gyógyítható. Az eljárás 

lényege, hogy a beteg lencse tokjába műanyag lencsét helyeznek.

Szürke hályog

Olvasmány
A szemgolyóban 1,3–2,9 kPa túlnyomás uralkodik, ez tartja a szemgolyót gömb alakban kifeszítve. Ha a 

nyomás ennél magasabbra növekszik, akkor a szem belsejében futó erek összepréselődése miatt a retina, 

valamint a látóideg oxigén- és tápanyagellátása romlik. Ez a betegség a zöld hályog (glaukóma), amelynek 

leggyakoribb oka az, hogy a csarnokvíz visszaszívása zavart szenved, ezért felszaporodik a szemgolyóban. 

A tartósan megnövekedett nyomás miatt a retina károsodik, a látóidegrostok pusztulnak, aminek akár 

vakság is lehet a következménye. A zöld hályog sokáig tünetmentes is maradhat, de lassan ez idő alatt is 

károsodik a szem. Jellegzetes tünet, hogy zárt szemhéjon át tapintva a szem kőkeménynek tűnik. A beteg-

nek fáj a szeme és homloktájon a feje, látása pedig ködössé, életlenné válik. Fény felé nézve a fényforrás 

körül szivárványszínű karikát lát. Közérzete is rossz lehet, akár hányinger is jelentkezhet. Az időben felis-

mert zöld hályog a legtöbb esetben rendszeres szemcsepphasználattal jól kezelhető.

A szem belnyomása
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a)

b)

a sugártest izmai
elernyednek

a lencsefüggesztő
rostok feszülnek

a szemlencse
laposabbá válik

a sugártest izmai
összehúzódnak

a lencsefüggesztő
rostok lazák

a szemlencse
domborúbbá válik

Közelre és távolra nézés

A szaruhártya, a csarnokvíz és a szemlencse, mint 

fénytörő közegek, gyűjtőlencseként fordított állású, 

kicsinyített, valódi képet vetítenek az ideghártyára, 

ahol a képnek megfelelő mintázatban a receptor-

sej tek ingerületet keltenek. Az egészséges szemlen-

cse anyaga rendkívül rugalmas. Amikor közelre 

nézünk, a lencse szegélye körül elhelyezkedő gyűrű 

alakú sugártest izomzata, a sugárizom összehúzó-

dik, ezért a sugártest átmérője csökken. A lencse-

füg gesztő rostok ekkor ellazulnak, és lehetővé te-

szik, hogy a szemlencse saját rugalmassága folytán 

domborúbbá váljon (12.4. ábra). A domborúbb len-

cse erősebben töri a fényt, és a közelebbi tárgyakról 

érkező fénysugarakat gyűjti össze az ideghártyán, 

ezért ezeket látjuk élesen (12.5. ábra). A sugár-

izmok elernyedésekor a sugártest átmérője megnő, 

a lencsefüggesztő rostok húzó hatása révén a lencse 

körkörösen kifeszül, ezért domborúsága csökken. 

Mindennek következtében a távolabbi tárgyakat 

látjuk élesen. A tárgy távolságához történő alkal-

mazkodást akkomodációnak nevezzük.

Látáshibák és korrigálásuk

Sokféle elváltozás teheti szükségessé a szemüveg 

használatát. Ha a szemlencse a szükségesnél na-

gyobb mértékben töri meg a fényt, vagy a szemten-

gely hosszabb a normálisnál, akkor a szembe jutó 

fénysugarak a szaruhártyán és a szemlencsén meg-

törve már a retina előtt metszik egymást, s így az 

ideghártyára nem éles kép vetül. Ezt a látáshibát 

rövidlátásnak vagy más néven közellátásnak ne-

vezik, mivel az ilyen egyének általában közelre jól 

látnak, csak távolabbra tekintve romlik a látáséles-

ségük. A rövidlátás legegyszerűbben úgy korrigál-

ható, ha a szem elé homorú lencsét (szemüveget 

vagy kontaktlencsét) helyeznek, ami kissé szórja a 

fényt (12.6. a) ábra).

12.4. ábra. A sugártest és a szemlencse szerepe 
a közelre (a) és a távolra (b) nézésben

a)

b)

12.6. ábra. A fénysugarak útja a rövidlátó (a) és 
a távollátó (b) szemben. A kék vonalak a korrigálatlan, 
a piros vonalak a lencsével korrigált sugarakat jelölik

távoli tárgy – laposabb szemlencse

közeli tárgy – domborúbb szemlencse

12.5. ábra. A fény útja és a lencse alakja közelre, illetve 
távolra nézéskor 
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csapok
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eg

hárt
ya

pálcikák

dúcsejt

FÉNY

kétnyúlványú 
idegsejt

Az ideghártya felépítése

Az ideghártyában kétféle fényérzékeny receptorsejt 

található, a pálcikák és a csapok (12.7. ábra). A pál-

cikák már igen kis fényerősségre is ingerületbe ke-

rülnek, félhomályban ezek segítségével látunk. 

A csapok ingerküszöbe magasabb, ezért csak na-

gyobb fényintenzitásra érzékenyek. A csapok há-

rom típusba sorolhatók aszerint, hogy milyen hul-

lámhosszúságú, vagyis milyen színű fény kelt ben-

nük ingerületet. A színlátás tehát a háromféle csap 

eltérő ingerlékenységével függ össze. 

További fontos különbség a receptorsejtek kö-

zött, hogy a pálcikák nem képesek éleslátást bizto-

sítani, ezt a csapok teszik lehetővé.

A szemgolyónak a pupillával szemközti, hátsó 

oldalán található az ideghártyán a sárgafolt, az 

éleslátás helye. Ezen a területen kizárólag csapok 

vannak. A látótérnek csak azt a részét látjuk élesen, 

amelynek képe ide vetül (12.8. ábra). A szemmoz-

Olvasmány
A szem és a szemüveglencsék fénytörésének mértékét dioptriában szokás kifejezni. A dioptria a méterben 

mért fókusztávolság reciproka, tehát azt adja meg, hogy a vizsgált lencse fókusztávolsága 1 méterben hány-

szor van meg. A homorú szemüveglencsék szórják a fényt, fókuszuk negatív számérték, ezért dioptriájuk 

is negatív szám.

A nyugalmi állapotú, távolra néző szem optikai rendszere 62 dioptriás. Legnagyobb mértékű fénytörés 

a szaruhártya elülső, levegővel érintkező felszínén következik be, ez 48 dioptriás állandó érték, tehát átla-

gosan a szem teljes törőképességének 77%-át teszi ki. 

Az akkomodáció során főleg a szemlencse elülső, csarnokvízzel érintkező felületének domborúsága 

növekszik: a görbületi sugár 10 mm-ről 6 mm-re változhat. Így a lencse fénytörése 7 dioptriáról 15 diopt-

riára emelkedik, vagyis a szem teljes fénytörése 62 dioptriáról 70 dioptriára növekszik a maximális akko-

modációban.

Fénytörési adatok

12.7. ábra. Az ideghártya szerkezete. Az ideghártyán 
belül a különféle sejtek több rétegbe rendeződnek. 
A receptorsejtek a retina külső, érhártyával szomszédos 
rétegében helyezkednek el, és fényérzékeny részük az 
érhártya felé tekint. Ez az elrendeződés azzal jár, hogy 
a fénynek át kell haladnia a retina többi rétegén ahhoz, 
hogy a fotoreceptorokat elérje

gató izmok a két szemgolyót úgy állítják be, hogy 

mindkét szemünkben a látni kívánt tárgy képe 

vetüljön a sárgafoltra. A receptorsejtek még a re-

tinában szinapszist alkotnak kétnyúlványú ideg-

sejtekkel, majd ezek úgynevezett dúcsejtek felé 

továbbítják az ingerületet. 

A szem összes dúcsejtjének idegrostja egyetlen 

nagy kötegbe, a látóidegbe rendeződve hagyja el 

a szemgolyót. 

Gyakran okoz látáshibát az is, ha a szem a szük-

ségesnél kisebb mértékben töri meg a beérkező 

fénysugarakat, vagy a szemtengely rövidebb a nor-

málisnál. Ennek következtében az éles kép az ideg-

hártya mögött keletkezne, tehát a retinára vetülő 

fénysugarak életlen képet alkotnak. Ezt a látáshibát 

távollátásnak nevezik, amely domború lencsével 

korrigálható (12.6. b) ábra). Az 50 éves kor körül 

szinte „menetrendszerűen” kialakuló távollátásnak 

az az oka, hogy a szemlencse rugalmassága csökken, 

ezért közelre nézésnél nem domborodik a szüksé-

ges mértékben. Az ember ilyen esetben távolra jól 

lát, de közelre nem, ezért domború lencséjű „olvasó-

szemüvegre” szorul. 
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A látóideg kilépési helyénél a retinában nincse-

nek receptorsejtek, ez a vakfolt. Látóterünkben 

ennek ellenére nem mutatkozik hiány, nem tűnik 

úgy, mintha lyukas lenne a világ. A vakfolt helyét 

ugyanis agyunk „kitölti”, általában a közvetlen kör-

nyezet színezetével-mintázatával. 

A fotoreceptorok és az ideghártya 

működése

A csapok és a pálcikák fényérzékelő részében levő 

kiterjedt membránrendszer tartalmazza azokat az 

integráns membránfehérjéket, amelyek elnyelik a 

fényt (12.10. ábra). A fényérzékeny molekulák ké-

miai szempontból összetett fehérjék, amelyek nem 

fehérjetermészetű része egy karotinoid, az A-vita-

minból képződő retinal (12.11. ábra). A fehérje 

polipeptid összetevője a négyféle receptorsejtben 

eltérő, ezzel magyarázható, hogy más-más hullám-

hosszúságú (színű) fényt nyelnek el (12.12. ábra). 

A pálcikák fényérzékeny fehérjéjét rodopszinnak 

(látóbíbornak), a csapokét összefoglalóan fotopszin-

nak nevezik. Az A-vitamin tartós hiánya esetén 

elsősorban a pálcikák működésében mutatkozik 

zavar, sötétedéskor romlik a látás. Ezt a betegséget 

farkasvakságnak nevezik.

12.8. ábra. A fénysugár útja a szemgolyóban. Azono-

sítsd az ábrán a következő részleteket: ínhártya, érhártya, 

sugártest, szivárványhártya, vakfolt!

A fény útja

szaruhártya

szemlencse

lát
óideg

sárgafolt

ideghártya
(retina)

szemlencse

sárgafolt vakfolt

12.9. ábra. A vakfolt kimutatása

12.10. ábra. A pálcikák és a csapok pásztázó (scanning) 
elektronmikroszkópos képe és felépítése. Azonosítsd 

a fényképen a kétféle receptorsejtet!

membrán-
korong

sejthártya

mitokondrium

sejtmag

szinaptikus 
végződéspálcika csap

KÍSÉRLETEZZ!

A vakfolt kimutatása

– Helyezd magad elé a 12.9. ábrát a szemedtől kb. 

30 cm távolságra. A jobb szemedet takard le, és 

bal szemmel rögzítsd a tekinteted kb. 30 cm tá-

volságból a + jelre. 

– A tekintet rögzítése mellett közelíts lassan az áb-

rához! 

– Mivel a + jelet nézed, ezért közeledés közben en-

nek képe folyamatosan a sárgafoltra esik, a fehér 

körfoltot pedig akkor látod eltűnni, amikor képe 

a vakfoltra vetül. A fehér kör helyét is az ábra feke-

te háttérszínével „tölti ki” az agykéreg működése.
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12. A látás

Az esetek többségében egynél több fotorecep-

tor sejt áll kapcsolatban a bipoláris sejtek útján egy 

dúcsejttel. Az ideghártyában tehát – informatikai 

kifejezéssel élve – információtömörítés zajlik. A tö-

mörítés mértéke azonban receptortípusonként és 

retinaterületenként nagyon eltérő. A sárgafoltban 

egy vagy legfeljebb néhány csapból származó jelek 

érkeznek egy-egy dúcsejthez, míg az ideghártya 

12.11. ábra. A retinal átalakulása fény hatására 
és képződése A-vitaminból. Fény hatására a cisz-
retinal átalakul, és a keletkező transz-izomer leválik 
a fehérjéről (opszin). Ez a fotokémiai átalakulás felelős 
a receptorsejt ingerületi állapotáért. Sötétben a transz-
retinal lassan visszaalakul cisz-retinallá, opszinhoz 
kapcsolódik, így a rodopszin ismét gerjeszthetővé válik. 
(A vegyületek képletét nem kell megtanulni)

12.12. ábra. A fotoreceptorsejtek fényelnyelése.
A pálcikák és a különböző csapok fényelnyelési 
tartománya átfed egymással, ezért adott fénnyel történő 
megvilágítás hatására a különböző receptorsejtek 
gyakran egyszerre kerülnek ingerületi állapotba. 
A színérzet az agyban alakul ki bonyolult mennyiségi 
kiértékelés után, felhasználva az ingerelt csapok 
számának arányát és a korábbi tapasztalatokat is

széli részein elhelyezkedő pálcikák esetén ez az 

arány akár több ezer is lehet (12. 7. ábra). Ennek a 

kapcsolatrendszernek az előnye a tömörítés mellett 

az erősítés is, hiszen minden receptorsejt ingerüle-

te feldolgozásra kerül. Hátrány viszont a felbontó-

képesség romlása: minél több receptorsejttől kerül 

ingerület egyetlen dúcsejthez, annál több részlet 

elvész, mert mindig ugyanaz a dúcsejt válaszol, füg-

getlenül attól, hogy a receptorsejtek nagy csoport-

jára vetülő kép mennyire részletgazdag. Ez egyúttal 

a receptorsejtek szintjén magyarázatot ad arra, hogy 

miért a sárgafolt az éleslátás helye, és miért a csa-

pok felelősek az éleslátásért.

Olvasmány
A retina működése, a benne található sejtek kölcsönhatása rendkívül bonyolult. A csapok és a pálcikák 

membránjában sötétben, tehát nyugalmi állapotban a Na+-csatornák részlegesen nyitva vannak, ezért a 

sejtek hipopolarizált állapotúak (membránpotenciáljuk –40 mV). A bipoláris neuronokkal képzett szinap-

szisok ennek következtében sötétben folyamatosan működnek, tehát a receptorsejtek ingerlik a bipoláris 

sejteket. Ezek az interneuronok akciós potenciál-hullámot nem hozhatnak létre, csak részleges depolarizá-

cióra, illetve hiperpolarizációra képesek.

A receptorsejtekben fény elnyelésekor a 11-cisz-retinalból all-transz-retinal keletkezik (angolul all = 

mindegyik). Az izomerizáció lényege a 12.11. ábrán látható. Az átalakult retinal leválik a fehérjéről, amely-

nek ettől megváltozik a konformációja. Ennek következtében a Na+-csatornák záródnak, így a Na+-

beáramlás megszűnik, és a membrán hiperpolarizálódik. A membránpotenciál csökkenése hatására a 

receptorsejtek szinapszisának működése, tehát a transz mit ter leadása csökken, ezért a posztszinaptikus 

bipoláris sejt membránpotenciálja megváltozik, méghozzá kétféle módon. A kétnyúlványú neuronok egyik 

része hiperpolarizálódik, másik része depolarizálódik, ami kiemeli a megvilágítási különbségeket. Ez a 

retinára vetülő kép kontrasztjainak kiemelésére szolgál. 

Molekuláris történések a retinában

kék 
csap

zöld 
csap

vörös 
csappálcika
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12. A látás

A látóideg és a látópálya

A két szemből eredő látóideg az agy alapján egy-

máshoz közeledve összeér. Találkozásuk helyén, a 

látóideg-kereszteződésben az idegrostok egy része 

átkereszteződik a másik testfél irányába (12.14. 

ábra). A két szem belső, orr felőli részében eredő 

rostok kereszteződnek át, a külső, halánték felőli 

retinafélből kilépő rostok pedig azonos oldalon 

folytatják útjukat. Ennek következtében a látótér 

jobb oldali részének képét a bal oldali agyfél dol-

gozza fel, és fordítva.

Az idegrostok a látóideg-kereszteződés után a 

látópályában folytatódnak. Az ingerület a tala-

musz ban más idegsejteknek adódik tovább. Ezek 

axonjai a látópálya folytatásában haladnak a nagy-

agy nyakszirti lebenyébe, amelynek kérgében, a 

látó mezőben történik a fény és a kép észlelése. 

A látott kép értelmezése (pl. olvasáskor a szöveg 

megértése) az agykéreg más területein történik.

A depolarizálódó bipoláris sejtek axonvégződése növekvő mennyiségű transz mit tert ad le, ezért a kö-

vetkező dúcsejtekben az akciós potenciál frekvenciája megnövekszik. A hiperpolarizálódó bipoláris sejtek 

axonjának transz mit terleadása csökken, ezért a posztszinaptikus dúcsejt akciós potenciáljának frekvenciá-

ja csökken. Ez az információ fut a látóideg rostjain keresztül az agyvelő felé.

A színtévesztők szemében a csapok egyik típusa hiányzik vagy hibásan működik. 

Attól függően, hogy melyik csap funkciója szenved zavart, bizonyos színek meg-

különböztetésére képtelen az ember. Akinek a szemében kétféle (vagy mindhá-

rom) csap működése hibás, színeket egyáltalán nem tud megkülönböztetni – ezt 

az állapotot színvakságnak nevezik. A színtévesztés tesztelésére a megfelelő szí-

nek foltjait tartalmazó ábrákat használnak (12.13. ábra). A színtévesztő egyén az 

ilyen ábrákon nem ismeri fel a foltokból összeállított formát.

Verőfényből sötét helyiségbe belépve alig látunk valamit. Ennek magyarázata az, hogy a pálcikákban fény 

hatására átalakul a rodopszin, tehát a receptorsejtekben megfogyatkozik a fény megkötésére alkalmas 

molekula. A rodopszin visszaalakulása elég lassú folyamat. Világos környezetből félhomályba kerülve a 

fényhiányhoz való teljes alkalmazkodás mintegy negyedóra alatt következik be.

Ha egy sötét helyiségből erős fénybe kerülünk, akkor elvakít a fény, és egy ideig nem látunk szinte 

semmit. Ez esetben a pálcikákban gyorsan átalakul a rodopszin, ingerületük erős fényérzetet kelt. A fény-

erősség hirtelen változásaira autóvezetés közben különösen fi gyelni kell, például ha egy alagútba érkezünk 

vagy abból kihajtunk.

Színtévesztés és színvakság

A retina alkalmazkodása a fényviszonyokhoz

12.13. ábra. A zöld-vörös szín tévesztés 
kimutatására szolgáló ábra

12.14. ábra. A látó-
ideg és a látópálya 
rostjainak lefutása

bal látótér jobb látótér

látóideg

talamusz

látókéreg

látóideg-
kereszteződés

látópálya
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kivezető-
csövek

könnycsatorna

könnymirigy

orrüreg

12.15. ábra. A receptorok eloszlása a retinában
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12.16. ábra
A könny elvezetése 

Olvasmány
• A szemgolyó átmérője átlagosan 24 mm. 

• A teljesen kitágult pupilla átmérője 8 mm, ezen át kb. 200-szor annyi fény jut a szembe, mint a teljesen 

beszűkült, 0,6 mm-es pupillán. A pupilla két nagyságrendnyi alkalmazkodásához képest a receptorsejtek 

kb. 8 nagyságrendben képesek alkalmazkodni a környezet megvilágítási viszonyaihoz, hiszen nagyjából 

ennyi különbség van a környezetünkben előforduló legkisebb és legnagyobb fényerősség között (a borult 

égbolt melletti éjszakai megvilágítás kb. 10–4 cd/m2, a verőfényes déli napsütés pedig 104 cd/m2).

• A szem teljes fénytörése 62 dioptria, ebből a levegő/szaruhártya felületre 48 dioptria jut.

• A pálcikasejtek száma egy egészséges szemben összesen kb. 120 millió, a csapoké 6,5 millió. A sötét-

hez alkalmazkodott szem pálcikáiban már egyetlen foton is ingerületet kelthet, a csapok ingerléséhez 

5-7 foton szükséges. 

• A retinában a receptorsejtek eloszlása nem egyenletes (12.15. ábra). A sárgafolt kör alakú, átmérője kb. 

2 mm, benne mm2-enként átlagosan 1,6 · 105 csap található, míg 3 mm-re a középponttól ez a szám már 

csak 6 · 103. A pálcikák sűrűsége a sárgafolt szélénél maximális, eléri a 1,8 · 105-t mm2-enként, majd tá-

volodva kb. 3 · 104-re csökken.

• Az emberi szemben a csapok nagy része (64%-a) vörösre, mintegy harmada (32%-a) zöldre, és csak 2%-a 

kékre érzékeny.

• A vizuális információ értelmezését már az ideghártya sokféle neuronja elkezdi, például a retina felismer 

megvilágításbeli kontrasztokat és mozgásokat. Az információ feldolgozásában itt több mint 60-féle 

idegsejt vesz részt. 

• A retinában levő sok tízmilliónyi fotoreceptorsejttől az információt végül kb. egymillió dúcsejt axonja 

továbbítja az agyba.

• Nyugalmi állapotban a könnymirigyek naponta kb. 1 cm3 könnyet juttatnak mindkét szembe, ez a fo-

lyadékmennyiség tartja állandóan nedvesen a szaruhártyát.

Adatok a szemről 

A szem segédberendezései

A szem segédberendezései közé tartoznak a szem-

mozgató izmok, a könnymirigyek és a szemhéjak. 

A szemhéjak belső felszínét a kötőhártya borítja. 

A folyamatosan termelődő könny nedvesen tartja a 

szemgolyó felületét, megakadályozza kiszáradását, 

ezáltal biztosítja az optikai sajátságok, a törőképes-

ség fenntartását. Ezenkívül a könny egyes anyagai 

baktériumölő hatásúak. A könnyet a szemhéjak te-

rítik szét a szaruhártya és az ínhártya felszínén.
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KÍSÉRLETEZZ!

Sertésszem boncolása

A sertés szemének felépítése nagyban hasonlít az 

emberi szemhez.

1. Külső vizsgálat

– Figyeld meg a szemgolyó alakját, keresd meg a 

látóideget, illetve ennek kilépési helyét! 

– Keresd meg a szemmozgató izmok tapadási he-

lyét! 

– Keresd meg a szaruhártya szegélyét, a szaruhár-

tyán keresztül pedig a szivárványhártyát és a pu-

pillát!

2. Boncolás. Egyedül vagy párban, lehetőleg két 

szemet boncolj(atok). Éles kisollót használj, s ügyelj 

rá, hogy ezzel magadnak vagy társadnak ne okozz 

sérülést!

– Az egyik szemből készíts a burkok átmetszésével 

egyenlítői metszetet! Az egyenlítői metszet ké-

szítésénél a pupilla és a látóideg közötti felező-

vonalban körben kell kettémetszeni a szemgolyót. 

Az ínhártya igen erős, nehéz átvágni.

– Vizsgáld meg a szemgolyót kitöltő üvegtest át-

látszóságát, állagát!

A könny feleslegét a belső szemzugban tűhegynyi 

nyílással eredő vékony könnycsatorna az orrüregbe 

vezeti (12.16. ábra). Ezzel magyarázható, hogy erős 

könnyezéskor, például sírás alkalmával gyakran kell 

orrot fújni.

– Az üvegtest eltávolítása után kézi nagyító segít-

ségével vizsgáld meg a szemgolyó belső felszínét, 

keresd meg a vakfoltot, és lehetőleg a sárgafoltot 

is! 

– A szem elülső felében keresd meg a sugártestet 

és a szemlencsét!

– A másik szemből a szem egyenlítői síkjára merő-

leges metszést végezz. A szemgolyó elülső részé-

nél óvatos legyél, hogy az ott levő részletek ne 

roncsolódjanak, a szemlencse is ép maradjon!

– Az üvegtest eltávolítása után válaszd szét a szem-

golyó falának rétegeit, vizsgáld meg azokat sza-

bad szemmel és kézi nagyítóval! 

– Keresd meg a metszeten az elülső szemcsarnokot, 

vizsgáld meg annak mélységét, továbbá fi gyeld 

meg a szaruhártyát, a szivárványhártyát, a pupil-

lát és a sugártestet! 

– A metszési felületen keresd meg a szaruhártya 

szegélyét, átmenetét az ínhártya felé!

– Figyeld meg a szemlencse alakját, elhelyezkedé-

sét és kapcsolódását! 

 – Távolítsd el a szemlencsét! Apró metszésekkel 

körben vágd el a rögzítését, majd öblítsd le a len-

csét, helyezd apró betűs írásra, és világítsd meg. 

Mit tapasztalsz?

Olvasmány
Ha a könnytermelés és könnyelvezetés egyensúlya megbomlik, akkor könnyezés vagy szemszárazság je-

lentkezik. A kóros könnyezés leggyakoribb oka az allergia, valamint a kor előrehaladtával bekövetkező 

könnycsatorna-szűkület. A szemet érintő fertőzések és egyes belgyógyászati betegségek (pl. a cukorbeteg-

ség) szintén fokozott könnyezéssel járhatnak. A tartós könnyezés okát tehát ki kell vizsgáltatni!

Ha a könnymirigyek nem termelnek elegendő könnyet, vagy ezt a szemhéjak nem tudják szétteríteni, 

akkor a szem kiszárad. A könnyréteg hiányában a pislogás irritálja a száraz szaruhártyát. A túl kevés könny 

nem tudja kimosni a szembe kerülő szennyeződéseket, ami fertőzések kialakulásához vezethet. A szem-

szárazság oka lehet az időskor, kontaktlencse-viselés vagy környezeti tényezők (pl. ózon, kipufogógázok, 

túl száraz levegő).

A könnyezés zavarai 

A kötőhártya és a szaruhártya receptorainak me-

chanikai ingerlésére a könnytermelés refl exesen 

felgyorsul. A könny mossa le a szemgolyó felszíné-

re került idegen szemcsét, például a széllel odasod-

ródó apró magot.
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ÚJ FOGALMAK

Receptorsejt, adekvát inger, ingerküszöb, fotoreceptor, termoreceptor, mechanoreceptor, kemoreceptor, 

érzékszerv, ínhártya, szaruhártya, érhártya, sugártest, sugárizom, szivárványhártya, pupilla, elülső és 

hátsó szemcsarnok, csarnokvíz, csarnokzug, ideghártya (retina), üvegtest, szemlencse, lencsefüggesztő 

rostok, akkomodáció, pálcika, csap, retinal, rodopszin, fotopszin, farkasvakság, sárgafolt, látóideg, látó-

ideg-kereszteződés, látópálya, látómező, szemmozgató izmok, binokuláris látás, könnymirigy, szemhéj, 

könnycsatorna

1 Mit jelent az „adekvát inger” kifejezés?

2 Rajzold fel vázlatosan a szemgolyó felépítését, 

és nevezd meg a részeit!

3 Mi a jelentősége annak, hogy az ínhártya kolla-

génrostos kötőszövetből áll?

4 Mi a szemmozgató izmok szerepe?

5 Magyarázd el a fény útját a szemgolyóban, és 

a fénytörés jelentőségét!

6 Készíts felelettervet a közelre, illetve a távolra 

nézést kísérő alkalmazkodási folyamatokról!

7 Melyek a legfontosabb különbségek a vakfolt 

és a sárgafolt között?

8 Ismertesd a csapok és a pálcikák működését, 

eltéréseiket!

9 Milyen úton halad az ingerület a retina 

receptorsejtjeitől az érzet kialakulásáig?

10Figyeld meg a mellékelt ábrát! A bal oldalon 

egyes idegrostkötegek lefutása látható, a sor-

számok sérüléseket jelölnek. 

Kérdések és feladatok

11Melyek a szem segédberendezései, és mi a 

funkciójuk? 

12Mi lehet a szerepe annak, hogy bizonyos 

hangulati állapotokban a könnytermelés se-

bessége hirtelen sokszorosára növekszik?

13Készíts rövid fogalmazást arról, hogy kik és 

mely kutatásaikért kaptak 1967-ben or vosi 

és élettani Nobel-díjat!

a) Az 1–5. sorszámú sérülésekhez párosítsd a nagy-

betűvel jelölt látótérkieséseket!

b) A 6–9. sorszámú sérüléseknek megfelelő látótér-

kieséseket rajzold le megfelelő színhasználattal!
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  A külső fül és a középfül
  Az irányhallás
  A belső fül szerepe 
a hallásban
  A hallószerv egészsége

13.lecke

A hallás

Hogyan tudjuk csukott szemmel 

megállapítani, hogy melyik irányból 

közeledik felénk a vonat?

H

m

k

Fülünk páros szerv, a hallás és az egyensúlyozás ér-

zékszerve. Három részre tagolódik. A külső fül és 

a középfül kizárólag a hallásban játszik szerepet, a 

belső fül pedig a hallás mellett az egyensúly-érzé-

kelés szerve is. A közép- és a belső fül a halánték-

csont üregrendszerében helyezkedik el. A hallás a 

hangnak, vagyis a levegő rezgéseinek érzékelését 

jelenti. Az egyensúlyérző szerv a fej térbeli helyze-

téről és mozgásáról ad információt.

A külső fül és a középfül

A külső fül a porcos fülkagylóból és a külső halló-

járatból áll (13.1. ábra). Ezek a levegő rezgéseit a 

középfül felé terelik.

13.1. ábra. A fül felépítése

A középfül a dobhártyával kezdődik. Ez a kúp-

palást alakú, vékony, rugalmas lemez választja el a 

külső hallójáratot a dobüregtől. A levegővel telt 

dobüreget vékony járat, a fülkürt köti össze a ga-

rattal. A fülkürtön keresztül egyenlítődhet ki a nyo-

más a dobhártya két oldala között. 

A dobüregben három, egymáshoz ízülettel ösz-

szekapcsolódó hallócsontocska található, sorrend-

ben: a dobhártya belső felszínéhez rögzülő kalapács, 

majd az üllő és végül a kengyel (13.2. ábra). A ken-

gyel talpa a belső fülbe vezető nyílást, az ovális 

ablakot fedi be. A külső fülön bejutó hanghullá-

mok megrezegtetik a dobhártyát, majd a rezgések 

végighaladnak a hallócsontocskákon, és közben föl 

is erősödnek. A kengyel rezgése végül a belső fület 

kitöltő folyadékot hozza mozgásba.

A középfülben két apró harántcsíkolt izmocska 

is található, melyek a dobüreg falán erednek, és a 

csiga

egyensúlyérző 
szerv

félkörös ívjáratok

külső 
hallójárat

hallócsontok

dobüreg

ovális ablak

fülkürt

halántékcsont

dobhártya

fülkagyló
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13. A hallás

13.3. ábra. Az irányhallás magyarázata
kalapácson, illetve a kengyelen tapadnak. Igen erős 

hanghatások esetén refl exesen összehúzódnak, így 

korlátozva a csontok nagymértékű elmozdulását. 

Ezáltal védik a belső fület a túl erős hangok káro-

sító hatásától. 

Az irányhallás

Az ugyanazon hangforrásból érkező hangot két 

fülünk általában nem azonosnak érzékeli. A tes-

tünk szimmetriasíkjában (például pontosan előt-

tünk vagy mögöttünk) levő hangforrás a két fültől 

azonos távolságban van, ezért a belőle kiinduló 

hanghullámok egyszerre és azonos hangerővel ér-

keznek két fülünkhöz. Ha a hangforrás más pozí-

cióban van, a két fültől eltérő távolságban helyez-

kedik el, akkor a hanghullámok a közelebbi fülhöz 

egy kissé hamarabb és nagyobb hangerővel jutnak 

el (13.3. ábra). Ezekből az eltérésekből, illetve ezek 

változásából következtetünk a hangforrások irá-

nyára, esetleges mozgására. 

13.2. ábra. A középfül szerkezete 

halántékcsont

üllő

ovális ablak

kerek 
ablak

dobüregdobhártya

külső 
hallójárat

halló-egyensúlyozó 
agyidegkalapács

fülkürt

kengyel

13.4. ábra. A csontos 
és a hártyás labirintus

A belső fül szerepe a hallásban

A belső fül a halántékcsontban levő üregrendszer-

ből, az úgynevezett csontos labirintusból és az ab-

ban található hártyás labirintusból áll. A csontos 

üregrendszert és benne a hártyás labirintust külön-

böző összetételű folyadék tölti ki. Mindezek együt-

tesét labirintusszervnek nevezzük (13.4. ábra).

A hallás érzékszerve a labirintus csiga nevű ré-

szében található (13.1. ábra). A csontos labirintus 

egyensúlyozó ideg

halántékcsont

félkörös 
ívjáratok

kocsonyás kúpok

tömlőcske
zsákocska

kengyel az ovális ablakban

kerek ablak

hallóideg

hártyás csiga

csontos csiga

mészkristályokat 
tartalmazó foltok
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13. A hallás

egyik része a csigaházhoz hasonló alakú üreget ké-

pez, amelynek belsejében végighúzódik a hártyás 

labirintus szintén csigaszerűen föltekeredő járata. 

A csontos csiga kanyarodó ürege az alapjától a csú-

csa felé fokozatosan szűkülő csövet alkot. Ezt a 

csövet hosszában felső és alsó járatra választja ketté 

a hártyás csiga. A hártyás csiga belsejében saját járat 

húzódik végig, ezért a csigavezeték keresztmetszeté-

ben összesen három folyadéktér látható (13.5. ábra). 

A hártyás csiga kevéssel rövidebb, mint a csontos 

csiga ürege, ezért a felső és az alsó járat a csiga csú-

csában összefügg egymással. A csontos csiga alap-

jánál az alsó és a felső járat külön egy-egy ablakon 

keresztül áll kapcsolatban a dobüreggel. A felső já-

rat elején található az ovális ablak, ebbe illeszkedik 

szorosan a kengyel talpa, amely a külvilág felől ér-

kező hanghullámokat továbbítja a csiga felső járatát 

kitöltő folyadékba. A folyadékban a lökéshullámok 

végighaladnak, közben meglengetik a hártyás csi-

gát. A folyadékban terjedő nyomáshullámok végig-

haladnak a felső és az alsó járaton, s az alsó járat a 

dobüreg felőli nyílását, a kerek ablakot borító ru-

galmas hártyát a rezgés ütemében domborítják.

A hártyás csigában található a hangérzékelésért 

felelős berendezés, a Corti-féle szerv (13.5. ábra). 

13.5. ábra. A hallószerv felépítése a belső fülben. A való-
ságban föltekeredő csigavezeték az ábrán kiegyenesítve 
látható, hogy felépítése és működése érthetőbb legyen

felső járat

hallócsontocskák

hártyás 
labirintus

ovális ablak

kerek ablak

dobhártya
fülkürt

alsó járat

alsó járat

felső 
járat

fedőhártya

szőrsejtekalaphártya

érzékszőrök

Olvasmány
Amikor lifttel (vagy akár repülővel) fölfelé haladunk, a külső légnyomás egyre csökken. A dobüregben 

változatlanul maradó, magasabb nyomás ennek megfelelően kifelé feszíti a dobhártyát. A feszülés miatt a 

dobhártyát a hangrezgések nehezebben hozzák rezgésbe. Ezt a jelenséget a köznyelvben a fül „bedugulá-

saként” emlegetik. Ha ilyenkor nyelünk egyet, akkor megnyílik a fülkürt garat felőli nyílása, és a középfül-

ből kiáramló levegő révén kiegyenlítődik a nyomás a dobhártya két oldala között. Hasonló jelenség játszó-

dik le, ha lefelé haladunk, csak ekkor a külső nyomás növekedése miatt a dobhártya egyre jobban bedom-

borodik a középfül felé, és ez okozza a feszülését.

Bedugult fül

A dobhártya és a kengyel talpa két, egymáshoz kapcsolt dugattyúnak felel meg, köztük a három hallócson-

tocska emelőként működő láncolata létesít kapcsolatot (13.1. ábra). A dobhártya felülete az ovális ablak 

felületének 17-szerese; közöttük a hallócsontocskák még mintegy 1,3-szeres áttételű emelőrendszert al-

kotnak. A hangnyomás így mintegy 22-szeresére erősödik a középfülben a dobhártyától a csigáig.

A csontos csiga járata 2 ¾ fordulattal kanyarodik az alapjától a csúcsáig, a föltekeredő járat teljes hosz-

sza pedig kb. 35 mm. A hártyás csiga alaphártyája a csiga alsó részénél keskeny (kb. 0,1 mm szélességű) és 

feszes, a csiga csúcsáig folyamatosan szélesedik (ott kb. 0,5 mm) és egyre lazább szerkezetű. Ez szabja meg, 

hogy az alacsony frekvenciájú rezgések (mély hangok) felhatolnak a csiga csúcsáig, a nagy frekvenciájú 

rezgések (magas hangok) azonban a tövénél hoznak létre maximális kitérést, majd elhalnak. A kitérés a 

hang intenzitásával arányos. Nagyobb hangerő az alaphártya nagyobb szakaszát téríti ki. Mindezen folya-

matok felderítésben Békésy György érdemei elévülhetetlenek, erről a bevezető olvasmányban volt szó. 

Érdekességek a középfülről és a csigáról
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13. A hallás

A hártyás csiga alsó oldalát az alaphártya határol-

ja el a csontos csiga alsó járatától. Az alaphártya 

belső felületén, teljes hosszában érzékhám húzódik 

végig, itt sorakoznak a hallás receptorsejtjei, az ér-

zékszőrökkel rendelkező szőrsejtek. Az érzéksző-

rök keskeny, de a csigavezetékben végigérő, hosszú 

sávja fölé a fedőhártya nyúlik. A hanghullámok 

hatására kileng az alaphártya, ekkor a receptorsejtek 

érzékszőrei a fedőhártyának ütköznek. Ennek a 

mechanikai ingernek a hatására alakul ki az inge-

rület a receptorsejtekben. 

A hangok magasságának megkülönböztetését az 

teszi lehetővé, hogy a különböző magasságú, tehát 

eltérő frekvenciájú hangok a csiga más-más helyein 

keltenek ingerületet. Adott frekvencián ugyanis az 

alaphártyának csak egy meghatározott, rövid sza-

kasza tér ki a nyugalmi helyzetből. A csiga alapjánál 

a magas, csúcsa felé haladva egyre mélyebb hangok 

lengetik ki az alaphártyát. 

A szőrsejtek által keltett ingerület az agyidegek 

közé tartozó halló-egyensúlyozó ideg, majd a hal-

lópálya idegrostjain az agytörzsbe, utána a tala-

muszba jut. Onnan pedig a halántéklebeny agykér-

gében található hallóközpontba kerül, ahol kiala-

kul a hallásérzet. A hallásérzet azonban nem azonos 

a hangok megértésével. A további ingerület feldol-

gozási folyamatok során agyunk értelmezi a hallott 

hangokat, például megállapítjuk, hogy ki és mit 

mondott, vagy milyen zajt hallottunk (pl. vonat, 

gépkocsi), milyen zeneszám hangzott el.

A hallószerv egészsége

A hangerősséget általában decibel (dB) mértékegy-

ségben szokták megadni. A suttogás hangereje kb. 

15–20 dB, a társalgó beszéd 40–60 dB, a forgalmas 

utcazaj 70-80 dB körüli. A 90 decibeles hang tartós 

13.6. ábra. A nagy hangerővel történő zenehallgatás 
hallásromláshoz vezet

Olvasmány
Normális körülmények között a kívülről érkező hangok a dobhártyán és a középfülön keresztül, ún. lég-

vezetéssel jutnak el a belső fülbe. A hangot azonban a koponya csontjai is vezetik, ezért a hangrezgések a 

középfül megkerülésével, a koponyacsontok közvetítésével, „csontvezetéssel” is elérhetik a belső fület. 

A csontvezetés szerepet játszik a saját hang felismerésében. Ha beszélünk, akkor hangunk kétféle úton, 

egyrészt a levegő, másrészt a koponyacsontok közreműködésével jut el a belső fülbe. Amikor saját hangun-

kat hangfelvételről hallgatjuk, akkor kizárólag légvezetés érvényesül. Emiatt saját hangunk furcsának, ide-

gennek tűnik. A középfül megbetegedése vagy károsodása esetén használt hallókészülékek legtöbbje a 

halántékcsont útján közvetíti a hangokat a hallószerv felé.

Csontvezetés

hatása már károsítja a hallószervet. A könnyűzenei 

koncerteken 100–110 decibeles hangerő mérhető. 

A fülhallgatón zenét hallgatók fülét érő zene hang-

ereje átlagosan 95 dB. Ha ez a hangerő rendszere-

sen éri a fület, gyors hallásromlás következhet be 

(13.6. ábra). A hallásromlás közvetlen oka az, hogy 

a belső fül receptorsejtjei elpusztulnak, ez pedig 

sajnos nem visszafordítható. A halláskárosodás ki-

alakulásakor először általában a magas hangok ér-

zékelésének képessége tűnik el. Ha a zajártalom 

tartós, akkor a hallásvesztés már a mély hangokat is 

érinti.

Más kérdés az éjszakai zajártalom. Aki rendsze-

resen 40 dB-nél nagyobb zajban kényszerül aludni, 

annál alvászavar, álmatlanság jelentkezhet. Az en-

nél is hangosabb, 55 dB feletti rendszeres zajterhe-

lés pedig magas vérnyomáshoz, sőt akár szívinfark-

tushoz vezethet. 
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13. A hallás

Olvasmány
A decibel (dB) egy megállapodáson alapuló mértékegység, a hangerő logaritmusával arányos mennyiség. 

A hangerő tízszeres emelkedését 20 dB, 100-szoros emelkedését 40 dB növekedés jelzi. Az emberi hallás 

0–120 dB tartományban képes a hangok érzékelésére; a 120 dB feletti hangerő már fájdalmat vált ki. 

A 0 decibel tehát nem a teljes csöndet jelzi, hanem a hallásküszöböt, azt a legkisebb hangerőt, amelyet az 

ép hallású egyén még éppen meghall. A logaritmusfüggvény tulajdonságaiból következik, hogy az ember 

által már nem hallható, rendkívül kis intenzitású hangoknak negatív decibelértékek felelnek meg.

A különböző magasságú hangok érzékelése egyénenként eltéréseket mutat. A fi atal, egészséges emberek 

általában a 20 és 20 000 Hz közötti hangokat hallják. Hallásunk az 1000–4000 Hz közötti tartományban 

a legérzékenyebb; az emberi beszéd ebbe a frekvenciatartományba esik. Mind az ennél mélyebb, mind az 

ennél magasabb hangok esetén a hallásküszöb nagyobb.

Hangerő és hangmagasság

ÚJ FOGALMAK

Külső fül, középfül, belső fül, külső hallójárat, dobhártya, dobüreg, hallócsontocskák, fülkürt, ovális és 

kerek ablak, labirintusszerv, csontos és hártyás csiga, alaphártya, fedőhártya, szőrsejt, érzékszőr, halló-

egyensúlyozó ideg, hallópálya, fülzsír, középfülgyulladás

1 Röviden ismertesd a fül tagolódását!

2 Mi a fülkürt szerepe?

3 Hol találhatók a hallócsontocskák, és mi a sze-

repük a hallásban?

4 Milyen közeg vezeti a hangot a külső, a közép- 

és a belső fülben? A fül mely részei biztosítják 

rezgések továbbítását a két határon?

5 Készíts felelettervet: rajzolj egyszerű vázlatot a 

belső fülben levő csiga szerkezetéről, és ismer-

tesd a működését!

Kérdések és feladatok

6 Mi a jelentősége annak, hogy a hallás recep tor-

sejtjei érzékszőröket viselnek?

7 Mely hangok érzékelése szenved zavart, ha 

a csiga alapja, illetve ha a csiga csúcsa sérül 

meg?

8 Hol található az agykérgi hallóközpont, és mi-

lyen úton jut ide az ingerület?

9 Tervezz kísérletet az irányhallás vizsgálatára! 

Kísérleted tervét írd le, aztán egy társad segít-

ségével próbáld ki! Tapasztalataitokat írásban rög-

zítsétek!

A külső hallójáratnak automatikus öntisztító 

mechanizmusa van. A hám folyamatosan termel 

egy kevés fülzsírt. Az esetleges szennyeződések 

ebben megtapadnak, majd a fülzsír kifelé haladva 

lassan kiszárad, és a szennyeződéssel együtt észre-

vétlenül kipereg a fülből. A külső hallójáratot álta-

lában nem szükséges külön tisztítóeszközzel, pél-

dául vattapálcikával tisztítani, sőt ezek használata 

esetén az öntisztítás károsodhat, a hallójárat hám-

szövete megsérülhet.

A garat gyulladását okozó baktériumok vagy 

vírusok a fülkürtön keresztül bejuthatnak a közép-

fülbe és ott elszaporodhatnak. Ilyenkor középfül-

gyulladás alakul ki. Ha a gyulladás következtében 

megduzzadó nyálkahártya elzárja a fülkürtöt, akkor 

a középfület kitöltő levegő lassan felszívódik. He-

lyét a nyálkahártyából kiszűrődő folyadék tölti ki, 

amelyben a kórokozók tovább szaporodhatnak. Ezt 

pulzáló fájdalom és időleges halláscsökkenés kíséri. 

A középfülgyulladást orvosnak kell kezelnie.
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Hogyan lehetséges, hogy becsukott szemmel 

is érezzük, merre van fölfelé és merre lefelé?

H

is

Az egyensúly- 
érzékelés

14.lecke

  A fej helyzetének 
érzékelése
  A fej forgásának 
érzékelése

14.2. ábra. Az egyensúly-érzékelés két típusa 

félkörös
ívjáratok

félkörös ívjárat vége

tömlőcske

zsákocska

csiga

idegrostok idegrostok érzéksejtek

érzékszőrök

félkörös 
ívjárat vége

fej forgatása balra

a kocsonyás kúp 
jobbra lendül

kocsonyás réteg

fej lehajtva tartása

a mészkristályok súlya
nyomja az érzékszőröket

kocsonyás
kúp mészkristályok

Az egyensúly-érzékelés a test helyzetének és moz-

gásának érzékelését jelenti. A testhelyzet érzékelé-

se több szerv összehangolt működésén alapul. Lé-

nyeges például, hogy milyen helyzetben látjuk a 

környezetünket, és azt is folyamatosan regisztrálja 

agyunk, hogy mely izmaink milyen mértékű össze-

húzódása szükséges valamely testhelyzet fenntartá-

sához. Szerepet játszanak a testhelyzet érzékelésé-

ben a bőrreceptorok is, amelyek információt szol-

gáltatnak arról, hogy mely testtájunkra nehezedünk. 

Mindezeken túl speciális érzékszerveink is vannak 

az egyensúly érzékelésére a belső fülben.

A fej helyzetének érzékelése

A labirintusszerv, és azon belül a hártyás labirintus 

két tágulata, a tömlőcske és a zsákocska fejünk 

14.1. ábra. Mészkristályok a tömlőcskében, elektron-
mikroszkópos felvételen
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14. Az egyensúly- érzékelés

térbeli helyzetéről szolgáltat információt (13.4. 

ábra). Ezekben egy-egy apró foltot alkot a szőrsej-

tekből álló érzékhám. A szőrsejtek érzékszőreit 

kocsonyás réteg borítja, amelybe nagyszámú apró 

mészkristály ágyazódik (14.1. ábra). Ezek a szem-

csék súlyuknál fogva nyomják az alattuk levő érzék-

szőröket. Ha a fej térbeli helyzete megváltozik, a 

szemcsék más irányban, más sejteket ingerelnek 

(14.2. ábra).

A fej forgásának érzékelése

Fejünk elfordulását, forgó mozgását a három fél-

körös ívjárat segítségével érzékeljük. A félkörös 

ívjáratok is a hártyás labirintushoz tartoznak. Egy-

másra merőlegesen, a tér három síkjában, gyűrű 

alakban görbülő csövek, amelyek egy közös folya-

déktérbe nyílnak. Belsejüket folyadék tölti ki (13.4. 

ábra). Mindhárom ívjárat vége kiöblösödik, s a tá-

gulatban kocsonyás kúp található, ebbe ágyazódnak 

a receptorsejtek érzékszőrei. Ha a fej elmozdul, 

az  elfordulás síkjába eső ívjárat(ok)ban a folyadék 

Olvasmány
Amikor valaki szédül, legtöbbször nem az egyensúlyozás érzékszerveiben keletkezik zavar, hanem az agyi 

központokban. Egyes kémiai hatóanyagok, például az alkohol is a központi idegrendszer neuronjainak 

működését károsítja, ezért okoz szédülést. A szédülés oka lehet még kimerültség, stressz, túl kevés folya-

dékfogyasztás miatt bekövetkező kiszáradás, fertőzés, vérnyomás- vagy vércukorszint-ingadozás, vérsze-

génység és néhány idegrendszeri betegség is.

Folyamatos forgás hatására a félkörös ívjáratok folyadékában állandó áramlás jön létre. A folyadék te-

hetetlensége miatt az áramlás azután is folytatódik még, amikor leszállunk a körhintáról, ezért szédülünk 

ilyenkor egy ideig (14.3. ábra). Ekkor a szédüléshez még az is hozzájárul, hogy látásunk és egyensúly-érzé-

kelésünk ilyenkor ellentmond egymásnak.

Szédülés

– tehetetlensége miatt – elmarad az ívjárat falának 

mozgásától, és sodrása az ellenkező irányban elhaj-

lítja a kocsonyás kúpot, ez pedig meggörbíti a ben-

ne levő érzékszőröket. Ez kelti az ingerületet (14.2. 

ábra). A fej elfordulásának befejeződése után a fo-

lyadék tehetetlenségénél fogva még tovább áramlik, 

miközben a járat fala már nem mozog. Az érzéksző-

rök ilyenkor az előzővel ellentétes irányban térnek 

ki, ami megint ingerületet kelt. Ezen ingerü letek 

idegrendszeri feldolgozása révén tájékozódunk ar-

ról, hogy a fejünk forog, illetve a forgása megszűnik.

Az egyensúlyozás érzékszervének receptoraiból 

az ingerület a halló-egyensúlyozó agyideg rostjain 

halad a talamusz felé, ahonnan átkapcsolás után az 

agykéreg több részéhez is eljut, így a halántékle-

benyhez és a fali lebenyben található érzőmezőhöz, 

továbbá a mozgásszabályozás központjaiba is. Ez 

lehetővé teszi, hogy izmaink működtetésével azon-

nal válaszolhatunk az ingerre, például álló vagy ülő 

testhelyzetünk megőrzése érdekében.

A halló- és az egyensúlyozó szerv szorosan ösz-

szefügg egymással, amit az is jelez, hogy az erős 

hanghatások szédülést okozhatnak.

14.3. ábra. Körhinta
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14. Az egyensúly- érzékelés

ÚJ FOGALMAK

Tömlőcske, zsákocska, félkörös ívjáratok

1 Milyen hatások és mely szervek teszik lehetővé 

a testhelyzet és a test mozgásainak érzékelését?

2 Vajon miért van szükség arra, hogy a tömlőcske 

és a zsákocska külön-külön tartalmazzon 

ugyanolyan felépítésű és működésű receptor beren-

dezést?

Kérdések és feladatok

3 Mi a szerepe annak, hogy a belső fülben három 

félkörös ívjárat található?

4 Készíts vázlatos ábrát egy félkörös ívjárat szer-

kezetéről, és a rajz alapján magyarázd el a mű-

ködését!

Olvasmány

A tömlőcske és a zsákocska fi zikai értelemben a lineáris és a statikus gyorsulást érzékeli. A mindennapok-

ban ez leggyakrabban a gravitációs gyorsulást jelenti, azt érezzük, hogy fejünk aktuális pozíciója milyen 

irányt vesz fel a Föld középpontjához képest. De ha egy gyorsuló vagy fékező járművön tartózkodunk, 

ezeket a lineáris gyorsulásokat is a tömlőcske és zsákocska foltjai érzékelik. 

A félkörös ívjáratok fi zikai szempontból a szöggyorsulást detektálják. Az egyenletes mozgás érzékelé-

sére külön érzékszervünk nincs, elsősorban környezetünk látványából következtetünk arra, hogy testünk a 

környező tárgyakhoz képest folyamatosan elmozdul. Az állandó sebességgel haladó repülőn utazó ember 

csak akkor érzékeli a mozgást, ha kinéz az ablakon.

A balett-táncosok és a jégtáncosok sokéves gyakorlással érik el, hogy szédülés nélkül 

tudjanak forogni (14.4. ábra). Ezt két tényező segíti elő: egyrészt fejük forgását kor-

látozzák, másrészt megtanulják csökkenteni a szédülés érzését. 

Piruettezés közben fejüket a lehető leghosszabb ideig mozdulatlanul tartva tekin-

tetüket egyetlen pontra rögzítik, majd testük elfordulását villámgyorsan követve újból 

rögzítik fej pozícióját. Így fejük forgása csak egy-egy rövid pillanatig tart, míg testüké 

közben folyamatos.

Ami a szédülésérzet csökkentését illeti, kimutatható, hogy a gyakorlott táncosok 

forgásérzete rövidebb ideig tart, mint másoké. Az MRI-felvételek két helyen mutat-

tak eltérést a táncosok agyában: az egyik a kisagy, ahol az egyensúlyszervtől érkező 

bemenet feldolgozása révén a mozgáskoordináció szabályozása történik, a másik pedig 

az agykéreg, ahol a szédülés tudatosul. A balett-táncosok agya tehát a sokéves tanulás 

során hozzászokik ahhoz, hogy elnyomja az egyensúlyozás érzékszervétől érkező in-

gerületet. A szédülés érzékeléséért felelős agykérgi területekhez érkező jel csökken, 

így a táncosok ellenállóvá válnak a szédülés érzetével szemben.

Az egyensúly-érzékelés fi zikai aspektusa

A szédülés csökkenthető 

14.4. ábra. Piruet-
tező jégtáncos
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  A szaglás
  Az ízérzékelés

15.lecke

A kémiai 
érzékelés

Hogyan lehetséges, hogy amikor 

bedugul az orrunk, akkor az ízeket 

is alig érezzük?

H

b

is

A légnemű anyagok összetételét szaglással, a folya-

dékok, oldatok összetételét pedig ízleléssel érzékel-

jük. Szaglószervünk az orrüregben található, 

ízérzékelő szervünk pedig a nyelv és a szájüreg.

A szaglás

A szaglás receptorsejtjei az orrüreg felső részén, a 

szaglóhámban találhatók (15.1. ábra). Az orrnyál-

kahártyát borító folyadékrétegben oldódó anyagok 

ingerlik a receptorsejteket. A receptorsejtek nyúl-

ványai az orrüreg belső felszínét borító nyálkaréteg-

ben találhatók, s az ebbe kerülő molekulák megkö-

tése kelt ingerületet (15.2. ábra).

A szaglás receptorsejtjei gyorsan adaptálódnak, 

köznyelvi kifejezéssel élve „kifáradnak”. Ez azt je-

lenti, hogy ha az ingerhatás, tehát a szaganyag(ok) 

koncentrációja nem változik, akkor a receptorsejtek 

ingerületleadása csökken. Ezzel magyarázható, 

hogy az állandó intenzitású szagokat egy idő után 

nem érezzük.

Az ingerület a szaglóidegen keresztül, a tala-

muszt megkerülve, közvetlenül a halántéklebeny 

kérgi részébe, a szaglóközpontba jut, ott keletkezik 

a szagérzet. Közismert, hogy a szagok igen sokféle 

emlékképet idézhetnek fel. A szaglópálya az egyet-

len érzékszervi pálya, amely a talamusz elkerülésé-

vel juttatja az ingerületeket az agykéregbe.

szaglópálya

szaglóhám

orrüreg

15.1. ábra. A szaglóhám elhelyezkedése
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15. A kémiai érzékelés

15.3. ábra. A különböző 
ízekre érzékeny ízlelő-
bimbók elhelyezkedése 
a nyelv felületén. A határok 
nem különülnek el élesen, 
az egyes ízek érzékelésének 
területe összemosódikédes

sós

savanyú

keserű

Az ízérzékelés

Az ízérzékelés receptorainak túlnyomó része a 

nyelv felszínén található. A nyelv nyálkahártyájának 

kiemelkedései a szemölcsök, amelyek egy része 

mikroszkopikus méretű ízlelőbimbókat tartalmaz 

(15.2. ábra). Az ízlelőbimbókban receptorsejtek 

vannak, amelyek négyféle alapíz érzékelésére alkal-

masak. Az édes, a sós, a savanyú és a keserű ízek 

különböző arányú keveréke hozza létre az összes 

ízkombinációt (15.3. ábra). Az ízlelőbimbókból az 

ingerület agyidegek rostjain a talamuszba, majd át-

kapcsolás után a fali lebenyben levő érzőmezőbe 

jut. Itt alakul ki az ízérzet.

Az ízanyagok molekuláit a nagy nyálmirigyek, 

valamint a nyelv nyálkahártyájában található mik-

roszkopikus mirigyek váladéka mossa ki az ízlelő-

bimbók közötti árkokból, így válik lehetővé, hogy 

új ízeket tudjunk érzékelni.

Az íz- és szagérzékelés szorosan összefügg egy-

mással, ezt az összetett élménykombinációt az éte-

15.2. ábra. Ízlelőbimbók a nyelv felületén nagyításban

hámréteg ízlelőszemölcs

ízlelőbimbókkötőszövet

ízlelő bimbó érzőideg-
rostok

receptorsejtek
hámszövet

lek és italok „aromájaként” tartjuk számon. Azt, 

hogy az illatok észlelése mennyire hozzájárul az 

ízélmény kialakulásához, akkor vehetjük észre leg-

inkább, amikor náthásak vagyunk, és ezért az orr-

váladék nehezíti a szagérzékelést. Ilyenkor az éte-

lek-italok ízét is kevésbé érezzük.

Az ízingerek közvetlenül, feltétlen refl exként 

serkentik a nyál- és a gyomornedv-elválasztást, az 

ételek illata pedig feltételes refl exek kialakulása út-

ján vesz részt az előbél emésztőnedv-termelésének 

szabályozásában. Az ismert és kedvelt ételeknek 

már az illata hatására is beindul a nyál és a gyomor-

nedv termelése. Ha azonban étkezés közben más 

tevékenység, például olvasás, tévézés, internetezés 

köti le a fi gyelmet, akkor ez a funkció nem műkö-

dik, ezért az emésztés zavart szenvedhet.

Olvasmány
Az utóbbi időben egy ötödik alapíz is ismertté vált. Egyes aminosavak és nukleotidok íze az ún. umami, 

amit az ötödik alapíznek tekintenek. A keleti konyhák viszonylag sok umami ízt tartalmazó alapanyagot 

használnak. Az európai fogyasztók közül sokan kellemetlennek találják ezt, némelyek még rosszullétről is 

panaszkodnak. 

Érdekességek az ízekről

15.2. ábra. A szaglóhám felépítése

szagmolekulákat tartalmazó 
belélegzett levegő

szagló-
pálya

szaglóhám

sz
ag

ló
h

ám

szaglópálya

orrüreg

a belélegzett 
levegő útja

nyálkamirigy

koponyacsont 
(rostacsont)

axon

szaglórostok

kötőszövet

támasztósejt

receptorsejt

dendrit

érzékelő 
sejtnyúlványok

nyálkaréteg
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15. A kémiai érzékelés

Az ember szaglása számos állatéhoz képest szánalmasan gyenge. A német juhászkutya orrüregének bonyo-

lult járatrendszerében a szaglóhám felülete eléri a 150 cm2-t, s benne 225 millió receptorsejt található. Az 

ember szaglóhámja ehhez képest kicsiny, néhány cm2 felületén mintegy 10-15 millió szaglósejt található. 

Ezek működése révén az ember kb. tízezerféle szag megkülönböztetésére képes. A gyerekek általában 

sokkal jobban érzik az ízeket és a szagokat, mint az idős emberek, mivel a receptorsejtek pusztulása miatt 

az életkor előrehaladtával az íz- és szagérzékelés meggyengül.

A szaglóreceptorok gyors adaptációjának okát evolúciós tényezőkben kell keresni. Elődeink számára 

létkérdés lehetett, hogy a természetben tartózkodva megérezhessék a zsákmány vagy a ragadozó közeled-

tét, akár azok szagának észlelésével. Ezt azonban megnehezítette volna, ha saját és társaik testszagának 

folyamatos érzékelése elnyomja a távolból érkező illatokat. 

Gyenge szaglás

KÍSÉRLETEZZ!

Az ízérzékelés vizsgálata

Magad is feltérképezheted nyelveden a különböző 

ízek érzékelésének helyét. 

– Vegyél elő négy vattapamacsos fültisztító pálci-

kát, s ezeket mártsd különböző ízű folyadékokba: 

 •  cukros vagy édesítőszeres vízbe,

 •  hígított ecetbe,

 •  sós vízbe,

 •  tonikba.

ÚJ FOGALMAK

Szaglóhám, szaglóideg, ízlelőbimbó, alapíz

1 Mi a különbség a szaglás és az ízérzékelés 

funkciója között?

2 Hol találhatók a szaglás receptorsejtjei?

3 Milyen úton és hová jut a szaglóreceptorokban 

kialakult ingerület?

Kérdések és feladatok

4 Mi a leglényegesebb különbség a szaglópálya és 

a többi érzékszervi pálya lefutása között?

5 Mi az alapja annak, hogy a szagok érzelmi re-

akciókat válthatnak ki?

6 Mit jelent az alapíz kifejezés? Melyek az 

alapízek?

– Mindegyiket érintsd nyelved különböző részei-

hez, így készítheted el nyelved „íztérképét”. Tü-

kör előtt, kinyújtott nyelvvel könnyebben tudod 

elvégezni a kísérletet, mert pontosabban találod 

meg nyelved különböző régióit. A tonik esetén 

ne feledkezz meg róla, hogy abban a keserű kinin 

mellett cukor vagy édesítőszer is van, ezért az ital 

édes és keserű ízét nyelved más-más részén érez-

heted.

A csípős íz valójában fájdalomérzet, amely nem az ízérző receptorsejtek közreműködésével jön létre. 

A csípős „ízű” ételekben lévő anyagok (pl. az erőspaprikában levő kapszaicin) a szájüreg fájdalomérző re-

ceptoraiban váltanak ki előbb ingerületet, majd később érzéstelenséget.

A borkóstolás során nagy a jelentősége annak, hogy az egymás után vizsgált borok zamatát azonos 

eséllyel tudják minősíteni a résztvevők. Ezt úgy érik el, hogy az első korttyal átöblítik a szájukat, majd ezt 

kiköpik. Így eltávolítják az előző bor maradékát a szájukból, és felkészítik, ráhangolják a szájat a követke-

ző bor ízlelésére. Ezenkívül az ízek időnkénti semlegesítése érdekében szokás száraz kétszersültet vagy 

egyszerűen kenyérfalatokat is elrágni.

81

Id
eg

i s
za

b
ál

yo
zá

s 
é

s 
é
rz

é
ke

lé
s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   81NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   81 2020. 03. 19.   15:29:252020. 03. 19.   15:29:25



Miért éppen az ujjbegyünkkel tapintjuk 

meg azt a tárgyat, amelynek felületéről 

tájékozódni szeretnénk?

M

m

tá

A bőr- és izom-
érzékelés

16.lecke

  A bőr- és izomérzékelés 
szerepe
  Testérzékelés, testhelyzet, 
testtartás

A bőr és az izmok érzékelő működéseit összefog-

lalóan testérzékelésnek nevezzük. Bőrünk tapintást, 

nyomást, hideget, meleget érzékelő receptorokat 

egyaránt tartalmaz. A vázizmokban elsősorban az 

izom hosszát és feszülését regisztráló receptor ké-

szü lékek találhatók.

A bőr- és izomérzékelés szerepe

A bőrreceptorok idegvégződései nagyrészt az irhá-

ban található, kötőszövetes tokkal körülvett testecs-

kék, de vannak tok nélkül, szabadon szétágazódó 

idegvégződések is (16.1. ábra). 

A nyomást érzékelő receptorok a bőr mélyebb 

rétegeiben helyezkednek el, és kötőszövetes burkuk 

is vastagabb, mint a bőrfelszínhez közelebb található 

tapintást érzékelő receptoroké. A szőrtüszők és a 

szőrhagymák körül a szőrszálak kicsiny elmozdu-

lására is érzékeny idegvégződések találhatók. A csu-

pasz, gazdagon elágazó idegvégződések egy része a 

hámrétegbe is behatol, ezek a fájdalomérző recep-

torok, amelyek a túlságosan erős, károsító hatású 

ingerekre érzékenyek. Ingerületük az agykéregben 

fájdalomérzet kialakulásához vezet. A kétféle hő-

mérséklet-érzékelő receptor a bőr lehűlésére, illet-

ve felmelegedésére, vagyis a bőr hőmérsékletének 

megváltozására érzékeny, ezek is tok nélküli ideg-

végződések. 

16.1. ábra. A bőrérzékelés receptorai

hideg

nyomás,
rezgés

gyors 
nyomás-
változás

nyújtás,
meleg

érintés szőrszál 
elmoz-
dulása

fájdalom 
(szabad ideg-

végződés)
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16. A bőr- és izom érzékelés

A bőrben elhelyezkedő receptorok sűrűsége a 

különböző testtájakon nagyon eltérő. Az evolúció 

során azokon a testfelszíni területeken vált különö-

sen sűrűvé a bőrreceptorok elrendeződése, amelyek 

a legnagyobb szerepet játsszák a környezet megis-

merésében, az eligazodásban.

A vázizmokban levő receptorok nagy része az 

izom hosszát, feszülését érzékeli, ami az izom-

összehúzódás szabályozására szolgál. Ez a funk ciója 

például a testtartási refl exekkel kapcsolatban meg-

ismert izomorsónak, amely az izom hosszának vál-

tozására kelt ingerületet (6.10. ábra). 

KÍSÉRLETEZZ!

Kétpontküszöb

Egy társaddal párban megmérhetitek, hogy a bőr 

tapintásérzékelése mennyire „pontos”. A tapintás 

pontossága anatómiai szempontból attól függ, hogy 

milyen sűrűn találhatók a bőrben a tapintásra érzé-

keny receptorok. 

– Az ingerléshez a legegyszerűbb esetben akár két 

ceruza hegyét is használhatjátok. Ha részletesebb 

adatokat szeretnétek, akkor körzőt vegyetek elő. 

A szétnyitott körző két hegyének távolsága vo-

nalzóval megmérhető. Amikor a két hegyet egy-

mástól távol egyidejűleg társad bőréhez érinted, 

akkor ő két érintést érez. 

– Ha a bőrt egyidejűleg érintő két hegyet egyre 

közelíted egymáshoz, bizonyos távolságnál már 

csak egyetlen érintést lehet érezni. Az a legkisebb 

távolság, amelynek egyidejű érintése már külön 

érezhető, a kétpontküszöb. A kétpontküszöb ér-

téke testtájanként nagyon eltérő. (Ügyeljetek rá, 

hogy valóban csak érintés történjen, ne szúrás!) 

– Társaddal határozzátok meg egymáson az egyik 

ujjbegyen, a kézháton és az alkaron a kétpont-

küszöb értékét! Méréskor a vizsgálati személynek 

be kell csuknia szemét, hogy ne lássa a távolságot. 

KÍSÉRLETEZZ!

Csalóka hőmérséklet-érzékelés

– Három nagy pohár (vagy befőttesüveg) közül az 

elsőbe tegyél jeges, a középsőbe langyos (kb. 

25 °C-os), a harmadikba pedig meleg (kb. 40 °C-   

os) vizet. Bal kezed mutatóujját mártsd a jeges, 

jobb kezed mutatóujját a meleg vízbe, és tartsd 

ott mindkettőt kb. fél percig. 

– Ezután egyszerre mindkét mutatóujjadat mártsd 

a langyos vízzel telt pohárba!

Milyennek érzed a bal, illetve a jobb kezeddel a víz 

hőmérsékletét? Mivel magyarázod a jelenséget?

Testérzékelés, testhelyzet, 

testtartás

A tapintást és a nyomást érzékelő bőrreceptorokból, 

valamint a vázizmok érző idegvégződéseiből szár-

mazó ingerület az érzőneuronok idegrostján, a ge-

rincvelői idegeken át a csigolyaközti dúcba, majd 

onnan a hátsó gyökéren a gerincvelőbe jut. Az el-

ágazó axonok egyik ága gerincvelői refl exet alkotva 

beléphet a szürkeállomány hátsó szarvába. Emlé-

kezzünk csak vissza a gerincvelői védekező refl exre! 

Az érzőneuron rostjának másik ága a fehérállomány 

hátsó kötegében halad fölfelé. Az idegrost, és így az 

ingerület útja átkereszteződik a test ellenkező olda-

lára, ahol a talamuszban levő szinapszis után a 

nagyagy fali lebenyének agykérgi régiójába, az ér-

zőmezőbe jut, ott alakul ki az érzet. A jobb oldalon 

levő receptorokból származó ingerület a bal oldali 

agyféltekében kerül feldolgozásra, és fordítva. 

Mindez összhangban van a tudatos mozgatóműkö-

dések szabályozásával, hiszen az agykérgi eredetű 

mozgatópályák is átkereszteződnek, mielőtt elérnék 

a mozgatóneuronokat.

Olvasmány
Vannak olyan emberek, akiknek a bőréből hiányoznak az idegvégződések, ezért nem érzékelik környezetük 

fi zikai és hőhatásait. Védekező refl exek és fájdalomérzet híján könnyen megsérülhetnek, hiszen nem fi -

gyelmezteti őket a veszélyre a fájdalom. Egyes feltételezések szerint ilyen rendellenességben szenvedhetett 

Gaius Mucius római hős, aki Porsenna etruszk király ellen merényletet kísérelt meg. Amikor elfogták és 

kínzásul tüzet raktak köréje, beletartotta jobb kezét a tűzbe. A történetírók szerint arcán semmiféle fájda-

lom nem tükröződött, miközben keze elégett. Hősiességét látva Porsenna szabadon engedte Muciust, aki 

ezután kapta a Scaevola (balkezes) nevet.

A fájdalom véd
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16. A bőr- és izom érzékelés

A fali lebeny elülső részén, az érzőmezőben az 

egyes testrészek képviselete – a mozgatómezőhöz 

hasonlóan – szabályos elrendeződést mutat (16.2. 

ábra). A nagy receptorsűrűségű testtájak (pl. kézuj-

jak, ajkak) az agykéregben sokkal nagyobb kiterje-

désű képviselettel bírnak, mint a kevésbé érzékeny 

részek (pl. a hát).

A látás mellett a tapintást és a nyomást érzékelő 

receptoroknak, valamint a vázizmokban található 

receptoroknak is fontos szerepük van a testhelyzet 

érzékelésében és a testtartás szabályozásában. E re-

ceptorok működése révén általában becsukott szem-

mel is pontos képünk van testrészeink helyzetéről. 

Állás és járás közben például a talpbőr receptoraiból, 

ülve vagy fekve a csípőtájék, a comb, illetve a hát re-

ceptoraiból származó ingerületek nyújtanak infor-

mációt pozíciónkról.

ÚJ FOGALMAK

Nyomásérző, tapintásérző, fájdalomérző, hő-

mérséklet-érzékelő receptorok, érzőmező

1 Emlékezz vissza: sorold fel a bőr rétegeit! Jel-

lemezd a rétegek szövettani szerkezetét!

2 Mi a különbség a fájdalomérző receptorok és a 

többi bőrreceptor elhelyezkedése és szerkezete 

között?

3 Milyen hatás ingerli a hőérzékelő receptoro-

kat?

4 Röviden foglald össze a tapintást érzékelő re-

ceptorokban keletkező ingerület útját az érzet 

kialakulásáig!

5 A mellékelt ábra a Kísérletezz! – Kétpontküszöb 

című leckerész alapján értelmezhető. A kísérlet 

elolvasása után az ábra segítségével állapítsd meg, 

hogy melyik testtáj bőre a legpontosabb, legérzéke-

Kérdések és feladatok
nyebb, és melyik a legpontatlanabb a tapintás érzé-

kelésében! Állapítsd meg, mekkora a kétpontküszöb 

átlagos értéke a mellkason és a bokán! Értelmezd 

ezeket a számértékeket!

16.2. ábra. Az egyes test-
részek bőr- és izomrecepto-
raiból felszálló érzőpályák 
képviselete az agykérgi 
érzőmezőben.
Döntsd el, mit jelölnek az 

ábrán a piros színű részletek!

6 Milyen szerepet játszanak a testtartás érzékelé-

sében a bőr nyomásérzékeny receptorai és az 

izomhosszúságot érzékelő receptorok?
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16. ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

A szabályozás szervei a szervezetnek a környezet-

hez való alkalmazkodását teszik lehetővé, illetve 

ennek érdekében a sejtek működésének összehan-

golását végzik. Az emberi testet óriási számú sejt 

építi fel, ezek mindegyike a többivel összhangban 

működik, így biztosítható a szervezet tartós fenn-

maradása. Fontos, hogy a sejtek belső környezetét 

alkotó testfolyadékok nagyjából állandóak marad-

janak – a szabályozó működések jelentős részben 

erre irányulnak.

Az idegi szabályozás hatása gyorsan kialakul, de 

nem tartós. Az idegrendszer működésének alapja 

az, hogy az idegsejtek axonján inger hatására gyor-

san haladó elektromos jel, akciós potenciál-hullám 

fut végig. Ez az ingerület az axonvégződéssel szi-

napszist létesítő következő neuronon is tovahaladó 

akciós potenciál-hullámot hozhat létre, majd átjut-

hat számos további neuronhoz is. Így az ingerület 

a neuronok hálózatán szétterjedve végül elér vala-

mely végrehajtó sejtet, amelynek ettől megváltozik 

a működése. Az is fontos eleme a szabályozásnak, 

hogy egyes idegsejtek más neuronok ingerületének 

létrejöttét meggátolják, így az idegrendszerből ki-

futó jelek fi noman szabályozhatók. 

Az ingereket, vagyis a külső környezetből és a 

szervezet belsejéből érkező fi zikai és kémiai hatá-

sokat az érzőneuronok és az érzékszervekben helyet 

foglaló receptorsejtek detektálják. Érzékszerveink 

egy-egy meghatározott típusú ingerre, az adekvát 

ingerre érzékenyek. Az ingerek hatására kialakuló 

ingerület a nagyagykéregbe juthat, így tudatosul az 

ingerhatás, kialakul az érzet. Ezen túlmenően pedig 

a külső és belső ingerek nyomán kialakult ingerület 

hatására az idegrendszer választ dolgoz ki az inger-

re. A test belsejében megjelenő ingerek nagy része 

nem tudatosul.

A külső környezetünkből érkező, fény útján ter-

jedő ingerek érzékelését a két szem működése teszi 

lehetővé. A látószerv fénytörő közegei, elsősorban 

a szaruhártya és a szemlencse a látótér képét a 

szemgolyó hátsó falára vetítik, ahol a képnek meg-

felelő mintázatban az ideghártya receptorsejtjei 

ingerületet keltenek. A pálcikák elsősorban gyenge 

fényviszonyok mellett a fényerősségről szolgáltat-

nak információt, a háromféle csap pedig erősebb 

fényben a látótér színeiről, pontos részleteiről tájé-

koztatnak. Az ingerület előfeldolgozása már a reti-

nában elkezdődik. A látóideg, majd a látópálya 

útján az ingerület a talamuszba, majd onnan a 

nagyagy nyakszirti lebenyében levő látókéregbe jut, 

ahol tudatosul a látásérzet.

A levegő rezgéseinek egy részét, a hangokat 

halló szervünk révén érzékeljük. A külső fülben 

még a levegő vezeti a hangot, majd a dobhártya ru-

galmas rezgéseit a középfül három hallócsontocs-

kája továbbítja a belső fül felé. A hangrezgések itt 

folyadékban terjednek a csiga járatrendszerében. 

A folyadék hullámzása a csiga alaphártyájára tevő-

dik át, amelynek receptorsejtjei a szőrsejtek. Ezek 

érzékszőrei a hullámok hatására eldeformálódva, 

ingerületet keltenek. A csiga alapjától a csúcsa felé 

egyre mélyebb hangok keltenek ingerületet, ennek 

megfelelően fülünk viszonylag tág tartományban 

képes a hangok magasságának megkülönböztetésé-

re. A hallópálya is a talamuszban történő átkapcso-

lás után továbbítja az ingerületet a halántéklebeny 

agykérgi hallóközpontja felé.

Fejünk helyzetének és elfordulásának érzéke-

lése is a belső fülben levő hártyás labirintusban, 

szintén szőrsejtek közreműködésével történik. A fej 

térbeli helyzetét a tömlőcskében és a zsákocskában 

található apró mészkristályok súlyát érzékelő szőr-

sejtek regisztrálják. A fej elfordulásának érzékelését 

a tér három síkjában elrendeződő félkörös ívjárato-

kat kitöltő folyadék áramlása által ingerelt érzék-

szőrök elhajlása teszi lehetővé.

A környezetünkben levő anyagok érzékelésé-

re két fő érzékszerv szolgál. A folyadékok összeté-

telét a nyelv ízlelőbimbói, a belégzett gázok egyes 

összetevőit pedig az orrüreg felső részén található 

szaglóhám receptorsejtjei érzékelik. 

Bőrünkben a tapintás és nyomás, a hőmérsék-

letcsökkenés és -növekedés, továbbá az intenzív, 

fájdalmat okozó ingereket érzékelő receptorkészü-

lékek találhatók. Izmaink elsősorban a testhelyzet 

biztosításához szükséges izom-összehúzódás mér-

tékéről tájékoztatják az idegrendszert a bennük 

található receptorok révén.

A test külső mozgásjelenségeit, vagyis a váziz-

mok működését a szomatikus idegrendszer szabá-

lyozza. A testhelyzetnek a gravitációval szemben 

történő fenntartását biztosító izmok folyamatos 

összehúzódása, az izomtónus állandó idegrend szeri 

aktivitás következménye. Az izomtónus kialakulá-

sának ingere az, hogy a gravitáció következtében 

kialakuló súlyerő éppen az izomtónussal szemben 

nyújtaná az izmokat. 

Az ember számára alapvető fontosságú jelenség, 

hogy az agykéreg működése lehetővé teszi a tudat, 

a szándék kialakulását. A szándékos mozgások sza-

bályozása ennek megfelelően az agykéregből indul. 

Az ismeretlen, újszerű mozgások irányítását az agy-
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Összefoglalás

kéreg idegsejtjeiből eredő idegrostok közvetlenül 

szabályozzák (piramispálya), ezek ingerülete átke-

reszteződés után a test ellenkező oldalára jut, a váz-

izmokat beidegző mozgatóneuronokhoz, majd ezek 

révén az izmokhoz adódik tovább, amelyek az 

akciós potenciál-hullám hatására összehúzódnak. 

A begyakorolt mozgásoknak csak az elindítása tu-

datos, a további szabályozás már az agyvelő kéreg 

alatti magvaiban levő idegsejtek közreműködésével 

történik (agymagvak, extrapiramidális pályák).

A belső szervek, zsigerek működését a vegetatív 

idegrendszer szabályozza, túlnyomórészt nem tu-

datosan. A szervezetet megterhelő hatásokra a 

szimpatikus idegrendszer aktiválódik, s ez általános 

hatású, az egész szervezetet befolyásolja. Ehhez 

hozzájárul az adrenalin is, amelynek termelődését 

a szimpatikus idegrendszer serkenti a mellékvese-

velőben. Ilyenkor az idegi és hormonális szabályozó 

mechanizmusok összegződő hatására a lebontó 

anyagcsere-folyamatok fokozódnak, a menekülés 

vagy éppen a támadás megvalósításához szükséges 

változások következnek be: a vázizmok hatékony 

működését biztosító állapot alakul ki. Ugyanekkor 

csökken az emésztőszervek működése és a bőr vér-

ellátása. A vázizmok aktivitását nem igénylő, nyu-

godt környezetben viszont a paraszimpatikus ideg-

rendszer hatása érvényesül, vagyis a zsigeri műkö-

dések fokozódnak, a felépítő anyagcsere-folyamatok 

kerülnek előtérbe.

1 Szabályozás és vezérlés

a) Határozd meg a fenti két fogalmat, mondj 

mindkettőre példát!

b) Döntsd el, a két ábra melyik jelenséget szemlél-

teti! Egészítsd ki feliratokkal az ábrákat!

Kérdések és feladatok

2 Nézz utána, az idegrendszer mely részei vagy 

sejtjei nem a velőcsőből származnak!

3 Jellemezd az idegszövet sajátos sejttípusait! 

Csoportosítsd ezeket különböző szempontok 

alapján!

4 Mit jelentenek a következő fogalmak?

a) nyugalmi potenciál

b) serkentő és gátló szinapszis

c) refl exkör

d) bőreredetű és izomeredetű refl ex

e) binokuláris látás

f ) sárgafolt

g) Corti-szerv

h) félkörös ívjárat

5 Készíts rövid vázlatot a következő részek funk-

cióiról! Vázlatodból ne maradjanak ki a téma-

kör keretében tanult ismeretek!

a) nyúltagy

b) talamusz

c) hipotalamusz

d) homloklebeny

e) fali lebeny

f ) halántéklebeny

g) nyakszirti lebeny

6 Mivel magyarázható, hogy 

a) holdfényben az egészséges emberek sem lát-

nak élesen?

b) távolra nézve a közeli tárgyakat nem látjuk élesen?
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Összefoglalás

8 Projektfeladat. Végezzetek kutatást, s párban 

vagy kiscsoportban készítsetek kb. hat-tíz olda-

las tanulmányt az alábbi témakörök valamelyikéből! 

A terjedelembe a címoldal és a források felsorolása 

(„Irodalomjegyzék”) nem tartozik bele. Internetes 

forrásoknál a letöltés (felhasználás) időpontját is fel 

kell tüntetni. Az ábrák terjedelme ne haladja meg 

az összes terjedelem felét!

a) A sejtek közötti kommunikáció evolúciója, típu-

sai és jelentősége 

b) Az emberi idegrendszer ritmusos működései

c) A tudatállapotot befolyásoló tiltott anyagok há-

rom különböző típusának részletes bemutatása. 

A sejtekre gyakorolt hatások következménye a szö-

vetek és a szervezet szintjén

d) Érzékszőröket tartalmazó mechano-receptor sej-

tek szerepe, jelentősége az állatvilágban és az em-

berben 

e) Fényérzékelés, látás az állatvilágban

A
F

B

C

D

E

G

7 Döntsd el, mi lehet az ábrán látható pálya sze-

repe! Nevezd meg a betűkkel jelzett anatómiai 

részleteket! Ha valamelyikben bizonytalan vagy, 

nézz utána! 
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16. ÖsszefoglalásHormoná l is  szabá lyozás

OlvasmányTeljesítménynövelő doppingszerek

A sportban – mint az élet más területein – is a siker 

a felkészülés fő hajtóereje. A győzelem megbecsü-

lést, dicsőséget, gyakran anyagi jólétet hoz. Ezek 

elérése érdekében a doppingolás szinte egyidős az 

emberiséggel. Az ókori görög atléták a felkészülés 

időszakában a fehérjefogyasztást növelték (pl. borjú-

húst ettek bőségesen az izomnövekedés fokozása 

érdekében), a verseny idején pedig különféle, ser-

kentő hatásúnak tartott növényi kivonatokat és 

gombákat fogyasztottak. 

A doppingszerektől általában azt várják, hogy 

növekedjen a fi zikai erő, csökkenjen a fáradtság, és 

a versenyzéshez szükséges kedvező pszichés állapot 

alakuljon ki.

A 19. században a sportolók alkoholt, koff eint, 

ópiumot, sőt kis mennyiségben még a sztrichnin 

nevű mérgező hatású anyagot is használták telje-

sítményfokozásra. A 20. században a kémiai tudo-

mány, a gyógyszerészet fejlődése nagy ugrást ho-

zott. Megjelentek azok az anyagok, amelyek a 

központi idegrendszerre, a vérkeringésre, illetve a 

hormonális rendszerre gyakorolt hatásuk révén be-

folyásolják az izomműködést, a fi zikai teljesít-

ményt. A század első felében főleg a központi 

idegrendszer izgatószerei (pl. az amfetamin) és a 

bódulatot okozó kábítószerek (ópiumszármazé-

kok, pl. morfi n) kerültek előtérbe. A modern kori 

olimpiák első, doppingoláshoz kötődő, megdöbbe-

nést hozó eseménye az volt, amikor a római olim-

pián egy kerékpáros néhány kilométerrel a cél előtt 

összeesett és meghalt. Halálát a verseny előtt bevett 

nagy adag amfetamin 

okozta. Az amfetamin 

ugyanis csökkenti a fá-

radtságérzést és kelle-

mes közérzetet idéz 

elő – mindkét hatás 

fokozza verseny köz-

ben a teljesítményt. 

Cserébe viszont álmat-

lanság, szapora szív-

működés jelentkezik, nagyobb adagoknál pedig 

szívritmuszavar is megjelenhet. Többszöri használat 

esetén hozzászokás, függés alakul ki.

A doppingszerek másik nagy csoportját képezik 

a hormonok, illetve ezek módosított változatai. 

A doppingolásra használatos hormonhatású anya-

gok egy része az izomtömeg növelése útján fokoz-

za a fi zikai teljesítményt. Az 1950-es években ter-

jedt el – elsősorban a nehézatlétika sportágaiban – 

a hímivari jellegű szteroidhormon-származékok 

használata. Ilyen hormonok termelődnek a férfi ak 

ivarmirigyében, a herében, valamint mindkét nem-

ben a mellékvesekéregben. Ezek a hormonok jelen-

tősen serkentik az izomfehérjék szintézisét. A rend-

szeres edzés izomnövelő hatását az ilyen, úgyneve-

zett anabolikus szteroidok a többszörösére emelik, 

ha az egyén megfelelő mennyiségű fehérjét fogyaszt 

a táplálékával. Eredményként az edzett izmok 

gyorsan gyarapodnak, és ezzel együtt az izmok ere-

je, teljesítőképessége is fokozódik. 

Ennek az áhított hatásnak azonban nagy ára 

van. A szteroidok súlyosan károsíthatják a májsej-

teket, akár májzsugor is kialakulhat. A nagy izom-

tömeg ellátása érdekében megnövekszik a vér 

mennyisége, a szív pedig állandóan erőteljesebb 

összehúzódásra kényszerül, megnagyobbodik, és 

magas vérnyomás alakulhat ki. Az anyagcsere meg-

változása érelmeszesedéshez vezethet, ami növeli a 

szívinfarktus és az agyvérzés kockázatát. Mind-

emellett a férfi as jellegek szembeszökő mértékben 

fokozódhatnak: az arc- és a testszőrzet megerősö-

Az izomtömeg 
szélsőséges mértékű 
növekedése anabolikus 
szteroidok rendszeres 
használatával érhető el

Az izom növelő 
szteroid-
hormonok 
mellékhatása-
ként a test-
szőrzet nőkben 
is megerősödik
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16. Összefoglalás

dik, a gége növekedése miatt a hang mélyül. Ezek 

a változások női sportolóknál is megjelennek. Mivel 

a hímivari hormonok magas koncentrációja vissza-

csatolás révén férfi ak ban csökkenti a herére ható 

agyalapi mirigy-hormon termelődését, ezért vissza-

szorul a here működése. Az ivarmirigy sorvadhat, a 

szexuális aktivitás is mérséklődik vagy megszűnik. 

A súlyos mellékha tások felismerését követően ezek-

nek a szereknek az alkalmazását betiltották, a sza-

bályok betartását szigorúan ellenőrzik a verseny-

sportolók körében. Sajnos azonban a versenyspor-

tokon kí vüli szférában, például a testépítők esetében 

az anabo li kus szteroidok egészséget károsító hatása 

továbbra is fennáll.

Az anabolikus szteroidok viszonylag könnyen 

kimutathatók a vérből vagy a vizeletből, később 

emiatt előtérbe került az agyalapi mirigy által ter-

melt növekedési hormon használata. Ez a peptid 

fokozza a csontok és a vázizmok növekedését és 

emellett a zsírok lebontását is elősegíti. A serdülő-

kori növekedés befeje ződése után azonban, amikor 

a testmagasság véglegessé válik, a végtagcsontok 

hossza már nem változik. A növekedési hormon 

többlete a test csúcsok növekedését idézi elő, ami 

elsősorban az orr és az áll, továbbá a kéz- és a lábfej 

megnyúlásában mutatkozik meg. A testarányok 

szokatlan változása miatt a mozgás gyakran ügyet-

lenné válik, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki, és 

mindemellett az arcvonások is torzulnak. Arról sem 

szabad megfeledkezni, hogy a növekedési hormon 

a vércukorszintet emeli, ami akár cukorbetegség 

kialakulásához is vezethet.

Az anabolikus szteroidok és a növekedési hor-

mon hatása hosszabb idő alatt alakul ki, hiszen a 

vázizmok növekedése nem gyors folyamat. A gyors 

eredmény érdekében a versenysportolók néha olyan 

hatóanyagokat használnak doppingszerként, ame-

lyek gyorsan és nagymértékben fokozzák az izom-

működés hatékonyságát. Egyes hatóanyagok az 

adrenalinhoz hasonló működést fejtenek ki, vagyis 

élénkítik a szívműködést és a vázizmok vérellátását. 

A keringési rendszert végletesen megterhelhetik, 

ami akár végzetes következményekkel is járhat.

A doppingolásra használatos hormonhatású 

anyagokkal kapcsolatban meg kell említeni a vesé-

ben termelődő hormont, az eritropoetint is. A köz-

nyelvben ezt az anyagot EPO rövidítéssel szokták 

említeni. Az eritropoetin a vörösvértest-termelést 

fokozza. Könnyen belátható, hogy a felszaporodó 

vörösvértestek több oxigént szállíthatnak az izmok-

nak, ami megnöveli az izomműködés hatékonysá-

gát, az izomerőt. Az EPO legnagyobb veszélye, 

hogy a vörösvértesttöbblet miatt a vér besűrűsödik, 

ami kórosan fokozza a véralvadási hajlamot, a 

trom bóziskészséget. További probléma, hogy az 

 ismeretlen eredetű EPO-készítményekben lévő 

szennyező anyagok mérgezést okozhatnak. 

Minden doppingszer használatával kapcsolatban 

az egészségügyi kockázat mellett etikai ellenérvek 

is felmerülnek. A sport alapvetően az egészség 

megőrzését, a versenysport pedig ezen túl az egyé-

ni teljesítmények összemérését tűzi ki célul. A dop-

pingolás azonban mindettől idegen: egészségtelen 

és sportszerűtlen. A dopping módszereit, hatóanya-

gait használók nem a saját képességeiket és mun-

kájukat mérik össze versenytársaikéval, hanem va-

lójában a doppingszerek gyártói versengenek egy-

mással, miközben az ilyen hatóanyagokat nem 

használó, „sportszerű” sportolók emiatt hátrányba 

kerülnek. Mindezek miatt a doppingszerek hasz-

nálatát a világon mindenütt tiltják, használóikat 

pedig szigorúan büntetik.

Végezetül említsük meg, hogy létezik szabályo-

san, „hivatalosan” használható teljesítménynövelő 

szer is, a kreatin. A kreatin-foszfát az ATP rege-

nerálásához szükséges anyag, az izomszövet ener-

gia-utánpótlásának fontos tényezője. Az emberi 

szervezet vázizmainak működésével kapcsolatban 

részletesebben is megismertük a jelentőségét. En-

gedélyezésére azért kerülhetett sor, mert – az aján-

lott adagolás esetén – semmiféle káros hatása nem 

mutatható ki, segítségével tehát mellékhatás nélkül 

fokozódik az izomműködés teljesítménye. Elsősor-

ban a jelentős állóképességet igénylő sportokban 

használják, például az úszásban.

 A hormonális szabályozás alapjai   Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy 

 A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy  A mellékvese  A hasnyálmirigy hormonjai 

 Szöveti hormonok  A hipotalamusz szerepe a vegetatív szabályozásban

A növekedési 
hormon túl-

adagolásának 
hatására 

a testcsúcsok 
növekedése 

fokozódik, az 
arcvonások 

torzulnak
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Hogyan lehetséges, hogy egyes hormonok 

hatása egy-két percen belül kialakul, más 

hormonok hatására órákat kell várni?

H

h

h

A hormonális 
szabályozás 
alapjai

17.lecke

  A hormonhatás kialakulása
  Poláris molekulájú 
hormonok hatás-
mechanizmusa
  Apoláris molekulájú 
hormonok hatás-
mechanizmusa

Belső elválasztású mirigy – Olyan mirigy, amely-

nek váladéka, a hormon nem a test külső vagy bel-

ső felszínére, hanem a testfolyadékba kerül.

Transzkripciós faktorok – Az RNS-szintézist 

végző enzim működését elősegítő fehérjék.

A többsejtű élőlények sejtjei sokféle működésre 

specializálódtak, a különféle sejtek szöveteket, szer-

veket, szervrendszereket építenek fel. A szöveti 

sejtek diff erenciálódása szükségessé teszi a sejtek 

közötti kommunikációt, amelynek egyik típusa a 

hormonális, vagyis az endokrin szabályozás. 

A hormonhatás kialakulása

Szervezetünkben sok sejt termel olyan anyagot, 

hormont, amely a vérbe kerül, és a keringési rend-

szer útján jut el más sejtekhez, azok működését 

befolyásolja. A belső elválasztású mirigyeknek 

a hormontermelés a fő funkciója. Legfontosabb 

belső elválasztású mirigyeink az agyalapi mirigy, 

a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, 

17.1. ábra. Az ember belső elválasztású mirigyeinek 
elhelyezkedése

17.2. ábra. A hormonok hatásának kialakulása 

mirigysejt

hormon-
molekula

hajszálér

hormon-
receptor

célsejt

mellék pajzsmirigy

mellékvese

hasnyál mirigy

petefészek
here

pajzsmirigy
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17. A hormonális szabályozás alapjai

az ivarmirigyek és a hasnyálmirigy sejtcsoport-

jai (17.1. ábra). 

A hormonok – miként minden más jelző-

molekula – a szervezet meghatározott sejt-

jeire, a célsejtjeikre fejtik ki hatásukat. Egyes 

hormonok testünk szinte valamennyi sejtjére hat-

nak, mások csak néhány sejttípus működését befo-

lyásolják. Ez azzal magyarázható, hogy a sejtek más-

más hormon receptorokat tartalmazhatnak, s egy 

adott sejtre csak azok a hormonok hatnak, amelyek 

receptora abban megtalálható (17.2. ábra). 

Poláris molekulájú hormonok 

hatásmechanizmusa

A hormonok többségét kémiai szerkezetük szerint 

három fő csoportba sorolhatjuk: vannak köztük 

peptidek, egyszerű aminosav-származékok és szte-

roidok. A peptid- és aminosavhormonok (pl. az 

adrenalin) jellemzően poláris molekulák, recepto-

ruk a sejthártyában található. Ha a hormon kapcso-

lódik a sejthártyában található hormonreceptorhoz, 

akkor a kötődés hatására a sejtben módosul bizo-

nyos enzimek működése, és ezáltal a biokémiai át-

alakulások, reakcióutak egyike-másika felgyorsul 

vagy éppenséggel lassul, vagyis a sejt anyagcseréje 

megváltozik (17.3. ábra). Elsődleges hírvivőknek 

is tekinthetjük a hormonokat, mivel a távoli endok-

rin sejtekből származó szabályozó információt to-

vábbítják a célsejtekhez. 

A hormon megkötésekor a membránreceptor 

kon formációja megváltozik. Számos hormon re cep-

tor molekulaszerkezetének változása a membrán 

belső, citoplazma felőli oldalán a hozzá kapcsolódó 

további fehérjék működésére hat. Ezek végső soron 

egy enzimet aktiválnak, amely ATP-ből ciklikus 

AMP (cAMP) molekulát hoz létre (17.4. ábra). 

A képződő cAMP a sejt bizonyos enzimeinek mű-

ködését fokozza, másokét gátolja. A májsejtekben 

például, ha a membránreceptorokhoz adrenalin kö-

tődik, akkor az ennek hatására keletkező cAMP a 

glikogén hidrolízisét katalizáló enzimeket serkenti, 

így glükóz keletkezik, amely a vérbe kerülve nö-

veli a vércukorszintet (17.5. ábra). A cAMP a máj-

sejtekben ugyanakkor a glükózból glikogént szin-

tetizáló enzimek működését gátolja. A szervezet 

más sejtjei viszont a májsejtekétől eltérő adrenalin-

re cep tort hordoznak a membránjukban, ennek kö-

vetkeztében az adrenalin hatása is más lesz (lásd 

ké sőbb). A hormonhatásra a sejt belsejében képző-

dő cAMP-t másodlagos hírvivőnek is nevezik, 

mivel a sejten belüli jelátviteli folyamatban továb-

17.3. ábra. A peptidhormonok hatásának kialakulása

17.4. ábra. A ciklikus 
AMP képződése

peptid hormon

aktivált enzim

átalakítandó anyag

HATÁS

termék

receptor

sejthártya

sejtplazma

17.5. ábra. A ciklikus AMP mint másodlagos hírvivő 

adrenalin

cAMP-szintézist 
végző enzim

adrenalin-
receptor

ATP

cAMP

inaktív
enzim

aktív
enzim

glükózglikogén

CITOPLAZMA

aktiválás

májsejt membránja
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17. A hormonális szabályozás alapjai

Olvasmány
A cAMP-vel kapcsolatban eddig megismert folyamatok számos kérdést vetnek föl. A hormonnak a 

membránreceptorhoz kötődése milyen mechanizmus útján vezet a cAMP képződéséhez? A cAMP meg-

jelenése miféle további események révén okozza a sejtműködés megváltozását? Hogyan szűnik meg a 

hormon hatása, ha a sejtben már jelen van a cAMP?

A kérdések egy részére az ábra magyarázatot ad (17.6. ábra). A receptorhoz nyugalmi állapotban a 

membrán belső felszíne felőli oldalon egy sajátságos, három alegységből álló fehérjemolekula csatlakozik, 

az úgynevezett G-fehérje. Ez onnan kapta a nevét, hogy egyik alegysége GDP- (guanozin-difoszfát) 

molekulát köt meg (1). A hormon kapcsolódásakor (2) a receptor konformációja megváltozik, s befolyá-

solja a G-fehérje szerkezetét, amely a GDP helyett GTP-molekulát köt meg (3). Ez viszont már nem 

kapcsolódik a receptorhoz, hanem egyik alegysége enzimmolekulához, az adenilát-ciklázhoz csatlakozik. 

Az enzim neve arra utal, hogy (a G-fehérje megkötésekor 

aktiválódva) ATP-ből cAMP-t képez (4). A cAMP aztán egy 

újabb (proteinkináz) enzimmolekulához kapcsolódik, és ezt 

aktiválja (5). Ennek a proteinkináz enzimnek az a szerepe, 

hogy egyes fehérjékhez ATP-ből származó foszfátcsoportot 

kapcsol hozzá (6). A foszforilált fehérjéknek mint enzimek-

nek pedig alapvetően megváltozik a működése. Az eddig ak-

tív enzim in aktiválódik, más enzimek pedig éppen ellenkező-

leg: a fosz fo riláció hatására aktiválódnak. Ezáltal egyes bio-

kémiai folyamatok leállnak, mások beindulnak (7). 

A G-fehérje lassan elbontja a GTP-t, így megint GDP 

kapcsolódik hozzá, ezért leválik az adenilát-ciklázról, amely-

nek ezáltal nem szintetizál több cAMP-t. A GDP-t kötő 

G-fehérje ismét kapcsolódik a hormonreceptorhoz. A hor-

monmolekula közben leválhatott a receptorról és elbomolha-

tott, ezért a hormonreceptor–G-fehérje új hormonmolekulát 

fogadhat.

Kérdés marad még, hogy hogyan szűnik meg a sejtben a 

hormon hatása. A sejt tartalmaz a cAMP-t bontó enzimet, 

amely mindig aktív, így utánpótlás hiányában a cAMP eltű-

nik a sejtből, hatása megszűnik.

A ciklikus AMP hatásának kialakulása és megszűnése

17.6. ábra. A ciklikus AMP mint 
másodlagos hírvivő

bítja a hormon által szállított szabályozó informá-

ciót. A cAMP mellett gyakori másodlagos hírvivő 

a kalciumion is, amely például az endoplazmatikus 

hálózatból vagy a mitokondriumból szabadul föl 

egyes hormonok hatására. Vannak olyan hormonok 

Apoláris molekulájú hormonok 

hatásmechanizmusa

Az apoláris oldékonyságú hormonok, például a szte-

roidhormonok a testfolyadékokban nem oldódnak, 

ezért szállítófehérjékhez kapcsolódva terjednek a 

keringési rendszerben. Az apoláris hormonmoleku-

lák a sejthártya foszfatidrétegein akadálytalanul 

átjutnak, receptoraik a célsejtek cito plazmájában 

találhatók. A hormonnal összekapcsolódott recep-

tormolekula (= hormon–receptor-komplex) a sejt-

maghártya pórusán át a sejtmagba vándorol, és ott 

a DNS bizonyos szakaszához kötődik. Meghatáro-

zott gének működését beindítja azáltal, hogy egyes 

transzkripciós faktorokat aktivál. Ezáltal serkenti a 

gén által kódolt mRNS képződését. Az mRNS 

közreműködésével azután fehérjeszintézis történik 

a citoplazmában (17.7. ábra). 

is, amelyek a célsejtek sejthártyájában egyes tri gli-

ce rid-molekulák hidrolízisét okozzák, s az ilyenkor 

keletkező két termék másodlagos hírvivőként a 

sejtben más-más anyagcsere-folyamatra gyakorol 

hatást.
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17. A hormonális szabályozás alapjai

ÚJ FOGALMAK

Hormonreceptor, elsődleges hírvivő, másodlagos hírvivő, ciklikus AMP (cAMP)

1 Sorold fel az ember legfontosabb belső elvá-

lasztású mirigyeit!

2 Mely életműködésekre hatnak hormonjaink?

3 Hasonlítsd össze, milyen úton befolyásolják a 

sejtek működését a poláris és az apoláris mole-

kulájú hormonok!

4 Értelmezd, mit jelent az elsődleges és a másod-

lagos hírvivő fogalma!

Kérdések és feladatok

5 Keress rá az interneten a diacil-glicerol nevű 

másodlagos hírvivőre! A lecke mely részében 

találsz rá utalást? Mi a szerepe, hatása?

6 Készíts rövid fogalmazást arról, hogy ki és mely 

kutatásaiért kapott 1971-ben orvosi és élettani 

Nobel-díjat!

7 Pármunkában készítsetek néhány oldalas tanul-

mányt a következő témából! A G-fehérjék szere-

pe a jelátvitelben.

A szteroidhormonok tehát a célsejtekben a gén-

működés szabályozásán keresztül bizonyos fehérje-

molekulák szintézisét serkentik, ezek pedig befo-

lyásolják a sejtek működését, anyagcseréjét. Például 

egy enzim szintézisének következményeként bein-

dul vagy gyorsul egy anyagcsere-folyamat a sejtben. 

A szteroidhormon indukáló hatására képződhet 

olyan membránfehérje is, amelynek működése ré-

vén valamely részecske transzportja fokozódhat a 

sejthártyán keresztül. Az mRNS, majd a fehérje 

szintézise azonban időigényes folyamat, így köny-

nyen belátható, hogy más hormonokhoz viszonyít-

va a szteroidhormonok hatása lassan alakul ki. 

A hormonális rendszer tehát a sejtek anyagcse-

réjének szabályozásán keresztül hat a szervezet 

anyagcseréjére, és így biztosítja a sejtek belső kör-

nyezetének állandóságát, a külvilág változásaihoz 

való alkalmazkodást. Ezen túl hormonrendszerünk 

a szaporodást, a növekedést, az egyedfejlődést is 

szabályozza (17.8. ábra).

17.7. ábra. A szteroidhormonok hatásának kialakulása.
Részletesen mutasd be, mit jelöl az ábra alsó felén szereplő 

két nyíl!

17.8. ábra. Az intenzívebb növekedés elérése 
érdekében olykor hormonhatású anyagokat kevernek 
a haszonállatok takarmányába

szteroid- 
 hormon

sejtmag-
hártya

 hormon– 
receptor-
komplex

hatás a sejt 
 működésére

receptor- 
 fehérje

sejtmag

sejthártya
sejtplazma

DNS
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Mi lehet az oka annak, hogy az elfogyasz-

tott folyadék mennyiségétől függ a képződő 

vizelet mennyisége?

M

to

v

Az agyalapi mirigy 
és a tobozmirigy

18.lecke

  Az elülső lebeny 
serkentő hormonjai
  A növekedési hormon
  A hipotalamusz szerepe 
az elülső lebeny 
szabályozásában
  A hátsó lebeny hormon-
tároló szerv
  A vazopresszin
  Az oxitocin
  A tobozmirigy

18.1. ábra. Az agyalapi mirigy elhelyezkedése

Az agyalapi mirigy, más néven hipofízis hormonjai 

peptidek. A szerv két fő részre tagolódik: az elülső 

és a hátsó lebenyre. Az agyalapi mirigyet a hormo-

nális rendszer központjának szokták nevezni, mert 

számos olyan hormont termel, amelyek más belső 

elválasztású mirigyek működését szabályozzák. 

Maga a hipofízis az agy hipotalamusz nevű részé-

nek irányítása alatt áll, azzal egy nyél köti össze 

(18.1. ábra). A nyélben a hipotalamusz egyes ideg-

sejtjeinek nyúlványai találhatók. Körülötte futnak 

az agyalapi mirigyet ellátó erek.

hipotalamusz

agyalapi
mirigy

nyél

toboz-
mirigy

Az elülső lebeny serkentőhormonjai

Az elülső lebeny mirigysejtjeiben összesen hatféle 

hormon termelődik. Ezek közül öt más belső elvá-

lasztású mirigyek működését befolyásolja. A pajzs-

mirigyserkentő hormon (idegen néven: thyroidea-

stimuláló hormon, rövidítve TSH) a pajzsmirigy 

hormontermelését fokozza, a mellékvesekéreg-

serkentő hormon (adrenocorticotrop hormon, 

ACTH) pedig a mellékvese kéregállományában 

levő mirigysejtekre hat (18.2. ábra). 

Az agyalapi mirigy elülső lebenyében három 

olyan hormon termelődik, amelyek az ivari műkö-

désekre hatnak, ezeket gonadotrop hormonoknak 

is nevezik (gonád = ivarszerv, trop = serkentés). 

Ezek a hormonok a férfi akban és a nőkben azonos 

kémiai szerkezetűek, de hatásuk a nemtől függ, az 

ivarszervek eltérése miatt. Elnevezésük a női szer-

vezetre gyakorolt hatásukat tükrözi. A nemi érés 

után a férfi akban lényegében egyenletesen képződ-

nek, a nőkben viszont átlagosan 28 napos ritmus 

szerint, ciklusosan változik a termelődésük. A tüsző-
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18. Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy

serkentő hormon (folliculusstimuláló hormon, 

FSH) mindkét nemnél az ivarsejtek képződését 

serkenti. A sárgatestserkentő hormon (luteinizáló 

hormon, LH) a petefészek, illetve a here hormon-

termelését szabályozza. A tejelválasztást serkentő 

hormon (lactotrop hormon, LH, más néven 

prolaktin, PRL) nőkben a szoptatás időszakában 

serkenti az emlőmirigyekben az anyatej termelését. 

Férfi akban kevéssé ismert a hatása, szerepe lehet a 

szexuális vágy és aktivitás fenntartásában.

A növekedési hormon

Az agyalapi mirigy elülső lebenyében képződő nö-

vekedési hormon (somatotrop hormon, STH, il-

letve growth hormon, GH) a szervezet számos 

sejt- és szövettípusára hat. Elnevezése onnan szár-

mazik, hogy gyermek- és serdülőkorban serkenti a 

porcok gyarapodását, a csontok megnyúlását, így 

gyorsítja a növekedést. Ugyanakkor a vázizomszö-

vet sejtjeiben fokozza a fehérjeszintézist, és ezzel 

elősegíti az izomzat gyarapodását. Mindezek mel-

lett biztosítja a zsigeri szervek arányos növekedését 

is. A szervezet anyagcseréjét befolyásolja azáltal is, 

hogy fokozza a zsírok lebontását és mérsékli a sző-

lőcukor felhasználását. Ifj úkorban a csontok növe-

kedése befejeződik, ezt követően a testmagasság 

már nem változik lényegesen. A szervezet fehérje-, 

zsír- és szénhidrát-anyagcseréjét a növekedési hor-

mon felnőttkorban is befolyásolja. A növekedési 

hormonnak fontos szerepe van a sejtek, szövetek 

regenerációjában. A hormon elválasztásának napi 

maximuma az esti órákra, az elalvást követő idő-

szakra esik. Ez is alátámasztja azt, hogy az alvásnak 

kiemelt szerepe van a szervezet regenerációs folya-

mataiban.

Ha fi atalkorban kevés növekedési hormon ter-

melődik, akkor arányos törpenövés alakul ki 

(18.3. ábra). Ez azt jelenti, hogy az egészséges fel-

nőttekre jellemző testarányok kialakulnak, de a 

testmagasság szokatlanul alacsony, többnyire a 

140 cm-t sem éri el. A hormon fi atalkori túlterme-

lése viszont óriásnövéshez vezet, a testmagasság 

meghaladja a 2 métert (18.4. ábra). Ha felnőttkor-

ban, amikor a végtagok hosszú csontjainak növeke-

dése már befejeződött, az STH termelődése kóro-

san fokozódik (vagy túladagolják), akkor már csak 

a test csúcsi részei (orr, áll, kéz- és lábfej) növeksze-

nek. Ezáltal a testarányok jellegzetesen módosul-

nak, kialakul az akromegália.

A hipotalamusz szerepe az elülső 

lebeny szabályozásában

Az agyalapi mirigy elülső lebenyének hormonter-

melését a hipotalamusz egyes idegsejtjeinek hor-

monjai befolyásolják. Azokat az idegsejteket, ame-

lyek hormont termelnek, neuroszekréciós sejtek-

nek nevezzük. E sejtek axonjai kapillárisok felületén 

végződnek, itt kerülhetnek a hormonok a hajszálér 

falán keresztül a vérbe. 

18.2. ábra. A hipotalamusz, az agyalapi mirigy 
és a többi belső elválasztású mirigy kapcsolata

mellékvese 
 kéregállománya

pajzsmirigy

hipotalamusz

hipofízis

here petefészek
18.3. ábra. A növekedési hormon 
hiánya törpenövést okoz

18.4. ábra. A növekedési 
hormon túltermelődése 
óriásnövést okoz
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18. Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy

Az elülső lebenynek sajátos kapuérrendszere 

van. A hipotalamusz kis méretű neuroszekréciós 

sejtjeiben képződő hormonok a hipofízis nyelében 

levő kapillárishálózatba kerülnek. Ezek a hajszál-

erek újból kisartériákba szedődnek össze, amelyek 

az elülső lebenyben ismét hajszálerekre ágazódnak 

szét. Így a hipotalamusz hormonjai a vér útján köz-

vetlenül az agyalapi mirigy elülső lebenyébe jutnak, 

ahol kifejtik hatásukat (18.5. ábra). 

A hipotalamusz egyes hormonjai fokozzák az 

elülső lebenyben egy-egy serkentőhormon terme-

lődését és leadását a vérbe, ezeket releasing hor-

monoknak nevezzük (release = kibocsát, felszaba-

dít). Az itt termelődő más hormonok pedig csök-

kentik egy-egy meghatározott hormon elválasztását 

a hipofízisben. Az utóbbiak az inhibiting (gátló) 

hormonok. Ha a serkentett környéki mirigy (pl. 

pajzsmirigy) által termelt hormon szintje a vérben 

meghalad egy határértéket, akkor az visszacsato-

lással szabályozza a hipotalamusz és a hipofízis 

működését, ezen keresztül pedig a mirigy hormon-

termelését. Így a hormonok szintje nagyjából állan-

dó értékre állhat be. A hipotalamusz hormonter-

melését azonban más tényezők, például a külső 

környezet ingerei is befolyásolják, ami lehetővé te-

szi, hogy hormonrendszerünk a mindenkori kör-

nyezetnek megfelelően szabályozza életműködé-

seinket. A visszacsatolással történő szabályozást 

részletesebben a pajzsmirigynél mutatjuk be. 

A hátsó lebeny hormontároló szerv

Az agyalapi mirigy hátsó lebenyében hormonter-

melés nincs, itt két peptidhormon tárolódik. Ezek 

a hormonok a hipotalamusz nagy méretű neuro-

szek réciós sejtjeiben képződnek, és e sejtek axonjain 

keresztül kerülnek a hátsó lebenybe, ahol raktáro-

18.5. ábra. A hipotalamusz és az agyalapi mirigy 
elülső lebenyének kapcsolata

18.6. ábra. A hipotalamusz és az agyalapi mirigy 
hátsó lebenyének kapcsolata

Olvasmány
A hipotalamusz és az agyalapi mirigy elülső lebenyének hormontermelése nem állandó, hanem napi, más 

néven cirkadián (circa = körül, dies = nap) ritmus szerint változik. A serkentőhormonok termelésének ez 

a pulzáló jellege a célsejtek hormonérzékenységének fenntartásához szükséges. A hormonok folyamatos 

jelenlétében ugyanis a célsejtek elveszítik a hormon iránti érzékenységüket. A hipotalamusz – elülső le-

beny – ivarszervek-tengely különösen érzékeny: tartósan magas releasinghormon-szint esetén a gonadotrop 

hormonok (és emiatt a nemi hormonok) elválasztása csökken vagy megszűnik. Ebből levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy a normális szexuális funkciók fenntartásának feltétele a napi ritmus betartása is. 

A különböző hormonok elválasztásának napi ritmusa nem egyforma, termelődésük maximuma és mini-

muma nem esik egybe.

A ritmus a központi idegrendszer „beépített” működése; a világosság/sötétség váltakozása csak külső 

jeladóként mintegy hozzáigazítja a belső ritmust a környezet ritmusához. 

A hormontermelés ritmusa

HIPOTALAMUSZ

kis méretű 
neuro szekréciós 
sejtek

hajszálérhálózat 
az elülső 
 lebenyben

elülső lebeny

artéria

kapuerek

hátsó lebeny
véna

véna

HIPOTALAMUSZ

véna

elülső lebeny

artéria

axonok

hátsó lebeny

hajszálér-
hálózat 
a hátsó 

 lebenyben

nagy méretű 
neuro-
szekréciós 
sejtek
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18. Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy

zódnak (18.6. ábra). A neuronok ingerülete hatásá-

ra a hormonok itt exocitózissal ürülnek az axon vég-

ződésekből, s a kapillárisok falán keresztül bejutnak 

a vérbe. 

A vazopresszin

A tárolt hormonok egyike a vízvisszaszívást ser-

kentő hormon, más néven vazopresszin. További, 

gyakran használt neve: antidiuretikus hormon 

(diuresis = kiválasztás, ADH). A vazopresszin a ve-

sében a nefronok elvezető csatornáinak végén, vala-

mint a gyűjtőcsatornákban fokozza a víz visszaszí-

vását a vérbe. Hatására kevesebb víz jut a veseme-

dencébe, vagyis csökken a vizelet mennyisége. Az 

ADH a vizeletben oldott anyagok mennyiségét 

közvetlenül nem befolyásolja, hatására tehát a vize-

let töményebbé válik és mennyisége csökken. 

A vazopresszin akkor kerül nagyobb mennyiség-

ben a vérbe a hipofízis hátsó lebenyében, ha magas 

a testfolyadékok ozmotikus koncentrációja. Amikor 

valaki sok vizet veszít például izzadással, akkor vér-

plazmája töményebbé válik, és ezért a vazopresszin 

elválasztása fokozódik. A hormon hatására nő a 

vízvisszaszívás, ami segíti a szervezet víztartalmá-

nak megőrzését, tehát a vízkonzerválást. Bőséges 

vízfogyasztás után viszont a felszívódó víz hígítja a 

testfolyadékot. A csökkenő ozmotikus koncentrá-

ció hatására kevesebb vazopresszin jut a vérbe. En-

nek következtében a vesében csökken a víz vissza-

szívása, és több víz távozik a vizelettel. Így a fölös-

leges víztől megszabadul a szervezet. 

Emellett – bár kisebb mértékben, de – a testfo-

lyadékok térfogatának csökkenése is fokozza a 

vazopresszin elválasztását. Jelentékeny vérveszteség 

esetén is növekszik az ADH elválasztása, s ezáltal 

a vízvisszaszívás.

A vazopresszin hiánya ritka betegség. Ilyenkor a 

vesében csökken a víz visszaszívása, ezért a vérplaz-

mából kiszűrődött víz jelentős része a vizeletbe 

kerül. A vizelet mennyisége meghaladhatja a napi 

20 litert is. A nagymértékű vízvesztés miatt a beteg 

szomjazik és rengeteget iszik.

Az oxitocin

A hátsó lebenyben tárolódó másik hormon, az oxi-

to cin meghatározott simaizmok összehúzódását 

idézi elő. Elsősorban a terhes nők méhfalának izom-

zatára hat: a szülés során szerepet játszik a méh ösz-

szehúzódásában. A szoptatás idején az emlőmiri-

gyek falában levő izomelemek összehúzódását ser-

kenti, így biztosítja az anyatej kiürülését.

Az oxitocinnak pszichés, illetve viselkedési hatá-

sai is vannak, amelyek mindkét nemben érvényesül-

nek. A viselkedést felszabadultabbá, az egyént társas 

kapcsolatokra nyitottabbá teszi. Fokozza az érzelmi 

kötődést, akár a gyermekről, akár a felnőtt partner-

ről van szó. Fontos szerepet játszik a gondoskodó 

szülői viselkedés kialakulásában (18.7. ábra).

18.8. ábra. A melatonintermelés változása a nap során

18.7. ábra. Az oxitocin serkenti az anya és újszülöttje 
közti érzelmi kapcsolat kifejlődését

A tobozmirigy

Agyunk mélyén elrejtve található egy kicsiny belső 

elválasztású mirigy, a tobozmirigy (18.1. ábra). Ki-

mutatták, hogy sötét környezetben egyre növekvő 

mennyiségben termeli hormonját, a melatonint. 

Ez a hormon pedig részt vesz az agy és más szervek 

napi ritmusának szabályozásában, például az alvási 

ciklus kialakításában azáltal, hogy segíti az elalvást. 

A szemünket érő fény az idegrendszer útján gátol-

ja a melatonin képződését (18.8. ábra).
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18. Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy

ÚJ FOGALMAK

Agyalapi mirigy (hipofízis), neuroszekréciós sejt, releasing és inhibiting hormon, pajzsmirigyserkentő 

hormon, mellékvesekéreg-serkentő hormon, gonadotrop hormonok, tüszőserkentő hormon, 

sárgatestserkentő hormon, tejelválasztást serkentő hormon, növekedési hormon, akromegália, 

vazopresszin, ADH, vízkonzerválás, oxitocin, tobozmirigy, melatonin

Kérdések és feladatok

1 Milyen kémiai összetételűek az agyalapi mirigy 

hormonjai?

2 Jellemezd a hipotalamusz és az agyalapi mirigy 

kapcsolatát (felépítés, működés)!

3 Keress fotót az interneten az akromegáliáról! 

Magyarázd el a jellegzetes testarányok kialaku-

lását!

4 Készíts táblázatot, amely az agyalapi mirigy 

elülső lebenyének hormonjait mutatja be! Táb-

lázatod tartalmazza a hormonok nevét, célsejtjeik 

helyét (szervek) és hatásukat! 

5 Hol termelődnek a hátsó lebeny hormonjai?

6 A hátsó lebenynek melyik hormonja hat az  ivari 

működésekre? Röviden foglald össze a hatásait!

7 Nevezd meg a hátsó lebeny másik hormonját! 

Fő hatása melyik szervben nyilvánul meg? 

8 A nyári kánikulában egy kezdetben normális 

vízellátottságú, egészséges ember hosszan iz-

zad, s nem jut italhoz. Amikor végre innivaló kerül 

az asztalára, igyekszik pótolni az elmaradást: annyi 

folyadékot fogyaszt, ami meghaladja a szomjoltás-

hoz szükséges vízmennyiséget. Válassz az alábbi 

feladatok közül:

a) Tömör fogalmazásban foglald össze a történet 

során lezajló hormonális változásokat, s ezeket 

hozd összefüggésbe a veseműködés alakulásával!

b) Készíts folyamatábrát, amelyben szemlélteted a 

fent vázolt történet során a szervezetben lezajló 

hormonális és egyéb élettani folyamatok összefüg-

gését!

9 Nézz utána, mint jelent a jetlag fogalma! A me-

latonin használatát olykor a jetlag jelenségének 

csökkentésére ajánlják. Miért?
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  A pajzsmirigy tiroxin 
és trijód-tironin 
 hormonja
  A tiroxintermelés 
zavarai
  A pajzsmirigy 
kalcitonin hormonja
  A mellékpajzsmirigy

19.lecke

A pajzsmirigy 
és a mellék-
pajzsmirigy

Ha valaki meleg éghajlatra költözik, 

akkor miért csökken a „belső fűtése”, 

vagyis szervezetének hőtermelése?

H

a

v

A pajzsmirigy a gége mellett, nagyjából szimmet-

rikusan elhelyezkedő szerv (19.1. ábra). Kétféle 

mirigysejt vesz részt a felépítésében: az egyik 

tiroxint és trijód-tironint, a másik kalcitonint ter-

mel. A pajzsmirigy állományába ágyazódó négy 

különálló sejtcsoport alkotja a mellékpajzsmirigyet, 

amely parathormont termel.

A pajzsmirigy tiroxin és trijód-tironin 

hormonja

A tiroxin és a trijód-tironin hormonok jódot tar-

talmaznak. A tiroxin molekulájában négy, a tri jód-

tiro ninéban három jódatom található. Mindkét 

ve gyület apoláris jellegű aminosav-származék. 

A szer vezet csaknem minden sejtjének működését 

befolyásolják, hatásukban nem mutatkozik eltérés. 

Apoláris jellegük miatt a szteroidhormonokhoz 

hasonlóan fejtik ki hatásukat a célsejtekre: a sejt-

hártyán átjutva a citoplazmában fajlagos receptor-

hoz kötődnek, eztán a sejtmagba kerülve egyes 

gének működését szabályozzák. 

Elsőrendű hatást gyakorolnak a mitokondriumok 

működésére, a biológiai oxidáció ATP-termelő fo-

lyamatait serkentik. Ennek következtében fokozódik 

a szervezet oxigénfogyasztása és hőtermelése. Ezen-

kívül bizonyos gének átírásának szabályozása révén 

alapvető szerepet játszanak a normális egyedfejlő-

désben is: nélkülözhetetlenek az egészséges növeke-

déshez, az idegrendszerben a dendritek és a velőshü-

vely kifejlődéséhez, a szinapszisok kialakulásához. 

A pajzsmirigyben a jódtartalmú hormonokat 

termelő hámsejtek úgynevezett tüszőket alkotva, 

apró üregeket határolnak. A képződött aminosav-

hormonok fehérjébe épülnek be. Ez a fehérje, 

a tireoglobulin a tüszők üregében tárolódik, belőle 

a pajzsmirigyserkentő hormon hatására mobilizá-

lódnak és a vérbe jutnak a hormonok (19.6. ábra).

pajzsporc

pajzsmirigy

gyűrű-
porcmellék-

pajzsmirigy

légcső

19.1. ábra. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy 
elhelyezkedése
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19. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy

A hormontermelés szabályozása

E hormonok termelését a hipotalamusz–agyalapi 

mirigy rendszer szabályozza (19.2. ábra). A hipo ta-

lamusz neuroszekréciós sejtjeiben képződő hormon 

fokozza az agyalapi mirigy pajzsmirigyserkentő 

hormonjának szintézisét. Ennek hatására megnő a 

pajzsmirigy hormontermelése. A tiroxin magas 

koncentrációja a vérben viszont gátolja a hipo-

talamusz és az agyalapi mirigy serkentőhormon-

termelését, s ennek következményeként csökken a 

pajzsmirigyben a tiroxintermelés is. Ez a szabályo-

zási forma a negatív visszacsatolás, amelynek 

eredményeként a tiroxin koncentrációja nagyjából 

állandó szintre áll be.

A hipotalamuszba a szervezet más részeiből ide-

gi ingerületek érkeznek. Az idegsejtek itt a befutó 

információk feldolgozása alapján szabályozzák a 

neuroszekréciós sejtek hormontermelését. Ezáltal a 

pajzsmirigy hormontermelése például a  mindenkori 

környezet hőmérsékleti viszonyaihoz alkalmazko-

dik. A téli hidegben a szabadban sokat tartózkodó 

emberekben a hipotalamuszba érkező információ 

(„hideg van”) hatására a neuroszekréciós sejtekben 

fokozódik a TSH elválasztását serkentő hormon 

(TSH releasing hormon) képződése. Ez a vér útján 

a kapuérrendszeren keresztül az agyalapi mirigy 

elülső lebenyébe kerül, ahol hatására megnövekszik 

a TSH termelése. Ennek következtében fokozódik 

a pajzsmirigyben a tiroxin és a trijód-tironin elvá-

lasztása, ezért a sejtekben gyorsulnak a lebontófo-

lyamatok, fokozódik a hőtermelés. Tartósan meleg 

környezetben mindezek ellenkezője zajlik le.

Az agy és az agyalapi mirigy együttműködése 

kitűnően mutatja a hormonális és az idegi szabá-

lyozás, azaz a neuroendokrin rendszer összehan-

goltságát.

A tiroxintermelés zavarai

A tiroxin hiányát okozhatja, hogy nem képződik 

elegendő pajzsmirigyserkentő hormon, vagy pedig 

a tiroxin képződéséhez szükséges jód nem jut ele-

gendő mennyiségben a szervezetbe a táplálék és az 

ivóvíz útján.

Ha a pajzsmirigy csecsemő- és gyermekkorban 

nem működik kielégítően, akkor az egyedfejlődés 

zavart szenved, súlyos szellemi károsodással járó, 

aránytalan törpenövés, úgynevezett kretinizmus 

(más néven kretenizmus) alakul ki. A beteg gyer-

mekek mimikája hiányzik vagy szegényes, nyelvük 

megnagyobbodik (19.3. ábra). Felnőttkori tiroxin-

hiány esetén az anyagcsere lelassul, csökken a szer-

vezet oxigénfogyasztása. A táplálékkal felvett szer-

ves anyagok egy része nem bontódik le, hanem el-

raktározódik, ezért a test-

súly nő. Az energia fel sza-

ba dító folyamatok  lassulása 

19.2. ábra. A tiroxin termelésének szabályozása

idegsejtek hormontermelése

pajzsmirigyserkentő hormon

tiroxin

HIPOTALAMUSZ

HIPOFÍZIS ELÜLSŐ LEBENY

PAJZSMIRIGY

HATÁS A SEJTEKRE

serkentés

gátlás

19.3. ábra. A tiroxinhiány hatása csecsemőnél 
és a betegség felnőttkori következménye. 
A bal oldali kép előterében felnőtt nők láthatók
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19. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy

miatt a mozgékonyság, az aktivitás mérséklődik, a 

gondolkodás lelassul. Napjainkban a fejlett világ-

ban jódhiány alig fordul elő, mert a konyhasóba 

kálium-jodidot kevernek csekély mennyiségben, 

ami biztosítja a pajzsmirigy működéséhez szüksé-

ges jódot.

ugyanakkor a csont sejtjei folyamatosan vesznek fel 

kalciumot a vérből (19.5. ábra). A kalcitonin képző-

dését a vér magas kalciumkoncentrációja serkenti.

19.4. ábra. Basedow-kóros ember képe.
Jól megfi gyelhető a strúma és a szemgolyó 
jellegzetes kiemelkedő helyzete

19.5. ábra. A vér kalciumkoncentrációjának 
szabályozása

19.6. ábra. A pajzsmirigy állományában mikroszkópos 
vizsgálattal könnyen azonosítható a mellékpajzsmirigy 
sejtcsoportja

A tiroxin túltermelésének oka lehet az, hogy a 

hipofízisben fokozódik a serkentőhormon, a TSH 

képződése. Előfordul, hogy ennek hátterében a 

hipotalamusz kórosan magas hormontermelése áll. 

Bármi is az ok, a pajzsmirigy túlműködése jellegze-

tes tünetekkel jár. A lebontó anyagcsere felgyorsul, 

ezért megfelelő táplálkozás mellett is csökken a 

testsúly és fokozódik a hőtermelés. A tartósan ma-

gas TSH-szint hatására a pajzsmirigy sejtjei osztó-

dásnak indulnak, a szerv állománya megnövekszik. 

A pajzsmirigy megnagyobbodását strúmának vagy 

golyvának nevezik. Ilyenkor a gége alatti tájékon a 

nyak duzzadt, vastag. A pajzsmirigy túlműködése 

esetén gyakori tünet, hogy a szemgolyó mögötti 

kötőszövet gyarapodása miatt a szem kidülled 

(19.4. ábra). Ezt a betegséget az első leírójáról 

Basedow-kórnak nevezik. A pajzsmirigy hiányos 

működése is strúma kialakulásával járhat (jódhiá-

nyos golyva). 

A pajzsmirigy kalcitonin hormonja

A pajzsmirigy egyes mirigysejtjeiben kalcitonin 

nevű peptidhormon termelődik, amely a szervezet 

kalciumforgalmát szabályozza. A kalcitonin csök-

kenti a vérplazma kalciumkoncentrációját, mivel 

gátolja a Ca2+-ionok vérbe jutását a csontokból, 

Ca2+

Ca2+

Ca2+

csontok

bél

vese 
nefronjai

vér

parathormon hatása

kalcitonin hatása

D-hormon hatása

pajzsmirigy 
tüszői

mellékpajzsmirigy

A mellékpajzsmirigy

A mellékpajzsmirigy általában két pár elkülönülő 

sejtcsoportot alkot a pajzsmirigy felszínébe ágya-

zódva (19.1. és 19.6. ábra). Hormonja, a parat hor-

mon (PTH) kémiai összetételét tekintve peptid. 

A pa rat hormon emeli a vérplazma kalciumkoncent-

rációját, mivel fokozza a csontokból a Ca2+-ionok 

vérbe jutá sát, serkenti a vesében a szűrletből történő 

Ca2+-vissza szívást, és közvetve elősegíti a bélből tör-

ténő kalciumfelszívást is (19.5. ábra). A mellék-

pajzsmirigy hormontermelését a vér alacsony kal-

ciumkoncentrációja serkenti. A parat hormon hatása 

sok tekintetben ellentétes a kalcito ninéval.
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19. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy

ÚJ FOGALMAK

Tiroxin, trijód-tironin, negatív visszacsatolás, kretinizmus (kretenizmus), Basedow-kór, kalcitonin, 

parathormon

1 Mi a tiroxin hatása

a) újszülött- és csecsemőkorban,

b) felnőttkorban?

2 Válaszolj a következő kérdésekre, és magyarázd 

el válaszaidat! Ha egy ember szervezetébe 

hosszú időn át nem jut jód,

a) milyen irányban változik a pajzsmirigy hormon-

termelése?

b) milyen irányban változik az agyalapi mirigyben 

a pajzsmirigyserkentő hormon termelődése?

c) milyen irányban változik a TRH (TSH releasing 

hormon) termelődése? Hol képződik ez a hormon?

d) miért alakul ki strúma?

Kérdések és feladatok

3 A pajzsmirigy egyik működési zavara esetén 

fokozódik a verejtékezés. Magyarázd el, miért!

4 A kalcitonin milyen mechanizmussal és milyen 

irányban befolyásolja a csontok anyagcseréjét és 

a vérplazma összetételét?

5 A mellékpajzsmirigy hormonja mely szervek 

működésére hat? Milyen irányban befolyásolja 

a vérplazma összetételét? 

6 A mellékpajzsmirigy hiányos működése akár 

végzetes kimenetelű is lehet. Magyarázd el, mi-

lyen mechanizmus útján vezethet fulladáshoz!

A kalciumionok alapvető szerepet játszanak a sej-

tek ingerületi jelenségeinek kialakításában. Túlságo-

san alacsony koncentrációjuk esetén a vázizomros-

tokban spontán ingerületképződés jön  létre, ami 

tartós izomgörcsök kialakulásával jár (tetá niás görcs).

Fontos azt is tudnunk, hogy a szervezet kal-

ciumegyensúlyának fenntartásában nagy szerepe 

van a D-vitaminból képződő D-hormonnak is, 

amellyel a szöveti hormonokkal foglalkozó lecké-

ben ismerkedünk meg.
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kéregállomány

velőállomány

mellékvese

vese

20.1. ábra. A mellék-
vese elhelyezkedése 
és felépítése

A mellékvese páros szerv, amely az emberi szerve-

zetben süvegszerűen borítja a vesék csúcsát. Két 

részre különíthető, a belső velő- és a külső kéreg-

állományra (20.1. ábra). A két rész működése egy-

mástól független. A mellékvesekéreg három külön-

böző sejttípusa más-más szteroidhormonokat 

 termel, amelyeket összefoglaló néven kortiko szte-

roi doknak neveznek (kortex = kéreg). A három 

hormoncsoport: a só- és vízháztartást szabályo-

zó hormonok, a szénhidrát-anyagcserét szabá-

lyozó hormonok és a hímivari jellegű hormonok. 

A mellékvese velőállomá-

nyában képződő hor-

monok egyszerű ami-

no sav -szárma zékok.

A mellékvesekéreg aldoszteron 

hormonja

A só- és vízháztartást szabályozó hormonokat 

mineralokortikoidoknak is nevezik, közülük leg-

fontosabb az aldoszteron. Ez a hormon a vese el-

ve zetőcsatornáinak végén és a gyűjtőcsatornákban 

fokozza a Na+-ionok visszaszívását. Ezt a folyama-

tot részben Cl–-ionok visszaszívása kíséri, részben 

pedig K+- és H3O
+-ionok kerülnek a szűrletbe a 

visszaszívott Na+-ionok helyett. Az aldoszteron ha-

tására tehát csökken a vizeletbe jutó Na+-ionok 

mennyisége, ugyanakkor a vizelet savasabb lesz és 

növekszik a káliumkoncentrációja. A Na+- és a 

Cl–-ionok visszaszívása következtében nő a vér-

plazma ozmotikus nyomása, emiatt vízmolekulák 

diff undálnak vissza a szűrletből a vérbe. A mellék-

vesekéreg hormonjai tehát közvetve a víz visszaszí-

vását is fokozzák. Ezeknek a hormonoknak a ter-

melődését a vérplazma alacsony Na+- és magas 

K+-kon centrációja serkenti.

  A mellékvesekéreg 
aldoszteron hormonja
  A mellékvesekéreg 
kortizol hormonja
  A kortizol jelentősége
  A mellékvesekéreg hím -
ivari jellegű hormonjai
  A mellékvesevelő

20. A mellékvese páros 

zetben süvegszerűen

részre különíthető, a

állományra (20.1. áb

mástól független. A m

böző sejttípusa m

 termel, amelyeket ös

roi doknak neveznek

lecke

A mellékvese

Miért fontos, hogy az erősen 

fogyókúrázó ember elegendő fehérjét 

fogyasszon?

M

fo

fo
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20. A mellékvese

Az aldoszteron hiánya súlyos hatású lehet. 

A Na+- és a Cl–-ürítés fokozódik, amit vízvesztés is 

kísér. Ezáltal csökken a testfolyadék mennyisége és 

ozmotikus koncentrációja is. Mindezek következ-

tében a vér mennyisége megfogyatkozik, esik a vér-

nyomás, ami akár végzetes következménnyel is 

járhat.

A mellékvesekéreg kortizol 

hormonja

A szénhidrát-anyagcserét szabályozó hormonok, 

vagyis a glükokortikoidok közül a legfontosabb a 

kortizol. Általános hatású hormonok, vagyis sok-

féle sejt anyagcseréjét befolyásolják, de hatásukat 

elsősorban a máj, a vázizom és a zsírszövet sejtjeire 

fejtik ki. Egyrészt fokozzák a fehérjék lebontását, 

másrészt pedig a májsejtekben serkentik azoknak 

az enzimeknek a szintézisét, amelyek a fehérjebon-

tásból származó aminosavak, valamint az erjedésből 

származó tejsav glükózzá alakítását végzik. Ez a 

folyamat a glükóz újraképzése, más néven glüko-

neo genezis. Emellett fontos hatásuk még, hogy 

gátolják az izom- és a zsírszövetben a glükóz fel-

használását. Mindezek miatt növelik a vércukor-

szintet (20.2. ábra). A kortizol termelését negatív 

visszacsatolással befolyásolja az agyalapi mirigy 

mellékvesekéreg-serkentő hormonja (ACTH), il-

letve ezen keresztül a hipotalamusz kis méretű 

neuroszekréciós sejtjeinek egyik hormonja.

A kortizol jelentősége

A mellékvesekéreg szénhidrát-anyagcserét szabá-

lyozó hormonjainak hatása különösen éhezéskor 

vagy más, a szervezetet súlyosan veszélyeztető 

stresszhelyzetben lényeges, hiszen fontos szerepet 

játszanak a megfelelő vércukorszint fenntartásában. 

Az idegsejtek és a vörösvérsejtek ugyanis kizárólag 

glükózt hasznosítanak energiaforrásként. Amikor 

valaki nem fogyaszt elegendő szénhidrátot (pl. éhe-

zés vagy fogyókúrázás idején), az idegsejtek glükóz-

szükségletét rövid ideig a májban tárolt glikogén 

hidrolízise fedezheti. A glikogénraktár kimerülése 

után azonban az idegszövet energiaellátása kizáró-

lag az aminosavakból történő glükóz szin tézis, tehát 

a glükoneogenezis segítségével történik. Ennek a 

folyamatnak az enzimei kortizol hatására képződ-

nek. Nem meglepő tehát, hogy a kortizol nélkülöz-

hetetlen a stresszhez való alkalmazkodásban 

(„stressz hormon”). Tartósan stresszes helyzetekben 

a kortizoltermelés megnövekszik, akár még a mel-

lékvesekéreg is megnagyobbodhat az ACTH folya-

matosan magas koncentrációja következtében. 

A kortizol hatásmechanizmusából megérthetjük 

azt is, miért lényeges, hogy a fogyókúrázó ember 

bizonyos mennyiségű fehérjét feltétlenül fogyasz-

szon. Szénhidrát- és fehérjehiányos táplálkozás 

esetén az izomfehérjék kezdenek lebomlani, hogy 

az aminosavakból képződő szőlőcukor fedezze az 

idegszövet és a vörösvérsejtek tápanyagszükségle tét.

A kortizol és a rokon vegyületek további fontos 

hatása, hogy csökkentik a gyulladásos folyamatokat 

azáltal, hogy lassítanak egyes immunfolyamatokat. 

Az orvoslás ezt messzemenően kihasználja, számos 

gyógyszer tartalmaz ilyen hatóanyagokat. Ezek szi-

gorú orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatók olyan 

esetekben, amikor a gyulladás tüneteinek enyhítése 

szükséges (pl. krónikus ízületi gyulladás). Fontos 

azonban tudni, hogy ez a kezelés a betegség okát 

nem szünteti meg. A gyógyszerként a szervezetbe 

jutó hormon is részt vesz a negatív visszacsatolás-

ban, tehát csökkenti az agyalapi mirigyben az 

ACTH képződését. Ezáltal lecsökken a mellékvese-

20.2. ábra. A mellékvesekéreg hormonjainak hatása a szénhidrát-anyagcserére.
A piros nyilak jelölik a kortizol hatását

lebontás
fehérje

erjedés

aminosav

tejsav

vércukorszint nő
GLÜKÓZ-

szintézis

20.3. ábra. A kortizol 
tartós túltermelődése 
vagy túladagolása 
hatására jellegzetesen 
elhízik a beteg
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20. A mellékvese

kéreg saját  hormontermelése. A szervezetbe jutta-

tott nagy mennyiségű szteroid készít mény zavarokat 

okozhat az anyagcsere-folyamatokban, a vesemű-

ködésben és az ivari működésekben is (20.3. ábra).

A mellékvesekéreg hímivari jellegű 

hormonjai

A mellékvesekéreg hímivari jellegű szteroid hor-

monokat, ún. androgéneket is termel, méghozzá a 

serdülőkortól kezdve a férfi akban és a nőkben azo-

nos mennyiségben. Az androgének szerepe a fel-

nőttkori testalkat kialakítása, a test és az izomzat 

növekedésének fokozása. Az izomzat fejlődésére 

kifejtett hatásuk miatt anabolikus szteroidoknak 

is nevezik ezeket a hormonokat. (A felépítő anyag-

csere-folyamatokat idegen szóval anabolikus anyag-

cserének nevezik, erre utal e vegyületek elnevezése.) 

Az izomnövekedést serkentő tiltott doppingszerek 

egyik csoportja az anabolikus szteroidok közül ke-

rül ki. 

A mellékvesevelő

A mellékvese belsejében a velőállomány viszonylag 

kis méretű (20.1. ábra). Legismertebb hormonja, az 

adrenalin aminosav-származék. Az adrenalin a 

szervezetet megterhelő stresszhelyzetekhez történő 

gyors alkalmazkodást biztosítja. Vészhelyzetben a 

szimpatikus idegrendszerrel együttműködve meg-

teremti a meneküléshez vagy a támadáshoz szük-

séges vázizomműködés élettani feltételeit. 

Az adrenalin általános hatású hormon, gyakor-

latilag minden szövetre hat. A májsejtekben a cik-

likus AMP képződését idézi elő, ezáltal fokozódik 

a májban tárolt glikogén hidrolízise (17.5. ábra). 

A májsejtekből kijutó glükóz miatt nő a vércukor-

szint. A zsírszövetben fokozza a zsírok bontását, 

ezáltal emeli a vér zsírsav-koncentrációját. Mindez 

az izmok energiaellátását javítja. Tegyük hozzá, 

20.3. ábra. A hormonrendszer szerepe a stresszhez 
történő alkalmazkodásban

Olvasmány
Adrenalin hatására a szervezet készenléti állapotba kerül. Ilyenkor, a konkrét szituációtól függetlenül, a 

szervezet felkészül a menekülésre vagy a támadásra. Ezt az állapotot első leírójáról, Walter Bradford 

Cannonról nevezték el Cannon-féle vészreakciónak. Tőle származik a „fuss vagy harcolj” („fl ight or fi ght”) 

reakció szemléletes elnevezése.

Az adrenalint a gyógyászatban is használják. Szívroham, hirtelen szívmegállás esetén a szívfalba fecs-

kendezve beindíthatja a szívműködést. Asztmás rohamnál a szélsőségesen beszűkült hörgők adrenalin 

hatására gyorsan kitágulnak, így a beteg légzése ismét könnyebbé válik. Az egész szervezetre kiterjedő 

allergiás sokk esetén a keringési rendszer összeomlása az életet veszélyeztetheti. Ilyenkor életmentő lehet 

az adrenalin, mivel beadásakor a keringési rendszer működése normalizálódik.

Az adrenalin hatása alapvetően vészhelyzetek túlélésére szolgál. A modern kor állandó stresszhelyzetei, 

melyek ugyanúgy adrenalintermelést váltanak ki, mint amikor elődeinknek a ragadozó támadását kellett 

kivédeni, hosszú távon a szervezet és az idegrendszer károsodásához, stresszbetegségek kialakulásához 

vezethetnek.

Az adrenalin
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20. A mellékvese

hogy ezen anyagcsere-folyamatok serkentéséhez 

szükséges enzimek a mellékvesekéreg kortizol hor-

monja hatására termelődnek (20.3. ábra). Az adre-

nalin a vázizmokban is fokozza a glikogénbontást, 

az így keletkező szőlőcukrot az izomrostok azonnal 

felhasználhatják. Az adrenalin befolyásolja a vérke-

ringést is: hatására a bőr és az emésztőszervek kis-

artériái összehúzódnak, a vázizomzat erei pedig 

tágulnak, ezáltal a keringő vér nagy része az izmok-

ba áramlik, biztosítja azok tápanyag- és oxigénellá-

tását. 

A mellékvesevelő működését közvetlenül a 

szimpatikus idegrendszer szabályozza. Hormonter-

melését a gerincvelőből eredő idegrostok serkentik. 

Az idegrendszer és a hormonális rendszer tehát 

együttműködik a készenléti állapot kialakításában 

és fenntartásában. Ezen folyamatok összességét 

Cannon-féle vészreakciónak nevezzük.

A vészreakció gyors kialakulása az idegrendszer 

működésének eredménye. A szimpatikus hatásra 

fokozódó adrenalintermelés biztosítja a fokozott 

megterheléshez kapcsolódó élettani hatások tartós 

fennmaradását és fokozatos lecsengését.

A mellékvesevelőben az adrenalin mellett norad-

renalin nevű hormon is termelődik kisebb meny-

nyiségben. Hatása sok tekintetben az adrenalinéhoz 

hasonló, de az artériák szűkítése révén növeli a vér-

nyomást, valamint a véráramlás sebességét. 

Olvasmány
Hogyan lehetséges, hogy a szimpatikus izgalom hatására először a vér átcsoportosítása következik be a 

vázizmok felé, majd pedig az izgalom növekedésekor a vázizomzat erei is beszűkülnek, s ezáltal megemel-

kedik a vérnyomás? 

A szimpatikus idegrendszer aktiválódásakor fokozódik a mellékvesevelő hormontermelése. A képződő 

adrenalin mennyisége 3-4-szeresen meghaladja a noradrenalinét. E hormonoknak a receptorait általános-

ságban adrenerg receptoroknak nevezik, s belőlük többféle típus fordul elő a különböző sejtek membrán-

jában, amelyek hatása természetesen különböző. Az erek simaizomzatára kétféle receptoron keresztül fej-

tik ki hatásukat: az α1 típusú adrenerg receptorok izom-összehúzódás előidézésével érszűkületet, a β2-

receptorok pedig a simaizomsejtek elernyesztésével értágulatot közvetítenek. A két receptortípus nem 

egyformán érzékeny a hormonokra: az α1-receptorok noradrenalinra érzékenyebbek, a β2-receptorok ad-

renalinra. 

A kétféle receptornak az elhelyezkedése is különböző. Az α1-receptorok a szervezetben mindenütt 

előfordulnak a kisartériák izomrétegének külső felületén, ezeket könnyen eléri a szimpatikus idegvégző-

désekből felszabaduló noradrenalin, viszont a keringő vérben érkező adrenalin csak akkor tud hozzáférni, 

amikor a vérben nagy koncentrációban van jelen. A β2-receptorok a váz- és a szívizom artériáiban vannak 

jelen, méghozzá az eret bélelő hámszövethez közeli simaizomsejteken, ezért ezekre a keringő adrenalin 

már alacsony koncentrációban hat, és így értágulatot okoz.

Szimpatikus izgalom idején a nagy tömegű vázizomzatban az adrenalin által kiváltott értágulatot a 

szervezet többi érterületén az idegi szabályozás (noradrenalin) hatása kiegyenlítheti, de az is lehetséges, 

hogy az adrenalin (β2-receptorokon keresztül érvényesülő) értágító hatása dominál, és még csökken is a 

vérnyomás. Ilyenkor tehát az adrenalin hatására a vér átcsoportosítása („redisztribúciója”) következik be. 

Ez történik intenzív izomtevékenység (nehéz munka vagy sport) idején, ezért ilyenkor fokozódik az izom-

zat vérellátása, a hasüregi zsigerek és a bőr rovására.

Nagyobb intenzitású mellékvesevelő-működés viszont már jelentős mennyiségű noradrenalint is termel, 

ami az ugyanekkor aktiválódó szimpatikus axonvégződésekből felszabaduló noradrenalinnal együtt már 

erősen hat az α1-receptorokra is. Ez felülmúlja az adrenalin értágító hatását, ezért az erek az izmokban is 

beszűkülnek, így a vérnyomás emelkedik. 

Ne feledjük el viszont, hogy a szimpatikus izgalom megszűnésekor a két hormon gyorsan eltűnik (majd 

utána a hatásaik is), mert a noradrenalint a szimpatikus idegvégződések fölveszik, és mindkét hormon 

szabadon maradó molekuláit az enzimek gyorsan hatástalanná oxidálják. 

A membránreceptorok szerepe a véreloszlásban
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20. A mellékvese

ÚJ FOGALMAK

Mellékvesekéreg és -velő, mineralokortikoidok, aldoszteron, glükokortikoidok, kortizol, glükoneogenezis, 

androgének, anabolikus szteroidok, adrenalin, noradrenalin, Cannon-féle vészreakció

1 Mely szervre és milyen hatást gyakorolnak a 

mellékvese só- és vízháztartást szabályozó hor-

monjai? Magyarázd meg, hogy ezek a hormonok 

miért életfontosságúak!

2 A mellékvese mely hormonjának termelődésé-

ben várható változás, ha egy ember sóban sze-

gény diétát folytat? Milyen irányban változik a 

hormon termelése? Miért?

3 Ha egy kísérleti emlősállatban leáll az aldo-

szteron termelése, és gyógyszerként nem áll 

rendelkezésre ez a hormon, akkor milyen egyszerű 

módszerrel lehet a szervezet károsodását elkerülni?

4 Mi a szerepük a mellékvesekéreg szénhidrát-

anyagcserét szabályozó hormonjainak a sejt-

anyagcsere szabályozásában?

5 Készíts felelettervet, amelyben a kortizol ter-

melésének szabályozását foglalod össze!

6 A mellékvesekéreg hormonjai közül az egyik 

életfontosságú. Melyik az? Indokold választá-

sodat! 

Kérdések és feladatok

7 Milyen körülmények között fokozódik a mel-

lékvesevelő működése, és milyen hatásokat fej-

tenek ki a hormonjai?

8 Mivel magyarázható, hogy az adrenalin hatásá-

ra gyorsan megnő a vércukorszint, viszont a 

kortizol csak sokkal lassabban fejti ki a hatását?

9 A glükokortikoid hatóanyagot tartalmazó 

gyógyszerek szedését az adag fokozatos csök-

kentésével kell abbahagyni. Miért?

10Gondolkozz! Mivel magyarázható, hogy az 

asztmás betegeknél a rohamok hosszú távú, 

tartós megelőzésre egyes esetekben glükokortikoid-

származék szedését írja elő az orvos?

11Nézz utána, hogyan mutathatók ki egysze-

rűen a doppingszerként adagolt anabolikus 

szteroidok, ha mindenkiben képződnek ilyen hor-

monok!

12Készíts rövid fogalmazást arról, hogy kik és 

mely kutatásaikért kaptak 1950-ben orvosi 

és élettani Nobel-díjat!

107

H
o

rm
o

ná
lis

 s
za

b
ál

yo
zá

s

bio_12e-38.indd   107bio_12e-38.indd   107 2018. 05. 28.   15:17:512018. 05. 28.   15:17:51



A hasnyálmirigy kettős elválasztású mirigy. A has-

nyálat termelő külső elválasztású mirigyvégkamrák 

között apró, belső elválasztású sejtcsoportok talál-

hatók, amelyeket Langerhans-szigeteknek neve-

zünk (21.1. ábra). A Langerhans-szigetek két fon-

tos peptidhormont termelnek: az ún. béta-sejtek 

hormonja az inzulin, az alfa-sejteké a glukagon.

Mi az oka annak, hogy a cukorbetegség 

nagymértékben terjed a nyugati világban?

M

n

A hasnyálmirigy 
hormonjai

21.lecke

  Az inzulin
  A cukorbetegség
  A cukorbetegség típusai
  A cukorbetegség kezelése
  A glukagon

gy j y g g

21.1. ábra. A hasnyálmirigy szerkezete mikroszkópos 
képen. A metszeten világosabbnak látjuk a Langerhans-
sziget sejtjeit

Az inzulin

Az inzulin hatása általános. Ez az egyetlen hormon, 

amely csökkenti a vércukorszintet. Hatására a váz-

izmok és a zsírszövet sejtjeinek glükózfelvétele és 

-felhasználása is fokozódik. A vérből fölvett szőlő-

cukor a vázizmokban glikogénné, a zsírsejtekben 

pedig zsírrá alakul (21.2. ábra). Egyidejűleg a zsírok 

bontása is csökken. A vázizmokban az inzulin fo-

kozza az aminosavak felvételét és az izomfehérjék 

szintézisét is. 

Az inzulinnal kapcsolatban külön meg kell em-

lékezni a máj szerepéről. A középbélben felszívó-

dott glükózt a májkapuvéna egyenesen a májba 

juttatja. A vérben magas koncentrációban levő sző-

lőcukrot a májsejtek mindenképpen fölveszik, az 

inzulin pedig serkenti bennük a glikogén képződé-

sét. Ugyancsak az inzulin jelenlétében fokozódik a 

májban a zsírsavak és belőlük a zsírok szintézise is. 

A képződött zsírok fehérjemolekulákkal kapcso-

lódva (lipoprotein formájában) kerülnek a kerin-

gésbe.

Az inzulin elválasztását a vér magas glükózkon-

centr ációja serkenti. Szerepe az, hogy a táplálko-

zást, majd az emésztést és a felszívódást követően 

megemelkedett vércukorszintet csökkentse. A szer-
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A cukorbetegség

Korunk egyre tömegesebbé váló betegsége a cukor-

betegség (idegen szóval: diabétesz mellitusz). A kór 

akkor alakul ki, ha a szervezetben az inzulin hatása 

nem érvényesül. Ilyenkor a vázizmok és a zsírszövet 

sejtjeinek cukorfelvétele csökken, ezért a betegekben 

a vérplazma glükózkoncentációja, vagyis a vércu-

korszint magas (21.4. ábra). Ez az adat a vér vizs-

gálatával gyorsan megállapítható. Egészséges ember 

éhgyomri vércukorszintje 3,5–6 millimol/dm3. 

 Cukorbetegségről akkor beszélünk, ha a beteg vér-

cukorszintje ezt a nor-

mál értéket jelentősen 

és tartósan meghaladja. 

A magas vércukor-

szint következtében a 

vesékben a nefronok 

csatornarendszere nem 

képes a szűrletből a glü-

kóz teljes mennyiségét 

visszaszívni, ezért a sző-

lőcukor megjelenik a 

betegek vizeletében 

(cukorvizelés). A cu-

korvizelésnek fontos következménye a vizelet-

mennyiség nagymértékű növekedése. Hogyan 

függ össze ez a két különböző dolog: a vizelet cu-

kortartalma és térfogata? A vérplazmából kiszűrő-

dő folyadék, a szűrlet ozmotikus koncentrációja a 

nagy mennyiségű glükóz miatt magas. A szűrletből 

a nefronok elvezetőcsatornái nak hámsejtjein ke-

resztül a víz passzív transzporttal juthat vissza a 

vérbe. A kezeletlen cukorbetegekben a szűrlet ma-

gas glükózkoncentrációja miatt a víz nem szívódik 

vissza megfelelő mértékben. Ezért nő a vizelet tér-

fogata. A vér magas ozmotikus koncentrációja kö-

vetkeztében a beteg szomjazik, sokat iszik. Gyakran 

ez a tünet hívja fel a fi gyelmet a cukorbetegség le-

hetőségére. 

Inzulin hiányában a zsír- és az izomsejtek nem 

vesznek fel elegendő szőlőcukrot, így zsírok és fe-

hérjék lebontásából fedezik energiaszükségletüket. 

A májsejtekben a felgyorsuló zsírsav-oxidáció sú-

lyos anyagcserezavarhoz vezet. A zsírsavak lebon-

tásakor nagy mennyiségben keletkező, de jelentős 

részben fel nem használódó acetil-koenzimA-ból 

(AcKoA) ún. ketontestek (pl. szerves savak és ace-

ton) alakulnak ki. Ezek az anyagok a keringésbe 

kerülnek, és a sejtek föl is használhatják őket glü-

kóz helyett. A cukorbetegekben azonban a keton-

21.2. ábra. A zsírok bioszinté zisének folyamata 
a zsírsejtekben

glükóz-

 felszívás

középbél

máj kapu-
véna

vér

vér

vércukorszint csökken

MÁJ VÁZIZOM ZSÍRSZÖVET

glükóz glükóz glükózglikogén glikogén zsír

21.3. ábra. Az inzulin hatásai. A hormon hatását 
a piros nyilak jelölik

21.4. ábra. Cukor betegeknél 
a vércukor szint rendszeres 
mérése életmentő lehet

vezetbe nagyobb mennyiségben bejutott szénhidrát 

tárolásra kerül, részben glikogénként, részben pedig 

átalakulva, zsír formájában (21.3. ábra). Ha a glü-

kóz magas koncentrációban lenne jelen a vérben és 

a sejt közötti folyadékban, akkor jelentősen meg-

növelné a testfolyadékok ozmotikus koncentráció-

ját, ami a sejtek vízvesztéséhez és károsodásához 

vezetne.
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21. A hasnyálmirigy hormonjai

testek olyan nagy mennyiségben képződnek, hogy 

a vérben felhalmozódnak. A vér és a testfolyadékok 

pH-ja ezért savassá válik, ami a sejtek számára ked-

vezőtlen környezetet jelent. Ráadásul a vérplazmá-

ban oldott ketontestek a vesében a szűrletbe kerül-

nek, s ozmotikus tulajdonságuk miatt gátolják a víz 

visszaszívását. A vizeletmennyiség növekedése víz-

veszteséggel jár, ezért csökken a keringő vér tér-

fogata, ami tovább rontja a beteg állapotát. Gyógy-

kezelés hiányában az idegsejtek működési zavara 

miatt akár eszméletvesztés, kóma is bekövetkezhet.

A cukorbetegség típusai

A cukorbetegség a 20. század elejéig ritkán fordult 

elő, majd egyre gyakoribbá vált. Napjainkban az ún. 

fejlett országok lakóinak 4–8%-a cukorbeteg (21.5. 

ábra)! Mi lehet ennek az oka? A cukorbetegségnek 

alapvetően két típusát különböztetjük meg, a már 

áttekintett tünetek mindkét típusra jellemzőek. 

Az I. típusú cukorbetegségben a hasnyálmirigy 

Langerhans-szigeteinek inzulintermelő béta-sejtjei 

pusztulnak, ennek következménye az inzulinhiány. 

A sejtpusztulás oka lehet vírusfertőzés, vagy pedig 

az immunrendszer hibás működése, amikor egy 

autoimmun folyamat a béta-sejtek ellen irányul. Az 

I. típusú diabétesz bármely életkorban előfordulhat, 

de leggyakrabban gyermek- és fi atalfelnőtt-korban 

jelentkezik. Ez a cukorbetegek kis hányadára, né-

hány százalékára jellemző. 

A legtöbb diabéteszes ember II. típusú cukor-

betegségben szenved. Ennek oka a legtöbb esetben 

az utóbbi évtizedekben megváltozott étkezési szo-

kásokra és életmódra vezethető vissza. A nagy cu-

kortartalmú ételekből és italokból, illetve a  fi nomított 

lisztet tartalmazó élelmiszerek gyorsan megemész-

tődő keményítőtartalmából képződő szőlő cukor 

rövid idő alatt felszívódik, és hirtelen jelentősen 

megemeli a vércukorszintet. A gyakran magasra 

szökő vércukorszint mindannyiszor serkenti a has-

nyálmirigyben az inzulin termelését. Az erre örök-

lötten hajlamos egyénekben a sejtek (főleg a váz-

izomrostok) „kifáradnak”, vagyis membránjukban 

csökken az inzulinreceptorok száma, így az inzulin-

ra egyre kevésbé reagálnak, majd végül az inzulin 

gyakorlatilag hatástalanná válik. Ezt az állapotot 

inzulinrezisztenciának nevezzük. 

A diabétesz ezen típusának kialakulásában sze-

repet játszik az öröklött hajlam, de a legfontosabb 

a táplálkozás és az életmód. A hibás táplálkozás 

Olvasmány
A májsejtek fontos energiaforrását jelentik a zsírsavak. Ezek oxidációja a mitokondriumokban zajlik. Négy 

egymást követő lépésben a zsírsavmolekuláról két szénatomos acetil-koenzimA-egységek válnak le. A fo-

lyamat mindaddig tart, amíg a zsírsavlánc teljes egészében két szénatomos egységekre darabolódik, tehát 

átalakul AcKoA-vá. (A természetes zsírsavak páros szénatomszámúak.) Az oxidáció során nagy mennyi-

ségű redukált koenzim képződik. Ezt követően az AcKoA-molekulák belépnek a citromsavciklusba, 

amelyben szén-dioxid és redukált koenzimek keletkeznek. A redukált koenzimek oxidációja a terminális 

oxidációban nagy mennyiségű ATP képződésével jár. Előfordul azonban, hogy a zsírsavak felgyor suló le-

bontása során nagy mennyiségben képződő AcKoA nem tud felhasználódni a citromsavciklusban a köztes 

termékek (pl. oxálecetsav) átmeneti hiánya miatt. Ez például szénhidrátokban szegény étrend, éhezés vagy 

cukorbetegség esetén fordul elő. Ilyenkor az AcKoA-molekulákról leválik a koenzim, az acetil csoportokból 

pedig ún. ketontestek (pl. aceton, acetecetsav) képződnek. A ketontestek a vérplazmába kerülve a kémha-

tást savas irányba tolják el (ketoacidózis), ez idézheti elő az eszméletvesztést.

A ketontestek képződése

21.5. ábra. A cukorbetegek arányának és számának 
változása az Egyesült Államokban. Hányszorosára nőtt 

a cukorbetegek aránya és száma a vizsgált 50 év során? 

Mikor gyorsult fel a diabétesz arányának növekedése? 

Keress magyarázatot arra, hogy miért éppen akkor! Mivel 

magyarázható, hogy a két diagram metszi egymást?
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21. A hasnyálmirigy hormonjai

mellett fontos hajlamosító tényező az elhízás, a 

mozgáshiány és a dohányzás is. A hasüregi zsírfel-

halmozással járó elhízás különösen hajlamosít az 

inzulinrezisztenciára. Azt mondhatjuk tehát, hogy 

a II. típusú cukorbetegség a modern fogyasztói tár-

sadalom jellemzője. Ezt alátámasztják azok az ada-

tok is, amelyekből kiderül, hogy ritka a cukorbeteg-

ség a szegény országokban, ahol a mindennapi 

élelmiszer előteremtéséhez jelentős fi zikai munka-

végzés szükséges, és cukrot, illetve fi nomított gabo-

nafélékből készült alapanyagokat nem használnak 

az ételek és italok készítéséhez. Azokban az egykor 

szegény térségekben, ahol az utóbbi évtizedekben a 

lakosság életszínvonala jelentősen megnövekedett, 

és ezzel párhuzamosan a modern táplálkozási szo-

kások és a kényelmes életmódkultúra elterjedt, ro-

hamosan nőtt a cukorbetegek aránya is.

A cukorbetegség kezelése

A cukorbetegség kezelése sokrétű. Ha a Langerhans-

szigetek működőképesek, akkor sejtjeik inzulinter-

melése gyógyszerekkel serkenthető. Előfordul 

azonban, hogy ezek a hormontermelő sejtek már 

nem működnek, ebben az esetben napi rendszeres-

séggel inzulininjekciók adására van szükség, akár 

egész életen át (21.6. ábra). Az inzulin szájon ke-

resztül adva nem hat, mivel peptid lévén meg-

emésztődik, nem jut be a vérbe. A cukorbetegség 

kezelésének legfontosabb módja a szénhidrátokban 

szegény diéta. Az inzulinadagolás is csak az előírt 

diéta betartásával vezet eredményre. 

Ha a cukorbeteg ember az előírásokat nem tart-

ja be pontosan, akkor egyre súlyosbodó szövődmé-

nyekre számíthat. Az erek állapotának romlása 

miatt a vese, a szem, az idegrendszer megbetegedé-

se alakulhat ki. A láb idegeinek károsodása követ-

keztében a beteg fájdalomérzékelése zavart szenved, 

lába zsibbad, előfordul, hogy a sérüléseket sem veszi 

észre. A végtag keringési zavara miatt a bőr és a 

mélyebb szövetek is sérülékennyé válnak. A sebek 

gyógyulása lelassul, ami szövetek elhalását okozhat-

ja. A cukorbetegség gyógykezelésében – mint a 

legtöbb más kór esetén is – kulcsfontosságú a ke-

zelés minél korábbi megkezdése.

21.6. ábra. Inzulin előállítása 1946-ban. Az inzulint 
eleinte a molekulák nagy fokú hasonlósága miatt sertés 
vagy szarvasmarha hasnyálmirigyéből vonták ki. 
Az 1980-as évektől kezdődően az emberi inzulint 
kódoló DNS-t ültették be baktériumokba, azóta ezzel 
a géntechnológiai módszerrel állítanak elő olcsóbb és 
tisztább hatóanyagot

Olvasmány
A cukorbaj az elsőként leírt betegségek egyike: az időszámításunk előtt 1500 körül készült papiruszteker-

csen már szerepel. Az ókori tudósok leírták, hogy a betegségre nagy fokú vizeletkiválasztás és szomjúság 

jellemző, a vizelet pedig feltűnően édes.

Az ókorban a cukorbetegek életkilátásai meglehetősen rosszak voltak. A leírások szerint „a cukorbetegek 

élete rövid és fájdalmas”. A kezelésre elsősorban a lovaglást ajánlották, de ezt sem tekintették túl hatékony-

nak – a kórt mindenképpen halálosnak tartották.

A betegség kezelésében csak a 18. század végén következett be némi változás, akkortájban már voltak 

orvosok, akik diétát ajánlottak: a betegeknek állati eredetű ételeket, elsősorban zsíros húsokat kellett fo-

gyasztaniuk. Ugyanakkor azonban sokan éppen édességben gazdag étrendet javasoltak. Mindez jól mutat-

ja, hogy a kezelésben a találgatásra, próbálkozásra hagyatkoztak.

A cukorbetegség megismerésének története
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21. A hasnyálmirigy hormonjai

A glukagon

A Langerhans-szigetek alfa-sejtjei egy másik 

peptidhormont, glukagont termelnek. Képződését 

az alacsony vércukorszint serkenti, az inzulin pedig 

gátolja. Ez a hormon is a szervezet szénhidrát-

anyagcseréjének szabályozásában vesz részt, hatása 

részben ellentétes az inzulinnal (21.8. ábra). A máj-

ban tárolt glikogén hidrolízisét idézi elő, valamint 

fokozza a glükoneogenezist is, ezáltal növeli a vér-

cukorszintet, akár az adrenalin. Könnyen megért-

hetjük, hogy ennek mi a jelentősége: amikor az 

étkezések közötti időszakban a sejtek glükózfelvétele 

miatt lecsökken a vércukorszint, akkor lép fel a 

glukagon hatása: mozgósítja a máj glikogénraktá-

rát, illetve serkenti a glükóz újraképződését, így 

biztosítva az idegszövet és a vörösvérsejtek ellátását. 

Ne feledjük, hogy a glukagon által serkentett anyag-

csere-folyamatok enzimei a kortizol hormon hatá-

sára termelődnek.

Mint látható, a sejtek anyagcseréjét és a vércu-

korszintet egyidejűleg számos hormon szabályozza. 

Mindezen tényezők együttes hatása alakítja folya-

matosan a szervezet anyagcseréjét, szénhidrátfor-

galmát (21.9. ábra).
21.8. ábra. Hormonok hatása a szénhidrát-
anyagcserére

A 19. században egy francia orvosnak feltűnt, hogy a francia–

porosz háború élelmiszerben szűkös évei idején kevesebb lett a 

cukorbeteg Párizsban. Ebből kiindulva koplalást írt elő a betegek 

gyógykezelésére. Ez a kezelésmód az 1920-as évekig fennmaradt. 

Közben azonban – az orvosi kutatások eredményeként – a beteg-

ség feltételezett okai között a hasnyálmirigy is gyanúba keveredett, 

sőt a hasnyálmirigy eltávolításával kísérleti állatokban mesterséges 

cukorbetegséget is előidéztek. A hasnyálmirigyből előállított kivo-

nat beadásával pedig az állat vércukorszintjét csökkentették.

Az első inzulininjekciót 1922 januárjában egy kamaszfi ú kapta, 

aki betegsége miatt súlyos kómában feküdt és az orvosok szerint 

már csak órái voltak hátra – az injekció után azonban magához 

tért! Az inzulin felfedezői 1923-ban megkapták az orvosi Nobel-

díjat (21.7. ábra).

21.7. ábra. Az inzulin 
felfedezői: Frederick 
Banting, John James 
McLeod és Charles 
Best

• A világon regisztrált cukorbetegek száma 1985-ben 30 millió volt, 2014-ben 300 millió.

• Magyarországon a 21. század első másfél évtizedében hetven százalékkal nőtt a cukorbetegek száma.

• Hazánkban jelenleg közel nyolcszázezren szenvednek cukorbetegségben, köztük kb. 94% a II. típusú 

cukorbetegek aránya.

• A világon évente 4 millió ember hal meg a cukorbetegségre visszavezethető okok miatt.

• Az Egyesült Államokban már több mint százmilliárd dollárt költenek évente a cukorbetegség kezelésé-

re. Ez a szám húsz év alatt várhatóan megduplázódik.

Adatok a cukorbetegségről

ZSÍRSZÖVETMÁJ

IZOM

glükóz

glükóz

glükóz
glükóz

lebontás

glikogén

aminosav

glükóz
vér

zsír

glikogén

zsírsav

kortizol hatása

glukagon hatása
inzulin hatása

adrenalin hatása
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21. A hasnyálmirigy hormonjai

ÚJ FOGALMAK

Langerhans-szigetek, inzulin, glukagon, I. és II. típusú cukorbetegség, vércukorszint

1 Mutasd be az inzulin hatását a szervezet anyag-

cseréjére!

2 Mely tényező befolyásolja az inzulin termelő-

dését? Mi ennek a jelentősége?

3 Röviden foglald össze, hogy tésztaételt tartal-

mazó bőséges ebéd elfogyasztását követő órák-

ban hogyan változik a hasnyálmirigy belső elvá-

lasztású sejtcsoportjainak működése és a szervezet 

anyagcseréje, amíg az egyén újra éhesnek érzi ma-

gát!

4 Készíts folyamatábrát, amely a cukorbetegség 

oka és tüneteinek kialakulása közötti összefüg-

géseket mutatja be!

Kérdések és feladatok

5 Készíts felelettervet a diabétesz kialakulása, tü-

netei, következményei és kezelése témájában!

6 Hasonlítsd össze a glukagon és az adrenalin ha-

tását, szerepét, termelődésének szabályozását! 

Értelmezd a hasonlóságokat és a különbségeket!

7 Pármunkában készítsetek néhány oldalas tanul-

mányt a következő témák valamelyikéből vagy 

egy általatok választott témából!

a) A szénhidrát-anyagcsere hormonális szabályo-

zása.

b) A hormonrendszer betegségei – a fejezetben nem 

szereplő betegségekre helyezzétek a hangsúlyt!

c) Különböző adrenalinreceptorok előfordulása az 

emberben, szerepük a stresszreakciókban.

21.9. ábra. A vércukorszint, az inzulin- és a glukagon-
koncentráció változása 50 gramm glükóz elfogyasztása 
után. Magyarázd el a három anyag koncentrációváltozá-

sait! Hasonlítsd össze az inzulin és a glukagon hatékony 

koncentrációját!
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Hogyan lehetséges, hogy D-vitamin-hiányos 

táplálkozás mellett is tartósan egészségesek 

maradhatunk?

H

tá

m

Szöveti hormonok

22.lecke

  A tápcsatorna szöveti 
hormonjai
  A D-vitamin és 
a D-hormon
  További szöveti 
hormonok

Hormonokat nemcsak belső elválasztású mirigyek 

és neuroszekréciós sejtek termelnek, hanem egyéb 

funkciókat ellátó szöveti sejttípusok is. Összefog-

laló néven szöveti hormonoknak nevezik ezeket a 

szabályozóanyagokat.

A tápcsatorna szöveti hormonjai

A gyomor és a vékonybél fala számos hormont ter-

mel, ezek elválasztását a táplálkozás egyes esemé-

nyei idézik elő. Ha a gyomorban tápanyagok jelen-

nek meg, hatásukra a nyálkahártya egyes sejtjei 

gasztrin hormont kezdenek termelni, amely a gyo-

mormirigyek sósavelválasztását serkenti. A gyomor 

kiürülése hatására aztán egy másik hormon, a ghre-

lin termelődik a gyomorfal sejtjeiben, amely a 

hipo talamusz éhségközpontját ingerelve az éhség-

érzet kialakulásáért felelős, ezért „éhséghormon-

ként” tartjuk számon.

A középbél falában is vannak hormontermelő 

sejtek. Amikor fehérjék és zsírok emésztési termé-

kei, aminosavak és zsírsavak jelennek meg a vé-

konybél első felében, ezek hatására kolecisztokinin 

hormon termelődik a bélfalban. A kolecisztokinin 

fokozza a hasnyál és az epe termelődését, továbbá 

elősegíti az epehólyag ürülését, az epének a bélbe 

kerülését. A gyomorból érkező sósav a patkóbél 

sejtjeiben szekretin hormon képződését idézi elő. 

A szekretin fokozza az epe lúgosságát (ezáltal gyor-

san semlegesítődik a béltartalom), valamint előse-

gíti a kolecisztokinin hatását, továbbá mérsékli a 

gyomor sósavtermelését és mozgásait is.

Mindezek a hormonális események egyrészt le-

hetővé teszik a bélben a zsírok, fehérjék és szénhid-

rátok emésztését, másrészt pedig szinkronizálják a 

táplálékfelvételt a -felhasználással. 

A D-vitamin és a D-hormon

A D-vitamin valójában szintén szöveti hormon. 

Egyes élelmiszerek is tartalmazzák, de ennél sokkal 

nagyobb mennyiségben képződik a bőrünkben. 

A szervezetben mindig jelen levő egyik koleszte-

rinszármazék a bőrben ultraibolya sugárzás hatásá-

ra átalakul, és a képződő anyagot, a D3-vitamint a 

vérkeringés elszállítja. A molekula a májban továb-

bi kémiai átalakuláson megy keresztül, majd a ve-

sébe jut. Ennek sejtjeiben a parathormon hatására 
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22. Szöveti hormonok

D3-vitamin

D3

máj

bőr

keringés

bélrendszer
(felszívódás)

D-vitamin-forrás 
élelmiszerek

napfényből érkező
UV-B-sugárzás

D-hormon
(kalcitriol)

vese

képződik az aktív hatóanyag, amelyet D-hormon-

nak nevezünk (22.1. ábra). A D-hormon a vér útján 

szétterjedve a bélcsatorna sejtjeire fejti ki a hatását: 

22.1. ábra. A D-vitamin eredete, a D-hormon képződése 

22.2. ábra. A renin-angiotenzin-rendszer működése 

vérnyomáscsökkenés
vértérfogat-csökkenés

érösszehúzás miatt 
vérnyomás-növekedés

peptid a vérplazmában

angiotenzin I.

angiotenzin II.

renin

enzim a tüdőben

vese

tüdő

aldoszterontermelés fokozása

máj

NaCl
H2O

só- és vízvisszaszívás 
serkentése

fokozza a Ca2+-ionok felszívását. Az utóbbi évek-

ben a D-hormonnak egyre újabb és újabb hatásait 

fedezik fel a kutatók.
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1 16

22. Szöveti hormonok

ÚJ FOGALMAK

Szöveti hormon, gasztrin, ghrelin, kolecisztokinin, szekretin, D-hormon, szerotonin, renin, angiotenzin, 

eritropoetin

1 Készíts felelettervet a következő témában! A táp-

csatorna szöveti hormonjainak szerepe a táplálko-

zásban és az emésztésben.

2 Keress adatokat arra vonatkozóan, hogy a 

szerotonin és a noradrenalin milyen szerepet 

játszik a hangulat alakításában! 

3 Nyomozz! Mi az angiotenzin-konvertáz enzim 

szerepe? Az enzim működését gátló hatóanya-

gokat rendkívül széles körben használják. Mire és 

miért?

Kérdések és feladatok

4 Keress további példákat szöveti hormonokra 

(pl. hisztamin, prosztaglandinok)! Nézz utána, 

hol termelődnek ezek, és mi a hatásuk, szerepük, 

egészségügyi jelentőségük!

5 Magyarázd el, hogy télidőben miért szükséges 

nagyobb D-vitamin-pótlás, mint nyáron!

6 Nézz utána, a D-vitaminnak milyen további 

hatásai vannak a kalciumforgalomban játszott 

szerepén kívül!

Olvasmány
A szerotonint a köznyelvben gyakran „boldogsághormon” néven emlegetik, mert a jó hangulatú emberek-

ben nagyobb mennyiségben van jelen ez az anyag az agy bizonyos területein. Az idegrendszer témakörében 

megismert endorfi nokat is szokták boldogsághormonoknak nevezni.

Boldogsághormonok

További szöveti hormonok

A bél, valamint a vér egyes sejtjei is termelnek 

szerotonin hormont, sőt számos szinapszisban 

transz mit terként játszik szerepet ez az anyag. Ha-

tásai rendkívül sokrétűek. Csökkenti például a sé-

rüléseket követő vérzést azáltal, hogy a sérült erek 

összehúzódását idézi elő, és aktiválja a véralvadás-

ban szerepet játszó vérlemezkéket. 

Fontos hormontermelő szervünk a vese is. Ha a 

vese ereiben lecsökken a vérnyomás, akkor egy 

renin nevű enzim termelődése fokozódik a szerv 

egyes ereinek falában. A renin hatására a vérplazma 

egyik (a májban termelődő) peptidje átalakul. A fo-

lyamat termékéből a tüdőben további átalakulás 

során biológiailag aktív angiotenzin keletkezik 

(22.2. ábra, lásd az előző oldalon), amelynek hatá-

sára a szervezetben a kisartériák összehúzódnak, 

ezáltal nő a vérnyomás. Ennek a hatásnak az lehet 

a szerepe, hogy kialakuljon a vese működéséhez, a 

vizelet képződéséhez szükséges mértékű vérnyo-

más. Emellett az angio tenzin fokozza az aldoszte-

ron képződését, és közvetlenül is szabályozza a vese 

működését, ugyanis csökkenti a nátriumionok ürü-

lését, ami egyúttal a vízvesztést is mérsékli. 

Szöveti hormonnak tekinthető a fejezet beveze-

tőjében már említett eritropoetin (EPO) is, ame-

lyet legnagyobb mennyiségben a vese egyes sejtjei 

termelnek, amikor csökken a sejtek oxigénellátott-

sága. Az eritropoetin a vörös csontvelőben serkenti 

a vörösvérsejtek képződését.

A felsoroltakon kívül többtucatnyi szöveti hor-

mon létezik.
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1 17

  A táplálékfelvétel 
szabályozása
  A vízforgalom 
szabályozása
  A testhőmérséklet 
szabályozása
  Láz és lázcsillapítás

23.lecke

A hipo talamusz 
szerepe 
a vegetatív 
szabályozásban

Miért érezzük magunkat éhesnek, 

ha kiürül a gyomrunk?

M

h

23.1. ábra. Az éhségérzet kialakulását a csökkenő 
vércukorszint és a gyomor kiürülése idézi elő 

A hipotalamusz számos vegetatív működésnek fon-

tos szabályozóközpontja. Egyrészt a gerincvelő és 

az agytörzs vegetatív szabályozóműködéseit ellen-

őrzi, másrészt hozzá köthető a táplálékfelvétel, a 

vízforgalom és a testhőmérséklet szabályozása is. 

Mindezek a funkciók sok szálon függnek össze az 

idegi és a hormonális szabályozás mechanizmusai-

val is.

A táplálékfelvétel szabályozása

A táplálékfelvétel idegi szabályozását elsősorban a 

hipotalamuszban levő idegsejtcsoportok végzik. Az 

éhségközpontot alkotó sejtek aktiválódása éhség-

érzet kialakulásaként tudatosul. Ezt az apró neuron-

csoportot ingerli egyrészt a vércukorszint csökke-

nése, másrészt a gyomor kiürülésekor a gyomor-

nyálkahártyában képződő ghrelin hormon (23.1. 

ábra). Az inzulin viszont gátolja az éhségközpont 

aktivitását. Mivel az inzulin termelése az étkezés 

után megnövekvő vércukorszint hatására fokozó-

dik, ilyenkor tehát élettani szempontból valóban 

célszerű, hogy leállítja az értelmetlenné váló több-

let-táplálékfelvételt. 

Az éhségközpont közelében található egy másik 

neuroncsoport, a jóllakottságközpont, melynek 

aktivitása jóllakottságérzetet kelt. Természetes kö-

rülmények között az emésztést és a felszívódást 

követően növekszik a vércukorszint, ami ezt a sejt-

csoportot serkenti. Ehhez hozzájárul, hogy a vé-

konybélbe kerülő tápanyagok hatására a bélfalban 

képződő kolecisztokinin (és más hormonok) is ak-

tiválják a jóllakottságközpontot.
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23.
A hipo talamusz szerepe 

a vegetatív szabályozásban

kifutó ingerület hatására fokozódnak a hőleadó fo-

lyamatok: a bőr erei tágulnak, a rajtuk átáramló 

meleg vér a környezet felé hőt ad át. Megindul, il-

letve növekszik a verejtéktermelés, amely pedig a 

párolgás hőelvonó hatása miatt hűti a szervezetet 

(23.3. ábra). Hidegben, illetve a test belső maghő-

mérsékletének csökkenésekor a hűtőközpont mű-

ködése gátlás alá kerül, viszont aktiválódik a fűtő-

központ. Ennek hatására a verejtéktermelés csök-

ken, a bőrerek szűkülnek, ezáltal mérséklődik a 

környezet felé irányuló hőleadás. Ha a hőmérséklet 

tovább csökken, akkor akaratlan izommozgások 

indulnak be: a bőr szőrmerevítő simaizmocskáinak 

összehúzódása miatt „libabőr” jelentkezik, majd va-

cogás, reszketés kezdődik (23.3. ábra). Az izom-

mozgás hőtermeléssel jár, ez pótolja a szervezet 

hőveszteségét. A libabőrözés eredeti szerepe az em-

ber dús szőrzetű őseinél az volt, hogy a felemelkedő 

szőrszálak között több levegő rekedt meg, ami ja-

vította a hőszigetelést. Ez a refl ex a mai embernél 

is fennmaradt, de lényeges szerepe a hőszabályozás-

ban már nincs.

Mindezek az akut, tehát az azonnali testhőmér-

séklet-szabályozás mechanizmusai. Ne feledjük 

azonban, hogy a környezet tartós melegedéséhez 

vagy lehűléséhez hosszabb távon hormonális válto-

23.2. ábra. A vízfelvétel és a vízleadás szabályozása

A vízforgalom szabályozása

A szervezet vízforgalmának szabályozását végző 

sejtcsoportok aktivitását többféle inger befolyásolja. 

A szomjúságközpont neuronjai a vér ozmotikus 

koncentrációjának növekedése, a testfolyadékok 

térfogatának csökkenése, a szájnyálkahártya kiszá-

radása és az artériás nyomás esése hatására kerülnek 

ingerületbe. Ezáltal szomjúságérzet jön létre, ami 

víz felvételére készteti az egyént. 

Ugyanekkor a víz leadása is korlátozódik. A vér 

ozmotikus koncentrációjának növekedésekor foko-

zódik a vazopresszin ürülése, ami serkenti a vesében 

a szűrletből történő vízvisszaszívást. Így a szervezet 

kevesebb vizet veszít (23.2. ábra).

sófogyasztás

szájnyálkahártya
kiszárad

artériás nyomás 
csökken

szomjúságérzet

HIPOTALAMUSZ

vazopresszinürülés
fokozódik a hipofízis

hátsó lebenyében

ivás
vízvisszaszívás

növekszik a vesében

vízvesztés
(pl. verejtékezés)

vértérfogat csökken
(pl. vérzés, hasmenés)

a vérplazma ozmotikus
koncentrációja növekszik

HIPOTI

NN
GG EE RR EE KK

A testhőmérséklet szabályozása

A hipotalamusz a testhőmérséklet szabályozásának 

központja. Egészséges emberben a test belső hő-

mérséklete, az ún. maghőmérséklet állandó érték, 

átlagosan 37,5 °C. A bőr ennél hűvösebb, hónaljban 

általában 36,5 °C mérhető. 

A hipotalamusz hőszabályozó neuroncsoportjai 

a környezet és a test belső hőmérsékletének alaku-

lásától függően szabályozzák a hőleadó és hőtermelő 

folyamatokat, és ezen keresztül alakítják ki az ál-

landó testhőmérsékletet. A környezet hőmérsékle-

tét a bőr érzékeli, a maghőmérsékletet pedig maga 

a hipotalamusz („termosztát” sejtcsoport). Meleg 

környezetben, illetve a maghőmérséklet növekedé-

sét érzékelve, a hipotalamusz hűtőközpontjából 23.3. ábra. A testhőmérséklet szabályozása 

verejtékmirigy

Testhőmérséklet-
növelés

hipotalamusz

erek

bőr

bőr

Hőkonzerválás:
1. bőr ereinek szűkülése
2. verejtéktermelés gátolt
3. reszketés

magas testhőmérséklet
meleg környezet

alacsony testhőmérséklet
hideg környezet

Hőleadás fokozása:
1. bőr ereinek tágulása
2. verejtéktermelés

Testhőmérséklet-
csökkenés
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1 19

23.
A hipo talamusz szerepe 

a vegetatív szabályozásban

zásokkal alkalmazkodik szervezetünk. A hipotala-

musz összehangolja a környezet és a test belső hő-

mérsékletéről befutó információ alapján az idegi 

szabályozás mechanizmusait a tiroxintermeléssel, 

amely a szervezet hőtermelésének hosszú távú be-

állításáért felel (19.2. ábra). 

Láz és lázcsillapítás

A láz, ami sokféle betegség velejárója, a hipotalamusz 

hőszabályozó működésének átállítódása miatt kö-

vetkezik be. Ha fertőzés vagy más ok következté-

ben a falósejtek aktiválódnak, olyan anyagokat ter-

melnek és juttatnak a vérbe, amelyek hatására a 

hipotalamuszban levő hőszabályozó neuron csopor-

tok („termosztát”) működése megváltozik. Egyes 

kórokozókból is hasonló hatású, ún. lázkeltő anya-

gok válnak szabaddá a szervezetben. Ilyen esetek-

ben a hipotalamusz magasabb testhőmérsékletet 

igyekszik beállítani, és amíg a szervezet ezt el nem 

éri, addig a fűtőközpont uralja a hőszabályozás fo-

lyamatait. Ezzel magyarázható, hogy a láz kialaku-

lásakor a beteg fázik, hideg rázza, hiszen így terme-

lődik hő a testhőmérséklet emeléséhez. Amikor a 

testhőmérséklet eléri a hipotalamusz által megha-

tározott magasabb értéket, akkor a hidegrázás és a 

hidegérzet megszűnik. 

A normálisnál kissé magasabb testhőmérsékle-

ten az immunrendszer működése fokozottabbá 

válik, ami elősegítheti a kórokozók legyőzését. 

Ezért a fertőzést kísérő enyhe hőemelkedés esetén, 

a hónaljban mért 37,5 °C körüli hőmérsékletig ál-

talában nem szükséges lázcsillapítást alkalmazni. 

A 38 °C-nál magasabb testhőmérséklet azonban 

már károsíthatja a szervezet fehérjéit és nagymér-

tékben megnöveli a szövetek oxigénfogyasztását, 

ezért az ilyen magas lázat feltétlenül csillapítani 

kell (23.4. ábra).

A lázcsillapításnak gyógyszeres és fi zikai mód-

szerei vannak. A lázcsillapító gyógyszerek elősegí-

tik azt, hogy a hipotalamusz hőszabályozó műkö-

dése újból a normális testhőmérsékletet állítsa be. 

Ennek következtében a hőleadás fokozódik, vagyis 

a bőrerek tágulása miatt a bőr kipirul és izzadás 

indul meg. A hőleadást nem szabad akadályozni, 

tehát ilyenkor laza, könnyű öltözéket kell viselnie a 

betegnek. (Az egészséges ember normális testhő-

mérséklete a lázcsillapító szerek hatására nem vál-

tozik.) A gyógyszer beadása után gyorsabban csök-

ken a test hőmérséklete, ha langyos borogatást vagy 

– a víz hőmérsékletét lassan csökkentve – hűvös 

zuhanyt alkalmazunk, mivel a víz gyorsan jelentős 

hőmennyiséget von el. A hűtőfürdő során a lázas 

beteget a testhőmérsékletével megegyező hőmér-

sékletű vízzel teli fürdőkádba ültetjük, majd foko-

zatosan langyos vízzel 31–34 °C-ig hűtjük a fürdő-

víz hőmérsékletét. A fürdő ne legyen olyan hideg, 

amelyben a beteg már fázik, mert a didergés hőt 

termel és rontja a hőleadást!

Olvasmány
Mikroorganizmusok és szövetkárosodások (pl. infarktus) hatására a falósejtekből egy szöveti hormon, az 

interleukin-1 nevű peptid szabadul fel. A keringéssel az agyba jutó interleukin a hipotalamusz hőszabá-

lyozó központjában egy enzim működését serkenti. Ennek hatására egy újabb szöveti hormon, a lipidek 

közé tartozó prosztaglandin-E2 képződik, amely a fűtőközpont serkentése és a hűtőközpont gátlása révén 

láz kialakulásához vezet. Számos lázcsillapító gyógyszer, például 

a szalicilsav néhány származéka úgy fejti ki a hatását, hogy a 

prosz taglan din szin té zisben részt vevő enzim működését gátolja. 

Érdekes, hogy ez az enzim más szövetekben is megtalálható, ahol 

a prosztaglandin hormon részt vesz a gyulladásos folyamatok ki-

alakításában, a fájdalomérző receptorok érzékenységét pedig nö-

veli. Ezzel magyarázható, hogy a lázcsillapító gyógyszerek egy 

része a gyulladásos reakciókat és a fájdalmat is csökkenti. A vér-

lemezkék is termelnek bizonyos prosztaglandinokat, amelyek 

fontos szerepelt játszanak a véralvadás során a vérlemezkék ösz-

szekapcsolódásában. A szalicilsavszármazékok a vérlemezkékre is 

hatást gyakorolnak, ezért elterjedten használják őket a trombózis 

megelőzésére, kezelésére is.

Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek

23.4. ábra. A magas lázat csillapítani 
szükséges

1 19
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ÚJ FOGALMAK

Éhségközpont, jóllakottságközpont, szomjúságközpont, maghőmérséklet, hűtőközpont, fűtőközpont, 

láz, lázcsillapítás

1 Mely tényezők befolyásolják az éhség- és a jól-

lakottságérzet kialakulását? 

2 Nézz utána, mi a „jóllakottsághormon”! Hol, 

milyen hatásra termelődik, mi a hatása?

3 Mely tényezők alakítják ki a szomjúságérzetet? 

Milyen hormonális változásokkal jár a szom-

jazás?

4 Magyarázd el, hogy sós étel elfogyasztását kö-

vetően milyen idegrendszeri és hormonális fo-

lyamatok lezajlására lehet számítani, s ezeknek 

milyen következménye várható!

5 A 23.2. és a 23.3. ábra mintájára készíts folya-

matábrát, amely a táplálékfelvétel szabályozását 

szemlélteti! Páronként vagy kiscsoportonként mu-

tassátok be egymásnak saját ábrátokat, és közös 

munkával készítsetek „javított, végleges” változatot!

6 Készíts felelettervet a következő témában! 

A hipotalamusz részvétele a testhőmérséklet sza-

bályozásában.

Kérdések és feladatok

7 Az emlősállatokban az emberéhez hasonló a 

hipotalamusz működése. Kísérleti kisemlősök 

hipotalamuszának egy-egy részletét enyhe elektro-

mos ingerlésnek teszik ki a kutatók, s az alábbiakat 

tapasztalják. A hipotalamusz mely sejtcsoportjának 

ingerlésére került sor az egyes esetekben?

a) Az állat napokon keresztül nem eszik egy falatot 

sem, noha bőséges mennyiségben áll rendelkezésé-

re táplálék.

b) Az állat szinte annyit eszik, amennyit lát.

c) Az állat számára megfelelő külső hőmérséklet 

mellett a bőr erei tágulnak, és fokozódik a verejté-

kezés.

8 Mely folyamattal magyarázható, hogy az egész-

séges ember maghőmérséklete 37 °C-ot meg-

haladó környezeti hőmérsékleten sem növekszik?

9 Vajon mivel magyarázható, hogy 35 °C-os vagy 

melegebb kánikulában az emberi szervezetben 

növekszik a hőtermelés mértéke?

10 Írj egy összefoglaló esszét, amelyben a hipo-

talamuszra vonatkozó ismereteidet fogalma-

zod meg!

23.
A hipo talamusz szerepe 

a vegetatív szabályozásban
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23. ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

idegsejt jeinek axonján pedig egyenesen a hipofízis 

hátsó lebenyébe jut két hormon, amely ott az axon-

végző  désekben tárolódik. A hipotalamusz hormon-

jai az idegsejt ingerülete hatására ürülnek a vérbe. 

Az agyalapi mirigynek a hormonális szabályozás-

ban játszott központi szerepét mutatja be az ábra.

A hormonok elválasztását sokféle tényező befolyá-

solja, mint a következő ábra is szemlélteti. 

1. Egyes hormonok termelődését a külső környe-

zetből érkező hatások révén közvetlenül az ideg-

rendszer irányítja. Ennek legnyilvánvalóbb pél-

dája, amikor a szervezet épségét, integritását 

veszélyeztető helyzetben az idegrendszer köz-

vetlenül hat a mellékvesevelő adrenalintermelésére. 

Az adrenalin hatása biztosítja a menekülés vagy 

a támadás végrehajtásában részt vevő vázizom-

szövet megfelelő szőlőcukor- és oxigénellátását. 

2. Más esetekben az idegrendszer közvetve hat az 

anyagcserét befolyásoló hormonra. Erre ké-

zenfekvő példa, hogy a hipotalamusz a környe-

zetből érkező információk feldolgozása alapján 

befolyásolja az agyalapi mirigy trophormonjainak 

elválasztását, ezek pedig a perifériás endokrin 

mirigyek hormontermelését irányítják. Így tör-

ténik többek között a pajzsmirigy működésének 

szabályozása. A tiroxin termelése a külső kör-

nyezet állandósága esetén – a negatív vissza-

csatolás eredményeként – lényegében állandó, 

így biztosítható a sejtek lebontófolyamatai nak 

szinten tartása, és ez által a szövetek folyamatos 

A hormonális szabályozás lényege, hogy egyes 

sejtek által termelt anyagok, a hormonok a vér útján 

szétterjednek és a szervezeten belül más, akár igen 

távoli sejtek működését befolyásolják. A hormonok 

a célsejtek membránjában vagy citoplazmájában 

található receptorfehérjéhez kapcsolódnak, így ez 

aktiválódik, és valamely másik fehérje funkcióvál-

tozását vagy szintézisét idézi elő. Ilyenkor a sejt 

működése megváltozik. Különböző célsejteken 

egy-egy hormonnak eltérő receptorai lehetnek, en-

nek megfelelően többféle hatása alakulhat ki. A le-

Az ember belső elválasztású mirigyei

Az agyalapi mirigy hormonjai 

játszódó folyamatok időigénye miatt a hormonok 

hatása az idegi szabályozáshoz képest viszonylag 

lassan, néhány perc vagy óra alatt jelenik meg, vi-

szont általában tartósan fennmarad. A hormonter-

melő sejtek nagy része külön szervekbe, a belső 

elválasztású mirigyekbe tömörül. A legfontosabb 

belső elválasztású mirigyeket segít felidézni az 

ábra. 

A külső környezet változásai és a hormonrend-

szer belső szabályozó működése között az ideg-

rendszer létesít kapcsolatot. Az érzékszerveken 

keresztül az idegrendszerbe jutó ingerületek a 

közti agy hipo tala muszának közvetítésével fejtik ki 

hatásukat a hormonális szabályozásra. A hipo tala-

musz alapvetően kétféle mechanizmus útján hat az 

agyalapi mirigyre. Egyes neuroszekréciós sejtjeinek 

hor monjai szabályozzák a hipofízis elülső lebenyé-

nek hormontermelését, más neuroszekréciós 

tobozmirigy hipotalamusz

agyalapi mirigy

csecsemő-
mirigy

mellékvesepetefészek
(nőkben)

pajzsmirigy és 
 mellékpajzsmirigy

hasnyálmirigy 
szigetei

méhlepény
(terhesség 
idején)

here
(férfi akban)

vese

méh simaizomzata

tejmirigyek

tejmirigyek mellékvesekéreg pajzsmirigy

petefészek

here

csontok

hipotalamusz

elülső lebeny hátulsó 
lebeny

oxitocin

oxitocin

FSH
, LH

ADH

FSH, LH

G
H

P
R

L

A
C

T
H

T
SH

hipofízis 

az axon-

éh simaizomzm

tejmirigyek

ygy
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a) a testfolyadék összetétele

alacsony Ca2+-koncentrációjú vér

mellék-
pajzsmirigy

központi vegetatív sejt 
axonja

gerincvelő

mellékvesevelő
mellék-

pajzsmirigy
parathormon

pajzsmirigy

pajzs-
mirigy

mellékvese-
kéreg

agyalapi mirigy
elülső lebeny

ivarmirigy
(here)

adrenalin

b) idegi szabályozás c) hormonális szabályozás

A hormontermelést szabályozó tényezők összefoglalása

ener giaellátása. A környezet tartós lehűlése ese-

tén azonban a hipotalamusz hormonja fokozza 

az agyalapi mirigy pajzsmirigyserkentő hormon-

jának termelődését, s ez által a pajzsmirigy ti ro-

xin  termelése fokozódik. Ennek pedig az a ha-

tása, hogy a sejtek lebontófolyamatai gyorsulnak, 

így megnövekszik a hőtermelés, ami ellensúlyoz-

hatja a hideg környezet testhőmérsékletet csök-

kentő hatását. 

3. Megint más hormonok termelődését közvetle-

nül a szervezet belső környezete befolyásolja. 

Köz ismert példa erre az inzulin. A táplálkozást 

követően felszívódó szőlőcukor megemeli a vér 

glü kóz koncentrációját. Ennek hatására fokozó-

dik a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteiben az 

inzulin termelődése, ez a hormon pedig fokoz-

za sejtek szőlőcukor-felvételét és -átalakítását. 

A vérben oldott szőlőcukor magas koncentrá ció-

ja veszélyeztetné a sejtek ozmotikus egyensúlyát, 

ám inzu lin hatására a májban és a vázizmokban 

glükózból glikogén, a zsírsejtekben pedig zsír 

képződik. Ezáltal az oldott glükóz nem marad a 

vérben. Később pedig, a táplálkozás időpontjától 

távolodva, a glukagon hatására lehetővé válik a 

májban tárolt glikogén mozgósításával a sejtek 

glü kózigényének kielégítése. Ugyanakkor a szőlő-

 cukor és az inzulin koncentrációja a hipo tala-

musz ban az éhségérzet kialakulását és ezáltal a 

táplálékfelvételt befolyásolja, így biztosítva a szer-

vezet folyamatos és optimális energiaellá tását.

Ugyancsak a belső környezet, a vér összetétele be-

folyásolja még például a mellékpajzsmirigy parat-

hormontermelését is, s ez biztosítja az testfolyadé-

kok állandó, megfelelő kalciumion-koncentrációját. 

Egészséges inzulin inzulin-
receptor

glükóz

GLUT4

I. típusú diabétesz inzulin inzulin-
receptor

glükóz

GLUT4

II. típusú diabétesz inzulin inzulin-
receptor

glükóz

GLUT4

Az inzulin hatása egészséges emberben, illetve 
az I. és II. típusú cukorbetegség kialakulása

Összefoglalás
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1 Döntsd el, az összefoglaló leckében leírt me-

chanizmusok közül melyik jellemző a követke-

ző hormonok termelődésének szabályozására! Fo-

galmazd meg, mi a jelentősége ezeknek a szabályo-

zó hatásoknak!

a) kalcitonin

b) aldoszteron

c) kortizol

d) vazopresszin

2 Figyeld meg, és elemezd az ábrát, majd oldd 

meg az alábbi feladatokat!

a) Melyik endokrin szerv szabályozását szemlél teti 

az ábra?

b) Nevezd meg a rajzon ábrázolt jelenséget!

c) Nevezd meg az ábrán kékkel és sárgával jelölt 

részleteket!

d) Értelmezd a piros és a zöld nyilakkal jelölt folya-

matokat, és ezek összefüggését!

Kérdések és feladatok

3 Gyűjtsd össze azokat a hormonokat, amelyek 

megfelelnek az alábbi megállapításoknak! Rö-

viden mutasd be, milyen mechanizmus útján fejtik 

ki a megnevezett hatásokat!

a) Szabályozzák a vércukorszintet.

b) Lényeges hatást gyakorolnak a növekedésre, fej-

lődésre.

c) Fontos szerepet játszanak a szervezet vízháztar-

tásában.

d) Segítik a szervezet alkalmazkodását a megterhe-

lésekhez.

4 Milyen idegi és hormonális hatásokkal jár…

a) a szomjazás?

b) az éhezés?

5 Projektfeladat. A témában tájékozatlan laiku-

sok számára párban vagy kiscsoportban készít-

setek szemléletes ismeretterjesztő cikket és tablót 

az inzulin jelentőségének bemutatására! Munkátok 

térjen ki arra, hogy miért okoz egészségkárosodást 

az inzulin hatásának hiánya, és arra is, hogyan lehet 

megelőzni, illetve kezelni ezt az állapotot! Hogyan 

állítják elő a hiányzó hormon pótlására szolgáló 

hatóanyagot?

6 Projektfeladat. Önálló, egyéni munkában ké-

szíts néhány oldalas tanulmányt a következő 

témából! Hormonális szabályozás az állatvilágban 

(pl. a rovarok vagy a rákok egyedfejlődésének hormo-

nális szabályozása). 

A hormonok elválasztásának zavara az egészséget 

veszélyezteti. A hormonok hiánya vagy túlterme-

lése egyaránt felborítja a szervezet működésének 

egyensúlyát. 

A hormonrendszer kóros állapotai közül mesz-

szemenően a leggyakoribb a cukorbetegség, köz-

ismert orvosi nevén a diabétesz, amely az inzulin 

hatásának hiányában alakul ki. A cukorbetegségnek 

két fő típusa különböztethető meg, melyek kiala-

kulását ábránk (lásd az előző oldalon, lent) szem-

lélteti. Az I. típusú diabéteszben az inzulinterme-

lés csökken vagy megszűnik. A II. típusú diabétesz 

azért alakul ki, mert az elválasztott inzulin nem 

hat a sejtekre, ugyanis csökken az inzulinreceptorok 

száma, vagy megszűnik ezek érzékenysége. A cu-

korbaj mindkét típusában a szénhidrát-feldolgo-

zás zavara miatt a szövetek anyagcseréje kórosan 

változik, ami az idegrendszert károsító következ-

mények miatt akár eszméletvesztéshez és halálhoz 

is vezethet.

Összefoglalás
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23. ÖsszefoglalásSzaporodás ,  szexua l i tás

OlvasmányÚt a mai szülészet felé

Az anyák megmentője

A 19. század húszas éveitől kezdődően Bécsben a 

fi atal, frissen szülő nők körében rohamosan terjed-

ni kezdett egy életveszélyes kór. A szülés után egy-

két napon belül az anyák közér-

zete romlott, belázasodtak, alhasi 

fájdalom jelentkezett, rossz szagú 

folyás és vérzés indult meg a 

méhből a hüvelyen át. Gyakran a 

belső szervek egyre súlyosbodó 

megbetegedésére utaló jelek is 

kialakultak, s a kór általában az 

anya halálával végződött. Mivel a 

tünetek jellegzetes módon szinte 

kizárólag a szülést követően ala-

kultak ki, ezért a betegséget gyer-

mekágyi láznak nevezték el. 

A veszélyes kór terjedési üteme miatt járványt 

emlegettek, és ezt a legnevesebb orvosok sem cáfol-

ták. Ne feledjük, akkortájt még senki nem tudta, 

hogy a mikroorganizmusok betegségeket is okoz-

hatnak. 

Ekkortájt, 1846-ban érkezett a bécsi közkór-

házba sebész- és szülésmesterként a fi atal, 28 éves 

magyar orvos, Semmelweis Ignác. Semmelweis a 

pesti és a bécsi orvosegyetemre járt, ahol tanárai 

segítségével szinte naponta végzett boncolásokat. 

A kórházi munkába állását követő évben meghalt 

egy kedves kollégája. A hír megrázta Semmelwei-

set, s utánajárt a kolléga 

halála körülményeinek. 

Kiderült, hogy az orvos 

egy holttest boncolása 

közben megvágta a kezét, 

és az ezt követően kiala-

kult, vérmérgezésnek ne-

vezett kór végzett vele. 

Akkortájt úgy tartották, 

hogy a vérmérgezés azért 

alakul ki, mert a tete-

mekben keletkező „bom-

lott szerves anyag”, az 

úgynevezett „hullaméreg” 

a bőr sérülésein keresztül 

bejut az ember szerve-

zetébe. Semmelweis el-

gondolkozott mindezen, 

s arra fi gyelt fel, hogy a gyermekágyi lázban elhunyt 

nők boncolási lelete nagyon hasonlít barátjáéhoz. 

Rádöbbent, hogy a gyermekágyi láz valójában nem 

más, mint a vérmérgezés egyik formája. A fel is-

merés után lázas tempóval kezdte keresni a véde-

kezés módját. A mai embernek kézenfekvő lenne a 

boncolás közben a gumikesztyű használata, de ezt 

csak a 20. században találták fel. Csak a kéz tisztí-

tásának megfelelő módszere jöhetett számításba, 

amellyel a „hullaméreg” eltávolítható. Kiderült, 

hogy a szokásos kézmosás nem elegendő. Kipróbál-

ta a klóros vizet, amely hatásosnak bizonyult, ám 

nagyon drága volt. Hamarosan rájött, hogy az olcsó 

klórmeszes oldattal, körömkefe segítségével végzett 

kézmosás megfelelő védekezést nyújthat a kóros 

anyag átvitele ellen. Ezt követően, 1847-ben elren-

delte az orvosoknak a szülőszobába belépéskor a 

klórmeszes oldattal való kötelező mosakodást. Ezt 

követően Semmelweis osztályán a következő hóna-

pokban a gyermekágyi lázban elhalálozott anyák 

számaránya a korábbi 18%-ról 1%-ra csökkent. 

Megszűnt az egyidejűleg szülő nők „sorsszerű” 

megbetegedése is. Korábban ugyanis tipikus ese-

ménynek számított, hogy az egymás mellett fekvő 

nők mind megkapták a gyermekágyi lázat – mivel 

ugyanaz az orvos sorra végigvizsgálta és -fertőzte 

őket. Egészen megritkult az újszülöttek vérmérge-

zéses elhalálozása is. Néhány hónappal később azt 

is megállapította, hogy a közvetítő nemcsak a kéz, 

hanem az eszközök és a fehérneműk is lehetnek. 

Rövidesen kötelezővé tette az egyes betegek vizs-

gálata közötti klórmeszes kézmosást is. Ezek a kö-

telezettségek azonban kényelmetlenséggel jártak, 

ezért népszerűtlenek voltak. A statisztikai bizo-

nyítékokat pedig egyszerűen komolytalannak tar-

tották, a megbetegedés és a halálozás arányainak 

változását a véletlen művének tekintették. Így kez-

dődött Semmelweis szélmalomharca az akkori hi-

vatalos, tudományos világgal. 

1849-ben lejárt a bécsi kórházi megbízatása. 

Hazatért Magyarországra, és a Szent Rókus Kórház 

szülészeti osztályát vezette. Néhány évvel később a 

Pesti Tudományegyetemen szülész-nőgyógyász pro-

fesszori kinevezést kapott. 

Életében nem részesült igazi elismerésben. Csak 

halála után, a 19. század vége felé bizonyította 

Louis Pasteur, hogy a gyermekágyi lázat bakté-

riumfertőzés okozza. A 20. század elejétől kezdő-

Semmelweis Ignác 
(1818–1865)

Semmelweis szobra a budapesti 
Szent Rókus Kórház előtt
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23. Összefoglalás
 Az ivar kialakulása  A hím ivarszervek  A női ivarszervek  A terhesség 

kialakulása  A várandósság és a szülés  Az ember posztembrionális fejlődése

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Budapesten

dően az utókor már többféle módon adózik Sem-

melweis nagyságának. Az eredetileg németül írt 

könyvét lefordították magyarra. Utcát neveztek el 

róla, szobrot avattak egykori munkahelye, a Szent 

Rókus Kórház előtt. Budapesti szülőházában létre-

hozták az Orvostörténeti Múzeumot, amely az ő 

nevét viseli. A Budapesti Orvostudományi Egye-

tem is Semmelweis nevét vette fel. Az UNESCO 

(az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 

Szervezete) is fölvette Semmelweis dokumentu-

mait A világ emlékezete program kitüntetettjeinek 

listájára. 

A szülészeti fájdalomcsillapítás 

históriája

A fertőzések elkerülése mellett a szülészet történe-

tének másik meghatározó jelentőségű aspektusa a 

fájdalomcsillapítás. 

Az emberiség története során a legutóbbi évszá-

zadokig a szülést kísérő fájdalmat elkerülhetetlen-

nek tartották. Az orvosok is úgy vélekedtek, hogy a 

szülési fájdalmak nem enyhíthetők. A keresztény 

egyházaknak is sokáig az volt az álláspontja, hogy 

a Biblia alapján („Fájdalommal szülöd gyerme-

ked...”) nem szabad a szülési fájdalmat csökkenteni. 

Igaz, más fájdalmak elhárítására is kevés ellenszer 

létezett: az ópium, a beléndek és az alkohol szere-

pelt a kínálatban. Ezeknek részint a hatékonysága 

nem volt kielégítő, részint pedig az adagolásukkal 

nagyon csínján kellett bánni, mivel a valamelyest 

hatásos és a már káros vagy halálos adagok közötti 

határ nagyon keskeny volt.

A 16. századtól vált ismertté az éter, s a 19. szá-

zad első felében fölfedezték a hozzá hasonló hatású 

kloroformot is. Mindkettő gyorsan párolgó folya-

dék, gőzük belégzése alvásszerű bódulatot okoz, 

ezért alkalmasnak ígérkeztek a szülési és az orvosi 

beavatkozásokat kísérő fájdalmak csökkentésére. 

Felhasználásuk mégis sokat váratott magára. 1847-

ben James Young Simpson, skót orvos alkalmazta 

először az éteres altatást (éternarkózist) egy szülő 

nő görcseinek enyhítésére. Simpson saját fejleszté-

sű hordozható kézi altatókészüléket használt. Né-

hány hónappal később ő vezette be a kloroformot 

is. A papság tiltakozása miatt azonban a módszer 

akkor még nem terjedt el.

A nagy fordulat 1853. április 7-én következett 

be, amikor a brit uralkodó, Viktória királynő kloro-

formos fájdalomcsillapítással hozta világra fi át, Li-

pót herceget.

A harmincas években vezették be a szülészetbe 

a nitrogén-oxidul néven régóta ismert dinitro gén-

monoxid- (N2O-) gázt. Ez – az éterrel és a kloro-

formmal ellentétben – nem okozott kellemetlen 

közérzetet, szinte mellékhatásmentesnek tartották, 

csak a hatása kissé gyenge. A 20. század vége felé 

újabb, hatékonyabb altatógázt vezettek be, a ha-

lotánt.

Közben, a század közepétől kezdett elterjedni a 

szülészetben az ún. epidurális érzéstelenítés, ame-

lyet napjainkban a leghatékonyabb eljárásnak te-

kintenek. Lényege, hogy az érzéstelenítő szert az 

ágyéki csigolyák között a gerincvelő közelébe ada-

golják. Ez a szüléssel kapcsolatban fellépő fájdalmat 

megszünteti, miközben a méhizomzat működése 

zavartalan marad.

Egészen más irányt képviselt egy angol szülész, 

Grantly Dick-Read, aki 1933-ban nagy hatású el-

méletet fogalmazott meg. Teóriája szerint a vajúdó 

asszony félelme, feszültsége fokozza a fájdalmát. 

Az angol orvos nevéhez fűződik a „természetes 

szülés” elmélete. A leendő édesanyák olyan kurzu-

sokon vettek részt, melyeken megismerhették a 

szülés mecha nizmusát és relaxációs gyakorlatokat 

tanulhattak. Az 1950-es évektől a pszichés megelő-

zés (pszichoprofi laxis) ilyen módszerei széles kör-

ben elterjedtek, alkalmazásuk – a gyógyszeres fáj-

dalomcsökkentés mellett – napjainkig jelentős 

szerepet játszik a szülési fájdalom csillapításában.

Mindehhez hozzá kell azonban tenni, hogy a 

szülési fájdalom egyénenként nagyon eltérő lehet, 

ezért az egyes kismamáknál más és más módszer 

vezethet eredményre.
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Milyen okai vannak a nemek közötti 

 eltéréseknek?

M

el

Az ivar
kialakulása

24.lecke

  A sejtek kromoszóma-
szerelvénye
  Osztódás meiózissal
  Genetikai változatosság
  Nemi jellegek
  Az ivar kialakulása
  Másodlagos nemi jellegek

Kromoszóma – DNS-ből és fehérjékből felépülő 

képződmény a sejtmagban. A sejtciklus során, a 

sejtosztódás előtt a kromoszómában eredetileg ta-

lálható egyetlen DNS-molekula megkettőződik, 

így alakul ki a kétkromatidás kromoszóma, amely-

ben a két kromatida – az esetleges mutációktól el-

tekintve – egyforma DNS-t tartalmaz. 

Homológ kromoszómapár – Egyforma alakú és 

méretű kromoszómák, amelyek az egyes tulajdon-

ságokra vonatkozó géneket azonos sorrendben tar-

talmazzák.

Sejtciklus – Az eukarióta sejtek életciklusa, amely 

osztódástól osztódásig tart. Nyugalmi szakaszra 

(interfázis) és osztódásra (mitózis) tagolható. 

Mitózis – Kromoszómaszám-tartó sejtosztódás. 

Az osztódást elkezdő anyasejtben a kromoszómák 

kromatidái szétválnak egymástól, és azonosan meg-

oszlanak a két utódsejt között. Így két egyforma, a 

kiindulási sejttel megegyező kromoszómaszámú 

utódsejt jön létre. 

Szaporodás – Az élőlények egyik életjelensége, 

melynek során önmagukhoz hasonló utódokat hoz-

nak létre. 

Ivaros szaporodás – Általában különböző egye-

dekben kialakuló haploid ivarsejtek révén valósul 

meg. A megtermékenyítés során a hímivarsejt egye-

sül a női ivarsejttel (= petesejttel), s az így keletkező 

zigóta osztódásával keletkező új sejtek diff erenciá-

lódása során alakul ki az utódegyed. 

A kromoszómákról és a sejtciklus során bekövetke-

ző változásaikról korábban már tanultunk. Az em-

ber szaporodása és az örökléstan (genetika) tárgya-

lása előtt célszerű röviden áttekinteni, felidézni a 

tanultakat. 

A sejtek kromoszómaszerelvénye 

Az állatok és az ember testi sejtjei kétszeres kromo-

szómaszerelvényűek, vagyis diploidok. Az ivarsej-

tek az ivarmirigyek egyes diploid sejtjeiből, az ős-

ivarsejtekből számfelező osztódással, meiózissal 

alakulnak ki, ezért egyszeres kromoszómaszerelvé-

nyűek, haploidok. Az ivarsejtek tartalmazzák az 

adott élő szervezetre vonatkozó öröklődő informá-

ciók összességét, a genomot. 

Az ember diploid testi sejtjei 23 kromoszóma-

párt, vagyis 46 kromoszómát tartalmaznak sejt-

magjukban. A kromoszómák között vannak olya-

nok, amelyek férfi akban és nőkben azonos felépíté-
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24. Az ivar kialakulása

sűek, ezek az úgynevezett testi kromoszómák, más 

néven autoszómák. Az ember szöveti sejtjeiben 

22 pár, azaz 44 testi kromoszóma van. A testi kro-

moszómák homológ kromoszómapárokba rendez-

hetők. A homológ párok azonos alakúak és mére-

tűek, ugyanazon tulajdonságokra vonatkozó géne-

ket tartalmaznak egyforma sorrendben. A diploid 

sejtekben ezért a testi kromoszómák génjei 2-2 pél-

dányban vannak jelen. A testi kromoszómák mel-

lett a szöveti sejtekben még két ivari kromoszómát 

találunk, amelyeknek – más tulajdonságok kiala-

kítása mellett – alapvető szerepük van az ivar meg-

határozásában. A nők sejtjeiben két homológ (XX) 

ivari kromoszóma van. A férfi ak X és Y ivari kro-

moszómái alakjukban és méretükben is jelentő-

sen eltérnek egymástól, vagyis nem homológok 

(24.1. ábra). 

Az emberi hímivarsejtekben és petesejtekben a 

szöveti sejtekkel szemben csak 23 kromoszómát 

találunk, és ezek mindegyike különböző. Az ivar-

sejtek tehát egyszeres kromoszómaszerelvényű, 

haploid sejtek, a különböző géneket csak 1-1 pél-

dányban tartalmazzák. 

ki cserélődés, ami a homológ kromoszómák azonos 

szakaszán található génváltozatok, az allélok áthe-

lyeződésével jár a két kromoszóma között. Az 

allélkicserélődés során megváltozik a kromoszómák 

genetikai összetétele, a gének új kombinációja ala-

kul ki. 

Az I. fő szakaszban ezután a homológ kromo-

szómapárok tagjai elválnak egymástól, és a fő sza-

kasz végére két külön sejtbe kerülnek. Ekkor tehát 

két haploid sejt keletkezik, amelyek a különböző 

alakú és méretű kromoszómákból már csak egyet-

egyet tartalmaznak, de a kromoszómák mindegyike 

2-2 kromatidából áll. 

A meiózis II. fő szakaszában a haploid utódsej-

tek kromoszómáinak kromatidái elválnak egymás-

tól, és 2-2 utódsejtbe kerülnek. A folyamat lénye-

gében a mitózishoz hasonló – csak előtte persze 

nem történik DNS-szintézis. A meiózis végered-

ményeként a kiindulási sejtből 4 haploid utódsejt 

keletkezik, melyekben a kromoszómák már 

egykromatidásak (24.3. ábra). 

Az ivari kromoszómák az autoszómákkal meg-

egyezően vesznek részt a meiózisban. Ennek követ-

keztében minden szabályosan képződő petesejtben 

1 db X ivari kromoszóma van, a hímivarsejtek fele 

pedig X, másik fele Y ivari kromoszómát tartalmaz. 

24.1. ábra. Női, illetve férfi sejtből származó ivari 
kromoszómapárok pásztázó elektronmikroszkópos 
képe

Osztódás meiózissal 

A meiózis számfelező sejtosztódás, vagyis diploid 

kiindulási sejtekből haploid utódsejtek keletkeznek. 

A folyamat két fő szakaszra tagolható. 

A kiindulási sejtben, az anyasejtben az I. fő sza-

kasz elején a kromoszómák tömör testecskékké, 

transzportkromoszómákká alakulnak, majd a ho-

mológ kromoszómák egymás mellé simulva  párokba 

rendeződnek, befűződési pontjuknál összekapcso-

lódnak. Az azonos génsorozatokat tartalmazó kro-

moszómaszakaszok egymás közelébe kerülnek, 

átkereszteződnek, egyes részeik ki is cserélődhet-

nek egymással (24.2. ábra). Ez a folyamat az allél-

24.2. ábra. Az allélkicserélődés folyamata 
és eredménye

24.3. ábra. A meiózis eseményei. Az ábrán szereplő 
kiindulási sejt két homológ kromoszómapárt tartalmaz. 
Az apai eredetű kromoszómák kék, az anyai eredetűek 
piros színűek. Az ábrázolthoz képest milyen más, ettől 

eltérő megoszlásban tartalmaz hatják még az ivarsejtek 

az apai és az anyai eredetű kromoszómákat?

homológ 
kromoszómapár

átkereszteződés 
a kromoszómák között

rekombináns 
kromatidák

változatlan 
(nem rekombináns) 

kromatidák
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24. Az ivar kialakulása

Genetikai változatosság 

Az ivaros szaporodással létrejött utódok genetikai 

változatosságának magyarázata a meiózisban rejlik. 

Az I. fő szakaszban a homológ kromoszómapárok 

tagjai, az apai és az anyai eredetű kromoszómák 

ugyanis véletlenszerűen válnak el egymástól, ami 

nagyszámú kombinációt jelent. Ez a véletlenszerű 

szétválás az ember esetében 223-féle ivarsejt kiala-

kulásának lehetőségét jelenti. A genetikai sokszínű-

séget az allélkicserélődés folyamata tovább növeli. 

E két folyamat eredményeként a gének alléljai az 

utódokban mindkét szülőtől eltérő, új kombiná-

cióban jelennek meg. Az apai és anyai eredetű 

allélok változatos elrendeződését az utódokban ide-

gen szóval rekombinációnak nevezzük. 

Nemi jellegek 

Megtermékenyítéskor, más szóval fogamzáskor a 

haploid ivarsejtek egyesülnek egymással, sejtmag-

juk összeolvad, és ezzel a megtermékenyített pete-

sejtben, a zigótában kialakul a testi sejtekre jellem-

ző diploid állapot. A zigóta kromoszómakészleté-

nek egyik fele a hímivarsejtből származó apai, 

másik fele a petesejtből származó anyai eredetű 

kromoszóma. A zigóta és utódsejtjei számtartó osz-

tódással, mitózissal osztódnak, ezért a fejlődésnek 

induló utód szöveti sejtjei – ha a megkettőződések 

során nem történik mutáció – azonos genetikai ál-

lományúak. 

Az ember genetikai neme, a kromoszomális 

nem a megtermékenyítéskor dől el. A zigóta nemét 

az apától származó Y- vagy X-kromoszóma hatá-

rozza meg. Az X-kromoszómát tartalmazó petesej-

tet 50-50% valószínűséggel termékenyíti meg Y-, 

illetve X-kromoszómás spermium, így a zigóta ge-

netikailag hím- (XY) vagy nőnemű (XX) lesz 

(24.4. ábra). 

Az ivari kromoszómák génjei meghatározzák az 

ivarszervi nemet, amelyet más néven elsődleges 

nemi jellegnek nevezünk. Az ivarszervek közé tar-

22+
X

22+
X

22+
X

44+
XX

44+
XX

lány lány

44+
XY

44+
XY

�ú �ú

22+
Y

petesejt

hím-
ivarsejt

Olvasmány
A társadalmi nem (= gender; társadalom által konstruált nem) a társadalom által elvárt szerepek összessé-

ge, amelyet a nevelődés során sajátítunk el. A biológiai nem meghatározottságára minden társadalom ráépít 

egy elvárás- és lehetőségrendszert a férfi ak és a nők számára. Jó példa ezekre a hatásokra az, amikor a 

csecsemőkre nemüktől függően rózsaszín vagy világoskék ruhát adnak, vagy később a lányok babát, a fi úk 

pedig kisautót kapnak, hogy azzal játsszanak. Ugyancsak a nemi szerepek elsajátításához tartoznak azok a 

nevelési szokások, amelyek a lányokat kedvességre, szelídségre, a fi úkat pedig határozottságra ösztönzik. 

Ezek a hatások a gyerekeket irányítják az adott társadalom által elvárt, betartandó nemi szerepekbe. A sí-

rás például öröklött érzelmi reakció, fontos szerepe van a feszültség, fájdalom levezetésében. Egyes társa-

dalmakban – így nálunk is – gyengének tartják azokat a férfi akat, akik egy-egy feszült helyzetben sírva 

fakadnak. Ezért a fi úk megtanulják visszatartani könnyeiket. 

A társadalmi nem gyakran más-más lehetőségeket biztosít a férfi ak és a nők számára, ami egyenlőtlen-

ségekhez vezethet a nők és a férfi ak között (pl. tanuláshoz való jog, társadalmi ügyekbe való beleszólási jog, 

családon belüli helyzet). 

A társadalom által elvárt nemi szerepek persze a különböző társadalmakban jelentős eltéréseket mutat-

nak, és egyazon társadalmon belül is változhatnak a gazdasági vagy történelmi folyamatok következtében. 

A 19. században felerősödött modernizációs törekvéseknek köszönhetően Európában a nők társadalmi 

helyzete jelentősen megváltozott. 

Társadalmi nem

24.4. ábra. A kromoszomális nem arányainak 
kialakulása
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24. Az ivar kialakulása

toznak az ivarmirigyek (a petefészek és a here), 

valamint az ivarsejtek elvezetését, a fejlődő embrió 

befogadását és táplálását biztosító járulékos ivar-

szervek. Az ivarmirigyek által termelt hormonok 

hatására alakulnak ki a másodlagos nemi jellegek, 

tehát a testméretekben és -arányokban, a hangma-

gasságban, a szőrzetben stb. mutatkozó eltérések. 

A fentiek mellett a nem további megnyilvánulá-

sai is meghatározó jelentőségűek. A pszichoszexuális 

nem a szexuális magatartást, a nemi identitást ha-

tározza meg. 

Az ivar kialakulása 

Ha a megtermékenyítést Y-kromoszómát tartal-

mazó spermium végezte, akkor ennek hatása a 7-8 

hetes embrióban kezd megmutatkozni. Az Y-kro-

moszóma tartalmazza ugyanis a nemet meghatá-

rozó gént. Az általa kódolt fehérje egy hormonsze-

rű hatóanyag (herét meghatározó tényező = testis-

determináló faktor = TDF), amelynek hatására az 

ivarszerv telepét alkotó, még diff erenciálatlan sejt-

csoportból hereszövet képződik (24.5. ábra). Az 

ivarmirigyeken kívüli nemi szervek diff erenciálódá-

sát már a here által termelt tesztoszteron hormon 

szabályozza. A kialakuló here bizonyos sejtjei még 

egy gátló anyagot is termelnek, amely megakadá-

lyozza a női ivarutak fejlődését. 

Ha a megtermékenyítésben részt vevő hímivar-

sejt X-kromoszómát tartalmaz, akkor a zigótában 

24.6. ábra. Másodlagos nemi jellegek. Sorold fel, mely 

másodlagos nemi jellegek olvashatók le és melyek nem 

láthatók az ábrán!

24.5. ábra. Az ivar 
kialakulását 
befolyásoló tényezők

spermium petesejt petesejt spermium

XY XX

zigóta zigóta

here petefészek

közös ivarszerv-
kezdemény TDF hiányzikY-kromoszóma TDF�

hormontermelő sejtek
csak a terhesség második felében

fejlődnekköztes sejtek

tesztoszterontermelés

ivarszervek korai
differenciálódása

herecsatornák

Y X

XX ivari kromoszómapár jelenik meg. Az Y-kro-

moszóma hiányában TDF nem képződik, így az 

embrionális ivarszerv ősi sejtcsoportjából petefé-

szek alakul ki. A női ivarszervek kialakulását és 

fejlődését nem gátolja semmi, ezért leányembrió 

jön létre. A női ivarutak és külső nemi szervek, va-

lamint a másodlagos nemi jellegek fejlődéséért a 

petefészek hormonja, az ösztrogén felelős. 

Másodlagos nemi jellegek 

Az ivarmirigyek ivarsejteket és szteránvázas hormo-

nokat termelnek. A nők ivarmirigye a petefészek, a 

férfi aké pedig a here. Ezek hormonjai hatására ala-

kulnak ki a másodlagos nemi jellegek, például az, 

hogy a férfi ak átlagos testmagassága és vázizomza-

tának tömege nagyobb, mint a nőké, válluk széle-

sebb a csípőjüknél – nőknél ez a testarány éppen 

fordított (24.6. ábra). Ezeken kívül a testszőrzetben, 

az emlő méretében, valamint a gége eltéréséből adó-

dóan a hangmagasságban észlelhető különbségeket 

is a másodlagos nemi jellegek közé soroljuk. A testi 

jellegeken kívül a két nem pszichés jellemzőkben is 

különbözik egymástól. Ezen különbségek biológiai 

alapjai egyrészt öröklött tényezők, másrészt pedig az 

ivari hormonok hatásai lehetnek. A pszichés kü-

lönbségek kialakulásában a környezet mintaadó, 

nevelő hatása is lényeges szerepet játszik. 
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24. Az ivar kialakulása

Olvasmány
A szexuális magatartás irányultsága fontos része a diff erenciálódásnak. A nemi identitás (hovatartozás 

érzése) 2 és 2,5 éves életkor körül jelenik meg, és 3 éves korra már meghatározóvá is válik. Ez természe-

tesen nem azonos a szexualitással. 

A fi úembrióban a külső ivarszervek (hímvessző, herezacskó) kialakulásában alapvető szerepet játszik, 

hogy a herében termelődő tesztoszteron hormon egy enzim hatására továbbalakul, s a keletkező termék 

hússzor hatásosabb a tesztoszteronnál. Ha hiányzik ez az enzim, akkor az újszülött leánynak látszik, ugyan-

akkor azonban a tesztoszteron hatására később mégis a férfi asodás jelei észlelhetőek (férfi as szőrzet, hang-

mélyülés). Az ilyen emberek legtöbbje férfi as magatartási jeleket mutat, és önmagát férfi nak tekinti. A fér-

fi as magatartás, szexualitás, a merevedés erősen függ a tesztoszterontól. 

A szexuális magatartást befolyásoló biológiai tényezők

ÚJ FOGALMAK

Genom, kromoszomális nem, ivarszervi nem, elsődleges nemi jelleg, másodlagos nemi jellegek, 

pszichoszexuális nem, nemet meghatározó (szexdetermináló) gén 

1 Röviden fogalmazd meg, mit jelentenek a kö-

vetkező fogalmak: kromoszóma, kromatida, 

homológ kromoszómapár, allélkicserélődés, mitózis, 

meiózis!

2 Foglald össze a meiózis folyamatának lényegét!

3 Mi a különbség a mitózis és a meiózis eredmé-

nye között, ha ugyanolyan anyasejt indult osz-

tódásnak?

Kérdések és feladatok

4 Mi az oka annak, hogy egy szülőpár gyermekei 

különböznek egymástól, ha nem egypetéjű ikrek?

5 Mi az Y-kromoszóma szerepe az ivar kialaku-

lásában?

6 Mely folyamatok révén függ össze egymással 

a kromoszomális nem és az ivarszervi nem?

7 Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos 

nemi jellegek között?
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  A here felépítése és 
működése
  Az ivarutak és a járulékos 
mirigyek
  A hímvessző
  A férfi  ivari működések 
hormonális szabályozása

25.lecke

A hím 
ivarszervek

Milyen hatással van a férfi  

termékenységére az, ha a herék 

fölmelegednek?

M

te

fö

Az ember hím ivarkészülékének alapszabása lénye-

gében nem tér el más emlősökétől. A hímivarsejtek 

a herében képződnek meiózissal, innen az ivar-

utakon áramlanak tovább. Közben járulékos miri-

gyek váladéka kerül a spermiumokat továbbító 

csőbe, ahonnan végül a húgycsövön keresztül jut a 

női ivarutakba az ondó. 

A here felépítése és működése 

A hím ivarmirigy, a here páros szerv (25.1. ábra). 

A hasüregen kívül, a herezacskóban található. 

Normális működéséhez a testhőmérsékletnél né-

hány °C-kal alacsonyabb hőmérséklet szükséges. 

A test belsejében uralkodó maghőmérsékleten 

ugyanis a here működése leáll. A túl alacsony hő-

mérséklet sem kedvez a hímivarsejtek képződésé-

nek, de a meglévőket nem pusztítja el. Épp ezért a 

herezacskó izmainak összehúzódásával, és a bőré-

ben levő verejtékmirigyek működése révén, a ter-

mosztáthoz hasonlóan biztosítja a megfelelő (35 °C 

körüli) hőmérsékletet. 

húgyhólyag

hímvessző

húgycső

here

herezacskó

mellékhere

ondóvezeték

végbél

prosztata

ondóhólyag

25.1. ábra. A hím ivarszervek oldalnézetből és szemből

húgyhólyag

prosztata

mellék-
here

here

ondóvezeték

ondóhólyag

húgycső

hímvessző
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25. A hím ivarszervek

Az ivarutak és a járulékos mirigyek 

A spermiumok a herékből a szorosan mellettük 

levő, szintén páros mellékherékbe kerülnek. A hím-

ivarsejtek a mellékhere csatornarendszerében táro-

lódnak, és további érési folyamaton mennek  keresztül. 

A mellékherékből ered a két ondóvezeték. 

Magömléskor ezek falának perisztaltikus összehú-

zódása továbbítja a spermiumokat a húgycső felé. 

Az ondóvezetékek a herezacskóból a hasüregbe 

lépve fölfelé haladva egymás felé közelítenek. Mag-

ömléskor beléjük ömlik a húgyhólyag mögött talál-

ható páros ondóhólyagok váladéka, amelynek 

fruk tóztartalma a spermiumok mozgásához biz tosít 

energiaforrást. A két ondóvezeték a húgycső ele jé-

be torkollik. Ezt körülveszi a prosztata (dülmirigy), 

amely páratlan szerv, közvetlenül a húgyhólyag 

alatt. Váladéka egyrészt a spermiumok mozgását 

aktiváló hatóanyagot tartalmaz, másrészt enyhén 

lúgos kémhatású, ami a hímivarsejtek életképessé-

gének és mozgékonyságának fontos feltétele. 

Az ondóhólyagok és a prosztata váladéka a sper-

miumokkal együtt alkotja az ondót, más néven 

spermát. Magömléskor az ondó a húgycsövön vé-

gighaladva ennek nyílásán távozik. 

A hímvessző 

A hímvessző (pénisz) a férfi ak párzószerve. A ben-

ne levő két barlangos test kiterjedt üregrendszert 

tartalmaz (25.4. ábra). Az alattuk haladó húgycsö-

vet szivacsos test veszi körül, amely a hímvessző 

csúcsán a rendkívül érzékeny bőrrel borított mak-

kot alkotja. 

mellékhere here herecsatorna

ondóvezeték

keresztmetszete

25.2. ábra. A here szerkezete és egy herecsatorna 
keresztmetszete

feji rész nyaki rész farki rész (ostor)

25.3. ábra. A hímivarsejt szerkezete

A herék belsejében nagyszámú herecsatorna 

található (25.2. ábra). Ezek falában képződnek a 

hímivarsejtek, a spermiumok (25.3. ábra). A here-

csatornák falának külső sejtrétegében található sej-

tek folyamatosan mitózissal osztódnak. Az utódsej-

tek egyike a képződése helyén marad, a másik pe-

dig, amelyet spermatocitának nevezünk, befelé, a 

herecsatorna ürege irányába tolódik és meiózissal 

osztódik. A keletkező négy haploid sejt mindegyi-

ke egy-egy hímivarsejt-kezdeményt, spermatidát 

hoz létre, amelynek eleinte még ostora sincs. Ebből 

hosszan tartó diff erenciálódás során jön létre az 

ostoros spermium. Érésük során a spermatidák a 

herecsatorna falában levő nagy dajkasejtek nyúlvá-

nyai közé nyomulnak. Itt alakul ki a sejtmagot tar-

talmazó feji részük, a nyaki rész, amelyben mito-

kond riumok találhatók, továbbá az ostor. 

A spermiumok termelésének sebessége igen 

nagy, naponta több százmillió hímivarsejt képződik 

a két herében. Ilyen hatalmas számú sejt azért 

szükséges, mert a megtermékenyítésig vezető úton 

a spermiumok nagy része elpusztul. Ha számuk az 

ondóban cm3-enként 20 milliónál kevesebb, akkor 

a megtermékenyítés természetes úton már valószí-

nűtlen. 

makk

fi tyma

barlangos test

húgycső

ér

szivacsos test

25.4. ábra. A hímvessző felépítése hosszmetszetben 
és keresztmetszetben
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25. A hím ivarszervek

A herék a fi úmagzat fejlődésekor a hasüreg háti oldalán alakulnak ki, és csak a születés előtti hetekben 

szállnak le a herezacskóba. Nem ritka – különösen koraszülöttek esetén –, hogy születéskor a herék még a 

hasüregben vannak. Ez az állapot a rejtettheréjűség. A legtöbb ilyen esetben a herék még az első életév 

során maguktól a helyükre, a herezacskóba kerülnek. Ha ez nem következik be, akkor egyszerű sebészi 

beavatkozással kell a problémát megoldani még ötéves kor előtt. A hasüregben maradt, sorvadt here sejtjei 

hajlamosak rosszindulatú daganat képzésére. 

Az ötven év fölötti férfi aknál gyak-

ran alakul ki a prosztata jóindulatú 

megnagyobbodása. A folyamat általá-

ban igen lassú. A növekvő prosztata 

fokozatosan összenyomja, beszűkíti a 

rajta keresztülhaladó húgycsövet (25.5. 

ábra). Így aztán lassan egyre neheze-

dik a vizeletürítés, elzáródhat a vizelet 

útja. Ilyen tünetek megjelenésekor 

urológus szakorvost kell fölkeresni. 

A pénisz csúcsán, a makk mögött levő barázdá-

ban ered a fi tyma, amely általában laza, hátrahúz-

ható bőrkettőzetként borítja a makkot. Fontos, hogy 

a férfi ak a makk bőrét a fi tyma alatt is tisztán tart-

sák, hiszen ott könnyen megtelepedhetnek külön-

böző mikroorganizmusok, kórokozók. Egyes kultú-

rákban – részben vallási okokból, részben pedig az 

említett egészségügyi probléma megoldására – el-

terjedt a fi tyma sebészi eltávolítása, a körülmetélés. 

Szexuális ingerek hatására a barlangos test meg-

telik vérrel, megduzzad, ugyanis a bevezető artériák 

megnyílnak, a vért elvezető vénák pedig nagyrészt 

elzáródnak. Ez a folyamat a merevedés vagy erek-

ció, amelyet paraszimpatikus idegrendszeri hatás 

idéz elő. Az erekcióban a szivacsos test is részt vesz, 

megakadályozza a húgycső összenyomódását. 

A makk bőrének mechanikai ingerlése szimpatikus 

refl ex útján idézi elő a magömlést, az ejakulációt. 

Közösüléskor a férfi  hímvesszőjét a hüvelybe veze-

ti, így az ondó a hüvely mélyére kerül. 

Magömléskor az ivarszervek és a végbélnyílás 

között található gáttájék izomzatának ismétlődő, 

ritmikus összehúzódása következik be, ami az iz-

mok közt haladó húgycsőből az ondót továbbítja. 

A magömlés lezajlása gerincvelői refl ex eredménye, 

de az agykérgi szabályozás révén tudatosan is befo-

lyásolható, késleltethető. A magömlést kísérő szub-

jektív örömérzés az orgazmus. 

A férfi ivari működések hormonális 

szabályozása

A spermiumok termelését az agyalapi mirigy tü-

szőserkentő hormonja fokozza, a sárgatestserkentő 

hormon pedig a here hormontermelését szabályoz-

za. A hipofízishormonok koncentrációja a vérplaz-

mában az ivarérés után többé-kevésbé állandó, ezért 

a férfi ak ivari működései folyamatosak. 

húgyhólyag húgyhólyag
húgycső

normális 
prosztata

beszűkült
húgycső

megnagyobbodott
prosztata

Olvasmány
A hímivarsejtek érése a herében kb. két és fél hónapig tart, majd a mellékherében még további két hétig, 

így a teljes fejlődési időtartam kb. 3 hónap. Az ejakulált hímivarsejtek a szervezeten kívül legfeljebb néhány 

óráig élnek, a női ivarutakba jutva azonban akár napokig is életben maradhatnak. 

A hímivarsejtek viszonylag kicsik: hosszúságuk ostorral együtt is alig fele a petesejt átmérőjének. Egy 

magömléskor átlagosan 2–5 cm3 ondó távozik, aminek nagy része a járulékos mirigyek váladéka, és kb. 

½ százalékát adják a spermiumok. A hímivarsejtek száma cm3-enként 20–60 millió körül van. A sper miu-

mok ostoros mozgásának sebessége kedvező körülmények között percenként néhány milliméter lehet. 

Érdekességek a spermiumokról

A hím ivarszervek néhány betegsége

25.5. ábra. Prosztatamegnagyobbodás
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25. A hím ivarszervek

A herében a csatornácskák közötti sejtek a tesz-

to szteron nevű szteroidhormont termelik. Ennek 

hatására megindul és folyamatosan fennmarad a 

spermiumok képzése a herecsatornácskákban. 

Ugyancsak a tesztoszteron játszik szerepet abban, 

hogy serdülőkorban kialakulnak a másodlagos nemi 

jellegek. 

A vázizomzat növekedésére kifejtett serkentő 

hatását kihasználva a tesztoszteront, illetve szárma-

zékait némelyek doppingszerként használják, ahogy 

erről a hormonális szabályozás fejezetének beveze-

tőjében bővebben volt már szó. Az élettani koncent-

rációt meghaladó hormonmennyiségnek azonban 

többféle kedvezőtlen, sőt káros hatása jelentkezhet. 

Negatív visszacsatolással gátolja a hipofízisben a 

gonadotrop hormonok képződését, ezáltal a here 

működése károsodik, és a szexuális aktivitás is csök-

ken. Azt is kimutatták, hogy a túlzott szteroidhor-

mon-adagolás a májsejtek kóros megváltozását 

okozhatja. 

ÚJ FOGALMAK

Herezacskó, here, herecsatorna, spermatocita, spermatida, dajkasejt, mellékhere, ondóvezeték, ondó-

hólyag, prosztata, ondó (= sperma), hímvessző (= pénisz), barlangos test, szivacsos test, makk, fi tyma, 

körülmetélés, merevedés (= erekció), magömlés (= ejakuláció), orgazmus

1  Gondold át a here működésének lényegét, és 

válaszolj!

a) Melyek a here fő funkciói?

b) Mi a jelentősége a here anatómiai elhelyezkedé-

sének?

c) Mutasd be a here mikroszkópos felépítését!

2 Mi lehet a jelentősége annak, hogy a spermiu-

mok rendkívül nagy számban képződnek?

3 Mutasd be a hímvessző felépítését és működé-

sét!

Kérdések és feladatok

4 Megfelelő sorrendben írd le egy spermium útját! 

Kezdd a sejt kialakulásának részletezésével, az-

tán kövesd az útját, amíg elhagyja a férfi  szervezetét!

5 Mely mirigyek vesznek részt az ondó képzésé-

ben, és mi a szerepük?

6 Mely hormonok és hogyan szabályozzák a here 

ivarsejt- és hormontermelését?

7 Melyek a tesztoszteron legfontosabb élettani 

hatásai?

KÍSÉRLETEZZ!

A here mikroszkópos vizsgálata

A vizsgálatot egyénileg vagy párban végezzétek! 

Valamely emlősállatból készült metszetet kell vizs-

gálni. 

– A megfelelően preparált, festett, lefedett, tartós 

metszetkészítményt helyezzétek a mikroszkóp 

tárgyasztalára! 

– A legkisebb nagyítású tárgylencsével kezdve a 

megfi gyelést, növeljétek a nagyítás mértékét, s 

a megfelelő nagyítás kiválasztása után egy here-

csa  tornácska keresztmetszetének felépítését raj-

zoljátok le a füzetbe. 

– Rajzotokat lássátok el feliratokkal! Lehetőleg az 

alábbi feliratok szerepeljenek: herecsatorna alap-

hártyája, hormontermelő sejt, spermatida, sper-

ma tocita, spermium, dajkasejt.
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petevezeték

petefészek

méh

méhnyak

méhszáj

hüvely

  A peteérés
  A petefészekciklus
  Az anyaméh
  A hüvely és a külső nemi 
szervek
  A női ivari ciklus 
 hormonális  szabályozása
  Hormonális fogamzás-
gátlás
  Szexuális úton terjedő és 
ivarszervi betegségek

26.lecke

A női 
ivarszervek

Miért ritkák a négyes ikrek, noha 

peteéréskor meiózissal négy sejt 

képződik?

M

p

k

A hím és a női ivarszervek fejlődése az embrionális 

élet kezdetén a két nemnél hasonlóan kezdődik, 

csak a méhen belüli fejlődés második hónapjától 

válik eltérővé. A női ivarszervek is a páros ivarmi-

rigyből, a petefészekből, az ivarutakból és a külső 

nemi szervekből állnak (26.1. ábra). 

A peteérés 

A női ivarmirigy a páros petefészek. A petesejtek 

kialakulása már a leánymagzat fejlődő petefészké-

ben elkezdődik. Az ivarsejtek őssejtjei mitózisos 

osztódással sokasodnak, majd mindegyiket speciá-

lis hámréteg, a tüszőhám veszi körül. Ezt követően 

elkezdődik a meiózis I. fő szakasza, amely azonban 

nem fejeződik be, hanem az osztódás elő sza ka szá-

ban leáll. Ezeket a petesejtkezdeményeket oociták-

nak nevezzük, amelyek a tüszőhámmal együtt az 

őstüszőket alkotják. Az őstüszők fejlődése a ser-

petefészek

petevezeték

méh

húgyhólyag

húgycső

hüvely

végbél

méhszáj

26.1. ábra. A női ivarszervek hosszmetszetben 
és szemből. Mindkét ábrán látható a méh és a hüvely 
ürege
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26. A női ivarszervek

2n

2n

2n

2n

n

n

nnn

Magzati kor

Gyermekkor

A termékeny életkorban

minden ciklusban

Osztódás

őspetesejt

mitózis

növekedés

meiózis I. befejeződik

(minden ciklusban 1 oocita)

1. sarki test

1. sarki test meiózis II.

(nem mindig)

sarki testek

2. sarki
test

petesejt zigóta�

meiózis II. befejeződik

(a megtermékenyítés esetén)

ovuláció

spermium

oocita

(meiózis II., középszakasz)

oocita
(még meiózis I.,

előszakasz)

oocita
(meiózis I.,
előszakasz)

(inaktív petefészek)

oocita

A tüsző fejlődése

a petefészekben

tüszőhám

oocita

őstüsző

őstüsző

elsődleges tüsző

másodlagos tüsző

Graaf-tüsző

ovuláció

dülőkorig nem folytatódik, számuk ekkor összesen 

négyszázezer körüli. 

A serdülőkortól kb. 50 éves korig hormonális 

hatásra átlagosan 28 naponként érik meg egy-egy 

tüsző, méghozzá általában a két petefészekben fel-

váltva (26.2. ábra). A termékeny életkorú nők ivari 

működései tehát ciklusosan ismétlődő jellegűek, 

ami alapvetően eltér a férfi ak folyamatos nemi mű-

ködésétől (26.3. ábra). 

A tovább érő tüszőben növekvő oocita citoplaz-

májában jelentős mennyiségű tartalék tápanyag, 

úgynevezett szikanyag halmozódik fel, amely az 

esetleges megtermékenyítést követően a csíra fejlő-

déséhez szükséges. A tüszőérés közben befejeződik 

az oocita meiózisának I. fő szakasza, körülötte a 

tüszőhám megvastagszik, így alakul ki az elsődle-

ges tüsző. Az oocita osztódása aszimmetrikus, te-

hát a keletkező két utódsejt nem egyenrangú. Az 

egyik a nagy méretű oocita, a másikból pedig csö-

kevényes, úgynevezett sarki test alakul ki. Az oocita 

meiózisos osztódása folytatódik, majd leáll a 

meiózis II. fő szakaszban. Ez az osztódás aztán ki-

zárólag megtermékenyítés esetén fejeződik be, ami-

kor a hímivarsejt magja bejut a petesejtbe. Az osz-

tódás ismét aszimmetrikus, a csökevényes utódsejt-

ből új sarki test képződik. A szikanyagban gazdag, 

nagy petesejt magja egyesül a spermium magjával, 

és kialakul a zigóta. 

erek

sárgatest tüszőrepedés

érett tüsző
éretlen tüsző

26.2. ábra. 
A pete sejt 
és a tüsző 
érése

26.3. ábra. A petefészek ciklusos működése. Az ábra 
a petefészek egymást követő állapotait mutatja a ciklus 
során
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26. A női ivarszervek

A petefészekciklus 

A petefészek működésében átlagosan 28 napos cik-

lusokban ismétlődő folyamatok zajlanak. Amikor 

ciklusonként egy őstüsző érésnek indul, tüszőhámja 

többrétegűvé válik, és sejtjei hormont termelnek. 

Néhány nap múlva a tüsző belsejében, a hámsejtek 

között folyadék halmozódik fel. A teljesen érett tü-

sző, az úgynevezett Graaf-tüsző folyadékkal teli 

üregébe bedomborodik az oocitát tar talmazó sejt-

csoport. A ciklus közepén a folyadék feszítő hatá-

sára a Graaf-tüsző megreped. A tüszőrepedés, más 

néven ovuláció során az oocita tüszőhámsejtjeivel 

együtt a petevezetékbe kerül. A pete vezeték fala 

simaizomszövetet tartalmaz, amelynek perisztalti-

kus mozgása, valamint a belső felszínét borító csillós 

hám továbbítja a sejtegyüttest a méh felé. A petefé-

szekben a megrepedt tüsző maradványának sejtjei 

osztódni kezdenek, a belőlük kialakuló sejtcsoport a 

sárgatest, amelynek funk ciója a hormontermelés. 

Ha nem következik be megtermékenyítés, ak-

kor a petevezetékben vándorló oocita egy nap 

múlva elpusztul és felszívódik. A sárgatest néhány 

napig növekszik, hormontermelése fokozódik, 

majd lassanként sorvadni kezd, és kialakulása után 

kb. 14 nap elteltével eltűnik. Ezt követően pedig a 

másik petefészekben új tüsző érése kezdődik. 

Jó tudni, hogy a ciklus során a nők testhőmér-

séklete jellegzetesen változik. Hőmérővel is mérhe-

tő, hogy tüszőrepedéskor a testhőmérséklet néhány 

tizedfokkal megemelkedik a szokásos értékhez ké-

pest. (Lényeges, hogy a mérés mindig ugyanazon 

napszakban, lehetőleg reggel történjen, mivel a test-

hőmérséklet napszakos ritmus szerint is változik.)

Az oociták és a belőlük képződő petesejtek élet-

kora tehát megegyezik a nő életkorával. Ezzel ma-

gyarázható, hogy az idősebb korban gyermeket 

vállaló nők utódai körében gyakoribbak a kromo-

szóma-rendellenességek. A Down-szindróma ki-

alakulásának legfőbb hajlamosító tényezője például 

éppen az anya életkora: a statisztikák szerint 35–45 

éves anyai kor között átlagosan tízszeresére nő a 

Down-szindrómás utód kialakulásának valószínű-

sége. A terhesség korai szakaszában szűrővizsgála-

tokkal kimutatható a magzat érintettsége. 

KÍSÉRLETEZZ!

A petefészek mikroszkópos vizsgálata

Valamely emlősállatból készült metszetet kell vizs-

gálni. 

– A megfelelően preparált, festett, lefedett, tartós 

metszetkészítményt helyezzetek a mikroszkóp 

tárgyasztalára! 

– A legkisebb nagyítású tárgylencsével kezdve a 

megfi gyelést, növeljétek a nagyítás mértékét, s 

a megfelelő nagyítás kiválasztása után keressétek 

meg a szerv egy olyan részletét, ahol a megismert 

alkotórészekből minél több látható! 

– Ezt a részletet rajzoljátok le a füzetbe! Feliratoz-

zátok a rajzot! Azonosítsátok, hogy a tüszőérés 

milyen stádiumai ismerhetők fel a metszeten!

Olvasmány
A megtermékenyítést követően, az oocita meiózisának II. fő szakasza befejeződésekor az első sarki test 

esetén is lezajlik a meiózis II. fő szakasza, így az egész folyamat végeredményeként egy közös burokba 

zárt petesejt és három csökevényes, apró sarki test keletkezik. A petesejt képződéséhez vezető meiózis 

során tehát négy utódsejt keletkezik, de közülük csak egy teljes értékű. A sarki testek is megtermékenyül-

hetnek, de utód belőlük nem fejlődik, mindenképpen megsemmisülnek, hiszen semmiféle tápanyag-után-

pótlásuk nincs. 

A sarki testek sorsa

Másodíziglen Olvasmány
A petesejtkezdemények a három hónaposnál fi atalabb leánymagzatban alakulnak ki. Ha ebben az időszak-

ban mutagén hatás, például radioaktív sugárzás éri a fejlődő embriót, akkor petesejtjeiben mutáns génvál-

tozatok, kromoszómakárosodások jöhetnek létre. Ennek következményei majd csak az ő gyermekeiben 

válnak észlelhetővé. Mindezek ismeretében megérthetjük, hogy a terhesség elején a magzatot érő károsító 

hatások egy része csak a kismama unokáiban nyilvánul meg. 
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26. A női ivarszervek

Az anyaméh 

A méhnek igen vastag simaizomzata van, üregét 

nyálkahártya béleli, amelynek szerkezete a petefé-

szek ciklusával összhangban változik (26.1. ábra). 

A tüsző érése idején a méh nyálkahártyája fokoza-

tosan vastagszik, vérellátása egyre növekszik. A méh 

falában mirigyek alakulnak ki, amelyek váladéka a 

nyálkahártya belső felszínén lehetővé teszi az eset-

leges megtermékenyítést követően a fejlődő csíra 

megtapadását. Az ovulációt követően a mirigyek 

száma és mérete is megnövekszik. Ha nem történik 

megtermékenyítés, és ezért nem ágyazódik be emb-

rió a megvastagodott nyálkahártyába, akkor a ciklus 

második felében a nyálkahártya felső rétege néhány 

nap alatt elhal, majd a következő ciklus első napjai-

ban leválik, és vérzés kíséretében a méhszájon és a 

hüvelyen keresztül távozik. Ez a folyamat menst-

ruáció. A méh falának simaizomzata ilyenkor ösz-

szehúzódik, hogy segítse a folyamatot. Ezért ilyen-

kor kisebb-nagyobb hasi görcsök jelentkezhetnek. 

A vérzést követően ismét megindul a méhnyál-

kahártya regenerációja, közben pedig a petefészek-

ben újabb tüszőérés veszi kezdetét (26.4. ábra). 

A menstruációs vérzés megjelenésének napját te-

kintik a ciklus első napjának. Lényegében ezzel 

egyidejűleg kezdődik meg a tüsző érése valamelyik 

petefészekben. Ettől a naptól számítva körülbelül a 

12–14. nap tájékán, tehát a ciklus közepén történik 

az ovuláció. 

A női ivarszervek ciklusos működése általában 

az ötvenedik életév tájékán befejeződik. Megválto-

zik az agyalapi mirigy és a petefészek hormonter-

melése, megszűnik a tüszőérés, és a menstruáció 

sem jelentkezik. Ez az állapot a menopauza, más 

néven változókor, amely a hormonális változások 

ideje alatt gyakran kellemetlen fi zikai tünetekkel 

(hőhullámok, végtagzsibbadás stb.) és lelki megter-

heléssel jár. 

A hüvely és a külső nemi szervek 

A nők párzószerve az izmos, rugalmas falú hüvely. 

A hüvely nyálkahártyája mirigyeket tartalmaz, 

amelyek váladéka nedvesen tartja a szerv belső fe-

lületét. A hüvelyben élő baktériumok által termelt 

tejsav savas kémhatást alakít ki, ami megakadályoz-

za a kórokozó mikroorganizmusok megtelepedését. 

A savas kémhatás a hüvelybe kerülő spermiumok 

jelentős részének a pusztulását is okozza. 

A hüvely mélyén található a méhszáj, amely a 

méhnyak vékony csatornáján keresztül a méh ürege 

felé létesít kapcsolatot (26.1. ábra). A méhnyak üre-

gét sűrű, kocsonyás anyag, nyák tölti ki, amely „du-

gót” képezve megakadályozza, hogy a külvilág felől 

mikroorganizmusok juthassanak be a méhbe. A hü-

vely külső nyílása a húgycsőnyílás közelében talál-

ható. E testnyílásokat két pár bőrredő, a szemé-

remajkak védik. A belső, kis szeméremajkak talál-

kozásánál helyezkedik el a csikló, amelynek bőre 

érzőideg-végződésekben rendkívül gazdag szerv, 

mechanikai ingerlése orgazmus kialakulásához ve-

zethet. 

Az ember szexualitása a fajfenntartáson túl ter-

mészetesen az örömszerzésre is irányul. A szexua-

litás és az intimitásra való igény az ember alapvető 

késztetéseinek egyike. Testileg és lelkileg egyaránt 

kielégítő kapcsolatra csak kölcsönös vonzódás, ér-

zelmi háttér mellett lehet számítani. 

tüszőérés ovuláció

PETE-
FÉSZEK

MÉH

menstruáció menstruáció

vastagodó méhnyálkahártya

sárgatesttüsző

1. 4. 14. 28. 
(1.)

26.4. ábra. A petefészek és a méh összehangolt 
működése

Olvasmány
A menstruációs ciklus általában 21–35 napig tart, hossza egyénenként eltérő, sőt a nők egy részének az 

egymást követő ciklusai sem mindig azonos hosszúságúak. Kamaszkorban a ciklusok hosszabbak és rend-

szertelenebbek. Ha felnőttkorban a fentitől jelentősebb eltérések jelentkeznek, az problémákra utalhat, 

ezért ilyen esetben föl kell keresni a nőgyógyász szakorvost. 

A ciklus hossza
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26. A női ivarszervek

A női ivari ciklus hormonális 

szabályozása 

Az ivari működések ritmusát a hipotalamusz alakít-

ja ki. Nőkben a hipotalamusz egyes neuro szek ré ciós 

sejtjei a serdülőkortól a változókorig átlagosan 

28 napos ciklusok szerint működnek, és az általuk 

termelt hormon révén befolyásolják a hipo fízis, 

azon keresztül pedig a petefészek működését 

(26.5. ábra). 

A ciklus elején az agyalapi mirigyben növekvő 

mennyiségben termelődő tüszőserkentő hormon 

hatására megindul a tüszőérés. Az érő tüsző hám-

sejtjei szteránvázas ösztrogén hormonokat termel-

nek. Az ösztrogének általános hatása, hogy elősegí-

tik a serdülőkori növekedést, illetve a másodlagos 

nemi jellegek (emlők, zsírpárna, alkat stb.) kialaku-

lását. A női nemi ciklus során a menstruációt köve-

tően elősegíti a méh nyálkahártyájának regenerá-

cióját. 

A ciklus első felében az érő tüsző egyre nagyobb 

mennyiségben termel ösztrogént. A ciklus első 

napjai után negatív visszacsatolás érvényesül, vagyis 

az ösztrogén gátolja a hipofízisben a tüszőserkentő 

hormon termelődését, így nem indul érésnek egy 

újabb tüsző. Amikor az ösztrogén növekvő kon-

centrációja elér egy bizonyos értéket, hatására a 

hipofízisben hirtelen ugrásszerűen megemelkedik 

a sárgatestserkentő hormon termelése. A sárga test-

serkentő hormon magas szintje idézi elő a tüszőre-

pedést és a sárgatest kialakulását, majd serkenti a 

sárgatest hormontermelését is. 

A tüsző maradványából kialakuló sárgatest 

ösztrogént és progeszteront is termel. Az ösztrogén 

folyamatos képződése fenntartja a negatív vissza-

csatolást, így a ciklus második felében sem kezdő-

dik újabb tüsző érése. A progeszteron szintén szte-

ránvázas hormon. Szerepe az, hogy a méh falában 

levő mirigyek növekedését serkenti, ezáltal alkal-

massá teszi a nyálkahártyát az embrió beágyazódá-

sára. Ezenfelül gátolja a méhizomzat összehúzó-

dását. Így a terhesség kialakulásában és fennmara-

dásában is alapvető szerepe van. A pro gesz teron 

további hatása, hogy visszacsatolással gátolja a 

sárgatestserkentő hormon termelődését a hipofí-

zisben. Ha megtermékenyítés nem következik be, 

akkor a sárgatest elsorvad, ösztrogén és progeszteron 

hiányában létrejön a menstruáció. 

26.5. ábra. A hormonális változások kapcsolata 
a petefészekben és a méhnyálkahártyában lejátszódó 
átalakulásokkal

Hormonális fogamzásgátlás 

Az ivari ciklus hormonális szabályozásának ismere-

tében könnyen megérthetjük a hormonális fogam-

zásgátlás lényegét. A fogamzásgátló tabletták hatá-

sa az agyalapi mirigyre irányuló visszacsatoláson 

alapul. Ezek a készítmények ösztrogén- és pro gesz-

teronszerű vegyületeket tartalmaznak kis mennyi-

ségben. A szervezetbe jutó ösztrogén a hipofízisben 

a tüszőserkentő hormon termelését gátolja, a pro-

geszteron pedig a sárgatestserkentő hormon képző-

dését. Ezek hiányában a petefészekben nem történik 

tüszőérés és ovuláció, ugyanakkor a méhnyálkahár-

tya szerkezete ciklusosan változik. Az orvos által 

felírt és az előírásoknak megfelelően szedett hormo-

nális fogamzásgátló tabletták csaknem 100%-os 

védelmet jelentenek a nem kívánt terhességgel 

szemben. Az orvos ajánlása alapján, a nő alkatához, 

hormonháztartásához igazodó tabletta szedése nem 

jár számottevő kedvezőtlen mellékhatással. 
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ösztrogén

progeszteron
méhnyálkahártya

menstruáció menstruációregeneráció

Napok
0

0

7

7

14

14

21

21

28

28

agyalapi
mirigy

sárgatestserkentő 
hormon

tüszőserkentő hormon

tüszőérés
tüszőrepedés

sárgatest
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26. A női ivarszervek

Szexuális úton terjedő és ivarszervi 

betegségek 

Számos fertőző kórokozó terjed nemi kapcsolat 

révén. Az általuk előidézett betegségeket összefog-

laló néven szexuális úton terjedő betegségeknek 

nevezzük. Ezek egy része jól gyógyítható, de min-

denképpen ügyelni kell rá, hogy a partner kezelése 

ne maradjon el akkor sem, ha nála a tünetek nem 

jelentkeznek. 

A szifi lisz, más néven vérbaj vagy luesz régóta 

ismert betegség. Első jelei a fertőzés helyén kiala-

kuló sebek és a környező nyirokcsomók megduzza-

dása. A szükséges gyógykezelés elmaradása esetén 

a kórokozó baktériumok más szerveket is megbe-

tegítenek. A gonorrhoeát (trippert) is baktérium-

fertőzés okozza. Jellemző tünete, hogy égő-viszke-

tő érzés jelentkezik és gennyes váladék távozik az 

ivarnyíláson. Férfi akban általában enyhe, nőkben 

súlyosabb lefolyású a fertőzés. 

A mikroszkopikus gombák által okozott beteg-

ségek elég gyakoriak, általában viszketést, hámlást 

okoznak. Meglehetősen elterjedt a Trichomonas 

nevű egysejtű élősködő fertőzése. Nőkben híg fo-

lyás mellett a szeméremtájék felmaródását idézi elő. 

Férfi akban a tünetek enyhék, esetleg észrevétlenül 

ÚJ FOGALMAK

Tüszőhám, őstüsző, elsődleges és másodlagos tüsző, Graaf-tüsző, oocita, szikanyag, sarki test, ovuláció, 

sárgatest, menstruáció, menopauza, hüvely, szeméremajkak, csikló, ösztrogén, progeszteron,  hormonális 

fogamzásgátlás, szifi lisz (vérbaj, luesz), gonorrhoea (tripper), Trichomonas, AIDS, méhnyakrák, em-

lőrák

maradnak. Fontos tudni, hogy a tünetmentes, de 

fertőzött férfi ak is terjesztik a betegséget. Sőt, a 

kórokozó akár víz vagy nedves tárgyak (pl. törülkö-

ző) révén is átadódhat. 

Az AIDS betegséget okozó vírus nevének köz-

ismert rövidítése HIV (humán immunhiányvírus). 

Elsősorban a vér és az ivarutak váladékai, ondó út-

ján terjed. A betegségről bővebben volt szó az im-

munitással foglalkozó leckékben. A HIV-hez ha-

sonlóan terjed a fertőző májgyulladás egyik típusá-

nak, a hepatitis-B-nek a vírusa is, ez ellen hatékony 

védőoltást kap Magyarországon minden serdülő. 

A szexuális úton terjedő betegségek általában 

megelőzhetők gumi óvszer használatával. A stabil, 

monogám partnerkapcsolat egészségügyi biztonsá-

got is nyújt a pár tagjainak. 

Magyarországon a nők körében a halálokok kö-

zött viszonylag gyakoriak az ivarszervek és az emlő 

daganatos megbetegedései. A méhnyakrák leg-

többször vírusfertőzés következménye, és védőol-

tással lehet védekezni kialakulása ellen. Az ivar-

szerveket érintő daganatos megbetegedések nagy 

része nőgyógyászati, illetve mammográfi ai szűrő-

vizsgálattal korai, gyógyítható stádiumban felderít-

hető, amikor még tüneteket, panaszokat nem okoz 

az elváltozás. Ezért lényeges, hogy a szűrővizsgála-

tok lehetőségével mindenki éljen. 

1 Röviden mutasd be egy női ivari ciklus során 

a petefészekben lezajló folyamatokat!

2 Röviden mutasd be egy női ivari ciklus során 

az anyaméhben lezajló folyamatokat!

3 Mi a menstruáció, és mely folyamatok vezetnek 

a menstruáció megjelenéséhez?

4 Hol, mikor és miből alakul ki a sárgatest? Ma-

gyarázd el, mi a szerepe!

Kérdések és feladatok

5 Röviden ismertesd a hormonális fogamzásgát-

lás lényegét! Miért kell minden nap és lehető-

leg ugyanabban az időpontban bevenni a tablettá-

kat?

6 Nézzetek utána a hazai egészségügyi statiszti-

kákban, melyek a leggyakrabban előforduló, 

szexuális úton terjedő megbetegedések! Mekkora 

ezeknek a gyakorisága? Készítsetek az adatokból 

oszlopdiagramot! Ha a férfi ak és a nők között elté-

rés mutatkozik, ezt is tüntessétek fel!
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  A megtermékenyítés
  Csírafejlődés és 
 beágyazódás
  Fejlődés a méhben

27.lecke

A terhesség 
kialakulása

Hogyan történik az embrió 

 beágyazódása a méh falába?

H

b

Kemotaxis – A mozgó élőlény vagy sejt környeze-

tében levő anyag(ok) koncentrációja által befolyá-

solt helyváltoztató mozgás. 

Szeretkezéskor a spermiumok a hüvely hátsó részé-

be kerülnek. Innen aktív ostoros mozgással halad-

nak a méhszájon, a méhnyakon, majd a méh üregén 

keresztül a petevezetékbe, ahol a megtermékenyítés 

bekövetkezhet. Útjuk során a spermiumok legna-

gyobb része elpusztul, csekély részük közelíti meg 

a petesejtet. 

A megtermékenyítés 

A hüvelyben uralkodó savas kémhatás a spermiu-

mok egy részének pusztulását okozza, ezenkívül a 

női immunrendszer is idegennek ismeri fel és meg-

támadja őket. 

A hímivarsejtek mozgásának irányát elsősorban 

kemotaxis szabályozza. A méhnyakban található 

nyákdugó kedvező, lúgos környezetet biztosít, ezért 

a hüvelyből a méhszáj felé mozognak a spermiu-

mok. A méh üregében és a petevezetékben haladó 

ivarsejtek mozgásirányát már új tényező befolyásol-

ja, az ovuláció során a tüszőből kijutott folyadék 

anyagai hatnak a taxis ingereként. A petevezeték-

ben ehhez még hozzáadódik az a hatás, hogy a 

spermiumok a perisztaltika és a csillós hám által 

keltett áramlással szemben úsznak (reotaxis). Végül 

a petesejt által kibocsátott anyagok biztosítják a 

hímivarsejtek célhoz érését. A spermiumok útja kb. 

1-2 óráig tart. 

Az oocita és a vele szorosan összetapadt sarki 

test körül egy vastag fehérjeréteg hozza létre az ún. 

peteburkot. Kívülről ennek felszínén még a tüsző-

hámsejtek sorakoznak több rétegben, amelyek 

(a peteburkon áthatoló nyúlványaik révén) az 

oocitát táplálják. Ha az ovulációt követően egy na-

pon belül spermiumok jutnak a női ivarutakba, ak-

kor a petevezeték felső harmadában az oocitát tar-

talmazó sejtegyüttest néhány száz hímivarsejt veszi 

körül. A hímivarsejtek fejének egyik membránfe-

hérjéje emészti a tápláló sejtek közötti kapcsolato-

kat, így a spermiumok bejutnak a peteburokhoz. 

A peteburok és a spermium membránja egymást 

fajlagosan megkötő fehérjéket tartalmaz. Ez a faj-

lagosság biztosítja, hogy semmilyen más sejt nem 

vehet részt a megtermékenyítésben. A kapcsolódás 

hatására a hímivarsejtek feji részének csúcsában 

levő membránhólyagból exocitózissal enzimek 
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27. A terhesség kialakulása

5

külső sejtréteg

peteburok

spermium 
sejtmagja

petesejt magja
petevezeték

tüszősejtek
OOCITA

petefészek

8 sejtes
állapot

4 sejtes
állapot

2 sejtes
állapot

hólyagcsíra ürege

4 szedercsíra

7 beágyazódás

3 barázdálódás

2 megtermékenyítés

1 ovuláció

korai 
 hólyagcsíra

6 késői 
 hólyagcsíra

embrió csomó

27.1. ábra. 
A megtermékenyítés 
folyamata

ürülnek, amelyek a peteburkot elbontják. A sper-

mium így közvetlenül az oocita sejthártyájával 

érintkezhet, és fajlagos membránfehérjéik révén 

összekapcsolódnak. A két membrán összeolvad, így 

a hímivarsejt magja bejut a petesejtbe, vagyis bekö-

vetkezik a megtermékenyítés (27.1. ábra). Ekkor 

fejeződik be az oocita meiózisa. 

A spermium kapcsolódásakor az oocita citoplaz-

májának felületi rétegében várakozó apró memb-

ránhólyagocskák hirtelen exocitózissal kiürülnek. 

Az így kijutó fehérjebontó enzimek a spermium 

megkötésére képes membránfehérjék molekuláit 

elhasítják, ezáltal lehetetlenné válik új spermium 

kapcsolódása. Többszörös megtermékenyítés ezért 

nem fordul elő. 

A megtermékenyítés folyamata során a hímivar-

sejtnek csakis a sejtmagja kerül be az oocitába, a 

mitokondriumok kinn maradnak. Ez a magyaráza-

ta annak, hogy a szervezet összes mitokondriuma 

kizárólag a petesejtből származik, tehát mitokond-

riu maink esetén anyai öröklődés érvényesül – erről 

könyvünk genetika fejezetében bővebben lesz szó. 

Csírafejlődés és beágyazódás 

A petevezetékben a méh felé haladó zigóta osztód-

ni kezd. A mitó zisos osztódások révén a sejtek szá-

ma néhány sejtciklus során rendszeresen duplázó-

dik, aztán később az egyes utódsejtek osztódásai 

már nem szinkron következnek be. A növekvő szá-

mú sejtet tartalmazó csíra mérete nem változik, 

hiszen a csíra nem vesz föl anyagot a környezetéből, 

ezért az újonnan képződő sejtek egyre kisebbek 

(27.2. ábra). Az osztódó sejtek egymástól elkülö-

nülnek, ami a csíra felületén úgy tűnik elő, mintha 

barázdák határolnák el a sejteket. A folyamat innen 

kapta nevét: barázdálódás. A 16 sejtes állapottól 

kezdődően a szeder termésére emlékeztető forma 

miatt szedercsíráról beszélünk. A csíra belsejében 

később egy folyadékkal teli üreg alakul ki, amelyet 

immár több száz sejt vesz körbe. Ez a fejlődési ál-

lapot a hólyagcsíra. A hólyagcsíra fala nem egyen-

letes vastagságú. A határoló sejtrétegen belül elkü-

lönül egy sejtcsoport, amely bedomborodik a hólyag 

belsejébe. Később ennek sejtjeiből alakul ki az emb-

spermiumok

peteburok

sarki test
meiózis II. 
közép szakasza

tüszőhám
 sejtek

peteburok

oocita sejthártyája

peteburok 
spermiumot 

megkötő 
fehérjéi

sejthártya 
spermiumot 

megkötő 
fehérjéi

membránhólyag 
fehérjebontó 

enzimmel spermium 
sejtmagja

exocitózis

spermiumok

a spermium 
bontani kezdi 
a peteburkot

a két  
sejthártya
összeolvad

a spermium 
a  membránhoz 

kötődik

spermiumkötő 
 membránfehérjék 

 lebontódnak

27.2. ábra. A csíra korai 
fejlődése és vándorlása
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27. A terhesség kialakulása

rió, ezért a sejtegyüttest embriócsomónak nevez-

zük. A megtermékenyítést követő hatodik napon ez 

a csíra eléri a méh üregét. Megtapad a méhfalon, 

majd beágyazódik a nyálkahártyába. 

A hólyagcsíra külső sejtrétege sokrétű szerepet 

lát el. A megtapadást követően szövetoldó enzime-

ket termel, amelyek a méhnyálkahártya szöveteit 

emésztve lehetővé teszik, hogy a csíra besüppedjen. 

Fölötte ezután a nyálkahártya regenerálódik, záró-

dik a hámszövete. A méhnyálkahártya szétemész-

tett ereiből kifolyó vér körbeöblíti a fejlődő csírát, 

biztosítva ennek anyagforgalmát. Az embrionális 

sejtek számára szükséges tápanyagok és oxigén fel-

vételét, a bomlástermékek leadását az anyai vérbe 

szintén a csíra külső rétege végzi. Ez a külső réteg 

gyorsan gyarapszik, nyúlványokat növeszt a környe-

ző szövetállományba. Az így megnövekvő felületen 

fokozódhat az anyagforgalom sebessége. Mind-

emellett ugyanezek a külső sejtek a beágyazódás 

közben hormont is termelnek (lásd a következő 

leckében). A növekvő csíra burkolórétege egyre 

vastagabbá válik, belőle kialakul a külső magzatbu-

rok, más néven korion, amely tovább folytatja a 

hor montermelést. 

Mindeközben az embriócsomóban is messzeható 

változások következnek be. Először egy üreg (úgy-

nevezett amnionüreg) keletkezik benne, amelynek 

alját az embriópajzs alkotja, ebből alakul ki az 

embrió. Az üreget határoló többi sejt létrehozza a 

belső magzatburkot, az amniont. Ekkor az emb-

riópajzs és az amnion határolja az amnionüreget. 

Ezt a belső magzatburok által termelt folyadék, a 

magzatvíz tölti ki (27.3. ábra). Az embriópajzs 

sejtlemezei tovább formálódva létrehozzák a csíra 

közepe felé terjedő szikhólyagot (27.4. ábra). Ez 

lényegében az evolúciós ősök „emléke”, amely ké-

sőbb vékony csatorna útján kapcsolódik az embrio-

nális bélcsatornához. 

méhnyálkahártya8 NAPOS CSÍRA

mirigy

épülő 
szikhólyag

két sejtrétegű 
embriópajzs

hólyagcsíra 
ürege

méh ürege
ér

magzatvíz 
(amnion-
üreg)

belső 
magzat-
burok 
(amnion)

tápláló 
réteg

hólyag-
csíra fala

27.3. ábra. A hólyagcsíra beágyazódása. A csíra és 
a méhnyálkahártya felépítése metszetben látható

27.4. ábra. A szikhólyag kialakulása. A csíra és 
a méhnyálkahártya felépítése metszetben látható

12 NAPOS CSÍRA
méhnyálkahártya

véröblök
hálózata

ér

tápláló 
réteg

hólyagcsíra
fala

belső magzat-
burok (amnion)

magzatvíz
(amnionüreg)

két sejtrétegű 
embriópajzs

szik-
hólyag

méhüreg

Olvasmány
Kialakulását követően a zigóta azonnal osztódik, utódsejtjei néhány óránként tovább osztódnak. A tüsző-

repedés után 20-25 órával már két sejt van, további hat órával később már négysejtes a csíra. A megtermé-

kenyítést követő első néhány sejtciklus során keletkező sejtek bármilyen más sejtté képesek diff erenciálód-

ni. Az ilyen sejteket őssejteknek nevezzük. Az őssejtek általánosságban olyan sejtek, amelyek képesek 

magukat megújítani. Őssejt osztódása során vagy két új őssejt jön létre, vagy pedig egy őssejt és egy többé-

kevésbé diff erenciált, elkötelezettebb sejt. Az őssejtek diff erenciálódása általában fokozatosan megy végbe 

a zigótával kezdődő egymást követő osztódások során. 

A totipotens (totus = teljes) őssejtek teljesen elkötelezetlenek, ilyenek a zigóta és utódsejtjei osztódásá-

val keletkező sejtek a nyolcsejtes állapotig. A pluripotens őssejtek (plurimum = legnagyobb rész) más néven 

Őssejtek
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27. A terhesség kialakulása

8. HÉT

12. HÉT

anyai 
erek

magzati 
erek

anyai vér-
öblök

korion-
bolyhok köldökzsinór

magzatvíz
méhfal

méhlepény

méh nyálka-
hártya

külső magzat-
burok

méhszáj

magzat-
burok 27.5. ábra. A magzat 

elhelyezkedése és a méh-
lepény szerkezete. Az ábra 
közepén egy véröböl a korion-
bolyhok nélkül látható, így 
megfi gyelhető benne az anyai 
vér áramlása

Fejlődés a méhben 

A belső magzatburok termeli a magzatvíz nagy ré-

szét, amely körülveszi, védi az embriót, továbbá 

mozgási lehetőséget biztosít számára (27.5. ábra). 

A megtermékenyítést követő harmadik hónaptól a 

fejlődő utódegyedet már magzatnak nevezzük. Ek-

korra alakul ki ugyanis minden szerv. 

Az emlősök hüllő ősei esetén a tojásban fejlődő embrió tápanyagellátását a petesejtben levő sok-sok tar-

talék szerves anyag biztosította, a ma élő hüllőkhöz hasonlóan. Az embrió fejlődése során ez a szikanyag 

a szikhólyagból kerül a fejlődő utód sejtjeihez. Az emberi petesejt csak annyi szikanyagot tartalmaz, ameny-

nyi a fejlődés első néhány napján szükséges, hiszen utána az embrió, majd a magzat ellátását az anyai 

szervezet vérkeringése tartja fenn. A szikhólyag azonban az emberben is kialakul az ősökre emlékeztető 

evolúciós maradványként. 

A szikhólyag eredete

A beágyazódást követően az embrió növekedése 

miatt a hólyagcsíra ürege lassan megszűnik. Közben 

a külső magzatburok egy része a méhnyálkahártyá-

val együtt közös szervet hoz létre, a méhfalban rög-

zülő méhlepényt (27.5. ábra). A méhlepény felé a 

fejlődő csíra a testnyéllel kapcsolódik, amelyből 

embrionális őssejtek. Ezekből még az embrió összes sejttípusa kialakulhat, de a külső magzatburok sejtjei 

már nem. A multipotens őssejtek (multus = sok) meghatározott irányban elkötelezettek, de még többféle 

sejtté diff erenciálódhatnak. Például a vörös csontvelő vérképző őssejtjeinek osztódásaival keletkeznek a 

vérsejtek különböző típusai. Az unipotens őssejtek (unus = egy) csak magukhoz hasonló, egyetlen sejttípust 

hozhatnak létre, de képesek az osztódásra, ami megkülönbözteti őket a nem őssejt testi sejtektől (pl. izom-

őssejtek). 

Az őssejtkutatások rendkívül intenzíven zajlanak világszerte. Ezek jelentősége az, hogy az őssejteket 

felhasználó technológiák lehetővé tehetik a szöveti sérülések, sejtpusztulások pótlását, illetve kóros sejtek 

kicserélését. 
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27. A terhesség kialakulása

ÚJ FOGALMAK

Peteburok, zigóta, anyai öröklődés, barázdálódás, szedercsíra, hólyagcsíra, embriócsomó, külső mag-

zatburok (= korion), belső magzatburok (= amnion), amnionüreg, magzatvíz, szikhólyag, köldökzsinór, 

méhlepény, véröblök, korionbolyhok, embrió, magzat

1 Hol történik a megtermékenyítés?

2 Mely tényezők teszik lehetővé, hogy a spermi-

umok rátaláljanak a petesejtre?

3 Mutasd be azokat a folyamatokat, amelyek biz-

tosítják, hogy csak egyetlen hímivarsejt végez-

heti a megtermékenyítést!

4 Nyomozz utána, mely kutatások, milyen kuta-

tási eredmények hasznosítják azt a tényt, hogy 

a mitokondriumok anyai öröklődésűek!

Kérdések és feladatok

5 Röviden magyarázd el, mint jelentenek a kö-

vetkező kifejezések, és értelmezd, hogyan füg-

genek össze: hólyagcsíra, barázdálódás, embriócso-

mó, szedercsíra!

6 Mely folyamatok révén történik a fejlődő emb-

rió táplálása a méhlepény kialakulásáig?

7 Mutasd be a méhlepény kialakulásának folya-

matát! Mi a méhlepény szerepe?

8 Mi a belső magzatburok szerepe? Hogyan ala-

kul ki a magzatvíz és melyek a funkciói?

 később a magzatot a méhlepénnyel összekötő köl-

dökzsinór alakul ki. A köldökzsinórban futó erek 

teszik lehetővé az anyagok szállítását a méhlepényt 

ellátó anyai vér és a magzat között. Az anyai vér a 

méhlepényben nem erekben, hanem tágas üreg-

rendszerben, úgynevezett véröblökben áramlik. 

Ezekbe a véröblökbe a külső magzatburok számos 

nyúlványt, úgynevezett korionbolyhokat bocsát, 

amelyekben a magzati kapillárisok gazdag hálózata 

található. Így az anyai vér nagy felületen veszi körül 

a magzati ereket, ami hatékony anyagkicserélődést 

tesz lehetővé. A magzati és az anyai vér nem keve-

redik, de köztük intenzív anyagátadás zajlik: az 

embrió vérébe oxigén és tápanyagok jutnak az anyai 

keringésből, ezzel ellentétes irányban pedig a mag-

zatban képződő szén-dioxid és bomlástermékek 

jutnak ki. A véröblökből az anya vére vénák felé 

áramlik tovább. 

A bolyhok és bennük a magzati kapillárisok 

hámszövete féligáteresztő hártyaként működik, 

amely a legtöbb makromolekula számára átjárha-

tatlan. Ennek következtében az anya és a magzat 

immunológiai szempontból idegen anyagai nem 

juthatnak át a másik szervezetbe. Fontos azonban, 

hogy az anyai vérből a fehérjék közül antitestek 

jutnak át a magzatba, így biztosítva, hogy az újszü-

lött védett legyen a környezetben található kóroko-

zókkal szemben. 

A méhlepénynek a magzati anyagforgalom biz-

tosítása mellett további feladatai is vannak, többek 

között hormonokat, ösztrogént és progeszteront 

termel. 
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Milyen születésszabályozási eljárások 

vannak? 

M

v

A várandósság 
és a szülés

28.lecke

  A terhesség hormonális 
szabályozása
  A szülés és a tejelválasztás
  Születésszabályozás, fo-
gamzásgátlás
  A meddőség és kezelése
  A várandós nő életmódja
  Terhes- és csecsemőgondozás

A terhesség átlagosan 280 napig tart. Az addig az 

édesanyja szervezetében élő és teljesen tőle függő 

magzat a születéskor önálló lénnyé válik. Az újszü-

lött tömege átlagosan 3000–3500 gramm, testhosz-

sza pedig 50 cm körüli. 

A terhesség hormonális 

szabályozása 

A terhesség alatt átmenetileg szünetel a hipofízis és 

az ivarszervek ciklusos működése, így elmarad a 

menstruáció. A beágyazódó csíra külső sejtrétege, 

majd a belőle kialakuló külső magzatburok korion-

gon adotropin hormont termel (angol neve, a 

„human chorionic gonadotropin” alapján hCG-nek 

rövidítik). A hCG hatása hasonlít a sárgatestserkentő 

hormonéhoz, ezért a sárgatest nem sorvad el, ha-

nem fennmarad, és egyre növekvő mennyiségben 

termeli tovább az ösztrogént és a progeszteront 

(28.1. ábra). 

A kialakuló méhlepény kb. két hónap elteltével 

maga is képessé válik progeszteron és ösztrogén 

termelésére, ezt követően a sárgatest működése fö-

löslegessé válik. A koriongonadotropin termelése 

megszűnik, a sárgatest pedig elsorvad. A terhesség 

során termelődő progeszteron fokozza a méhnyál-

kahártya vérellátását és gátolja izomzatának össze-

húzódását, ez lehetővé teszi a terhesség fennmara-

dását. Az ösztrogének negatív visszacsatolás révén 

továbbra is gátolják a tüszőérést a petefészekben. 

28.1. ábra. A hormonszintek változása a terhesség 
során. Mely sejtek termelik a koriongonadotropint? 

Hol képződik az alacsony koncentrációjú, aztán a magas 

koncentrációjú progeszteron és ösztrogén?
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28. A várandósság és a szülés

hipotalamusz

hipofízis

oxitocin
(tejürülés)

prolaktin
(tejtermelés)

tejmirigy

gerincvelő

hátsó 
lebeny

elülső 
lebeny

méhlepény

méhfal

húgyhólyag

csigolyák

köldökzsinór

magzatvíz

végbél

méhszáj

hüvely

A terhesség korai megállapítása a hCG kimuta-

tásán alapul. Ez a hormon ugyanis kémiailag oligo-

peptid, ezért a nő véréből a vesében kiszűrődik és a 

vizeletbe is bekerül. A terhességi tesztek – érzékeny 

immunológiai módszerrel – ezt mutatják ki a vize-

letből. A szabályosan elvégzett teszt pozitív ered-

ménye biztosnak tekinthető. Az azonban lehetsé-

ges, hogy a vizeletben még túl alacsony koncentrá-

cióban jelen levő hCG-t a teszt esetleg nem tudja 

kimutatni, ezért negatív eredmény esetén néhány 

nap múlva ajánlatos a tesztet újra elvégezni. 

A szülés és a tejelválasztás 

A terhesség utolsó heteiben a magzat úgy helyez-

kedik el a méhben, hogy feje a méhnyak felé irá-

nyul, ezért legtöbbször fejjel előre halad végig a 

szülőcsatornán (28.2. ábra). Közvetlenül a szülés 

előtt a méhnyak tágulni kezd, a méhszáj kinyílik, a 

magzatburkok felrepednek, a magzatvíz elfolyik. 

A méhfal izomzatának ritmusosan ismétlődő, erő-

teljes összehúzódásai okozzák a szülési fájásokat, 

és megkezdik a magzat kitolását a szülőcsatornán. 

Az újszülött felsír, az első légvétel kitágítja a tüdejét 

(28.3. ábra). A szülést vezető orvos elvágja a köl-

dökzsinórt. A gyermek megszületése után a méh-

lepény leválik a méhfalról, és az utolsó méhössze-

húzódások eredményeként az is világra jön. 

A szülés megindulását az okozza, hogy a terhes-

ség végén az érett magzatban képződő hormonok 

hatására fokozódik a méhfalban egyes szöveti hor-

monok termelődése, valamint az anya hipotala mu-

szá ban az oxitocin elválasztása. Ezek a hormonok 

idézik elő a méh simaizomzatának összehúzódását. 

Az oxitocin hatására a méhfal még szülés után 

is ritmikusan összehúzódik, ez fontos szerepet ját-

szik a szüléssel járó vérzés elállításában. 

Ha a szülés természetes úton veszélyezteti az 

utódot vagy az édesanyát, akkor a szülészorvos csá-

szármetszést alkalmazhat. A műtét során az orvos 

a nő hasfalának, majd a méh falának megnyitása 

után kiemeli a gyermeket a méh üregéből. 

Szüléskor, illetve az után a méhben és a szülő-

csatornában keletkezett sebek elfertőződhetnek. 

Ezért lényeges, hogy ez idő alatt ne kerüljenek kór-

okozók az ivarutakba. A szülést követő néhány hé-

ten, az ún. gyermekágy idején szigorúan be kell 

tartani a tisztasági előírásokat. 

A szülést követően a hipofízisben jelentősen fo-

kozódik a tejelválasztást serkentő hormon (pro-

laktin) képződése, ennek köszönhetően megindul 

az emlőmirigyekben a tejtermelés. A csecsemő szo-

pásakor az emlő mechanikai ingerlése a hipotala-

musz felé irányuló refl ex eredményeként oxitocin-

termelést vált ki, ami a tej ürüléséhez szükséges 

(28.4. ábra). 

28.2. ábra. A magzat helyzete születés előtt

28.3. ábra. Újszülött

28.4. ábra. A tejelválasztás neuroendokrin szabályozása.
A rajz és a tankönyv szövege alapján készíts folyamat-

ábrát a tejelválasztás szabályozásáról!
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28. A várandósság és a szülés

Születésszabályozás, 

fogamzásgátlás 

A modern társadalmakban széles körben elterjedt 

igény a gyermekvállalás időpontjának illetve a vál-

lalt gyermekek számának szabályozása, a családter-

vezés. A születésszabályozásra, a nem kívánt ter-

hesség elkerülésére, illetve a terhesség bekövetke-

zésének időzítésére sokféle lehetőséget ismerünk. 

A születésszabályozás legelterjedtebb módja a 

megtermékenyítés megakadályozása, vagyis a fo-

gamzásgátlás. Egészségügyi szempontból is ez a 

leginkább támogatható megoldás. 

A naptármódszer azon alapul, hogy az ovuláció 

várható időpontjában, vagyis a menstruációs ciklus 

közepe táján elkerülik a közösülést. 28 napos ciklus 

esetén kb. a 10–17. nap jelenti a „tiltott időszakot”. 

A módszer megbízhatatlan, számos bizonytalansá-

got hordoz. Egyrészt a tüszőrepedés időpontja nem 

mindig szabályos, másrészt pedig rendkívüli, gyors 

tüszőérés a ciklus más időszakában is bekövetkez-

het, akár a nő orgazmusának hatására. 

A megszakított közösülés megbízhatósága 

ugyancsak csekély. A módszer lényege abban áll, 

hogy a férfi  partner még a magömlés előtt „vissza-

vonul” a nő hüvelyéből. A magömlést jóval megelő-

zően azonban jelentős számú spermiumot tartal-

mazó nedv távozik a húgycsőnyíláson. 

A gumi óvszer (kondom) szorosan a hímvesz-

szőre illeszthető, vékony gumiból készült eszköz, 

ami megakadályozza, hogy az ondó a hüvelybe ke-

rüljön (28.5. ábra). Gátolja a legtöbb nemi úton 

terjedő fertőző betegség kórokozójának átjutását is. 

A gumi óvszer előnyei közé tartozik, hogy nem 

avatkozik be a szervezet működésébe. 

A hormonális fogamzásgátlás szélesen elterjedt 

az utóbbi évtizedekben. Legismertebb módja az, 

amikor a nők napi rendszerességgel ösztrogén- és 

progeszteronhatású tablettát szednek. Fontos tudni, 

hogy nem minden nő használhatja a hormonális 

fogamzásgátlás módszerét. Erről – megfelelő vizs-

gálatok alapján – csak orvos dönthet. 

A méhen belüli (intrauterin) eszközök mű-

anyagból készülnek, amelyeket az orvos a méh üre-

gébe helyez (28.6. ábra). A köznyelv gyakran „spi-

rálnak” nevezi ezeket az eszközöket, pedig alakjuk 

nagyon sokféle lehet. Hatásuk azon alapul, hogy a 

méhnyálkahártya állapotának megváltoztatásával a 

spermiumok haladását, illetve a beágyazódást gá-

tolják. 

Az esemény utáni (sürgősségi) tabletták az 

esetleges megtermékenyítést követő beágyazódást 

akadályozzák meg 2-3 napon belüli használat ese-

tén. Csak azonnali hatásuk van, a bevételük utáni 

eseményekre nem hatnak. Nagy hormontartalmuk 

miatt számos kellemetlen, fájdalmas mellékhatást 

okozhatnak amellett, hogy komoly mértékű beavat-

kozást jelentenek a nő hormonháztartásába. Éppen 

ezért rendszeres használatra sem alkalmasak, csak 

kivételesen alkalmazhatók. 

A megelőzéssel szemben a terhességmegszakítás 

jóval kockázatosabb eljárás. Ez a beavatkozás a lel-

ki megpróbáltatás mellett súlyos testi következmé-

nyekkel járhat. A koraszülések és az ezeket követő 

újszülöttkori megbetegedések gyakorisága többszö-

rösen nagyobb a korábban terhességmegszakításon 

átesett nők körében. A beavatkozás következménye 

lehet a petevezeték elzáródása is. Ha ez csak az 

egyik oldalon következik be, akkor a megterméke-

nyülés valószínűsége csökken, ha viszont mindkét 

oldalon, akkor meddőség alakul ki. 

A meddőség és kezelése 

Meddőség többféle ok miatt alakulhat ki. Gyakori, 

hogy az ok a gyermektelen pár férfi  tagjában van, 

amennyiben az ondóban levő spermiumok száma 28.5. ábra. Gumi óvszer

28.6. ábra. Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
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28. A várandósság és a szülés

vagy mozgékonysága nem kielégítő (28.7. ábra). 

Ilyen esetben az ondót megfelelő eljárással kezelik, 

majd az orvos egy vékony katéter segítségével a 

méhbe fecskendezi. Ez a mesterséges ondóbevitel 

lényege. 

Akkor is ez lehet a megoldás, ha a méhnyak va-

lamilyen elváltozása akadályozza a spermiumok 

méhbe jutását. A nő hormontermelésének számos 

rendellenessége járhat a petefészek-működés zava-

rával. Ilyen esetekben a hormonrendszer gyógyke-

zelése általában helyreállítja a termékenységet. 

A meddőségnek gyakori oka a petevezeték elzáró-

dása is. Ezt előidézheti a terhességmegszakítás, il-

letve ezenkívül valamilyen korábbi hasüregi gyulla-

dás is. Gyakran előfordul, hogy semmiféle szervi 

okot nem sikerül kimutatni a meddőség hátterében, 

ilyenkor pszichés okokat, szorongást, stresszt felté-

teleznek. Számos probléma megoldására ad lehető-

séget az ún. „lombikbébiprogram”. Az eljárás  során 

tüszőserkentő hormon adagolásával a nőben tüsző-

érést idéznek elő. A hormon hatására általában 

több tüsző is megérik. A petefészekből az érett 

pete sejteket kiemelik, és laboratóriumi körülmé-

nyek között megtermékenyítik a férfi  partner hím-

ivarsejtjével. Utolsó lépésként a fejlődésnek induló 

embri ókat beültetik a méhbe. Ezzel a módszerrel 

akkor is élni lehet, ha a pár egyik tagja gyógyítha-

tatlanul meddő, tehát nem termel megtermékenyí-

tésre alkalmas ivarsejteket. Ilyen esetben az ondó 

vagy a petesejt más, egészséges embertől szár-

mazik. 

Az embrióbeültetés technikája lehetőséget ad 

arra is, hogy egy nő más gyermekét hordja ki. Daj-

kaanyaságról akkor beszélünk, ha egy nő vállalja, 

hogy méhébe mások embrióját ültessék be. A ma-

gyar jogszabályok csak azt az esetet engedik meg, 

amikor a magzat kihordását vállaló nő ezért térítést 

nem kap. Béranyaságról akkor beszélünk, ha a ki-

hordó nő térítést is kap. Ez azonban komoly etikai 

problémákat vet fel. 

28.7. ábra. A férfi  termékenységének vizsgálata.
A férfi  termékenységvizsgálata során mikroszkópos 
vizsgálatokkal ellenőrzik a spermiumok számát és 
mozgékonyságát. Normál esetben az ondó cm3-enként 
több mint 20 millió hímivarsejtet tartalmaz

Olvasmány
Ikrekről akkor beszélünk, ha egy terhességből két vagy több újszülött 

jön a világra. Magyarországon átlagosan minden 60. terhesség végző-

dik ikerszüléssel. 

Ha egyidejűleg legalább két tüsző érik meg egy nő petefészkében, 

és két (vagy több) megtermékenyítés történik, akkor kétpetéjű ikrek 

alakulnak ki. Az ilyen ikerpár egyedei csak annyira hasonlítanak egy-

máshoz, mint bármely más testvérek, csak egyszerre születnek. Az 

egypetéjű ikrek egészen másként jönnek létre. A megtermékenyítést 

követő osztódások során nyolcsejtes állapotig még bármelyik sejtből 

teljes embrió fejlődhet, ha elkülönül a többi sejttől. Amikor ez bekö-

vetkezik, akkor egyetlen zigótából két embrió alakul ki, vagyis egype-

téjű ikerpár jön létre (28.8. ábra). Az ilyen emberek teljesen megegye-

ző génállományt hordoznak. 

Többszörös ikerterhességeknél az is előfordul – bár nagyon ritkán –, hogy egyidejűleg egy- és kétpe téjű 

ikrek is kialakulnak. Az ikerkutatás jelentőségére később még visszatérünk.

Ikerképződés 

28.8. ábra. Egypetéjű ikerpár
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28. A várandósság és a szülés

A várandós nő életmódja 

Tanácsos már a tervezett fogamzást megelőzően 

gondolni a leendő utódra. Érdemes rendszeresen 

tornázni, egészségesen táplálkozni és csökkenteni a 

stresszt, amennyire lehet. A folsav naponta történő 

szedése szintén ajánlott, mint ahogy a káros szoká-

sok (dohányzás) mellőzése is. 

A terhesség jele lehet a menstruáció elmaradása, 

illetve a pozitív terhességi teszt. Eztán már min-

denképpen tanácsos felhagyni az alkoholfogyasz-

tással, dohányzással. Ne feledjük, hogy a passzív 

dohányzás is káros, erre a várandós nő környezeté-

ben tartózkodóknak is fi gyelemmel kell lenniük! 

Bármilyen gyógyszer szedését feltétlenül meg kell 

beszélni az orvossal. Mind az alkohol, mind a dro-

gok átjutnak a méhlepényen, és nagy hatással van-

nak a magzatra, károsíthatják a fejlődő szervezetet. 

A kábítószerfüggő anyák újszülöttje is kábítószer-

függő, erre utal, hogy a szülés után erőteljes elvoná-

si tünetek jelentkeznek náluk. 

A várandós nők általában könnyebben fáradnak 

és hajlamosabbak lehetnek a kedvetlenségre, ezt 

tanácsos fi gyelembe venni. Az első hónapokban 

hányinger is jelentkezhet. A terhesség közepe táján 

a testtömeg növekszik a magzat gyarapodása, illet-

ve a magzatvíz mennyiségének növekedése miatt. 

A méh méretének változása miatt a hasüregi 

nyomás fokozódik, ami nehezíti a vér visszaáram-

lását az alsó testfélből a szív felé. Ennek következ-

tében a vénákban nő a vérnyomás, ami – főleg a 

lábakban – vizenyő és visszértágulatok kialakulásá-

hoz vezethet. Kerülni kell tehát az álldogálást, és 

szükségessé válhat a kompressziós gumiharisnya 

viselése is, ami akadályozza a vénák túlzott kitágu-

lását. 

A táplálkozással kapcsolatban ügyelni kell arra, 

hogy a magzat vérképzéséhez az anya tápláléka ele-

gendő mennyiségben tartalmazzon vasat, a csonto-

zat növekedéséhez pedig kalciumot. Ezek hiányá-

ban az anya vérszegénnyé válik, és fogai romlásnak 

indulnak. 

Terhes- és csecsemőgondozás 

Ha a szülőpár elhatározta, hogy gyermeket vállal, a 

terhesség kialakulása előtt mérlegelhetik, hogy csa-

ládjukban nem fordul-e elő olyan betegség, amely 

jelentős eséllyel öröklődhet. Minden nőgyógyásza-

ti szakrendelésen tudnak felvilágosítást adni a ge-

netikai tanácsadásról, ahol a szakszerű vizsgálatok 

után, az öröklődő betegségek pontosabb ismereté-

ben segítenek a gyermekvállalás előtti bizonytalan-

ságok eloszlatásában és a döntésben (28.9. ábra). 

Magyarországon szervezett terhesgondozási 

rendszer működik. Ha a nőgyógyászati vizsgálat 

megállapítja a terhességet, az anya egészségének 

megőrzése és az egészséges gyermek születése ér-

dekében meghatározott szűrővizsgálatokra kerül 

sor. Az anya állapotát ezen túlmenően is rendsze-

resen megvizsgálják, és ha szükséges, gyógykezelik, 

hogy jó egészségi állapotban jusson el a szülésig, és 

a magzata megfelelően fejlődjön. 

A szoptatás az anya és gyermeke között szoros 

érzelmi kapcsolat kiépülését teszi lehetővé (28.10. 

ábra). Az anyatej ideális táplálék az újszülött és a 

csecsemő számára, összetétele és mennyisége is a 

gyermek élettani szükségleteinek megfelelően vál-

tozik. A szoptatás számos előnye közül kiemelendő, 

hogy az anyatej jelentős mennyiségben tartalmaz 

antitesteket, amelyek a csecsemő bélcsatornájából 

felszívódva biztosítják a kórokozók elleni védelmet. 

Ez a passzív immunizálás igen fontos, mivel a gyer-

mek immunrendszere csak fokozatosan fejlődik ki 

28.9. ábra. Genetikai tanácsadás

28.10. ábra. A szoptatás az anya és gyermeke számára 
is fontos
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28. A várandósság és a szülés

a születés után. Szoptatás esetén nem kell tartani a 

csecsemő elhízásától sem, ami tápszeres táplálás 

esetén előfordulhat. 

Lényeges, hogy a szoptató nő táplálkozása kielé-

gítő, ásványi tápanyagokban és vitaminokban bősé-

ges legyen, mivel a tejmirigyek az anya véréből vá-

A vetélés (orvosi latin kifejezéssel: abortus) azt jelenti, hogy a terhesség a 20. hét előtt vagy a magzat 

500 grammos tömegének elérése előtt megszakad. Spontán vetélésről van szó, ha az embrió korai elvesz-

tése kimutatható külső hatás nélkül következik be. A spontán vetélések túlnyomó többsége nem sokkal a 

csíra beágyazódása után történik. Az embrió ilyenkor a méhnyálkahártyával együtt vérzés kíséretében tá-

vozik az anya szervezetéből. Mivel ez nagyjából a szokásos menstruáció idején történik, gyakran ki sem 

derül a terhesség és a vetélés. 

A terhesség első harmadában bekövetkező spontán vetélések oka leggyakrabban valamilyen magzati 

kromoszóma-rendellenesség. Ez sokszor a szülők ivarsejtjeinek kromoszómakárosodására vezethető vissza, 

de az is előfordulhat, hogy az embriókezdemény osztódásai során lép fel hiba. A vetélés okai lehetnek még 

hormonális problémák, vagy vírusfertőzés és az ennek következtében kialakuló lázas állapot is. Az anya 

túlzottan stresszes életmódja, esetleg a dohányzás vagy az alultápláltság szintén vetéléshez vezethet. A ve-

télés kockázatnövelő tényezői között tartják számon az anya trombózisra való hajlamát, valamint idősebb 

életkorát is. 

A vetélésre utaló jel lehet a hüvelyi vérzés vagy szokatlan folyás, valamint ha hátfájást, netán ismétlődő 

hasi görcsöket érez a terhes nő. Az is lehetséges, hogy testsúlycsökkenés jelentkezik a vetélés  következtében. 

A vetélések egy részét nem lehet megelőzni, de ha már a fogamzást megelőzően és a terhesség korai 

szakaszában is a lehető legegészségesebben él a nő, azzal csökken a magzat elvesztésének kockázata. 

OlvasmányVetélés

lasztják el a tejbe kerülő anyagokat. Számos gyógy-

szer és élvezeti szer hatóanyaga is belekerül a tejbe, 

ezért ilyenkor csak az orvos által előírt gyógyszer 

szedhető, és az alkoholfogyasztásról, dohányzásról 

is le kell mondani. A kávé csak mértékkel fogyaszt-

ható, mert a koff ein is belejut az anyatejbe. 

ÚJ FOGALMAK

Koriongonadotropin, szülési fájás, császármetszés, születésszabályozás, fogamzásgátlás, megszakított 

közösülés, gumi óvszer, méhen belüli fogamzásgátlás („spirál”), hormonális fogamzásgátlás, terhesség-

megszakítás, meddőség, mesterséges ondóbevitel, lombikbébiprogram, embrióbeültetés, genetikai 

 tanácsadás, terhesgondozás

1 Hogyan változik terhesség alatt az ivari hormo-

nok termelése?

2 A ma használt terhességi tesztek megjelenése 

előtt a terhességet hím békák vagy nőstény 

egerek használatával mutatták ki. Nézz utána, és 

magyarázd el a két módszer elvi hátterét!

3 Mely hatásokra indul el a szülés?

4 Sorold fel a születésszabályozás módszereit, 

s nevezd meg előnyeiket és hátrányaikat!

Kérdések és feladatok

5 Az esemény utáni tablettákról gyakran olvas-

hatjuk, hogy csak a terhességmegszakításnál 

tekinthetők kedvezőbb megoldásnak. Hogyan fej-

tik ki hatásukat, s milyen mellékhatásokkal lehet 

számolni használatuk után, s mik a mellékhatá-

saik?

6 Párban vagy kiscsoportban készítsetek prezen-

tációt a meddőség lehetséges okairól!

7 Gyűjtsd össze, hogy milyen életmódbeli taná-

csokat érdemes egy nőnek betartania, ha gyer-

mekvállalást tervez, aztán pedig terhessége idején!

151

S
za

p
o

ro
d

á
s,

 s
ze

xu
al

it
á

s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   151NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   151 2020. 03. 19.   15:33:232020. 03. 19.   15:33:23



A születéssel befejeződik az ember méhen belüli, 

embrionális és magzati fejlődése, és kezdetét veszi 

a méhen kívüli, posztembrionális fejlődés, amely a 

felnőttkor eléréséig, majd később a halálig tart. 

A születés utáni élet több szakaszra osztható, ame-

lyek sajátos biológiai és pszichés tulajdonságokkal 

jellemezhetők.  

Újszülöttkor 

Az újszülöttkor a méhen kívüli élet első szakasza, 

amely 4 – 6 hetes korig tart. Az újszülöttnek alkal-

mazkodnia kell a rendkívüli mértékben megválto-

zott külső körülményekhez (28.3. ábra). Anyagcse-

réje, szívverése élénk, légzése még nem teljesen 

szabályos. Hőszabályozása fejletlen, ezért melegen 

kell tartani. Sokat alszik, szinte csak a szoptatás 

idején ébred fel. Születési súlyához képest valame-

lyest csökken a testsúlya. 

Csecsemőkor 

A csecsemőkor az első életév végéig tart, és ebben 

az időszakban a legnagyobb a növekedés és a fejlő-

dés üteme. A csecsemő megtanulja a legfontosabb 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokat, így a fogást, 

a felülést, a mászást és a járást (29.1. ábra). Megje-

lennek az első tejfogai, felismeri családtagjait,  kezdi 

megérteni a beszédet, és maga is elkezd gagyogni. 

Az anyatejről áttér a pépes, majd a szilárd táplálék-

ra, alvásigénye a hónapok előrehaladtával fokoza-

tosan csökken, de még így is eléri a napi 18-20 órát. 
Mekkora a testmagasság növekedésének 

 legnagyobb sebessége?

M

le

Az ember 
posztembrionális 
fejlődése

29.lecke

  Újszülöttkor
  Csecsemőkor
  Kisgyermekkor
  Kölyökkor
  Serdülőkor
  Ifj úkor és felnőttkor
  Öregkor
  A halál

29.1. ábra. Csecsemő

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   152NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   152 2020. 03. 19.   15:33:232020. 03. 19.   15:33:23



153

29. Az ember posztembrionális fejlődése

Kisgyermekkor 

A kisgyermekkor a hetedik életév végéig tart. A nö-

vekedés üteme lassul, a testarányok jellegzetesen 

megváltoznak, mivel a fej növekedése elmarad a 

törzshöz és a végtagokhoz viszonyítva (29.2. ábra). 

Az anyagcsere mértéke, a légzés- és pulzusszám 

valamelyest csökken, de még mindig meghaladja a 

felnőttekét. 1,5–2 éves korra általában megjelenik 

az összes tejfog, és a korszak végén megindul a fog-

váltás is. Elsőként többnyire a felső metszőfogak 

cserélődnek maradandó fogakra. Az alvásigény napi 

12 órára csökken. Vezető tevékenységforma a játék, 

ami kiválóan alkalmas a környezet megismerésére, 

különböző szerepek gyakorlására. Az értelmi ké-

pességekben és az önfegyelemben nagyon nagy 

változások történnek. Megfelelő környezetben ro-

hamosan nő a kisgyermek szókincse, fejlődik em-

lékezete és gondolkodási készsége. Mindezt az is 

jelzi, hogy ebben az időszakban érik meg arra, hogy 

iskolába kerüljön, és megtanuljon írni, olvasni. 

29.2. ábra. A test arányainak változása a növekvő 
életkorral. Az ábra alapján add meg a fej/testmagasság, 

valamint a kar/testmagasság és a láb/testmagasság 

arányok változását az életkorral!

újszülött 3 éves 6 éves 12 éves felnőtt

Kölyökkor 

A kölyökkor, más néven kisiskoláskor a serdülés 

ko ráig tart, tehát lányoknál korábban fejeződik be, 

mint a fi úknál. A korszak közepétől ismét gyor-

sul a növekedés üteme, és ezzel együtt a fejlődő 

szervezet energiaigénye. A testtömegre vonatkoz-

tatott energiaszükséglet 30%-kal meghaladja a fel-

nőttekét, tehát nagyon fontos a megfelelő mennyi-

ségű és minőségű, főként fehérjékben és szénhid-

rátokban gazdag táplálék felvétele. A kölyökkort 

felfokozott mozgásigény jellemzi. Az alvással töl-

tött órák száma átlagosan 10 órára csökken. Jelen-

tősen fejlődik a logikai gondolkodás. 

Serdülőkor 

A serdülőkor (pubertás) hozza az ember életében a 

legviharosabb változásokat. A lányoknál 11–14, a 

fi úknál 13–15 éves korban kezdődik (29.3. ábra). 

A hormonális szabályozás átalakulásának köszön-

hetően bekövetkezik a nemi érés, megkezdődik a 

másodlagos nemi jellegek kifejlődése, a férfi as, il-

letve a nőies testalkat kialakulása. Nemcsak a test 

változik szembetűnően, hanem a személyiség is. 

Gyökeresen megváltozik a gondolkodás, kialakul az 

igény az ok-okozati összefüggések feltárására. Fon-

tos lépés a felnőtté válás felé, hogy nő a serdülők 

igénye a szabadságra és az önállóságra, erősödik az 

öntudatuk. Sokkal kritikusabban szemlélik környe-

zetüket, kevésbé fogadják el szüleik és a felnőtt 

társadalom véleményét. Érzelmi életük gyakran ki-

egyensúlyozatlan, hangulatuk, kedélyállapotuk 

gyorsan változik. Szorosan kötődnek társaikhoz, és 

erős az igényük a velük való azonosulásra. Hajla-

mosak a szélsőséges magatartásra, a felnőttekkel 

való szembefordulásra. Éppen ezért ez a kor sok 

veszélyt is rejt magában, hiszen nem véletlen, hogy 
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29.4. ábra. Az első menstruáció jelentkezésének ideje.
Az ábráról leolvasható adatokból számítsd ki, mennyivel 

csökkent az első menstruáció jelentkezésének ideje 1840 és 

1860, valamint 1940 és 1960 között!

29.3. ábra. A testmagasság növekedésének sebessége az 
ifj úkorig. Az ábráról leolvasható adatok alapján 

magyarázd meg, miért alacsonyabbak a nők a férfi aknál! 

Számítsd ki, átlagosan mennyi a különbség!
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29. Az ember posztembrionális fejlődése

sokan a serdülőkorban szoknak rá a dohányzásra, 

próbálják ki a kábítószert. 

Az utóbbi évszázadban feltűnt jelenség az akce-

leráció, a testi fejlődés és növekedés felgyorsulása. 

Az akceleráció következtében az egymást követő 

nemzedékek egyre fi atalabb életkorban érik el vég-

leges fejlettségüket és testméretüket. Már az új-

szülöttek mérete is nagyobb, mint a korábbi generá-

cióké. A tejfogak hamarabb jelennek meg, és a 

fogváltás korábban történik. A nemi érés is fi atalabb 

életkorban kezdődik, mint a szülőknél (29.4. ábra). 

Ráadásul a végleges testmagasság is nemzedékről 

nemzedékre egyre nagyobb (29.5. ábra). A felnőtt-

kori testmagasság nemzedékről nemzedékre törté-

nő növekedését szekuláris trendnek nevezzük. 

Mindez valószínűleg a javuló életszínvonallal, a 

jobb, fehérjében gazdagabb táplálkozással függ ösz-

sze, aminek következtében az életkörülmények 

egyre kevésbé korlátozzák a genetikai adottságok-

ból adódó fejlődési lehetőségeket. A mérések arra 

utalnak, hogy az utóbbi években az akceleráció las-

sul, és a testméret sem növekszik tovább. 

Ifjúkor és felnőttkor 

Az ifj úkor a serdülőkor végétől a 20–25. életévig 

tart. Ekkor alakulnak ki a felnőttekre jellemző vég-

leges testméretek, befejeződik a növekedés. Kiala-

kul a felnőtt személyiség, amikor az ember nemcsak 

testileg, hanem lelkileg is alkalmassá válik a család-

alapításra, gyermeknevelésre. 

A felnőttkor a 60–65. életévig tart. Ebben az 

időszakban éri el az ember legnagyobb teljesítőké-

pességét, mind fi zikai, mind pedig szellemi téren 

(29.6. ábra). A felnőttkor végén bekövetkező hor-

monális átalakulás mindkét nemben testi és lelki 

változásokat is okoz. A fi zikai gyengülés elkerülhe-

tetlen, de a rendszeres testmozgással jelentősen 

lassítható, a szellemi hanyatlás azonban nem tör-

vényszerű: az aktív szellemi tevékenység és az aktív 

életmód segít megtartani a gondolkodás frissességét. 

Öregkor 

Az öregkorra általános testi hanyatlás jellemző. 

A bőr ráncosodik, a csontok törékenyebbé válnak, 

az izmok tömege és ezzel együtt a testi erő csökken. 

A haj megőszül, romlik a látás és a hallás, gyengül 

az ellenálló képesség a kórokozókkal szemben. 

A szellemi frissesség megőrzésében sokat segít, ha 

az idős ember aktív életet él, olvas, tanul, rendsze-

resen mozog, társaságba jár (29.7. ábra). 

Az öregedéssel kapcsolatos biológiai változások 

legfontosabbika a szervezet vízvesztése. A bőr víz-

megkötő képessége és rugalmassága csökken, ennek 

következménye a ráncok megjelenése. A szív is ve-

szít súlyából, és ha érelmeszesedés szűkíti a koszo-

rúereket, akkor teljesítménye csökken. Ez pedig 

kedvezőtlenül befolyásolja más szervek, különösen 

a legbőségesebb vérellátású szervek működését: a 

májat, a vesét és a mozgásszerveket. Emiatt a káros 

anyagok lebontása és kiválasztása is lassul. A por-

cok kopása és elmeszesedése a mozgást nehezíti, a 

bordaporcok elmeszesedése miatt pedig a mellkas 

rugalmassága csökken, ami a légzést befolyásolja 

kedvezőtlenül. A hanyatlás lassítható a tudatos, 

egészséges táplálkozással, az észszerű testedzéssel. 

Az érzékszervi problémák közül legzavaróbb a látás 

és a hallás gyengülése. A szemlencse rugalmasságá-
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29.5. ábra. Fiatal felnőtt férfi ak testmagassága Magyar-
országon. Az ábráról leolvasható adatokból számítsd ki, 

mennyivel változott a férfi ak átlagos testmagassága 1870 

és 1900, valamint 1970 és 2000 között!

29.6. ábra. A felnőttkorúak teljesítőképessége 
a legnagyobb

154

S
za

p
o

ro
d

á
s,

 s
ze

xu
al

it
á

s

NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   154NT_17821_bio_12e_2020-03.indd   154 2020. 03. 19.   15:33:292020. 03. 19.   15:33:29



155

29. Az ember posztembrionális fejlődése

nak csökkenése miatt a 40–50. életév között szük-

ségessé válik az olvasószemüveg. Az életkor 

előrehaladtával az emlékezet gyengülését sokáig 

kompenzálja a tapasztalat és a megfontoltság. 

A memóriaromlás rendszeres tanulással, gondol-

kodtató feladatok, problémák megoldásával jelen-

tősen lassítható. 

ÚJ FOGALMAK

Újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, kölyökkor, serdülőkor, ifj úkor, felnőttkor, öregkor, akcelerá-

ció, szekuláris trend, klinikai halál, biológiai halál, szívmasszázs

1 Mi a magyarázata annak, hogy az újszülötteket 

feltűnően melegen öltöztetik és takarják?

2 Foglald össze a serdülőkor legfontosabb testi, 

pszichés és mentális változásait!

Kérdések és feladatok

3 Mi az akceleráció, és mi lehet az oka?

4 Mi a különbség a klinikai és a biológiai halál 

között?

29.7. ábra. Időskorban fontos a tevékeny élet

A halál 

Az emberi élet elkerülhetetlen velejárója a halál. 

A szív megállása, vagyis a klinikai halál következ-

tében megszűnik a szövetek vérellátása, az oxigén 

hiányában pedig a sejtek pusztulni kezdenek. Oxi-

gén nélkül elsőként az idegsejtek károsodnak, ilyen 

körülmények közt mindössze néhány percig ma-

radnak életképesek. Ha a vérkeringés nem indul 

meg, akkor ezt követőn az idegrendszer megfordít-

hatatlanul károsodik, és ezzel bekövetkezik a bio-

lógiai halál. Előfordul, hogy valamilyen szerencsét-

lenség – pl. baleset vagy ún. hirtelen szívhalál – 

 miatt az egyébként működőképes szervezetben a 

szív pumpafunkciója leáll. Ilyen esetekben szó sze-

rint élet-halál kérdése, hogy a szívet sikerüljön eb-

ben a pár percben újraindítani, vagy legalábbis 

 külső szívmasszázzsal (a mellkas rendszeres, szak-

szerű összenyomásával) és mesterséges lélegeztetés-

sel a vér keringését és oxigéntartalmát fenntartani 

addig, amíg a szívműködés helyreáll.

Olvasmány
Külön etikai kérdéskört képvisel a gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő emberek esete. A tech-

nikai berendezések és a gyógyszerek segítségével hosszú ideig fenntarthatók az életfunkciók akkor is, 

amikor a beteg ember már alig vagy egyáltalán nem képes aktív tevékenységet folytatni, az igényei szerin-

ti életet élni. Közismert és széles körben vitatott probléma az eutanázia kérdése. A magyar jogszabályok 

szerint a cselekvőképes beteget megilleti az életet fenntartó ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak 

elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Ez a passzív eutanázia. A beteg az életmentő, 

életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén is jogosult szenvedéseinek, fájdalmainak enyhítésére. Elő-

fordul az aktív eutanázia iránti igény is: a haldokló beteg vagy hozzátartozója a nem csillapítható fájdalmak 

megszüntetése érdekében az orvostól a szenvedéssel teli élet megrövidítését kéri. Noha egyes államokban 

az aktív eutanázia is engedélyezett, a saját vagy más életéről való döntés joga súlyos erkölcsi kérdésként 

vetődik fel, amelyre megnyugtató válasz aligha várható. 

Eutanázia
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29. ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

A férfi  ivari működések során a páros here csator-

narendszerében folyamatosan, naponta több tízmil-

liós számban termelődnek hímivarsejtek, ostoros 

spermiumok. A herecsatornákban meiózissal kelet-

kező sejtek mindegyike spermiummá diff erenciá-

lódik. Érésük a mellékherében fejeződik be, s ott 

tárolódnak. Magömléskor, tehát az ejakuláció során 

az ondóvezetéken keresztül jutnak a húgycsőbe, s 

közben hozzájuk keveredik az ondóhólyagok, majd 

a prosztata váladéka is. Az így létrejött ondó a 

húgycsőnyíláson át hagyja el az erektált hímvesszőt. 

A hímivari működések szabályozását, valamint a 

férfi as ivari jellegek kialakítását a hipotalamusz és 

a hipofízis közreműködésével a herében termelődő 

tesztoszteron hormon végzi. 

A termékeny életkorú nők ivari működései cik-

lusosak. A páros petefészekben magzati korban 

elkezdődik és leáll az ősivarsejtek meiózisa. Az így 

kialakult több százezernyi petesejtkezdemény 

(oocita) a körülvevő hámsejtekkel együttesen tü-

szőket hoz létre. Az ivarérés után átlagosan 28 na-

ponta egy-egy tüsző – a benne levő petesejtkezde-

ménnyel együtt – érésnek indul. Az érett tüsző a 

ciklus közepén megreped, és belőle a petehámsej-

tekkel övezett oocita a petevezetékbe kerül. Ennek 

csillós hámszövete és perisztaltikája továbbítja a 

sejtegyüttest a méh felé. Közben a méh nyálkahár-

tyája megvastagszik, ezáltal alkalmassá válik az 

esetleg képződő zigótából fejlődésnek induló csíra 

befogadására. 

Érése közben a tüsző ösztrogén hormont termel, 

a megrepedt tüsző maradványából kialakuló sárga-

testben pedig az ösztrogén mellett progeszteron is 

képződik. Megtermékenyítés hiányában a sárgatest 

elsorvad, a méhnyálkahártya pedig vérzés kíséreté-

ben leválik, ez utóbbi folyamat a menstruáció. 

Ha a közösüléskor a hüvelybe kerülő spermiu-

mok ostoruk mozgásával bejutnak a méh üregén 

keresztül a petevezetékbe, ott megtörténhet a meg-

termékenyítés. Ennek hatására a petesejtkezde-

mény meiózisa befejeződik, a képződő négy sejt 

közül az egyikből petesejt alakul ki, melynek mag-

ja egyesül a spermiuméval. A hímivarsejt magjának 

behatolásakor a peteburok gyorsan átalakulva a to-

vábbi megtermékenyítés lehetőségét megszünteti. 

A zigóta osztódni kezd, utódsejtjei néhány sejt-

ciklus után diff erenciálódnak. A barázdálódás ré-

vén szedercsíra alakul ki, majd létrejön az üreges 

hólyagcsíra, amely pár nap múlva beágyazódhat a 

méh nyálkahártyájába. A hólyagcsíra belső sejtcso-

portja, az embriócsomó sejtjei létrehozzák egyrészt 

az embriópajzs nevű sejtlemezt, másrészt a belső 

magzatburkot (amnion). Az embriópajzs és az am-

nion veszi körbe az amnionüreget, amelyet magzat-

víz tölt ki. Az embriópajzs osztódó, diff eren ciálódó 

sejtjeiből formálódik az embrió, amely lassan bele-

nő az amnionüregbe, így a magzatvíz veszi körül. 

A hólyagcsíra külső sejtrétegéből kialakuló külső 

magzatburok (korion) koriongonadotropin hor-

mont termel, amely biztosítja a sárgatest fennma-

radását. A sárgatest progeszteron hormonja lehető-

vé teszi a méhnyálkahártya további fejlődését és 

működését, valamint a terhesség fennmaradását. Az 

ösztrogének az agyalapi mirigy felé irányuló nega-

tív visszacsatolással gátolják az FSH termelődését, 

ezáltal a további tüszőérést, így a várandós nőben 

új terhesség nem alakulhat ki. A külső magzatbu-

rok és a méhnyálkahártya összenő, és közösen lét-

rehozzák a méhlepényt, amely a köldökzsinór erei 

révén kapcsolódik a magzathoz. A méhlepényben 

az anya és a fejlődő magzat vére között élénk anyag-

forgalom zajlik, ez biztosítja az utód ellátását. A ki-

alakuló méhlepény átveszi a szteroidhormon-ter-

melés szerepét a sárgatesttől. 

A terhesség kilenc hónapja után az érett magzat 

megszületik. A szülés során az oxitocin hormon 

hatására a méh izomzata ritmusos összehúzódáso-

kat végez, ennek következtében az újszülött kitoló-

dik a méh üregéből. Röviddel ez után a méhfalról 

levált méhlepény is világra jön. 

A születéssel kezdetét veszi a posztembrionális 

fejlődés. Életkora változásával az ember testi, lelki 

és gondolkodási jellemzői jellegzetesen alakulnak. 

Az ember serdülőkori egyedfejlődésének sebessége 

és egyes testméretbeli jellemzői a társadalmi kör-

nyezet, a táplálékellátottság változásával módosul-

nak, ez a jelenség az akceleráció, illetve a szekuláris 

trend.

A nemi úton terjedő betegségek érintettjei gyak-

ran panaszmentesek, ezek az egyének tudtukon 

kívül terjesztik a kórt. Ilyen lehet a legveszélyesebb 

nemi betegség, a szifi lisz is. Fertőzés után először 

a nemi szervek fájdalmatlan kisebesedése jelentke-

zik, amely magától is elmúlik, később azonban 

szinte minden szervet megbetegít a kórokozó. 

A gonorrhoea (tripper) gennyes vagy nyákos fo-

lyást okoz, de a betegség tünetmentes is lehet. 

A gombás fertőzés viszketéssel, égő érzéssel, a 

 külső nemi szervek duzzanatával járhat. A nem fer-

tőző betegségek közül ki kell emelni az ivarszervek 

és az emlő daganatait, amelyek szűréssel korai ál-

lapotban diagnosztizálva időben kezelhetők.
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29. Összefoglalás

1 Ellenőrizd anatómiai tudásodat: nevezd meg az 

ábrákon betűkkel jelölt részleteket!

Kérdések és feladatok

6 Ismereteid és a 27.5. ábra alapján válaszolj a 

következő kérdésekre!

a) Mi található a korionbolyhok belsejében?

b) A terhesség második felében mely szerv alkotá-

sában vesznek részt a korionbolyhok?

c) Nevezd meg az anya és az embrió közti anyag-

forgalom lezajlásának pontos helyszínét!

7 Készíts felelettervet a méhlepény kialakulásáról 

és szerepéről!

8 Miért nem fullad meg a magzat, noha folyadék 

veszi körül?

9 Projektfeladat. Párban vagy kiscsoportban írja-

tok naplót a méhen belüli fejlődésről! A téma 

felkutatása után egyes szám első személyű fogalma-

zásban készítsetek mintegy 3000 szót tartalmazó 

dokumentumot, fényképekkel illusztrálva. A folya-

matok, események bemutatása a megtermékenyítés 

után kezdődjön és a születéssel érjen véget!

10Projektfeladat. Párban vagy kiscsoportban 

készítsetek ismeretterjesztő cikket és pre-

zentációt a szexuális úton terjedő betegségekről! 

A dokumentumok történeti visszatekintést is tar-

talmazzanak: az emberi történelem során mely ese-

mények játszottak szerepet e kórok terjedésében?

11Projektfeladat. Párban vagy kiscsoportban 

készítsetek szakszerű ismeretterjesztő cikket 

és prezentációt az alábbi témák valamelyikéből 

vagy – a fejezet témakörén belül – egy általatok 

választott témából! 

a) A születésszabályozás módszerei. (A dokumentum 

rövid történeti áttekintéssel kezdődjön, és a nap-

jainkban ismeretes módszerek mechanizmusát, elő-

nyeit, esetleges hátrányait mutassa be. Előretekint-

ve a jövőbeli lehetőségeket is megemlíthetitek. 

Hívjátok fel a fi gyelmet arra, hogy a születésszabá-

lyozás és a fogamzásgátlás mást jelent!) 

b) Az ember embrionális fejlődése. 

c) A meddőséget korrigáló lehetséges orvosi beavatko-

zások. (Ne mulasszátok el ezeknek a gyógykezelési 

módoknak a biológiai hátterét, lehetősé geit ismer-

tetni. Utaljatok az esetleges hátrányokra is! Ahol 

fölvetődnek ezekhez kapcsolódó etikai problémák, 

azokat is elemezzétek!)

2 Mi a női ivari működések ciklusosságának alap-

vető oka?

3 Az alábbi táblázatban szereplő hormonok egy 

ember ivarszerveire hatnak. Írd le a táblázatban 

kisbetűkkel jelölt fogalmakat! A táblázat ismétlődő 

betűjelzései ugyanazon fogalmat jelölik. 

A hormon fel-

szabadulásának 

helye

A hormon 

neve

Melyik 

ivarszervre 

hat a hor-

mon?

A hormon 

hatása az 

ivarszerv 

működésére

agyalapi mirigy 

elülső lebenye

a) b)
ovulációt 

idéz elő

c) b) –

agyalapi mirigy 

hátsó lebenye
d) e) f )

 4 A sárgatest egészséges emberben milyen felté-

telek között marad fenn tartósan, és mely élet-

tani körülmények biztosítják a fennmaradását?

5 Készíts táblázatot, amely a petefészekben kép-

ződő hormonokat mutatja be! A táblázat tar-

talmazza a hormonok pontos termelődési helyét és 

idejét, a termelődést befolyásoló hatásokat, továbbá 

a hormon hatásait és biológiai jelentőségét!

A

B
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D

E

F G H
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29. ÖsszefoglalásGenet ika

OlvasmányA kezdetek

A genetika az öröklődés törvényszerűségeit kutató 

tudomány, amely vizsgálati módszereit tekintve 

alapvetően három nagy területre osztható. A klasz-

szikus genetika azt vizsgálja, miként adódnak át az 

élőlények tulajdonságai a szülőkről az utódok-

ra, egyik nemzedékről a másikra. A mole-

kuláris genetika az öröklődés biokémiai 

hátterét igyekszik felderíteni. Azoknak 

a molekuláknak a felépítését és műkö-

dését vizsgálja, amelyeknek szerepük 

van az öröklődő információk tárolá-

sában, átadásában és megnyilvánulá-

sában. A populációgenetika pedig a 

népességek, más szóval populációk ge-

netikai összetéte lének változását, a vál-

tozás okait kutatja. 

Az emberek évezredek óta tudják, 

 tapasztalják, hogy a szülők tulajdonságai 

megjelennek az utódokban, de a tulajdonságok 

öröklődésének hátterét egészen a 20. századig nem 

 sikerült megfejteni. Az öröklődés természetére vo-

natkozóan két korabeli elgondolást érdemes fel-

idézni. Az egyik, a 17–19. században elterjedt nézet 

(preformacioniz mus) szerint az ivarsejtek 

valamelyikében előre megformált, apró 

emberke – homunculus – található, 

amely a méhen belüli fejlődése során 

csupán növekszik. A „pángenezis” 

elméletét elsőként ókori görög fi lo-

zófusok fogalmazták meg. Szerintük 

az ivarsejtekbe láthatatlanul apró da-

rabokból álló testrészek áramlanak, és 

ezekből alakul ki az embrió. Érdekes 

tény, hogy a pángenezis teóriájának egyik 

változata Charles Darwin nevéhez fűződik, 

aki evolúciós elméletét próbálta ily módon 

alátámasztani. Elképzelése szerint a külön-

böző szervek által létrehozott apró részecskék, 

„csírácskák” (gemmulák) egyesülnek az ivar-

sejtekben, és keveredésükből alakul ki az emb-

rió teste. Úgy vélte, hogy a csírácskák folyama-

tosan képződnek az egyedek élete során, de 

nem állandóak, tulajdonságaik változnak. 

A csírácskák folytonos változásában látta 

Darwin az egy fajba tartozó egyedek sok-

féleségének okát. 

Az öröklődés törvényszerűségeinek le-

írása Gregor Mendel osztrák tudós nevé-

hez fűződik. Korszakalkotó örökléstani felfedezé-

seiért a genetika atyjaként tiszteli az utókor. Ágos-

ton-rendi szerzetesként a csehországi Brnóban 

szolgált, egy kolostorban végezte híres kí-

sérleteit. A veteményborsó hét tulaj-

donságának öröklődését vizsgálta 

egymást követő nemzedékekben. 

Különböző tulajdonságokban 

(pl. virágszín, maghéj, mag 

alakja, termés alakja) eltérő 

növé nyeket keresztezett egy-

mással, és írta le a jellegek 

öröklődését. Kísérleteinek 

eredményeit matematikai sta-

tisztikai módszerekkel elemez-

te. Munkájáról 1865-ben tartott 

előadást a Brnói Természetvizsgá-

lók Egyesületének ülésén. Előadá-

sának anyagát 1866-ban meg is 

jelentette egy tudományos folyó-

iratban „Kísérletek nö vényhib ri-

dek kel” címen. 8 éven át végzett igen alapos kuta-

tásából arra következtetett, hogy a tulajdonságok 

öröklődéséért „faktorok” (= tényezők) felelősek. 

Minden egyes tulajdonságra vonatkozóan a vete-

ményborsó 2-2 faktort tartalmaz, amelyek egy nö-

vényben lehetnek egyformák, de különbözőek is. 

A faktorok közül minden jellegre nézve csak 1-1 

kerül be az ivarsejtekbe. A faktorok szétválása és 

kombinálódása az utódokban  véletlenszerű. Mendel 

feltételezte, hogy a különböző tulajdonságokat ki-

alakító faktorok egymástól függetlenül öröklődnek. 

(Ez utóbbi következtetéséről később kiderült, hogy 

csak korlátozottan érvényes.)

A Mendel által faktoroknak nevezett egységek 

mai szóhasználattal a gének, változatai pedig az 

allélok. Ma már azt is tudjuk, hogy a meiózis ered-

ményeként kerül minden faktorból (génből) 1-1 

példány az ivarsejtekbe. Az utódokban így az apai 

és az anyai eredetű gének, azok változatai kombi-

nálódnak. 

Mendel sajnos nem érhette meg azt az időt, 

amikor a tudomány művelői felismerték munkájá-

nak jelentőségét. 1868-ban a kolostor apátja lett, 

felhagyott a kutatással, és többé nem számolt be 

újabb tudományos eredményekről. 1900-ban három 

tudós is megismételte kísérleteit, és igazolta meg-

állapításait. 
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Apró emberke 
(homunculus) 
a hímivarsejt feji 
részében egy 
17. századi 
ábrázoláson

Gregor Mendel
(1822–1884)
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29. Összefoglalás

 Genetikai alapfogalmak  A mendeli öröklődés  Egy gén, egy tulajdonság 

 Nemhez kötött öröklődés  Génkölcsönhatások  Kapcsolt és extranukleáris 

öröklődés  Az emberi öröklődés  Epigenetika  Új utakon

Azt, hogy a mendeli faktorok a kromoszómákon 

találhatók, Th omas Hunt Morgan fedezte fel 

1910-ben. Morgan New Yorkban a Columbia Egye-

tem állattani tanszékén dolgozott. Ecetmuslicákat 

(Drosophila melanogaster) tenyésztett, próbálta fel-

deríteni a tulajdonságokat meghatározó gének 

anyagi összetételét. Az 

ecetmuslica szerencsés 

választásnak bizonyult 

a genetikai kísérletek-

hez. Egyetlen muslica-

pár a párzást követően 

nagyszámú, akár 100 

utódot is létrehoz, és 

egyedfejlődésük gyors, 

10 napon belül ivarérett 

rovarok kelnek ki a 

bábból. Egyetlen év 

alatt akár 20-30 nem-

zedék vizsgálatára is 

lehetőség nyílik, nem 

kell egy egész évet vár-

ni az újabb nemzedékekre, mint például a vetemény-

borsó esetén. Az ecetmuslica tulajdonságai is válto-

zatosak (pl. szemszín, testszín, szem alakja, szárny 

alakja) és mikroszkópos vizsgálattal könnyen azo-

nosíthatók. Így a keresztezési kísérletekben öröklő-

désük viszonylag könnyen nyomon követhető. Az 

ecetmuslica szöveti sejtjeiben 4 pár jól megkülön-

böztethető kromoszóma található, köztük 1 pár 

ivari kromoszóma (nőstények XX, hímek XY). 

A tudományos sikert azok a fehér szemű hím 

ecetmuslicák hozták, amelyeket Morgan egyik nap 

felfedezett tenyészetében. Kíváncsi volt, hogyan 

öröklődik tovább ez a szokatlan tulajdonság a kö-

vetkező nemzedékekre. Kísérletei minden kétséget 

kizáróan arra a meglepő eredményre vezettek, hogy 

a szemszínt kialakító gén az X ivari kromoszómán 

található. Ez azért is érdekes volt, mert Morgan 

korábban elvetette azt a lehetőséget, hogy az örök-

lődésért felelős gének a kromoszómákon lennének. 

Eredményei alapján Morgan megváltoztatta koráb-

bi álláspontját, és megfogalmazta az öröklődés 

kromoszómaelméletét. Kimondta, hogy a gének a 

kromoszómákon helyezkednek el. Azt is megálla-

pította, hogy egy kromoszómán nagyon sok gén 

található, és azok együttesen öröklődnek tovább, 

vagyis kapcsolódási csoportot alkotnak. Ezért az 

egy kromoszómán található gének nem függetlenül 

öröklődnek egymástól. A kísérleti eredmények 

azonban azt mutatták, hogy a kapcsolódás nem tel-

jes, az utódokban a tulajdonságok olyan kombiná-

ciói is megjelentek, amelyeket sem az apai, sem az 

anyai kromoszómák nem hordoztak. Megfi gyelte, 

hogy az ivarsejtek képződésekor a homológ kromo-

szómák egyes szakaszai átkereszteződnek. Feltéte-

lezte, hogy az átkereszteződés során a kromoszó-

mák egyes szakaszai kicserélődnek egymással. Bi-

zonyította, hogy a sajátos apai és anyai jellegeket 

keverten tartalmazó, úgynevezett rekombináns utó-

dok gyakoriságából következtetni lehet a vizsgált 

gének egymáshoz viszonyított helyzetére a kromo-

szómán, így az adatok felhasználhatók kromoszó-

matérképek készítésére. Morgan felfedezéseiért 

1933-ban Nobel-díjban részesült. 

Azt, hogy a homológ kromoszómák között va-

lóban történhet allélkicse rélő dés, elsőként Barba-

ra McClin tock és munkatár-

sai bizonyították kukoricával 

végzett sejttani kísérleteikben 

1931-ben. Barbara McClin-

tock nevéhez fűződik az ún. 

mozgó genetikai elemek 

(transz  pozonok) felfedezése 

is (1948). A mozgó genetikai 

elemek jelentőségét csak az 

1970-es években ismerték fel 

a biológusok. Barbara McClin-

tock korszakalkotó munkás-

ságát 1983-ban Nobel-díjjal 

ismerték el.

Th omas Hunt Morgan
(1866–1945)

Fehér szemű 
ecetmuslica

Vörös szemű 
ecetmuslica

Barbara McClintock
(1902–1992)
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Haploid – Olyan sejt vagy szervezet, amelynek 

kromoszómakészlete egyszeres, vagyis a fajra jel-

lemző különböző alakú és működésű kromoszó-

mákból egyet-egyet tartalmaz. 

Diploid – Olyan sejt vagy szervezet, amelynek kro-

moszómakészlete kétszeres, vagyis a fajra jellemző 

különböző alakú és működésű kromoszómákból 

kettőt-kettőt tartalmaz. 

Ebben a fejezetben a klasszikus genetika eredmé-

nyeivel, vizsgálati módszereivel ismerkedünk meg, 

és felidézzük az öröklődés alapvető törvényszerű-

ségeinek – korábbi tanulmányaitokból már ismert – 

molekuláris biológiai hátterét is. Tudjuk, hogy az 

élőlények tulajdonságait végső soron a sejtjeikben, 

a szervezetükben lejátszódó biokémiai átalakulások 

alakítják ki. Ezeket az átalakulásokat enzimek ka-

talizálják, az enzimek aminosavsorrendjét pedig a 

DNS meghatározott szakaszai, a gének, illetve 

azok eltérő bázissorrendű változatai, alléljai hatá-

rozzák meg. A géneket tartalmazó DNS-moleku-

lák a kromoszómákban találhatók. A sejtosztódás 

során a kromoszómák bekerülnek az utódsejtekbe, 

ami azt jelenti, hogy a gének és végső soron az ál-

taluk meghatározott tulajdonságok öröklődnek. Az 

egyes gének hatásának kifejeződését (expresszióját) 

az élőlények tulajdonságaiban sokféle tényező, így 

a környezet is befolyásolja. 

A klasszikus genetikai vizsgálatok célja annak 

felderítése, miként öröklődnek az élőlények külön-

böző tulajdonságai egyik nemzedékről a másikra. 

Hány gén vesz részt az egyes jellegek kialakításá-

ban? Milyen kölcsönhatások érvényesülnek a gének 

alléljai között, milyen szerepe van a jellegek kiala-

kulásában a környezetnek stb.?

Genetikai állomány 

Az ivarosan szaporodó élőlények teste egyetlen 

sejtből, a megtermékenyítés során kialakuló zigó-

tából indul fejlődésnek. Az ivarsejtek haploidok, 

az ivarsejtek összeolvadásával létrejövő zigótában 

megtalálhatók a petesejtből származó anyai és a 

hímivarsejtből származó apai eredetű kromoszó-

mák. A zigóta és a belőle kialakuló szöveti sejtek 

ezért diploidok. A zigóta tartalmazza a szervezet 

felépítésére vonatkozó genetikai információt. Ez a 

génállomány jelenti az egyed genotípusát, amely-

nek összehangolt működése alakítja ki az élőlény 

megjelenési formáját, mérhető, megfi gyelhető, ki-

Hogyan lehetséges, hogy egyes macskafajták 

füle és a farka hideg időben egyre sötétebbé 

válik?

H

fü

v

Genetikai 
alapfogalmak

30.lecke

  Genetikai állomány
  Homozigóta – heterozigóta 
  Az öröklődés változatossága
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30. Genetikai alapfogalmak

mutatható alaki és működési sajátságait, más szóval 

fenotípusát (pl. szem- és hajszín, vércsoportok). 

A sejtmag kromoszómái az egyed genetikai ál-

lományának (= genomjának) mintegy 98%-át tar-

talmazzák. A sejtmagon kívül a mitokondriumokban 

és a színtestekben is található DNS, ez az extra-

nukleáris genom (sejtmagon kívüli génállomány). 

Homozigóta – heterozigóta 

A diploid szervezetek szöveti sejtjeiben az egyes 

gének túlnyomó része két-két példányban van jelen, 

alléljaik a homológ kromoszómák azonos szakasza-

in helyezkednek el. A homozigóta egyedek sejtjei 

a vizsgált génre nézve azonos allélokat tartalmaz-

nak. A heterozigóta egyedek sejtjeiben a vizsgált 

génre nézve két különböző allél található. A gene-

tikai leírásokban a különböző géneket más-más 

betűvel jelöljük (pl. A, B, C, D), egy gén alléljait 

pedig ugyanannak a betűnek valamilyen módon 

megkülönböztetett változataival (pl. A1 − A2 vagy 

A − a) (30.1. ábra). 

Az X- és az Y-kromoszóma génjeire nézve a hím 

egyedek jellemzően egy-egy allélt tartalmaznak, 

más szóval hemizigóták. A nőstények XX ivari 

kro moszómái homológok, vagyis a nőstények ezek-

re a génekre nézve is diploidok. 

Az öröklődés változatossága 

A legegyszerűbb esetekben, ilyen például a vete-

ményborsó virágszíne, a vizsgált tulajdonság kiala-

kításában egyetlen gén alléljai vesznek részt. A ve-

teményborsó virágszínét meghatározó génnek két 

allélváltozatát vizsgáljuk. Az A allél által kódolt 

enzim aktív centrumában megköti a színtelen 

előanyagot, és vörös festékanyaggá alakítja azt. Az 

a allél által kódolt enzim a génben történt mutáció 

miatt nem működőképes. A mutáció következtében 

a fehérje aminosavsorrendje és emiatt konformá-

ciója úgy változott meg, hogy a színtelen előanyag 

nem kötődik meg az enzim aktív centrumában, így 

nem is alakul át (30.2. ábra). 

A A

B b

apai 
eredetű 

kromoszóma

anyai 
eredetű 
kromoszóma

homozigóta 
AA genotípus

heterozigóta 
Bb genotípus

homológ kromoszómapár

30.1. ábra. Allélpárok egy diploid sejt homológ 
kromoszómáin. Az A génre nézve az egyed sejtjei 
homozigóták, mivel homológ kromoszómáin egyforma 
allélok (A és A) vannak. A B génre nézve az egyed 
heterozigóta, mert a génnek különböző alléljait (B és b) 
tartalmazza

G

C

A

T

A veteményborsó virágszíne 
vörös, ha a virágszínt kialakító 
gén A allélját tartalmazza. Fehér 
a virág akkor, ha sejtjeiben csak 
az a allél található meg 

30.2. ábra. A veteményborsó virágszíne

Számos esetben több gén együttműködése ala-

kítja ki a vizsgált jelleget (30.3. ábra). Ilyenkor fel 

kell deríteni, hogy a különböző gének és azok 

alléljai hogyan befolyásolják egymás hatását. Gyak-

ran egyetlen gén több tulajdonság kialakulására is 

hatással lehet (30.4. ábra). 

A fenotípus kialakulását nem csak a genotípus 

határozza meg, a DNS információtartalmának ki-

fejeződésére a környezetnek is hatása van (30.5. 

áb ra). A testméreteket (tömeg, magasság) például a 

A diploid szervezetekben előfordulhatnak olyan 

kromoszómák, amelyeknek nincs homológ párjuk. 

Ilyenek lehetnek például az ivari kromoszómák. 

Emlősökben a hím egyedek X- és Y-kromoszómái 

nem homológok, eltérő méretűek és alakúak. 
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30. Genetikai alapfogalmak

genotípuson túl befolyásolja a táplálék mennyisége 

és minősége is. Közismert, hogy a sportolás erősíti 

az izmokat. A rendszeres mozgás következtében 

kifejlődött izomzat azonban szerzett tulajdonság, 

ÚJ FOGALMAK

Genotípus, fenotípus, extranukleáris genom, homozigóta, heterozigóta, hemizigóta

1 Határozd meg röviden a következő fogalmakat: 

genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, 

hemizigóta!

2 Jellemezd a diploid szervezetek genetikai állo-

mányát!

3 Jelöld annak a diploid sejtnek a genotípusát, 

amely A génre nézve heterozigóta, egy másik 

kromoszómán levő B génre nézve homozigóta és 

egy harmadik kromoszómán helyet foglaló C gén-

Kérdések és feladatok
re nézve heterozigóta! Hányféle genotípusú ivarsejt 

jöhet létre erre a három génre nézve az egyed ivar-

szerveiben a meiózis során?

4 Jellemezd annak az egyednek a genotípusát, 

amelyik ABcD genotípusú hímivarsejt és Abcd 

genotípusú petesejt egyesülésével jött létre! A négy 

gén mindegyike más kromoszómán foglal helyet. 

Hányféle genotípusú ivarsejt jöhet létre erre a négy 

génre nézve az egyed ivarszerveiben a meiózis so-

rán?

30.3. ábra. A doberman kutyafajta szőrzetszínének 
kialakulása. A doberman barna vagy fekete szőrzet-
színét két gén alakítja ki. Az A gén által kódolt enzim 
(E1) színtelen előanyagból barna festékanyagot hoz 
létre, amit a B gén által kódolt enzim (E2) fekete 
pigmentté alakít

30.4. ábra. Az albinizmus. Az albínó egyedekben egy 
gén mutációja következtében nem képződik sötétebb 
színű pigment. Ezért testszőrzetük, bőrük, szemük 
szivárványhártyája festékhiányos. A festékhiányos 
állapot túlzott fényérzékenységgel is társul

30.5. ábra. A sziámi macskák szín mintázatának kialakulása. A sziámi macskák 
bundája születéskor egyszínű, füleik, mancsaik, orruk és farkuk sötét színezete 
csak később alakul ki. Sejtjeikben a sötét festék képződéséért felelős enzim 

hőérzékeny, kb. 32 °C-on működőképes. Ennél magasabb hőmérsékleten 
inaktiválódik. Ezért a macskáknak csak az átlagosnál (38 °C) alacsonyabb 

hőmérsékletű, könnyen lehűlő, kiálló testrészeiken képződik festék

nem öröklődik. Aktívan sportoló, fejlett izomzatú 

házaspár gyermeke, ha mozgásszegény életmódot 

folytat, nem lesz izmosabb az átlagosnál.
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Az öröklődés alapvető törvényszerűségeinek meg-

ismerését Gregor Mendel kísérleteinek áttekinté-

sével kezdjük. Mendel a veteményborsó 7 tulajdon-

ságának öröklődését vizsgálta: a virág színét (bíbor 

és fehér) és elhelyezkedését (végállású és tengelyes); 

a mag színét (sárga és zöld) és alakját (gömbölyű és 

ráncos); a termés színét (sárga vagy zöld) és alakját 

(sima és befűzött); a növény termetét (magas és 

alacsony). A faj és a tulajdonságok kiválasztása több 

szempontból is szerencsésnek bizonyult. Egyrészt 

azért, mert a fajnak számos változata van, amelyek 

jól megkülönböztethetők egymástól. Másrészt a 

növény önbeporzással (öntermékenyítés) is szapo-

rítható, ami azt jelenti, hogy megporzáskor a bibé-

re ugyanannak a virágnak a pollenjei kerülhetnek.
 

Mendel kísérleteinek leírása 

Keresztezési kísérleteiben Mendel a vizsgált jelleg-

re nézve homozigóta egyedeket használt. Két eltérő 

származású, a gén két különböző alléljára homozi-

góta csoport (jelölése AA és aa) keresztezéséből 

következtetett a kiválasztott jelleg öröklődésére. 

A keresztezések kiinduló egyedei a szülői nemze-

dék (jelölés: P, parentes = szülő) tagjai, leszárma-

zottaik pedig az első utódnemzedéket vagy első 

hibridnemzedéket (jelölése: F1, fi liales = gyermek) 

alkotják. Az F1 nemzedék egyedeinek leszármazot-

tai a második utódnemzedék, más szóval a máso-

dik hibridnemzedék (jelölése: F2) tagjai. 

Mendel több nemzedéken keresztül önbepor-

zással szaporította növényeit, így állította elő az 

általa vizsgált jellegekre nézve homozigóta (bel-

tenyésztett, tiszta származéksorú) egyedeket. Ami-

kor pedig ezeket az eltérő jellegű homozigóta egye-

deket (szülői nemzedék) keresztezte egymással, 

kiküszöbölte az önbeporzást. Azokról a növények-

ről, amelyekről magot akart gyűjteni (anyanövény) 

eltávolította a porzókat, és ecsettel kent virágport a 

bibéjükre a másik növény porzóiról. Az F1 nemze-

dékhez tartozó magvakat elültette, és megvizsgálta 

a belőlük kifejlődött növényeket. Ezt követően ön-

beporzással szaporította az F1 nemzedék egyedeit, 

így jutott az F2 nemzedékhez. 

Kísérleteiben sok egyeddel dolgozott, így ered-

ményeiben érvényesülhettek a nagy számok törvé-

nyei, vagyis a statisztikai valószínűségek. Mind-

egyik vizsgált jelleg esetében elvégezte a reciprok 

keresztezést, azaz a másik jelleget mutató növényt 

választotta anyanövénynek (pl. fehér virágút a bíbor 

helyett). 

  Mendel kísérleteinek 
leírása
  A veteményborsó virág-
színének öröklődése
  Mendel eredményei 
  Tesztelő keresztezés
  Két tulajdonság 
független öröklődése
  A Mendel-törvények

31.lecke

A mendeli 
öröklődés

Miként lehetséges, hogy két barna 

szemű embernek kék szemű 

 gyermeke születik?

M

sz

 gy
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keresztezett egymással, az F1 nemzedék minden 

egyede bíbor virágú lett. Az F1 nemzedék egyedeit 

öntermékenyítéssel szaporítva az F2 nemzedékben 

705 bíbor virágú és 224 fehér virágú utódot szá-

molt, ami 3 : 1 aránynak felel meg. Hogyan magya-

rázható ez az eredmény? A szülői nemzedék (P) 

tagjai az adott jellegre nézve homozigóták (AA, 

illetve aa), ezért haploid ivarsejtjeikbe csak egyféle 

allélt (A, illetve a) örökíthetnek (31.1. ábra). Így az 

F1 nemzedék valamennyi egyede heterozigóta (Aa) 

lesz. Mivel virágaik egyöntetűen bíbor színűek, 

megállapítható, hogy a bíbor virágszín az uralkodó, 

domináns jelleg, a fehér virágszín pedig a lappan-

gó, recesszív sajátság. Másként fogalmazva: a bíbor 

színt kialakító allél (A) a heterozigótákban elnyom-

ja a másik allél (a) hatását. A heterozigóta egyedek 

fenotípusát az uralkodó, más szóval a domináns 

allél határozza meg. A domináns allél jelenlétében 

a lappangó, recesszív allél hatása nem jut érvényre, 

rejtve marad. Az F1 nemzedék heterozigóta egyedei 

haploid ivarsejtjeik 50%-ában a domináns, 50%-

ában a recesszív allélt tartalmazzák. Ezért az F1 

egyedek egymás közti keresztezése 3 : 1 arányban 

bíbor és fehér virágú utódokat eredményez. 

A veteményborsó virágszínére domináns-recesz-         

szív öröklődés jellemző. A homozigóta domináns 

és a heterozigóta egyedek fenotípusa megegyezik, 

így a három lehetséges genotípushoz (példánkban 

AA, Aa, aa) csak kétféle fenotípus (példánkban bí-

bor, illetve fehér virágszín) tartozik. 

Mendel eredményei 

Mendel keresztezési kísérleteiben mind a hét vizs-

gált tulajdonság esetén azt tapasztalta, hogy az F1 

nemzedék egyedeiben mindig csak az egyik szülői 

tulajdonság jelenik meg, a másik rejtve marad. 

A recip rok keresztezések minden esetben ugyanezt 

az eredményt adták (31.2. ábra). Az F2 nemzedék 

egyedeit öntermékenyítéssel szaporítva a domináns 

és a recesszív jelleget mutató egyedek aránya mind-

egyik esetben megközelítőleg 3 : 1 volt. 

Mendel további vizsgálatokat is végzett az F2 

nemzedék egyedeivel. Öntermékenyítéssel szaporí-

totta őket, és azt tapasztalta, hogy a fehér virágú 

növények utódai kizárólag fehér virágúak. A bíbor 

virágú növények öntermékenyítése kétféle ered-

ményre vezetett. Egyharmaduk csak bíbor virágú 

utódokat hozott, kétharmaduk viszont 3 : 1 arány-

ban bíbor és fehér virágút (31.3. ábra). 

31.1. ábra. Domináns-
recesszív öröklésmenet. 
A veteményborsó virág-
színének öröklődése két 
nemzedéken keresztül. 
A táblázat áttekinthető 
formában mutatja az F1 
egyedek keresztezésének 
várható eredményét. Az 
ábra alján, az ún. Punnett-
tábla első sorában az F1 

nemzedék egyedei által termelt hímivarsejtek, első osz-
lopában a petesejtek lehetséges genotípusát tüntettük 
fel. Az ivarsejtek egyesülésével kialakuló diploid sejtek 
lehetséges genotípusát és az egyes genotípusok arányát 
szemlélteti a táblázat 

Mendel nagyon gondosan megtervezett és kivi-

telezett kísérleteinek az eredményeiből vonta le azt 

a következtetést, hogy a tulajdonságok öröklődésé-

ért „faktorok” (mai szóhasználattal gének) felelősek. 

Minden egyed az egyes tulajdonságokra vonatko-

zóan 2-2 faktort tartalmaz (diploid), amelyek az 

ivarsejtekben szétválnak egymástól. Az ivarsejtek 

felébe az egyik, felébe a másik faktor kerül (haploid 

sejtek). Az ivarsejtek egyesülésével az utódokba is-

mét két faktor kerül, helyreáll a diploid állapot. 

A veteményborsó virágszínének 

öröklődése 

Kövessük végig, mit tapasztalt Mendel a virágszín 

öröklődésének vizsgálatakor, és hogyan magyaráz-

hatók az eredmények!

Homozigóta bíbor virágú (jelölése: AA), illetve 

homozigóta fehér virágú (jelölése: aa) egyedeket 

×

×

hímivarsejtek

p
et

es
ej

te
k

F2

A a

A AA Aa

a Aa aa
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31.4. ábra. A tesztelő keresztezés. a) Ha a bíbor virágú 
egyed homozigóta (AA), akkor a tesztelő keresztezésből 
származó utódok mindegyike bíbor virágú. 
b) Heterozigóta (Aa) egyed esetén az utódok várhatóan 
50-50%-ban bíbor és fehér virágúak 

Tesztelő keresztezés 

Hogyan lehet egyszerűen megállapítani, hogy az F2 

nemzedék bíbor virágú borsói közül melyik hetero- 

és melyik homozigóta a virágszínre nézve? A meg-

oldás viszonylag egyszerű: az ismeretlen geno-

típusú egyedeket homozigóta recesszív egyedekkel 

kell keresztezni. Ez az eljárás a tesztelő kereszte-

zés (31.4. ábra). Ha a keresztezésből csak bíbor 

virágú utódok származnak, akkor az ismeretlen 

geno típusú egyed nagy valószínűséggel homozigó-

ta domináns (AA) volt. Ha a tesztelő keresztezés 

megközelítőleg 50-50% bíbor, illetve fehér virágú 

utódot eredményez, akkor az ismeretlen  genotípusú 

egyed heterozigóta (Aa) lehetett. (A tesztelő keresz-

tezést Mendel minden esetben elvégezte kísérletei-

nek F1 és F2 domináns fenotípusú növényeivel.)

Két tulajdonság független öröklődése 

Mendel a veteményborsó több tulajdonságának 

együttes öröklődését is vizsgálta, többek között a 

mag alakjának és színének alakulását. Egyik keresz-

tezési kísérletében homozigóta gömbölyű (AA) és 

sárga magvú (BB) egyedeket keresztezett ugyan-

csak homozigóta ráncos alakú (aa) és zöld magvú 

(bb) egyedekkel. Az első utódnemzedék (F1) vala-

mennyi egyede gömbölyű alakú és sárga színű ma-

gokat hozott. Az F1 nemzedék egyedeinek önter-

mékenyítésével az F2 nemzedékben a következő 

arányt kapta: 9 : 16 rész gömbölyű és sárga magvú, 

3 : 16 rész gömbölyű és zöld magvú, 3 : 16 rész rán-

cos és sárga magvú és 1 : 16 rész ráncos és zöld 

magvú utód (31.5. ábra). 

A kísérlet eredményei alapján az a következtetés 

vonható le, hogy mindkét jelleg domináns-recesszív 

módon öröklődik. A szülői nemzedék gömbölyű és 

Tulajdonság P (homozigóta) F1 fenotípus
F2 fenotípus F2 arány

Domináns Recesszív Domináns : recesszív

Magvak
gömbölyű × ráncos gömbölyű 5474 1850 2,96 : 1

sárga × zöld sárga 6022 2001 3,01 : 1

Termés
sima × befűzött sima   822   299 2,95 : 1

zöld × sárga zöld   428   152 2,82 : 1

Virág
bíbor × fehér bíbor   705   224 3,15 : 1

tengelyállású × végállású tengelyállású   651   207 3,14 : 1

Termet magas × alacsony magas   787   277 2,84 : 1

31.2. ábra. Mendel veteményborsóval végzett keresztezésének eredményei

P
AA
25%

AA
25%

AA
37,5%

AA
43,75%

AA
46,875%

aa
25%

aa
25%

aa
37,5%

aa
43,75%

aa
46,875%

Aa

Aa
50%

Aa
25%

Aa
12,5%

Aa
6,25%

Aa
3,125%

aa
12,5%

aa
6,25%

aa
3,125%

aa
1,562%

AA
12,5%

AA
6,25%

AA
3,125%

AA
1,562%

F1

F2

F3

F4

31.3. ábra. A homo- és a heterozigóta egyedek 
arányának alakulása öntermékenyítő populációban.
A kiindulási egyedek mindegyike heterozigóta (Aa)

AA

a)

Aa Aa

aa
×

b)

Aa
×

aa

Aa aa
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sárga magvú (AABB) egyedeinek haploid ivarsejt-

jei AB genotípusúak lehetnek, míg a ráncos és zöld 

magvú (aabb) egyedekben ab genotípusú ivarsejtek 

képződhetnek (31.6. ábra). Az F1 nemzedék egye-

dei e kétféle ivarsejt egyesülésével jönnek létre. Ge-

notípusuk szerint tehát mindkét jellegre nézve 

heterozigóták (AaBb). Az F1 nemzedék egyedeinek 

fenotípusából pedig arra következtethetünk, hogy 

a gömbölyű alak és a sárga szín a domináns jellegek. 

A heterozigóta egyedekben független öröklődés 

esetén – a homológ kromoszómák véletlenszerű 

kom binálódásának megfelelően – négyféle ivarsejt 

(AB, Ab, aB, ab) képződhet 25-25%-os arányban. 

Ezek egyesülésével az F2 nemzedékben négyféle 

fenotípus alakulhat ki 9 : 3 : 3 : 1 arányban. 

Mendel több tulajdonságpárt is megvizsgált, és 

mindegyik esetben hasonló eredményre jutott. 

A Mendel-törvények 

Kísérleteinek eredményei alapján Mendel általános 

következtetéseket vont le az öröklődés törvénysze-

rűségeire vonatkozóan. Ezeket a megállapításokat 

– a tudós emlékének tisztelegve – évtizedekkel ké-

sőbb nevezték el Mendel-törvényeknek. Az (1.) 

uniformitás törvénye kimondja, hogy eltérő jelle-

gű homozigóta szülők keresztezéséből származó 

első hibridnemzedék (F1) valamennyi egyede egy-

forma. A (2.) hasadás (szegregáció) törvénye sze-

rint az F1 egyedeket egymás közt keresztezve az F2 

nemzedékben ismét megjelennek a szülői tulajdon-

ságok. A (3.) szabad kombinálódás törvénye ki-

mondja, hogy az egyes tulajdonságok egymástól 

függetlenül öröklődnek. Mendel fogalmazta meg az 

ún. gamétatisztaság elvét, ami azt fejezi ki, hogy 

az ivarsejtek (gaméták) egy adott faktorpárból (egy 

gén alléljaiból) csak egyet tartalmaznak. 

Ma már tudjuk, hogy a Mendel-törvények csak 

korlátozottan, bizonyos megkötésekkel érvényesek. 

A szabad kombinálódás törvénye például akkor 

igaz, ha a vizsgált jellegek génjei nem ugyanazon a 

kromoszómán helyezkednek el. Az uniformitás 

törvénye pedig korlátozottan érvényes az ivari kro-

moszómához kötött jellegek öröklődésében. 

Ugyancsak eltérő eredményeket kapunk azokban az 

esetekben, amikor nem egy, hanem több gén alléljai 

alakítják ki a vizsgált tulajdonságokat. 

A mendeli számarányoktól eltérő öröklődési 

mechanizmusokat a következő leckékben vesszük 

sorra.

31.5. ábra. 
Mendel két 
tulajdonság 
öröklődésére 
vonatkozó 
kísérletének 
eredményei

Nemzedék Magtípus Egyedszám F2 arány

Szülői (P) gömbölyű és sárga, ráncos és zöld nincs adat nincs adat

Első utódnemzedék (F1) gömbölyű és sárga nincs adat nincs adat

Második utódnemzedék (F2)

gömbölyű és sárga 315   9,84

ráncos és sárga 101   3,16

gömbölyű és zöld 108   3,38

ráncos és zöld   32 1,0

31.6. ábra. A mag alakjának és színének öröklődése 
veteményborsóban. A táblázat segítségével add meg 

a mindkét jellegre homozigóta, illetve a mindkét 

jellegre heterozigóta utódok várható arányát az 

F2 nemzedékben!

AB Ab aB ab

AABB AABb AaBB AaBbAB

AABb AAbb AaBb AabbAb

AaBB AaBb aaBB aaBbaB

AaBb Aabb aaBb aabbab

AABB aabb×

AB ab

AaBb

P

F1

F2

ivarsejtek

ivarsejtek

1/4 AB 1/4 Ab 1/4 aB 1/4 ab
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ÚJ FOGALMAK

Szülői nemzedék, utódnemzedék, hibridnemzedék, domináns jelleg, domináns allél, recesszív jelleg, 

recesszív allél, domináns-recesszív öröklésmenet, tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés, Mendel-

törvények

1 Határozd meg a következő fogalmakat:

a) domináns fenotípus,

b) recesszív fenotípus!

2 Egy génnek két allélja van, amelyek domináns-

recesszív kölcsönhatásban állnak egymással. 

Hány különböző geno-, illetve fenotípusú egyed 

lehetséges a vizsgált jellegre nézve?

3 Mendel egyik kísérletében zöld maghéjú és sár-

ga maghéjú, a vizsgált jellegre homozigóta bor-

sónövényeket keresztezett egymással. Az F1 nemze-

dék minden egyede sárga maghéjú lett. Az F2 nem-

zedék terméseiben 2001 sárga és 705 zöld maghéjú 

borsószemet számolt. Írd fel a keresztezésekben 

szereplő egyedek (szülők, utódok) genotípusát!

4 Egy paradicsomfajta termésszíne piros és sárga 

lehet. A piros színt kialakító allél domináns a 

sárga színt meghatározó alléllal szemben. Tervezz 

keresztezési kísérletet annak eldöntésére, hogy egy 

Kérdések és feladatok
piros termést hozó paradicsom homozigóta vagy 

heterozigóta-e a termésszínt kialakító génre!

5 Milyen genotípusú ivarsejtek képződhetnek és 

milyen arányban az alábbi genotípusú élőlé-

nyekben, ha a jelölt gének különböző kromoszó-

mán vannak?

a) AABb

b) Aabb

c) AaBBCC

d) AABbCc

6 Milyen geno- és fenotípusú utódok várhatók az 

AaBb genotípusú, bíbor virágú és sárga mag-

héjú veteményborsó tesztelő keresztezéséből?

7 Azonos genotípusú magas termetű, sárga mag-

héjú borsónövényeket kereszteztek azonos geno-

típusú alacsony termetű, sárga maghéjú növényekkel. 

Az utódok magas termetűek lettek, a maghéj színe 

sárga és zöld volt. Add meg az egyedek genotípusát!

Olvasmány
A Punnett-tábla alkalmazása jól áttekinthető, szemléletes módszer, ha egy vagy két tulajdonság öröklődé-

sét vizsgáljuk. Három tulajdonság együttes vizsgálata esetén azonban nagyon nagy munka az elkészítése, 

ráadásul a táblázat nehezen áttekinthető. Az ágdiagram, más néven villás elágazás módszerének alkalma-

zásával sokkal gyorsabban jutunk el a megoldáshoz. 

Nézzünk erre egy példát! Borsónövényekkel végzett trihibrid keresztezés F2 nemzedékének várható 

geno- és fenotípusarányait kívánjuk meghatározni. A szülői nemzedék homozigóta magas termetű (m), 

sárga (s) és gömbölyű (g) magvú egyedeit (AABBCC) keresztezzük alacsony termetű (a), zöld (z) és rán-

cos (r) magvú egyedekkel (aabbcc). Az F1 nemzedék heterozigóta egyedeit (AaBbCc) egymás között ke-

resztezve az F2 nemzedékben az alábbi fenotípusarányokat kapjuk: 

Ágdiagram

Magas / alacsony Gömbölyű / ráncos Sárga / zöld Várható eredmény Fenotípusok

3/4 magas

3/4 gömbölyű
3/4 sárga (3/4) (3/4) (3/4) = 27/64 m, g, s

1/4 zöld (3/4) (3/4) (1/4) =   9/64 m, g, z

1/4 ráncos
3/4 sárga (3/4) (1/4) (3/4) =   9/64 m, r, s

1/4 zöld (3/4) (1/4) (1/4) =   3/64 m, r, z

1/4 alacsony

3/4 gömbölyű
3/4 sárga (1/4) (3/4) (3/4) =   9/64 a, g, s

1/4 zöld (1/4) (3/4) (1/4) =   3/64 a, g, z

1/4 ráncos
3/4 sárga (1/4) (1/4) (3/4) =   3/64 a, r, s

1/4 zöld (1/4) (1/4) (1/4) =   1/64 a, r, z
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Miért hoz a  különböző növényfajoknál más 

eredményt, ha piros és fehér virágú példá-

nyokat keresztezünk egymással?

M

er

ny

Egy gén, 
egy tulajdonság

32.lecke

  Intermedier öröklésmenet
  Az MN vércsoport öröklődése
  Az Rh és az AB0 vér csopor-
tok öröklődése
  Heterozigóta fölény
  A sarlósejtes vérszegénység 
öröklődése
  Az allélikus kölcsönhatások

Az öröklődés törvényszerűségeinek feltárását azok-

kal a tulajdonságokkal folytatjuk, amelyek kialakí-

tásában – a mendeli öröklődéshez hasonlóan – 

egyetlen gén alléljai vesznek részt. Ezekben az 

esetekben a fenotípust az határozza meg, hogy az 

egyed sejtjeiben az adott génnek mely alléljai van-

nak jelen, és azok milyen kölcsönhatásban vannak 

egymással, hogyan befolyásolják egymás hatását. 

A már megismert domináns-recesszív kapcsolat 

mellett többféle allélikus kölcsönhatást ismerünk. 

A kutatók azokat fenotípusokat, amelyek egy 

populáció egyedei közt a leggyakrabban fordulnak 

elő, vad típusnak, míg a ritkábban előfordulókat 

mutáns típusnak nevezik. A vad típust kialakító 

allél által kódolt enzim általában mind mennyisé-

gében, mind működésében biztosítja a normális 

anyagcserét. A mutáns allél által kódolt enzim elté-

rő szerkezete miatt másként működik, és ez meg-

nyilvánulhat az egyed fenotípusában. 

Intermedier öröklésmenet 

Mendel vizsgálta egy kerti dísznövény, a csodatöl-

csér virágszínének öröklődését is. A virágszínt 

egyetlen gén két allélja (A1 és A2) alakítja ki. A piros 

virágú egyedek homozigóták (A1A1), egymás közti 

keresztezésükből csupa piros virágú utód származik. 

A fehér virágúak ugyancsak homozigóták (A2A2), 

keresztezésük csak fehér virágú utódot ad. Egy ge-

netikai vizsgálatban piros és fehér virágú egyedeket 

kereszteztek egymással. Az első utódnemzedék va-

lamennyi egyedének virágai rózsaszínűek lettek. 

A szülői nemzedék (P) homozigóta piros (A1A1) és 

homozigóta fehér (A2A2) virágú egyedei a virág-

színre nézve csak egyféle allélt örökíthetnek. A piros 

virágú egyedek haploid ivarsejtjeibe csak A1, a fehér 

virágúakéba csak A2 allél kerülhet. Így az F1 nem-

zedék valamennyi egyede heterozigóta (A1A2) lesz. 

A heterozigóták virágszíne átmenetet mutat a szülői 

fenotípusok között. A két allél gyengíti egymás ha-

tását, így a hetero zigóták köztes, ún. intermedier 

fenotípusúak. Az F1 egyedek haploid ivarsejtjeibe 

50-50% valószínűséggel az A1 vagy az A2 allél ke-

rülhet. Az ivarsejtek egyesülésével az F2 utódnem-

zedékben a piros, a rózsaszín és a fehér virágú utó-

dok aránya rendre 1 : 2 : 1 (32.1. ábra). 

A fentiekben vázolt intermedier öröklésmenet-

ben a három különböző genotípus három eltérő 

fenotípust alakít ki, így az egyedek fenotípusából 

egyértelműen következtetni lehet a genotípusra. 
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Az MN vércsoport öröklődése 

Az emberi népességek genetikai állományának 

vizsgálatához fontos információkkal szolgálhat a 

vércsoportok meghatározása. Az ún. MN vércso-

portrendszerben az emberek genotípusa háromféle 

lehet. Az LMLM homozigótákban M jelű vércso-

portanyag, az LNLN homozigótákban pedig N jelű 

vércsoportanyag található a vörösvértestek sejthár-

tyájában. A LMLN heterozigóták vörösvértestein 

pedig mind az M, mind az N jelű anyag kimutat-

ható (32.2. ábra). A heterozigóta egyénekben tehát 

a gén mindkét alléljának hatása teljes egészében 

érvényre jut a fenotípusban. Ez a jelenség a kodo-

mi nancia (egyenlő megnyilvánulási erély). Az 

32.1. ábra. Az intermedier öröklésmenet. A könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért az F2 nemzedékben az 
ivarsejtek és az összeolvadásukkal kialakuló diploid 
sejtek genotípusát táblázatban is feltüntettük. 
A táblázatból a lehetséges geno- és a fenotípusok 
mellett kiolvasható azok aránya is

MN vér csoportnak – az AB0 és az Rh vércsoport-

rendszerrel szemben – nincs jelentősége a vérátöm-

lesztésben. 

Az AB0 és az Rh vércsoportok 

öröklődése 

Az AB0 vércsoportrendszerben az emberek négy 

alapvető fenotípusba sorolhatók. Az A vércsopor-

túak vörösvértestein A-, a B vércsoportúakén B-, az 

AB vércsoportúakén pedig A- és B-antigén talál-

ható. A 0 vércsoportú egyének vérében sem az A-, 

sem a B-antigén nem található meg. A négyféle 

fenotípus kialakításában legalább 3 allélnak kell 

részt vennie, hiszen két allélváltozat esetén legfel-

jebb csak 3-féle fenotípus jöhet létre. Azt a jelensé-

get, amikor egy génnek kettőnél több allélváltozata 

van, multiplex alléliának nevezzük. 

Az AB0 vércsoportokat egy testi kromoszómá-

hoz kötött gén három allélja (IA, IB, I0) határozza 

meg. Ezek közül az IA és az IB domináns az I0-val 

szemben, az IA és az IB között viszont kodominancia 

lép fel. Ennek megfelelően a négyféle fenotípust 

hatféle genotípus alakítja ki (32.3. ábra). 

A vércsoport-meghatározást nem is olyan régen 

még elterjedten alkalmazták az apasági perek el-

döntésére. Az eljárás során vért vettek a feltételezett 

apától, az anyától és a gyermektől, majd megvizs-

gálták, hogy az eredmények alapján kizárható-e a 

férfi  apasága vagy sem. Az egyik ilyen perben az 

anya A, a feltételezett apa B, a gyermek pedig 0 

vércsoportú volt. Kizárható-e az adatok alapján a 

32.2. ábra. Az MN vércsoportrendszer

M vércsoportanyag N vércsoportanyag

MN vércsoport N vércsoportM vércsoport

Fenotípus (vércsoport) Genotípus

A I AI A, I AI 0

B I BI B, I BI 0

AB I AI B

0 I 0I 0

32.3. ábra. 
Az AB0 vér-
csoport rendszer 
feno- és geno-
típusai

P
et
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ej

te
k

Hímivarsejtek

×

×

p
et
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ej
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k

hímivarsejtek
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B

BAB

A

A

I A I 0

I A I 0 I A I B I B I 0

I B I 0

0

I 0 I 0

I A I 0

I A I 0 I B I 0

I B I 0

I A I B I 0 I 0

sarló alakú sejtek

vérrög
vad típusú 
vörösvértestek

A sarlósejtes vérszegénység 

öröklődése 

A sarlósejtes vérszegénységben szenvedő emberek 

vörösvértesteinek alakja eltér a normális, vad típus-

tól (32.5. ábra). A betegség hátterében a hemoglo-

bin aminosavsorrendjét meghatározó gén pont mu-

tá ciója áll, melynek következtében a hemoglobin 

térszerkezete módosul, és emiatt a betegek vörös-

vértestei sarló alakban meggörbülnek. A vad típusú 

allél (jele: A) elnyomja a mutáns allél (jele: a) hatá-

sát. A betegség a homozigóta recesszív egyénekben 

(aa) jelentkezik. A sarlósejtes vérszegénységben 

szenvedő emberek fi atalon meghalnak. Sarló alakú 

sejtjeik nehezítik a vér áramlását, kóros hemoglo-

binjuk kevesebb oxigént köt meg. Ráadásul vörös-

vértesteik életideje is jóval rövidebb (mindössze 

néhány hét a 4 hónappal szemben). Ez utóbbi hatás 

következménye a vérszegénység. A mutáns allél 

életképtelenséget okozó, ún. letális allél. 

A sarlósejtes vérszegénység esetében is megfi -

gyelhető a heterozigóta fölény. A heterozigóta 

egyedek ugyanis ellenállóak a malária kórokozójá-

val szemben, míg a homozigóták nem. A malária 

sújtotta területeken a heterozigóták életképessége 

meghaladja a homozigóta domináns egyedekét. 

32.4. ábra. Egy példa az AB0 vércsoportrendszer 
öröklődésére

férfi  apasága? A válasz: nem. Hiszen két heterozigóta 

(I AI 0, illetve I BI 0) embernek születhet 0  vércsoportú 

gyermeke (32.4. ábra). Az apasági perek eldöntésé-

re ma már DNS-vizsgálatot végeznek, azaz össze-

hasonlítják a szülő és a gyermek DNS-ének bázis-

sorrendjét. Ez a vizsgálat sokkal biztosabb ered-

ményt ad. 

Részletesebb elemzéssel kimutatták, hogy az 

AB0 vércsoportrendszeren belül az egyes vércso-

portanyagoknak több változata is van. Az A vércso-

portanyagnak például legalább három változata, ún. 

alcsoportja (A1, A2, A3) van. Vagyis az A vércsopor-

tot kialakító allélnak (I A) is legalább három válto-

zata létezik. 

Az Rh vércsoportrendszer egyszerű domináns-

recesszív öröklődésűnek tekinthető. A domináns D 

allél Rh+ vércsoportot alakít ki, míg ugyanezen gén 

recesszív d allélja felel az Rh– vércsoportért. 

Heterozigóta fölény 

Két allél kölcsönhatása a heterozigóta egyedekben 

olyan fenotípust eredményezhet, ami bizonyos fel-

tételek mellett nagyobb rátermettséget, életképes-

séget jelenthet mindkét homozigóta genotípusnál. 

Ez a jelenség heterozigóta fölény („over domi-

nance”). 

Számos esetben a heterozigóták tűrőképessége 

meghaladja a homozigótákét. Ennek hátterében 

például az állhat, hogy a gén egyik alléljának (A1) 

enzimterméke alacsonyabb hőmérsékleten nagyobb 

aktivitású, míg a másik allél (A2) enzimterméke 

magasabb hőmérsékleten. Az A1A1 genotípusú 

egyedek alacsonyabb, az A2A2 genotípusúak maga-

sabb hőmérsékleten életképesebbek. A heterozigó-

tákban mindkét allél enzimterméke jelen van, így a 

hőmérsékletre nézve tágabb tűrésűek. Mint látjuk, 

a heterozigóta fölény egyetlen gén alléljainak köl-

csönhatása esetén is érvényesülhet. 

32.5. ábra. A sarló alakú sejtek a kapillárisokban 
összetapadva vérrögöket hoznak létre, akadályozzák 
a vér áramlását
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Az allélikus kölcsönhatások 

Áttekintve az eddig vizsgált példákat, megállapít-

hatjuk, hogy egy gén allélváltozatai között alapve-

tően háromféle kölcsönhatást azonosíthatunk. 

Domináns-recesszív kölcsönhatás, más néven 

teljes dominancia esetén a domináns allél által kó-

dolt enzim nagy aktivitású. A veteményborsóban 

jelentős mennyiségű festékanyag képződik a virág-

szirmok sejtjeiben. A festékanyag koncentrációja a 

homozigóta domináns és a heterozigóta egyedek 

szirmaiban csaknem megegyezik, virágszínükben 

ezért nincs látható különbség. A homozigóta 

recesszív egyedekben a recesszív allél által kódolt 

Olvasmány
Azt gondolnánk, hogy egyszerű dolog az allélikus kölcsönhatás típusának azonosítása egy jelleg öröklődé-

sében, hiszen csak a fenotípusokat kell megvizsgálnunk, és máris megvan az eredmény. Ez sok-sok évtize-

den át működött is a gyakorlatban. A fenotípus a látható, kimutat-

ható, mérhető tulajdonságokat jelenti. A technika fejlődésével azon-

ban a megfi gyelhető, mérhető sajátságok köre hihetetlen mértékben 

bővült, ami bizonytalanná teszi az allélikus kölcsönhatás azonosítását. 

A csodatölcsér rózsaszínű virágszirmait (32.6. ábra) mikroszkóp-

ban vizsgálva kétféle színtest fi gyelhető meg a sejtekben: piros és fehér. 

A virágszirmok színe alapján az allélikus kölcsönhatás részleges do-

minancia, a mikroszkópos vizsgálat alapján kodominancia. A problé-

mát szemlélteti a sarlósejtes vérszegénység öröklődése is (32.7. ábra). 

A vizsgált fenotípus lehet a vörösvértestek száma, a vörösvértestek 

alakja és a hemoglobin valamely sajátsága (pl. a molekulák vándorlá-

si sebessége elektromos erőtérben). A választott feno típustól függően 

más-más allélikus kölcsönhatást állapíthatunk meg. 

Ha az albinizmus génjére heterozigóta egyedek sejtjeiben megvizsgáljuk a gén enzimtermékeit, akkor 

kimutathatók a működőképes (aktív) és a nem működőképes (inaktív) fehérjék is. Az egyed fenotípusa 

alapján az allélikus kölcsönhatás domináns-recesszív, a fehérjék vizsgálata alapján pedig kodomináns.

A klasszikus genetikai leírásokban a szabad szemmel, egyszerű mérőeszközökkel megfi gyelhető saját-

ságok szintjén értelmezzük a fenotípust. 

Az allélikus kölcsönhatások azonosítása

32.7. ábra. Allélikus kölcsönhatás értelmezése a sarlósejtes vérszegénység esetén fenotípus alapján

32.6. ábra. Rózsaszín virágú 
csodatölcsér

enzim nem működőképes, ezért szirmaikban nem 

képződik festékanyag. 

Intermedier öröklődés esetén a heterozigóta 

egyedek sejtjeiben a vizsgált gén két allélja között 

részleges dominancia tapasztalható. Az A1 allél 

által kódolt enzim aktivitása csekélyebb mértékű, az 

A2 allél által kódolt enzim pedig nem működőképes. 

A heterozigóták (A1A2) rózsaszínű virágaiban a fes-

tékanyag lényegesen kisebb koncentrációban van 

jelen, mint a homozigóta (A1A1) piros virágúakban. 

Kodominancia esetén a heterozigóta egyedek-

ben mind a két allél hatása egyformán érvényre jut 

a fenotípusban, ezért az ilyen egyedek mindkét 

fenotípust azonos mértékben mutatják. 

Genotípus
Fenotípus

Vörösvértestek száma Vörösvértestek alakja Hemoglobin

Homozigóta (AA) normál normál normál

Heterozigóta (Aa) normál normál/sarlós/enyhén sarlós normál és kóros

Homozigóta (aa) alacsony sarlós kóros

Allélikus kölcsönhatás típusa domináns-recesszív részleges dominancia kodominancia

171

G
e
ne

ti
ka

bio_12e-39.indd   171bio_12e-39.indd   171 2018. 06. 04.   17:37:182018. 06. 04.   17:37:18



172

32. Egy gén, egy tulajdonság

ÚJ FOGALMAK

Intermedier öröklésmenet, kodominancia, teljes dominancia, részleges dominancia, letális allél, 

heterozigóta fölény

1 Határozd meg az alábbi fogalmakat:

a) vad típus,

b) letális allél,

c) heterozigóta fölény!

2 Homozigóta fekete és homozigóta fehér tolla-

zatú tyúkokat kereszteztek egymással. Az F1 

nemzedék valamennyi egyedének szürkéskék ár-

nyalatú lett a tollazata. Melyik allélikus kölcsönha-

tás érvényesül a tollazat színének öröklődésében? 

Milyen geno- és fenotípusú egyedek várhatók az F1 

nemzedék egyedeinek egymás közti keresztezésé-

ből az F2 nemzedékben?

3 Két MN vércsoportú ember házasságából mi-

lyen geno- és fenotípusú gyermekek születése 

várható az MN vércsoportra nézve, és mekkora va-

lószínűséggel?

4 Írj legalább két példát arra az esetre, amikor 

kizárható egy férfi  apasága az AB0  vércsoportok 

vizsgálata alapján! Példáidban a férfi , a nő és a gyer-

mek vércsoportját add meg!

Kérdések és feladatok

5 Homozigóta vad típusú (sötétszürke) és sárga 

szőrzetű egereket kereszteztek egymással. 1 : 1 

arányban sötétszürke és sárga utódok születtek. 

A sárga egereket egymás között keresztezve az utó-

dok között kétszer annyi sárga egyedet számoltak, 

mint sötétszürkét. 

a) Melyik a domináns jelleg? Indokold a választ!

b) Mivel magyarázható a keresztezésekben tapasz-

talt utódmegoszlás?

6 A csodatölcsér és a veteményborsó heterozigóta 

egyedeinek virágszirmait biokémiai vizsgálat-

nak vetették alá. Kimutatták, hogy sejtjeikben 

mindkét allél által kódolt enzim megtalálható, 

mégpedig 50-50% a működőképes és a nem műkö-

dőképes enzimmolekulák aránya. 

a) Add meg az allélikus kölcsönhatás típusát a vi-

rágok színe alapján!

b) Add meg az allélikus kölcsönhatás típusát az 

enzimek vizsgálata alapján!

7 Milyen geno- és fenotípusú gyermekei szület-

hetnek egy AB Rh+ és egy 0 Rh– vércsoportú 

szülőpárnak?
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Véralvadás – Az a folyamat, amikor a folyékony 

vérplazma kocsonyás állagúvá válik és lezárja az 

érfal sérülését, ezzel megakadályozza, hogy a vér 

elfolyjon az érhálózatból. A reakciósorozat a vér-

plazmában zajlik enzimek és más véralvadási fak-

torok hatására. 

Eddig olyan tulajdonságokkal foglalkoztunk, ame-

lyek a vizsgált egyedek ivarától függetlenül örök-

lődnek. Számos olyan jelleget ismerünk azonban, 

amelynek öröklődése valamilyen módon kötődik az 

egyedek neméhez. Az ilyen sajátságok öröklődésé-

nek jellegzetességeit vesszük közelebbről szemügy-

re ebben a leckében. 

Az ivarmeghatározás 

Az eukarióta élőlényekben az ivar a génállomány-

ban meghatározott, öröklődő sajátság. A növények 

ivarát általában egy vagy két gén alakítja ki, jellem-

zően nincsenek ivari kromoszómáik. A legtöbb 

állat és néhány növény diploid sejtjeiben két ivari 

kromoszóma van a többi, úgynevezett testi kro-

moszóma mellett. Az ivari kromoszómák felelősek 

– több más tulajdonság mellett – az ivari jellegek 

kialakulásáért. Az emlősökben és sok más állatcso-

portban a hím egyedek diploid sejtjei két különbö-

ző (X és Y), a nőivarúaké két hasonló (XX) ivari 

kromoszómát tartalmaznak. Ebben az ivarmeg-

határozó rendszerben a hímek az ivari kromoszó-

mákra nézve kétféle ivarsejtet (X és Y) hozhatnak 

létre, ezért heterogamétásak (gaméta = ivarsejt). 

A nőstények homogamétásak, mert csak egyféle 

ivarsejtet (X) termelhetnek. Egyes csoportokban, 

például a hüllőkben és a madarakban éppen fordít-

va, a nőstényekre jellemzők az XY (vagy más jelölés-

sel ZW), a hímekre pedig az XX (ZZ) ivari kromo-

szómák. Ez esetben tehát a nőstények a hetero-

gamétások és a hímek a homogamétások. A rovarok 

körében az is előfordul, hogy a hetero gamétás nem-

ben az X (Z) kromoszómának nincs párja (X0, Z0). 

Ezekben az egyedekben szintén kétféle ivarsejt 

képződik. Egy részük X (Z) kromoszómát tartal-

maz, más részükben nincs ivari kromoszóma.

Az X és az Y ivari kromoszómák nem homoló-

gok, alakjuk és információtartalmuk is eltérő 

(24.1. ábra). Mindössze néhány homológ szakaszuk 

van, amelyek a meiózis során biztosítják a kromo-

szóma párok kialakulását, és ezzel a szabályos meg-

oszlást az utódsejtek között. Az XY  genotípusú 

egyedek szöveti sejtjeiben az ivari kromoszómákon 

  Az ivarmeghatározás
  X ivari kromoszómához kötött 
öröklődés ecetmuslicában
  Színtévesztés és vérzékenység
  Dóziskompenzáció
  Ivarra korlátozódó és ivar 
által befolyásolt tulajdonságok

33. Véralvadás – Az a

vérplazma kocsony

érfal sérülését, ezze

elfolyjon az érhálóz

plazmában zajlik en

torok hatására. 

Eddig olyan tulajdo

lecke

lyek 

lődn

amel

egyed

nek j

re eb

Az i

Nemhez kötött 
öröklődés

Miért gyakoribb a vörös-zöld 

színtévesztés a férfi ak, mint a nők 

körében?
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33. Nemhez kötött öröklődés

található gének túlnyomó többségének ezért csak 

egy-egy példánya van, ezekre a génekre az egyedek 

hemizigóták. Az XX genotípusú egyedekben mind-

egyik génből kettő-kettő példány van. Mindezek 

miatt az ivari kromoszómához kötődő jellegek 

öröklődése a két nemben eltér egymástól. 

X ivari kromoszómához kötött 

öröklődés ecetmuslicában 

A genetikai kísérletek kedvelt alanya az ecetmusli-

ca, mivel könnyen, gyorsan tenyészthető és nagy-

számú, egyszerűen megkülönböztethető, mutáció-

val kialakult változata van (33.1. ábra). A nőstények 

XX, a hímek XY ivari kromoszómájúak. A szem-

színt meghatározó gének egyike az X ivari kromo-

szómán található. A normális, vad típusú allél vörös 

szemszínt határoz meg (jelölése: XA), és domináns 

a fehér szemszínt meghatározó alléllal (Xa) szem-

ben. Ha vörös szemű, homozigóta nőstényeket 

(XAXA) és fehér szemű hímeket (XaY) kereszteznek 

egymással, akkor az F1 nemzedék valamennyi egye-

de vörös szemszínű (50% XAXa nőstény, 50% XAY 

hím) lesz. Az F1 egyedek egymás közti keresztezé-

se az F2 nemzedékben 3 : 1 arányban vörös (25% 

XAXA, 25% XAXa, 25% XAY) és fehér szemű (25% 

XaY) utódokat eredményez, de a fehér szemszín 

csak a hímek felében jelenik meg (33.2. ábra). 

Az előző kísérlettől eltérő eredményre vezet a 

reciprok keresztezés, amikor a szülői nemzedékben 

a nőstények a fehér (XaXa) és a hímek a vörös (XAY) 

szeműek. Ekkor az F1 nemzedék egyedei nem egy-

formák, a hímek fehér (XaY), a nőstények vörös 

(XAXa) szeműek. Az F1 nemzedék egyedeinek egy-

más közti keresztezéséből származó F2 nemzedék-

ben az utódok fele fehér (XaXa, XaY), fele pedig 

vörös szemű (XAXa, XAY), a kétféle fenotípus a hí-

mekben és a nőstényekben is megjelenik (33.2. ábra). 

A homozigóta recesszív nőstényekkel végzett ke-

resztezést cikcakköröklődésnek is nevezik, mert az 

F1 nemzedékben a nőstények fenotípusát az apai, a 

hímek fenotípusát az anyai eredetű X-kromoszóma 

határozza meg. 

Az X ivari kromoszómához kötött jellegek örök-

lődésére általánosan jellemző, hogy az XY ivari 

kromoszómákat hordozó egyedekben az allélpár 

hiánya miatt a recesszív egyedek gyakoribbak. 

vad típus

görbült szárnyú

fehér szemű

sötét testszínű

rövid szárnyú

33.1. ábra. 
Az ecetmuslica 
normál („vad”) és 
mutáns változatai

33.2. ábra. Vörös és fehér 
szemű ecetmuslicák 
keresztezése
a) A szülői nemzedékben 
a nőstény homozigóta vörös 
szemű, a hím fehér szemű. 
Az F2 nemzedékben az 
utódok fenotípusos aránya 
látszólag megfelel az egyszerű 
domináns-recesszív öröklés-
menetre jellemzőnek (3 : 1), 
de a recesszív fenotípusú, 
fehér szemű egyedek 
kizárólag hímek. 
b) A szülői nemzedékben 
a nőstény homozigóta fehér 
szemű, a hím vörös szemű 
(reciprok keresztezés). 
Az F1 nemzedék egyedei nem 
egyformák, az F2 nemze dék-
ben 1 : 1 a vörös és a fehér 
szemű egyedek aránya 
mindkét ivarnál

a) b)

F1

F2

× ×

× ×
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33. Nemhez kötött öröklődés

Viktória királynőAlbert herceg

Lipót
AlizVII. Edward

V. György

Beatrix

I. János Károly
II. Erzsébet Fülöp herceg

Angol királyi család

Spanyol királyi család

Alekszej cárevics

II. Miklós cár

VI. György

XIII. Alfonz

Alexandra

Német uralkodóház Orosz cári család

egészséges férfi 

egészséges nő

vérzékeny férfi 

hordozó nő
(fi úgyermeke vérzékeny)

lehetséges hordozó nő33.4. ábra. A vérzékenység
öröklődése. A családfa Viktória 
angol királynő (1819–1901) leszármazottait ábrázolja. A királynő 
hordozó volt a vérzékenységre (hemofília A) nézve. 9 gyermeke 
közül egyik fi a vérzékeny volt, lányai közül ketten egészen biztosan 
hordozták a recesszív allélt, mert voltak vérzékeny fi úgyermekeik. 
A királyi családfán jól látható, hogy a recesszív allél hatása nőkben 
nem nyilvánul meg. A hordozó nők 50% való színűség gel örökítik 
recesszív alléljukat gyermekeikre. Az egészséges férfi ak nak nem 
lehet vérzékeny leányleánygyermekük, fi aik is csak anyai ágon 
örökölhetik a jelleget

Színtévesztés és vérzékenység 

Emberben az X ivari kromoszómán a női ivarszer-

vek kialakulását szabályozó géneken kívül számos 

létfontosságú gén is található. Már az ókorban fel-

fi gyeltek arra, hogy egyes tulajdonságok, betegségek 

férfi akban sokkal gyakoribbak, mint nőkben. Ilyen 

tulajdonság többek között a vörös-zöld színté-

vesztés, melynek hátterében az X ivari kromoszó-

ma színlátásért felelős génjei egyikének mutációja 

áll. A jellegre nézve a férfi ak hemizigóták, genotí-

pusuk kétféle lehet. A mutáns, recesszív allélt hor-

dozó férfi ak (XaY) színtévesztők, míg a domináns 

allélt hordozók (XAY) normál színlátásúak. A nők 

genotípusa háromféle lehet: XAXA, XAXa, XaXa. 

A nők csak akkor színtévesztők, ha homozigóták a 

recesszív allélra. A heterozigóta nők normál látású-

ak, de fi úgyermekük 50% valószínűséggel lehet 

színtévesztő (33.3. ábra). 

Az X-kromoszómán található több, a véralva-

dásban szerepet játszó fehérjét (véralvadási faktort) 

kódoló gén. Ezeknek a géneknek is vannak olyan 

mutáns alléljaik, amelyek enzimterméke nem mű-

ködőképes. Aktív véralvadási faktor hiányában a 

betegek vérzékenyek, azaz vérük nem, vagy csak 

lassan alvad meg. A vérzékenység leggyakoribb 

típusát (hemofília A) az egyik gén recesszív allélja 

okozza. Az allélpár hiánya miatt a jelleg sokkal 

gyakrabban jelenik meg férfi akban (33.4. ábra). 

XA Xa

Xa XAXa

normál

XaXa

színtévesztő

Y
XAY

normál

XaY

színtévesztő

XA Xa

XA XAXA

normál

XAXa

normál

Y
XAY

normál

XaY

színtévesztő

33.3. ábra. A színtévesztés öröklődése. Heterozigóta 
(hordozó) anyának a fi úgyermekei 50% valószínűséggel 
színtévesztők, függetlenül attól, hogy az apa szín-
tévesztő vagy normál látású
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33. Nemhez kötött öröklődés

Dóziskompenzáció 

Az XX egyedekben az X-kromoszómához kötött 

gének kétszeres mennyiségben vannak jelen az XY 

(ZW) egyedekhez képest. Ez a különbség a dózis-

kompenzáció során kiegyenlítésre kerül. A dózis-

kompenzációnak az élővilágban sokféle módja is-

mert, de mindegyikben közös, hogy a szabályozás 

az ivari kromoszómákon lévő gének működését, 

kifejeződését érinti. Az emlősök nőstényeiben pél-

dául a dóziskompenzáció az egyik X-kromoszóma 

inaktiválásával valósul meg. Az inaktivált X-kro-

moszóma DNS-e a szerkezeti fehérjék közremű-

ködésével erősen feltekeredik. Ennek eredménye-

ként génjeinek kifejeződése, átírása csökken. Az 

inaktív X-kromoszóma ún. ivari kromatinrögöt 

(Barr-test) alkot, ami fénymikroszkópban is jól lát-

ható az emlősök nőivarú egyedeinek egyes sejt-

jeiben (pl. szájüreg nyálkahártyája, fehérvérsejtek) 

a sejtmaghártya közelében a sejtciklus nyugalmi 

szakaszában (33.5. ábra). Az inaktiválás a korai 

embrionális fejlődés alatt, a hólyagcsíra embriócso-

mójának sejtjei ben történik. Az, hogy melyik 

X-kromoszóma inaktiválódik a kettő közül az emb-

rionális sejtekben, véletlenszerű. Azonban az erre 

vonatkozó információ a további sejtosztódások so-

rán az utódsejteknek átadódik, emiatt az emlősök 

testi sejtjeinek egyes csoportjaiban az anyai eredetű 

33.7. ábra. Ivari kromoszómát érintő kromoszómaszám-eltérések

Szindróma neve Testi sejtek kromoszómaszáma Fenotípus Kromatinrög

Turner-szindróma 44 + X0 (az egyik X-kromoszóma hiányzik) nő nincs

Klinefelter-szindróma 44 + XXY férfi van (1 db)

Szuper nő 44 + XXX nő van (2 db)

33.5. ábra. Ivari kromatinrög emberi szájüreg 
hámsejtjében

33.6. ábra. Teknőctarka macska. Ha ilyen mintázatú 
macskát látunk, biztosak lehetünk abban, hogy nőstény

X-kromoszóma aktív, míg más sejtvonalakban az 

apai eredetű. Ez a jelenség a mozaikosság. A mo-

zaikosság a fenotípusban is megnyilvánulhat. Macs-

kákban a szőrzetszín kialakításában szerepe van egy 

X-kromoszómához kötött génnek. Az XFXF nősté-

nyek egyszínű feketék, az XfXf genotípusúak vörö-

sek. A heterozigóták (XFXf) ún. teknőctarka min-

tázatúak, szőrzetükben fekete és vörös színű foltok 

váltakoznak (33.6. ábra). A bőr fekete szőrzettel 

borított részeinek hámsejtjeiben az XF allélt tartal-

mazó X-kromoszóma aktív, míg a vörös területeken 

az Xf allélt tartalmazó. 

Ha az ivarsejtképződés során bekövetkező rend-

ellenes osztódás miatt a normálisnál több X-kro-

moszóma van egy ember testi sejtjeiben, akkor ezek 

közül csak egy marad aktív, a többi inaktiválódik. 

Ezért az ivari kromatinrögök vizsgálatával az X 

 ivari kromoszómát érintő kromoszómaszám-rend-

ellenességek egyszerűen azonosíthatók (33.7. ábra). 

ivari kromatinrög

sejtplazma

sejtmag

ivari 
kromatinrög

férfi  44 + XY nő 44 + XX
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33. Nemhez kötött öröklődés

ÚJ FOGALMAK

Cikcakköröklődés, dóziskompenzáció, ivari kromatinrög, ivarra korlátozódó és ivar által befolyásolt 

tulajdonságok

1 Mit jelentenek az alábbi kifejezések?

a) ivari kromoszómához kötött öröklődés

b) ivarra korlátozódó tulajdonság

c) ivar által befolyásolt jelleg

2 Jellemezd az emlősök ivari kromoszómáit (alak, 

méret, homológia)!

3 Miben tér el egymástól az emlősök és a mada-

rak ivarmeghatározása?

4 Egy házaspár gyermeket vár. Mekkora a való-

színűsége annak, hogy a születendő gyermek 

lány lesz? Indokold a választ!

5 Ismeretlen genotípusú vörös szemű nőstény 

ecetmuslicát kereszteztek fehér szemű hímmel. 

Milyen eredmény várható a keresztezésből, ha a 

mutáció lehetőségétől eltekintünk?

6 Ismeretlen genotípusú ecetmuslicákkal végzett 

keresztezésben 50-50% arányban kaptak fehér 

és vörös szemszínű utódokat. Tételezzük fel, hogy 

Kérdések és feladatok
nem történt mutáció. Milyen lehetett a szülők 

geno- és fenotípusa? (A feladatnak több helyes 

megoldása is lehet.)

7 Péter és Zsófi  testvérek. Mindketten színtévesz-

tők. Milyen feno- és genotípusúak lehetnek a 

szüleik? (A feladatnak több helyes megoldása lehet.)

8 Nézz utána az interneten, hogy a dóziskom-

penzáció milyen, az emlősökétől eltérő módon 

valósulhat meg!

9 A kopaszság génjére heterozigóta férfi nak és 

ugyancsak heterozigóta nőnek milyen utódai 

lehetnek erre a jellegre nézve?

10 Egy juhfajtánál a szarvak jelenlétét egy ivar 

által befolyásolt, testi kromoszómához kö-

tött gén szabályozza. A szarvaltság domináns a hí-

meknél és recesszív a nőstényeknél. Szarv nél küli 

hímek és szarvalt nőstények keresztezéséből milyen 

utódok várhatók az F2 nemzedékben? Az F2 nem-

zedékhez az F1 egyedeinek keresztezésével jutunk.

Genotípus
Fenotípus

Férfi Nő

b+b+ kopasz kopasz

b+b kopasz nem kopasz

bb nem kopasz nem kopasz

33.8. ábra. A kopaszság ivar által befolyásolt jelleg

Ivarra korlátozódó és ivar által 

befolyásolt tulajdonságok 

Ismertek olyan, ún. ivarra korlátozódó tulajdonsá-

gok, amelyeket testi kromoszómához kötött gének 

határoznak meg, de csak az egyik nemben jelennek 

meg, a másikban nem. A legtöbb ilyen tulajdonság 

természetesen a szaporodáshoz kapcsolódik. A szar-

vasmarhák hímjeiben megtalálhatók például a tej-

termelést szabályozó gének, de nem fejeződnek ki. 

Az ivar által befolyásolt jellegeket ugyancsak 

testi kromoszómán található gének alakítják, ame-

lyek a két nemben eltérő módon nyilvánulnak meg. 

A kopaszság leggyakoribb típusát okozó allél (b+) 

férfi akban domináns, míg nőkben recesszív, ezért 

férfi akban mindenképpen megnyilvánul, nők esetén 

viszont csak a homozigótákban jelenik meg a ko-

pasz fenotípus (33.8. ábra). 

A testi kromoszómához kötött gének kifejező-

dését mindkét esetben a két nem közötti hormo-

nális különbségek magyarázzák. A fenotípust tehát 

nemcsak a gének alakítják, hanem az a környezet is, 

amelyben a gének működnek. Erre a problémára a 

későbbiekben még visszatérünk.
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Miként lehetséges, hogy két fehér virágú 

növény összes utóda bíbor virágú?

M

n

Génkölcsönhatások

34.lecke

  Két domináns gén 
együttes hatása (kettős 
dominancia)
  Recesszív episztázis
  Domináns episztázis
  Kiegészítő faktorhatás
  Minőségi és mennyiségi 
jellegek
  A mennyiségi jellegek 
öröklődése

Számos tulajdonság kialakításában nemcsak egy, 

hanem több gén is közreműködhet. Ezekben az 

esetekben a jelleget kialakító gének közötti, azaz a 

nem allélikus kölcsönhatásokat is fi gyelembe kell 

venni az öröklésmenet vizsgálatakor. Az élő szerve-

zetekben a biokémiai átalakulások sokszor reak ció-

utakat alkotnak, ami azt jelenti, hogy az anyagcse-

retermékek több egymást követő bioké miai reak-

cióban jönnek létre. Génkölcsönhatás akkor alakul 

ki, ha a gének olyan enzimeket kódolnak, amelyek 

ugyanannak a reakcióútnak az egyes lépéseit kata-

lizálják (34.1. ábra). 

Két domináns gén együttes hatása 

(kettős dominancia) 

Egy genetikai kísérletben a nyári viola virágszíné-

nek öröklődését vizsgálták. Homozigóta rózsaszín 

virágú egyedeket kereszteztek ugyancsak homozi-

góta sárga virágú növényekkel. Az F1 nemzedékben 

kizárólag rózsaszín virágú utódokat kaptak. Az F1 

egyedek egymás közti keresztezése azonban meg-

lepő eredményt hozott. Az F2 nemzedékben a szü-

lői fenotípusok mellett megjelentek lazacszínű és 

fehér virágú egyedek is. Ez azt jelenti, hogy a jelle-

get nem örökítheti egy gén két allélja, hiszen abban 

az esetben legfeljebb 3 fenotípus alakulhat ki (in-

termedier kölcsönhatást feltételezve). Az F2 nem-

zedékben 9 : 3 : 3 : 1 volt a rózsaszín, a lazacszínű, 

a fehér és a sárga virágú egyedek aránya, ami meg-

felel a kétgénes független öröklődésben tapasztalt 

hasadási aránynak. A szülői nemzedék rózsaszín 

virágú példányai mindkét génre homozigóta domi-

nánsak (AABB), a sárga virágúak pedig mindkét 

34.1. ábra. Egy biokémiai reakcióút vázlata.
Példánkban a pigmentek színtelen előanyaga két 
egymást követő lépésben enzimek (E1 és E2) hatására 
alakul át barna, majd fekete festékké. Az enzimeket két 
gén (A és B) kódolja. Milyen fenotípus alakul ki abban 

az esetben, ha az A gén mutációja következtében az egyik 

enzim (E1) nem működőképes?

A gén 
domináns 

allélja

P
színtelen 
előanyag

E1 E2B
barna 

pigment

F
fekete 

pigment

B gén 
domináns 

allélja
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AB

AABB

AABB

AaBb

aabb

AaBb

AABb AaBB AaBb

AABb AAbb AaBb Aabb

AaBB AaBb aaBB aaBb

AaBb Aabb aaBb aabb

AB

Ab

Ab

aB

aB

ab

ab

F2

F1

P ×

×

génre homozigóta recesszívek (aabb). Az AAbb és 

Aabb genotípusú egyedek virágai lazacszínűek, az 

aaBB és aaBb genotípusúaké pedig fehérek (34.2. 

ábra). 

Recesszív episztázis 

Laboratóriumi patkányok szőrzetszínének kialakí-

tásában két gén vesz részt. Az A/a gén domináns 

alléljának jelenlétében a B/b gén domináns allélja 

fekete, a recesszív allélja (genotípus: bb) pedig bar-

na szőrzetszínt eredményez. Az A/a génre homo-

zigóta recesszív egyedek (aa) albínók, mert műkö-

dőképes enzim hiányában sejtjeikben egyáltalán 

nem képződik sötét színű festékanyag (34.1. ábra). 

Ez azt jelenti, hogy az aa genotípusú egyedek albí-

nók, függetlenül attól, hogy B/b génből milyen 

allélokat tartalmaznak. A barna vagy a fekete szőr-

zetszín csak az AA vagy Aa genotípusú egyedekben 

alakul ki. Az ilyen típusú génkölcsönhatást recesszív 

episztázisnak nevezzük (episztatikus = felette álló), 

mert az egyik gén homozigóta recesszív formában 

elfedi a másik hatását. 

Ha homozigóta bidomináns fekete (AABB) és 

homozigóta birecesszív albínó (aabb) patkányokat 

párosítunk, akkor utódaik (F1) egyöntetűen feketék 

(AaBb). A kettős heterozigóta egyedek párosításá-

ból az F2 nemzedékben 9 : 3 : 4 arányban fekete, 

barna és albínó utódok várhatók (34.3. ábra). Az 

aaBB, az aaBb és az aabb genotípusok fenotípusa 

megegyezik, így az albínó egyedek aránya 4 : 16. 

34.2. ábra. A nyári viola virágszínének öröklődése. 
Milyen fenotípusúak az AAbb az aaBB genotípusú 

egyedek? Ezek keresztezéséből milyen virágszínű 

növények és milyen arányban várhatók az F1 és az F2 

nemzedékben?

34.3. ábra. Recesszív episztázis a patkányok szőrzet-
színének öröklődésében. Az F2 nemzedék fekete színű 
egyedeit véletlenszerűen párosítjuk. Milyen utódok 

várhatók, és milyen arányban a keresztezésből?

Domináns episztázis 

Egy kísérletben homozigóta fekete maghéjú bab-

fajtát kereszteztek homozigóta fehér magvúval. Az 

F1 nemzedék valamennyi egyede fekete maghéjú 

lett. Ebből a kutatók először arra következtettek, 

hogy a jelleg domináns-recesszív módon öröklődik. 

Az F1 egyedek egymás közötti keresztezésének 

eredménye azonban eltért a várttól: az utódok 

12 : 16-a fekete, 3 : 16-a barna, 1 : 16-a fehér mag-

héjú lett. A barna fenotípus megjelenéséből, vala-

mint a fehér maghéjú egyedek számarányából 

(1 : 16) az állapítható meg, hogy a jelleg kialakítá-

sában két gén alléljai vesznek részt (34.4. ábra). 

A fehér maghéj az F2 nemzedékben tapasztalt 

arány alapján recesszív jelleg, az ilyen egyedek ge-

notípusa aabb. A szülői nemzedékben a fekete 

maghéjú egyedek mindkét génre homozigóta do-

minánsak (AABB). Homozigóta recesszív egye-

dekkel való keresztezésük az F1 nemzedékben 

mindkét génre heterozigóta (AaBb), fekete maghé-

jú utódokat ad. A heterozigóták egymás közti ke-

resztezéséből származó utódok közül azok, ame-

lyekben jelen van az A/a gén domináns allélja 

(AA vagy Aa), fekete maghéjúak. Az A/a génre 

homozigóta recesszív egyedek (aa) közül a barna 

maghéjúakban B/b génből domináns (BB vagy Bb), 

A allél

A enzim
albínó barna fekete

B allél

B enzim
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a fehér maghéjúakban recesszív allél (bb) található. 

Ez a génkölcsönhatás a domináns episztázis. Az 

A domináns allél jelenlétében fekete maghéj alakul 

ki, a B/b géntől függetlenül. Az F2 nemzedékben 

ezért 12 : 16 a fekete maghéjú egyedek aránya. 

Kiegészítő faktorhatás 

Két különböző genotípusú homozigóta, fehér virá-

gú borsónövényt kereszteztek egymással. Az F1 

nemzedék valamennyi egyede a kutatók meglepe-

tésére bíborszínű virágot hozott. Az F2 nemzedék-

ben 9 : 16 és 7 : 16 arányban jelentek meg a bíbor-

színű, illetve a fehér virágú egyedek. Hogyan magya-

rázták az eredményt a kutatók? A hasadási arányból 

és az F1 nemzedék szülőkétől eltérő fenotípusából 

arra következtettek, hogy a jelleget két gén alléljai 

alakítják ki. Az F2 nemzedék bíborszínű virágú utó-

dainak aránya alapján feltételezték, hogy azok 

mindkét génből legalább egy domináns allélt tar-

talmaznak. Minden más esetben a fenotípus fehér 

(34.5. ábra). 

A festékanyag képződése ebben a borsófajtában 

színtelen előanyagból indul, és egy enzim hatására, 

amit az A domináns allél kódol, alakul át ugyancsak 

színtelen köztes termékké. A köztes termékből a B 

domináns allél által kódolt enzim hozza létre a bí-

borszínű pigmentet. 

A nem allélikus génkölcsönhatásoknak a be-

mutatott példákon kívül még számos egyéb formá-

ja létezik. A gén kölcsönhatás természetére az F2 

nemzedék fenotípusarányaiból tudunk következ-

tetni (34.6. ábra). 

34.4. ábra. A bab maghéjszínének öröklődése

34.6. ábra. Az AaBb x AaBb keresztezések fenotípus arányai különböző génkölcsönhatások esetén

34.5. ábra. Kiegészítő faktorhatás. Milyen más 

szülői genotípusok esetén lehetne ugyanilyen F1 és F2 

 utódarányokra számítani? 

AB Ab aB ab

AB
AABB

bíbor

AABb

bíbor

AaBB

bíbor

AaBb

bíbor

Ab
AABb

bíbor

AAbb

fehér

AaBb

bíbor

Aabb

fehér

aB
AaBB

bíbor

AaBb

bíbor

aaBB

fehér

aaBb

fehér

ab
AaBb

bíbor

Aabb

fehér

aaBb

fehér

aabb

fehér

P AAbb   × aaBB
  fehér  fehér

F1 AaBb   × AaBb 100% bíbor

F2

Génkölcsönhatás típusa
Genotípus-kategória Fenotípus-

 megoszlásA_B_ A_bb aaB_ aabb

Két domináns gén együttes hatása = kettős dominancia

(nem módosul az arány)
9 3 3 1 9 : 3 : 3 : 1

Domináns episz tázis (A episztati kus B-re és bb-re) 12 3 1 12 : 3 : 1

Recesszív episz tázis (aa episztati kus B-re és bb-re) 9 3 4 9 : 3 : 4

Kiegészítő faktorhatás (A és B kiegészíti egymás hatását) 9 7 9 : 7

Alternatív dominancia (A és B hatása azonos) 9 6 1 9 : 6 : 1

Domináns gén hatás (A és B  azonos fenotípust alakít ki) 15 1 15 : 1

AB

AABB

AABB

AaBb

aabb

AaBb

AABb AaBB AaBb

AABb AAbb

AaBB aaBB aaBb

AaBb aaBb aabb

AB

Ab

Ab

aB

aB

ab

ab

F2

F1

P ×

×

AaBb

Aabb

AaBb Aabb
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Minőségi és mennyiségi jellegek 

Mindeddig olyan tulajdonságok öröklődésével fog-

lalkoztunk, amelyek alapján a vizsgált egyedeket 

egyértelműen be lehetett sorolni egy-egy jól elkü-

löníthető fenotípusos kategóriába. Ilyen jelleg töb-

bek között a virág színe (pl. bíbor vagy fehér), a 

maghéj színe (sárga vagy zöld), a színlátás (színté-

vesztő vagy normál látású) stb. Azokat a sajátságo-

kat, amelyeket vizsgálva az egyedek jól elkülöníthe-

tő csoportokba oszthatók, minőségi (kvalitatív) 

jellegeknek nevezzük. Ezzel szemben az ún. meny-

nyiségi (kvantitív) jellegek alapján az egyedek 

nem sorolhatók be egymástól jól elkülönülő cso-

portokba. Mennyiségi jelleg például a testtömeg, a 

testmagasság, a szem vagy a haj színének mélysége, 

de az intelligencia, az alapanyagcsere intenzitása, a 

nyugalmi szívfrekvencia, valamint a vérnyomás ér-

téke is. A mennyiségi jellegek esetén nagyszámú 

egyed fenotípusát megvizsgálva két szélső érték 

között többé-kevésbé folyamatos sorozatot kapunk 

(34.7. ábra). 

nőségű táplálékhoz jut, nem érik más kedvezőtlen 

környezeti hatások sem (pl. súlyos betegség). 

Ugyanígy a termesztett növények termésátlaga csak 

akkor éri el a kívánt értéket, ha a növény fejlődésé-

hez biztosítottak a környezeti feltételek (pl. ásványi 

anyagok, víz, napfény, megfelelő hőmérséklet). 

A kivételes intelligencia, értelmi képesség is csak 

akkor teljesedik ki az öröklöttség lehetőségei sze-

rint, ha az ember minőségi oktatásban, nevelésben 

részesül. 

A mennyiségi jellegek öröklődése 

Egy egyszerű példával tekintsük át, mit jelent a 

mennyiségi jellegek többgénes öröklődése! Egy nö-

vény testmagasságát 3 gén 2-2 allélja (A-a, B-b, 

C-c) határozza meg. Az aabbcc genotípusú növé-

nyek átlagosan 5 cm magasra nőnek. Az AABBCC 

genotípusú növények pedig átlagosan 35 cm maga-

sak. Egy kísérletben alacsony (aabbcc) növényeket 

kereszteztek magas (AABBCC) növényekkel. Az 

F1 nemzedékben az utódnövények magassága átla-

gosan 20 cm körül alakult. Az F1 nemzedék egye-

deinek keresztezésével kapott F2 nemzedék feno-

típusos megoszlását és a lehetséges genotípusokat 

foglalja össze a 34.8. ábra. Az eredményekből lát-

ható, hogy a testmagasság a nagybetűvel jelölt 

allélok számától függ. Minden egyes ilyen (A, B, C) 

allél átlagosan 5-5 cm-rel járul hozzá a testmagas-

ság növekedéséhez. Az allélok hatása összegződik 

34.7. ábra. A nyugalomban mért vérnyomás alakulása 
nagyszámú mintán. A vizsgálatban 140 véletlenszerűen 
kiválasztott felnőtt személynek mérték meg a vér nyomás 
felső értékét, vagyis azt a legmagasabb nyomást, ami 
az aortában mérhető a bal kamra összehúzódása alatt. 
Elemezd a grafi kont!

Domináns 

allélok 

száma

Lehetséges

genotípusok

Egyed-

szám

(∑ = 641)

Testmagasság 

(cm)

0 aabbcc 11 5

1 Aabbcc, aaBbcc, aabbCc 59 10

2
AAbbcc, aaBBcc, aabbCC, 

AaBbcc, AabbCc, aaBbCc
148 15

3

AABbcc, AAbbCc, 

AabbCC, AaBBcc, 

AaBbCc, aaBBCc, aaBbCC

201 20

4

AABBcc, AAbbCC, 

AABbCc, AaBBCc, 

AaBbCC, aaBBCC 

152 25

5
AABBCc, AaBBCC, 

AABbCC
61 30

6 AABBCC 9 35

34.8. ábra. Egy növény testmagasságának öröklődése
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A mennyiségi jellegek öröklődésének hátterét 

vizsgálva a kutatók arra a megállapításra jutottak, 

hogy az ilyen tulajdonságok kialakításában rend-

szerint nagyszámú gén vesz részt, és a gének, illetve 

azok alléljainak hatása összegződik (additív hatás). 

A sokgénes öröklődés miatt a mennyiségi jellegeket 

idegen szóval multigénes vagy poligénes jellegek-

nek is nevezik (multi = több, poli = sok). A meny-

nyiségi jellegek kialakulása erősen függ a környe-

zeti hatásoktól. Jó példa erre, hogy a genetikai ál-

lományban kódolt testtömeg vagy testmagasság 

csak abban az esetben alakul ki, ha a növekedés 

időszakában az egyed megfelelő mennyiségű és mi-
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ÚJ FOGALMAK

Génkölcsönhatás, recesszív episztázis, domináns episztázis, kiegészítő faktorhatás, minőségi (kvalitatív) 

jellegek, mennyiségi (kvantitatív), multigénes, poligénes jellegek

1 Mi a különbség az allélikus kölcsönhatás és a 

génkölcsönhatás között?

2 Milyen módszerrel lehet eldönteni egy szürke 

bundájú egérről, hogy homozigóta (AABB) 

vagy hetero zigóta (AaBb) a szőrzetszínt kialakító 

génekre?

3 Emberben a sötét hajszínt kialakító allél (D) 

domináns a világos színt meghatározó alléllal 

(d) szemben. A festékanyagok szintézisét egy másik 

kromoszómán található gén domináns allélja (A) 

teszi lehetővé. Ennek a génnek egy recesszív allélja 

homozigóta formában (aa) albinizmust okoz. Mi-

lyen hajszínű gyermekei születhetnek és mekkora 

valószínűséggel egy olyan házaspárnak, ahol mind-

ketten heterozigóta sötét hajúak (Dd) és hordozzák 

az albinizmus allélját (Aa)? 

4 Homozigóta sárga és homozigóta fekete patká-

nyokat kereszteztek egymással. Az F1 utódok 

mind szürkék lettek. Az F1 egyedek keresztezése az 

F2 nemzedékben a következő megoszlást eredmé-

nyezte: 9 sárga, 28 szürke, 3 csontszínű és 8 fekete. 

a) Az utódmegoszlás alapján milyen öröklésmenet-

re lehet következtetni?

b) Írd fel a szülői, valamint az F1 és az F2 nemzedék 

egyedeinek geno- és fenotípusát!

5 Szerkeszd meg a 34.1. ábrához hasonlóan a 

kettős dominancia, a domináns episztázis és 

Kérdések és feladatok
a kiegészítő faktorhatás megnyilvánulásának bio-

kémiai reakcióútját!

6 Milyen geno- és fenotípusarányok várhatók a 

kettős heterozigóták tesztelő keresztezéséből 

(AaBb × aabb), ha az AaBb × AaBb keresztezés 

eredménye:

a) 12 : 3 : 1

b) 9 : 3 : 4

c) 15 : 1

d) 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1?

A megoldáshoz segítséget ad a 34.6. ábra. 

7 A lecke szerinti 5 cm és 35 cm magas növénye-

ket keresztezték egymással. Várhatóan hány cm 

magasak az F1 nemzedék növényei? Mekkora test-

magasságú utódok várhatók az AAbbcc és aaBBcc 

növények keresztezéséből? A megoldáshoz hasz-

náld a 34.8–9. ábrát!

8 Hányféle fenotípusa lehet annak a növénynek, 

amelynek a testmagassága az ismertetett mó-

don öröklődik, de nem három, hanem négy gén 2-2 

allélja befolyásolja? Hányféle lehet a fenotípus, ha 

hat gén 2-2 allélja határozza meg?

9 Nézz utána, milyen környezeti hatások növelik 

a vastagbélrák kialakulásának valószínűségét 

egy olyan emberben, akinek a családjában gyakori 

ez a betegség!

34.9. ábra. Az egyedek magasság szerinti megoszlása 
egy keresztezési kísérletben

(additív hatás), ezért például az AaBbCc és az 

AAbbCc genotípusú egyedek fenotípusa megegye-

zik. Az F2 egyedek magasság szerinti meg oszlása 

normál eloszláshoz közelít abban az esetben, ha 

minden egyed azonos környezetben növekszik 

(34.9. ábra). 
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Már utaltunk rá, hogy a mendeli öröklődés szabá-

lyai korlátozottan érvényesek. A tulajdonságok füg-

getlen öröklődésének törvénye például csak akkor 

igaz, ha a vizsgált gének különböző kromoszómá-

kon helyezkednek el. Ezekben az esetekben a meió-

zis során véletlenszerűen kombinálódhatnak az apai 

és az anyai eredetű allélok az ivarsejtekben. Más a 

helyzet, ha a két vagy több vizsgált gén ugyanazon 

a kromoszómán van, vagyis egy kapcsolódási cso-

portba tartozik. Ez esetben a jellegek kapcsoltan 

öröklődnek (35.1. ábra). 

  Egy példa a kapcsolt 
öröklődésre
  Genetikai térképezés
  Extranukleáris 
öröklődés

35. Már utaltunk rá, h

lyai korlátozottan é

getlen öröklődésén

igaz, ha a vizsgált g

kon helyezkednek e

zis során véletlensze

és az anyai eredetű

helyzet, ha a két va

lecke

Kapcsolt és 
extranukleáris 
öröklődés

Lehetséges-e, hogy egy növényen 

fehér színű hajtás fejlődik?

35.1. ábra. Független és kapcsolt öröklődés.
Mindkét génre nézve heterozigóta egyedekben 
független öröklődés esetén 4-féle ivarsejt képződhet 
25-25% valószínűséggel a meiózis során. Kapcsolt 
öröklődés esetén, ha egyetlen sejtben sem történik 
allélkicserélődés, akkor csak kétféle ivarsejt képződhet 
50-50% valószínűséggel 

Egy példa a kapcsolt öröklődésre 

Egy genetikai kísérletben a szagosbükköny virág-

színének és pollenalakjának együttes öröklődését 

vizsgálták (35.2. ábra). A növény virágszíne lila 

(AA/Aa) és vörös (aa), pollenjének alakja hosszúkás 

(BB/Bb) és kerek (bb) lehet. Homozigóta lila virá-

gú és hosszúkás pollenű növényeket kereszteztek 

ugyancsak homozigóta vörös virágú és kerek polle-

nű egyedekkel. Az F1 nemzedék valamennyi egye-

de lila virágú és hosszúkás pollenű lett. Az F2 nem-

zedékben viszont a várt 9 : 3 : 3 : 1 arány helyett 

egészen más eredményt kaptak a kutatók. A szülői 

fenotípusok (lila – hosszúkás, vörös – kerek) ará-

nya az F2 nemzedékben a vártnál jóval nagyobb, 

szöveti sejt (2n)

ivarsejt (n)

meiózis

független öröklődés kapcsolt öröklődés

genotípus: AaBb

genotípus: 25% AB 25% Ab25% ab 25% aB 50% AB 50% ab

genotípus: AB
ab
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Ha két gén ugyanazon a kromoszómán  található, 

vagyis egy kapcsolódási csoportba tartozik, azt a 

genotípus jelölésében is feltüntetjük. Az AABB 

genotípus jelölései kapcsoltság esetén: 
AB

AB
, AB/AB 

vagy AB AB. 

100%-os kapcsoltság esetén nem történik allél-

kicse rélődés, így az ivarsejtek genotípusa AB/ab × 

× AB/ab szülőpár esetén csak kétféle, AB és ab le-

het. A másik szélsőséges eset, hogy minden egyes 

ivarsejt kialakulása során történik rekombináció a 

vizsgált homológ kromoszómapár között. Ekkor az 

ivarsejtek 25-25% arányban AB, Ab, aB, ab geno-

típusúak, vagyis úgy tűnik, mintha a két jelleg egy-

mástól függetlenül öröklődne. A leggyakoribb 

azonban az, hogy a meiózis során a sejteknek csak 

egy részében történik rekombináció a vizsgált ho-

mológ kromoszómapár tagjai között. 

A rekombináció gyakorisága a vizsgált gének 

távolságától függ: ha a két gén messzebb van egy-

mástól a kromoszómán, akkor köztük nagyobb 

gyakorisággal történhet átkereszteződés és allél-

kicse rélődés. A nagyobb rekombinációs gyakoriság 

tehát arra utal, hogy a vizsgált jellegeket kialakító 

gének egymástól távolabb helyezkednek el. Pél-

dául, ha a meiózis során a sejtek 24%-ában történik 

allélkicserélődés, akkor a rekombináns ivarsejtek 

( AB és aB) aránya összesen 12% lesz, a szülői típu-

soké (AB, ab) pedig 88%, mivel az allél kicse rélődés 

a homológ kromoszómapárnak csak két kroma ti-

dáját érinti a négy közül. A rekombinációs gyako-

riságból következtetni tudunk a két gén egymástól 

való távolságára (35.4. ábra). 

35.2. ábra. 
Szagos bükköny 

színváltozatai

35.3. ábra. A szagosbükköny keresztezésének F2 gene-
rációja. Az eredmények alapján az anyasejtek hány 

százalékában történhetett allélkicserélődés a meiózis során 

a vizsgált génekre nézve?

Fenotípus

Meg-

fi gyelt 

egyed-

szám

Arány 

(meg-

fi gyelt)

Várt 

egyed-

szám

Arány 

(várt)

Lila, hosszúkás 

(szülői típus)
297 11 240 9

Lila, kerek 

(rekombináns típus)
  27   1   80 3

Vörös, hosszúkás 

(rekombináns típus)
  25   1   80 3

Vörös, kerek 

( szülői típus)
  79   3   26 1

Összesen 427 – 427 –

35.4. ábra. A rekombináció gyakorisága és szülői – 
rekombináns típusú ivarsejtek százalékos aránya.
Ha a kiindulási sejtek 24%-ában történik allél ki cse-
rélődés a vizsgált géneket tartalmazó kromoszómák 
között, akkor a rekombináns típusú ivarsejtek aránya 
12%, a szülői típusoké 88%. Azokban a sejtekben, 
amelyekben allélkicserélődés történt a vizsgált 
kromoszómaszakaszok között, a meiotikus termékek 
fele rekombináns, fele szülői típus

AB  ab genotípus
meiózis

38% AB 6% AB

6% Ab

38% ab 6% ab

6% aB

allél-
kicserélődés

nin
cs 

all
él-

kics
eré

lődés

76% 24%

nin
cs 

all
él-

kics
eré

lődés

%

allél-
kicserélődés

24%24%

6

%24%

% AB

76

38% b

%

AB 6% b6

míg a szülőitől eltérő, rekombináns fenotípusok 

(lila – kerek, vörös – hosszúkás) aránya a vártnál 

kevesebb lett (35.3. ábra). Az eltérés magyarázata, 

hogy a vizsgált tulajdonságokat kialakító gének 

ugyanazon a kromoszómán vannak. A szülőitől el-

térő, rekombináns fenotípusok a meiózis során be-

következő allélkicserélődés eredményeként jöhettek 

létre. Azt, hogy milyen arányban jelennek meg a 

rekombináns fenotípusok az utódok között, a vizs-

gált génszakaszok közötti allélkicserélődés gyako-

risága határozza meg. 
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kiindulás
egypontos 
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Genetikai térképezés 

A kromoszómákon a gének sorrendben helyezked-

nek el. A genetikai térképezés célja a gének sor-

rendjének és egymáshoz viszonyított, vagyis relatív 

távolságának megállapítása. A vizsgált gének kö-

zötti távolság becslésére jól használható az allél-

kicserélődés gyakoriságának meghatározása. Ez a 

módszer a kapcsoltsági térképezés. A kapcsoltsági 

térképeken a megállapodás szerint egy gén térkép-

egységnek (térképtávolság) felel meg az a génpárok 

közötti távolság, amikor 100 meiotikus termékből 

1 rekombináns. A térképtávolság mértékegysége a 

centimorgan (cM). Példánkban a  sejtek 12%-a re-

kombináns, a térképtávolság a két vizsgált gén kö-

zött tehát 12 cM. 

Ha a genetikai térképezéshez két tulajdonságot 

vizsgálunk, akkor a jellegeket kialakító gének egy-

máshoz viszonyított távolságát tudjuk csak megbe-

csülni. Ha egy harmadik jelleget is bevonunk a 

vizsgálatba, akkor a gének sorrendjére is következ-

tetni tudunk. 

Egy genetikai kísérletben három jellegre hetero-

zi góta ABC/abc egyedeket kereszteztek homozi-

góta recesszív, abc/abc genotípusú egyedekkel 

(tesztelő keresztezés). A szülői nemzedék hetero-

zigóta egyedeiben az allélkicserélődés eredmé-

nyeként szülői és rekombináns típusú ivarsejtek 

képződhetnek (35.5. ábra). A tesztelő keresztezés 

utódnemzedékében nyolcféle fenotípust fi gyeltek 

meg. A szülői fenotípusok gyakorisága jóval na-

gyobb volt (35.6. ábra), mint a rekombináns feno-

típusoké. 

Az utódnemzedék elemzésével meghatározható 

a gének sorrendje és távolsága. Az adatokból arra 

következtethetünk, hogy a 3 gén közül B/b van kö-

zépen, mert az utódok között az AbC/abc és az 

aBc/abc genotípusúak a legritkábbak, a kialakulá-

sukhoz vezető kettős átkereszteződés valószínűsége 

a legkisebb. 

Az A és B gén távolságát a köztük lejátszódó 

re kombináció gyakoriságából számíthatjuk ki. 

A és B közötti rekombináció százalékos ará-

nya: 

12% + 12% + 1% + 1% = 26%. 

Az A – B térképtávolság tehát 26 cM. A B és C 

gének távolságát ugyancsak a rekombinációs gya-

koriságból becsülhetjük meg: 

7% + 7% + 1% + 1% = 16%. 

A B – C térképtávolság tehát 16 cM. Ebből kö-

vetkezik, hogy az 

A – C távolság 26 cM + 16 cM = 42 cM. 

35.5. ábra. Egy ABC/abc genotípusú sejt meiotikus 
termékei. Az ivarsejtek 50%-a szülői (ABC, abc), 
50%-a rekombináns típusú. Az Abc, aBC, ABc, 
abC genotípusú ivarsejtek egyszeres, az AbC, aBc 
geno típusúak kétszeres átkereszteződést követő 
áthelyeződés eredményei. Ez utóbbi ivarsejtek 
képződnek a legkisebb mennyiségben, hiszen 
kialakulásukhoz két átkereszteződés szükséges

35.6. ábra. Rekombi náció 3 gén vizsgálata esetén

P  ♀ ABC/abc × abc/abc ♂

Utódnemzedék

Heterozigóta szülő 

ivarsejtjei
ABC abc Abc aBC ABc abC AbC aBc

Utódok genotípusa ABC/abc abc/abc Abc/abc aBC/abc ABc/abc abC/abc AbC/abc aBc/abc

Százalékos arány 30% 30% 12% 12% 7% 7% 1% 1%

meiotikus 
termékek

meiózis I.,
előszakasz
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35. Kapcsolt és extranukleáris öröklődés

35.7. ábra. Az ecetmuslica négy kromoszómájának kapcsoltsági térképe. A számok a gének 
egymáshoz viszonyított távolságát jelzik a kromoszómák befűződési pontjától, 
centromeronjától (0). A szakirodalomban a gének által meghatározott tulajdonságok angol 
nevét, illetve azok rövidítéseit használják

Olvasmány
Az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) a genetikai, a fejlődéstani, az élettani stb. kutatások kedvelt alanya, 

ún. modellszervezete. Ez utóbbi olyan élőlényeket jelent, amelyek vizsgálatának eredményeiből az élő 

szervezetek működésére vonatkozóan általános következtetéseket vonnak le a kutatók. 

Az ecetmuslica a rovarok, azon belül is a kétszárnyúak csoportjába tartozik. Laboratóriumi körülmények 

között könnyen szaporítható. Szöveti sejtjeiben 8 kromoszóma található, 3 pár testi és 1 pár ivari (♀ XX, 

♂ XY). Sok mutáns változata van, amelyek fenotípusuk alapján mikroszkópban jól azonosíthatók. 

A 20. század elején kezdődött genetikai kutatásokban éppen ezért számos kutatócsoport foglalkozott 

kromoszómáik genetikai térképezésével. Ennek köszönhetően az ecetmuslica nagyon sok génjéről tudjuk, 

hogy melyik kromoszómán és milyen sorrendben helyezkednek el (35.7. ábra). Mindezek alapján nem 

meglepő, hogy az állati szervezetek közül az ecetmuslica genomjának bázissorrendjét határozták meg el-

sőként 2000 márciusában. 

Az ecetmuslica a biológiai kutatások modellszervezete

186

G
e
ne

ti
ka

bio_12e-39.indd   186bio_12e-39.indd   186 2018. 06. 04.   17:38:262018. 06. 04.   17:38:26



187

35. Kapcsolt és extranukleáris öröklődés

Extranukleáris öröklődés 

Eukarióta szervezetekben a genetikai állomány 

98%-a található a sejtmagban. A DNS 2%-a a mi-

to kond ri umokban, illetve növényeknél a színtestek-

ben van. E sejtalkotók DNS-állományát sejtmagon 

kívüli, extranukleáris genomnak (extra: kívül; 

nucleus: sejtmag) nevezzük. Mindkét sejtalkotóban 

találhatók riboszómák, a rajtuk folyó fehérjeszinté-

zist irányítja az extranukleáris DNS. 

Az ivarosan szaporodó, különböző alakú ivarsej-

tekkel rendelkező élőlényekben megtermékenyítés-

kor rendszerint csak a nagy méretű petesejt mito-

kondri umai, illetve színtestei kerülnek a zigótába, a 

hímivarsejtnek csak a magja jut be. Ezért mindkét 

sejtalkotó és ezzel együtt a benne található geneti-

kai állomány anyai ágon, a petesejttel öröklődik, 

vagyis ún. anyai öröklődést mutat. 

Számos növényen (pl. csodatölcsér, muskátli) az 

egyszínű zöld hajtások mellett foltos (zöld-fehér), 

illetve fehér hajtásrészek is megfigyelhetők 

(35.8. ábra). A fehér hajtásrészekben a színtestek a 

színanyagok hiánya miatt nem működőképesek. 

Egy genetikai kísérletben különböző színű hajtások 

virágaiból származó virágporral poroztak be külön-

böző eredetű virágokat. A keresztezéseket és azok 

eredményét foglalja össze a 35.9. ábra. Megállapít-

ható, hogy az utódok fenotípusát csakis az határoz-

za meg, hogy a termő milyen hajtásrészen fejlődött. 

Ha a termő és benne a petesejt fehér hajtásrészen 

fejlődött, akkor az utódok fehér színűek lettek, füg-

getlenül a porzós rész fenotípusától. A petesejtben 

ugyanis csak működésképtelen színtestek vannak 

(az ilyen növények csírázásuk után hamarosan el-

pusztulnak, mivel nem képesek fotoszintézisre). Ha 

a petesejt zöld hajtásról származik, akkor az utódok 

zöld hajtásúak. Ha a petesejt foltos levelű növényről 

származik, akkor a virágpor eredetétől függetlenül 

az utódok zöld, foltos vagy fehér hajtásúak. Ugyan-

is a petesejt citoplazmájában működőképes és nem 

működőképes színtestek egyaránt lehetnek, ame-

lyek véletlenszerűen kerülnek a zigóta utódsejtjeibe, 

majd onnan a szöveti sejtekbe (35.10. ábra). 

A mitokondriális DNS bázissorrendjének összeha-

sonlítása alkalmas a fajok, élőlénycsoportok geneti-

kai összehasonlítására, rokoni, származási kapcso-

latainak felderítésére. 

35.8. ábra. Tarka levelű muskátli. A levél fehér színű 
részein a sejtekben a színtestek nem tartalmaznak 
klorofi llt

35.9. ábra. A muskátli levélszínének öröklődése

Anyanövény 

fenotípusa

Apanövény 

fenotípusa

Utódok

fenotípusa

fehér fehér fehér

fehér zöld fehér 

fehér foltos fehér 

zöld fehér zöld

zöld zöld zöld

zöld foltos zöld

foltos fehér foltos, zöld, fehér

foltos zöld foltos, zöld, fehér

foltos foltos foltos, zöld, fehér

35.10. ábra. Tarka levelű növény utódainak lehetséges 
fenotípusai

petesejtek zigóták utódnövény

zöld

tarka

fehér
(letális)
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35. Kapcsolt és extranukleáris öröklődés

ÚJ FOGALMAK

Kapcsolódási csoport, genetikai térképezés, kapcsoltsági térképezés, géntérképegység (térképtávolság), 

anyai öröklődés

1 Határozd meg a következő fogalmakat: kap-

csolódási csoport, géntérképegység, rekom bi-

náns típusú ivarsejt, extranukleáris genom!

2 Az ecetmuslica szürke testszínét meghatározó 

allél (A) domináns a fekete testszínt meghatá-

rozó alléllal (a) szemben. A normál szárnyat kiala-

kító allél (B) ugyancsak domináns a csökevényes 

szárnyat meghatározóval (b) szemben. A két gén 

ugyanazon a testi kromoszómán helyezkedik el. 

Milyen fenotípusú utódok és milyen arányban vár-

hatók az F2 nemzedékben az alábbi esetekben, ha 

AB/AB genotípusú szürke testű, normál szárnyú 

hímet keresztezünk ab/ab genotípusú, fekete testű, 

csökevényes szárnyú nősténnyel?

a) Feltételezzük, hogy az ivarsejtek képződése so-

rán nem történik allélkicserélődés a vizsgált géne-

ket hordozó kromoszómák között. 

b) Feltételezzük, hogy az ivarsejtek képződése so-

rán mindegyik ivarsejtben történik allélkicse ré lő dés 

a vizsgált géneket hordozó kromoszómák között. 

c) Feltételezzük, hogy az ivarsejteket képző sejtek 

20%-ában történik allélkicserélődés a vizsgált gé-

neket hordozó kromoszómák között. 

3 Egy genetikai kísérletben az ecetmuslica szem- 

és testszínének, valamint szárnyhosszának örök-

lődését vizsgálták. A vizsgált jellegeket kialakító 

gének a rovarok X ivari kromoszómáján találhatók. 

A szülői nemzedékben fehér szemű (w), sárga testű 

(y), rövid szárnyú (m) hímeket (genotípus: wym/Y) 

kereszteztek mindhárom jellegre heterozigóta, vad 

Kérdések és feladatok
típusú (szürke testű, vörös szemű, normál szárnyú) 

nőstényekkel (genotípus: w+y+m+/wym). Az F1 nem-

zedék vizsgálatakor az alábbi eredményt kapták:

Fenotípus
Utód-

szám

Százalékos 

arány

sz
ü
lő

i 

tí
p

u
so

k

vörös szemű, szürke 

testű, normál szárnyú
  3 501 33,36

66,43
fehér szemű, sárga 

testű, rövid szárnyú
  3 471 33,07

re
k
o
m

b
i n

án
s

tí
p

u
so

k

vörös szemű, szürke 

testű, rövid szárnyú
  1 754 16,7

33,57

fehér szemű, sárga 

testű, normál szárnyú
  1 700 16,2

vörös szemű, sárga 

testű, normál szárnyú
      29     0,28

fehér szemű, szürke 

testű, rövid szárnyú
      31     0,30

fehér szemű, szürke 

testű, normál szárnyú
        5     0,05

vörös szemű, sárga 

testű, rövid szárnyú
        4     0,04

Összesen 10 495 100

a) Az adatok alapján határozd meg, hogy a pete-

sejtképzés során a sejtek hány százalékában történt 

rekombináció!

b) Írd fel a három gén lehetséges sorrendjeit a kro-

moszómán!

c) Az adatok alapján melyik gén lehet a középső 

a három közül? Indokold a választ!

d) Az adatok alapján határozd meg a három gén 

egymáshoz viszonyított térképtávolságát!
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  Családfaelemzés
  Ikervizsgálatok 
– örökölhetőség 
  Örökletes enzimhiány

36.lecke

Az emberi 
öröklődés

Miért árusítanak a nagyobb 

üzletekben tejcukormentes 

élelmiszereket?

M

ü

él

Az emberi tulajdonságok öröklődésének genetikai 

hátterét a klasszikus genetika módszereivel, jellem-

zően a családfaelemzéssel, meglehetősen nehéz 

felderíteni. Ennek oka, hogy az utódok alacsony 

száma miatt a statisztikai törvényszerűségek sok-

szor nem érvényesülnek. Ezért gyakran nehéz kö-

vetkeztetéseket levonni a vizsgált jelleget kialakító 

gének számára, a gének és az allélok közötti köl-

csönhatások típusára. A hagyományos családfa-

elemzést a technika fejlődésével egyre inkább hát-

térbe szorítják a molekuláris biológiai módszerek: 

a DNS és a fehérjék szerkezetének vizsgálata.

 

Családfaelemzés 

A családfán szereplő egyedek fenotípusából követ-

keztetni lehet az allélikus kölcsönhatás típusára 

(domináns-recesszív, intermedier vagy kodomi nan-

cia), valamint arra, hogy a vizsgált jelleget kialakító 

gén testi, illetve ivari kromoszómán található-e. 

Meg lehet jósolni, hogy egy érintett házaspár szü-

letendő gyermekei milyen valószínűséggel örököl-

hetik a vizsgált jelleget, mekkora a kockázata a 

vizsgált öröklődő betegség kialakulásának. 

A családfán a nőket körrel, a férfi akat négyzettel 

jelölik, az egymást követő generációk külön sorok-

ban szerepelnek. A szülőpárokat egy vízszintes vo-

nallal kötik össze, gyermekeiket a következő sorban 

születésük sorrendjében balról jobbra ábrázolják 

(36.1. ábra). 

36.1. ábra. A fehér hajtincs öröklődését szemléltető 
családfa. A családfán a vizsgált fenotípust – esetünkben 
a fehér hajtincset – mutató egyedeket fehér szín jelzi. 
A családfa elemzéséből kiderül, hogy a tulajdonság testi 
kromoszómához kötötten öröklődik, mert azonos 
valószínűséggel jelenik meg a nőkben és a férfi akban. 
A családfából állapítsd meg, hogy domináns vagy recesszív 

allél örökíti-e a fehér hajtincset!

2.
Aa

2.
Aa

2.
A_

4.
aa

4.
aa

6.
aa

6.
Aa

8.
aa

8.
aa

1.
aa

1.
Aa

1.
aa

3.
aa

3.
A_

5.
aa

5.
aa

7.
Aa

7.
aa
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36. Az emberi öröklődés

A betegség/rendellenesség

neve
Következmények

Testi kromo-

szómához 

kötött 

recesszív 

 jelleg

Albinizmus
A festékképződés hiánya. Fényérzékenységgel, szemtengelyferdüléssel 

társul. 

Sarlósejtes vérszegénység
A kóros hemoglobin miatt a vörösvérsejtek alakjának megváltozása, 

oxigénhiány és az abból adódó szövetkárosodások, korai halál. 

Fenilketonuria Súlyos idegrendszeri károsodás. 

Tejcukor-érzékenység
A táplálékkal felvett tejcukor lebontásának zavara miatt haspuff adás, 

hasmenés. 

Testi 

kromoszó-

mához kötött

domináns 

jelleg

Akondroplázia
A kar és a láb csontjainak korai elcsontosodása miatt kialakuló törpe-

növés. 

Sokujjúság Szám feletti ujj a kézen és/vagy a lábon. 

Fehér tincs Fehér hajtincs jelenik meg a színes hajban. 

Huntington-kór

Az idegrendszer gyors és visszafordíthatatlan leépülése. A tünetek 

általában csak 40 éves kor felett jelentkeznek, így gyakori az át-

örökítés. 

X-kromo-

szómához 

kötött 

recesszív 

 jelleg

Hemofília

Súlyos véralvadási zavar, melynek több típusa van. A hemofília-A 

„ királyi” betegség. A kórkép a VIII. véralvadási faktor hibás szerke-

zetére vezethető vissza. 

Izomsorvadás egyik típusa

A vázizomzat fokozatos leépülése, sorvadása. A tünetek hatéves kor 

táján jelentkeznek, a betegek rendszerint nem érik meg a 20. élet-

évüket. 

Vörös-zöld színtévesztés
A színlátás zavara. Az érintettek nem tudják megkülönböztetni egy-

mástól a vörös és a zöld színeket. 

Színvakság egyik típusa A színlátás teljes hiánya. 

Ikervizsgálatok –– örökölhetőség 

A mennyiségi jellegek vonatkozásában az egyének 

nagy fenotípusos változatosságot mutatnak. A vál-

tozatosság mögött a genetikai háttér mellett a kör-

nyezeti hatások is meghatározóak. Az örökölhető-

ség a fenotípusos változatosságnak az a hányada, 

amely genetikai okokra vezethető vissza. Az egy- és 

kétpetéjű ikrekkel végzett ikervizsgálatok célja a 

mennyiségi jellegek örökölhetőségének megállapí-

tása. Az egypetéjű ikrek genetikai állománya meg-

egyezik, ezért ha a testvérek között bármilyen kü-

lönbség mutatható ki, akkor az az eltérő környe-

zeti hatásokra (külső hatások, életmód) vezethető 

vissza. 

Az egészség megőrzése szempontjából fontos 

annak kiderítése, hogy milyen mértékben befolyá-

solják a környezeti hatások egyes tulajdonságok 

kialakulását. Az ikervizsgálatok alapján megállapí-

tották például, hogy a nyaki artériában kialakuló 

érelmeszesedésnek 70% az örökölhetősége. Vagyis 

ha a szülők ilyen betegségben szenvednek, akkor 

70% az esélye annak, hogy gyermekeik is betegek 

lesznek. Ha egy betegségnek magas az örökölhető-

sége, akkor érdemes szűrővizsgálatokat végezni, 

hogy idejében felismerjék és kezeljék azt. Az érel-

meszesedésre és a magas vérnyomásra való hajlam 

40-50%-os örökletességet mutat. Tehát kialakulá-

sukban a genetikának és a környezetnek, azon belül 

az életmódnak is nagy szerepe van. 

Örökletes enzimhiány 

Az ember egyik, viszonylag gyakori örökletes anyag-

csere-betegsége a fenilketonuria (PKU), melynek 

hátterében egyetlen gén mutációja áll. A mutáns, 

recesszív allél által kódolt enzim nem működőké-

pes, ezért a homozigóta recesszív személyekben a 

fenil-alanin nevű aminosav lebontása zavart szen-

ved, és emiatt káros anyagcseretermékek halmo-

zódnak fel szervezetükben. Csecsemőkorban ezek 

a mérgező vegyületek károsítják a fejlődő idegrend-

szert, ezért súlyos, visszafordíthatatlan értelmi fo-

gyatékosság alakul ki. Ezt a kóros következményt 

úgy lehet elkerülni, hogy az érintett emberek egész 

életükön át fenil-alaninban szegény táplálékot fo-

gyasztanak. A diéta nem szünteti meg az okot, de 

36.2. ábra. Néhány példa az ember öröklődő betegségeire, eltéréseire
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36. Az emberi öröklődés

ÚJ FOGALMAK

Családfaelemzés, ikervizsgálatok, örökölhetőség, fenilketonuria

Olvasmány
Archibald Garrod (1857–1936) angol orvos volt az első, aki igazolta, hogy a mendeli öröklődés szabályai 

egyes emberi tulajdonságokra is igazak. Az alkaptonuria nevű ritka emberi betegség kialakulásának hátte-

rét, annak öröklődését vizsgálta. Az alkaptonuriában szenvedő betegek vizelete sötétre színeződik, ha állni 

hagyják a levegőn. A betegség nem jár súlyos következményekkel, csak idősebb korban jelentkeznek ízü-

leti gyulladáshoz hasonló tünetek. Az elszíneződést okozó anyag (homogenzitinsav) ugyanis lerakódik az 

ízületekben és a gerincoszlopban. 

Garrod családfák elemzéséből megállapította, hogy a tulajdonság recesszív módon öröklődik, és a 

vérrokonok házasságából született gyermekekben megjelenése gyakoribb. A betegségnek nemcsak a ge-

netikai, hanem a biokémiai hátterét is vizsgálta. Felismerte, hogy a betegséget az anyagcsere-folyamatok-

ban bekövetkező zavar okozza. Elsőként mutatott rá arra, hogy a gének, a gének mutációja és a szerve-

zetben zajló biokémiai folyamatok között szoros az összefüggés. Az alkaptonuria mellett több más vele-

született anyagcserezavar, köztük az albinizmus esetében is igazolta az örökletesség és a biokémiai háttér 

kapcsolatát.

Egy jelentős felismerés

a tünetek kialakulása elkerülhető. Hazánkban az 

újszülötteket pár nappal születésük után megvizs-

gálják, nem örökölték-e a betegséget. A fe nil ke-

tonuria csak azokban az emberekben alakul ki, akik 

homozigóták a hibás enzimet kódoló allélra. Hete-

rozigótákban (Aa genotípusúakban) a mutáns allél 

mellett megtalálható a domináns (A) allél is. Az 

általa kódolt működőképes enzim biztosítja a fenil-

alanin normális anyagcseréjét. A hete ro zigóták 

fenotípusa így nem különbözik a homozigóta do-

mináns egyedekétől (egészségesek), de a hetero-

zigó tákban megfelelő módszerekkel mind a kétféle 

enzim kimutatható. Az ember néhány örökletes 

betegségét foglalja össze a 36.2. ábra. A táblázatban 

szereplő tejcukor-érzékenység a fenil keto nuriá hoz 

hasonlóan enzimhiányra vezethető vissza. Tejcukor-

mentes diétával a kellemetlen tünetek ki kü szö-

bölhetők.

1 Egy egészséges házaspárnak öt gyermeke van, 

három lány és két fi ú. A lányok egészségesek, 

az egyik fi ú vérzékenységben szenved. Milyen lehet 

a szülők valószínű genotípusa? Rajzold fel a család-

fát!

2 Egy egészséges házaspárnak albínó gyermeke 

született. Mi a valószínűsége, hogy második 

gyermekük is albínó lesz?

3 A mellékelt ábra az albinizmus öröklődését 

mutatja egy családban (piros szín: albínók). 

Kérdések és feladatok
a) Mi jellemző az albinizmus öröklődésére (kromo-

szo mális elhelyezkedés, allélikus kölcsönhatás)? 

Válaszod a családfa elemzésén alapuljon!

b) Írd fel a családfában szereplő egyének valószínű 

genotípusát!

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

5.

4.

4. 6.
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Hisztonok – Az eukarióta szervezetek kromoszó-

máinak szerkezeti fehérjéi. A DNS a hiszton-

molekulák köré tekeredik fel, az így kialakuló egy-

ségek a nukleoszómák, amelyek gyöngysorszerűen 

sorakoznak egymás után a kromoszómában. 

Több mint 150 év telt el Mendel örökléstani kísér-

leteinek publikálása óta. Azóta a tudomány és a 

technika óriási fejlődésen ment keresztül. A feno-

típusos jellegek vizsgálatán alapuló klasszikus ge-

netikai módszereket felváltották a sejttani, moleku-

láris biológiai eljárások. A molekuláris genetika 

vitathatatlanul az egyik leggyorsabban fejlődő te-

rülete a biológiának. A kutatások legújabb eredmé-

nyeinek tükrében az öröklődés törvényszerűségeire 

vonatkozó ismereteink jelentősen átalakultak. Az 

elmúlt évtizedek alatt sok olyan felfedezésre került 

sor, amelyeket nem lehet a mendeli öröklődéssel, de 

annak kiterjesztésével sem magyarázni. Ezek közül 

tekintünk át néhányat a teljesség igénye nélkül. 

Epigenom –– epigenetika 

A genetikai állományon kívüli, ún. epigenetikai 

tényezők is alapvető szerepet játszanak a tulajdon-

ságok kialakításában. Az epigenetika egy viszony-

lag új és gyorsan fejlődő területe a biológiai kuta-

tásoknak. Azokkal a génműködést befolyásoló té-

nyezőkkel és változásaikkal foglalkozik, amelyek a 

sejtosztódás – mitózis és meiózis – során átkerül-

nek, „átörökítődnek” az utódsejtekbe, és nem a 

DNS nukleotidsorrendje által meghatározottak. 

E tényezők összessége az epigenom. Az epigenom 

vizsgálata többek között magyarázatot adhat arra, 

hogy a zigótából kialakuló azonos genetikai állo-

mányú sejtek milyen hatásokra diff erenciálódnak 

különböző szöveti sejtekké a DNS bázissorrendjé-

nek változása nélkül, és a diff erenciálódott sejtvo-

nalak hogyan őrzik meg, örökítik át ezeket a saját-

ságokat a mitotikus osztódások során. Az alábbiak-

ban vázolt epigenetikai hatások a gerinces állatokra 

és a növényekre jellemzőek. 

Az epigenetikai hatások közé tartozik a DNS 

szerkezetének másodlagos kémiai módosítása, 

melynek során a citozinmolekulák egy részéhez 

metilcsoport kapcsolódik. Ez a folyamat a metiláció. 

A metilált DNS-szakaszok átírása az esetek nagy 

részében gátolt, vagyis a metiláció a gének kikap-

csolásának, csendesítésének egyik útja. A mitotikus 

osztódások során a metilációs mintázat átadódik az 

Öröklődhetnek-e szerzett tulajdonságok?Ö

Epigenetika

37.lecke

  Epigenom – epigenetika
  Hajlamosító gének 
  Penetrancia, expresszivitás
  Génátrendeződés
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37. Epigenetika

37.2. ábra. Egy multigénes betegségre mutatott 
genetikai hajlam küszöbértéke és stresszküszöbe. 
Kedvező környezeti feltételek mellett a betegség 
csak a normál küszöb felett alakul ki. Stressz hatására 
a betegség gyakrabban jelenik meg fenotípusosan. 
A betegek gyakorisága a görbe alatti, színezett területtel 
arányos. A szennyezett levegőjű városokban élő, 
dohányzó emberek körében például gyakoribb az 
asztmás megbetegedés

utódsejtekre, ezért a szöveti sejtvonalakban egyes 

gének így tartósan inaktiválódnak. 

A másik lehetőség a genom epigenetikai módo-

sítására a kromoszómák szerkezeti fehérjéinek 

(hisztonok) kémiai átalakítása, illetve a nukleo-

szómák szerkezetének módosítása. Ezek a változá-

sok a mitózis során ugyancsak továbbadódnak az 

utódsejtekbe. A hisztonok egyes módosításai gátol-

ják, más típusú átalakulásai pedig serkentik az érin-

tett gének átírását. 

A genommal szemben az epigenom az egyedfej-

lődés során folyamatosan változik. A meiotikus 

osztódásokat megelőzően az epigenetikai módosu-

lások rendszerint törlődnek, így az ivarsejtekből 

kialakuló zigóta minden génje működhet, átíród-

hat. Az egyedfejlődés során aztán ismét kialakul az 

epigenom mintázata (37.1. ábra). 

Epigenetikai tényezők azok a hormonok is, 

amelyek a gének átírását, a genetikai állomány mű-

ködését szabályozzák. A pajzsmirigy tiroxin hor-

monjának hiányában a fejlődő magzat, csecsemő 

idegrendszere súlyosan károsodik és aránytalan tör-

peség alakul ki. Ha az agyalapi mirigy növekedési 

hormonjának termelődése marad el a kívánatostól, 

akkor a következmény arányos törpenövés lehet. 

A növekedési hormon túltermelődése pedig óriás-

növéssel járhat. Az ivarmirigyekben termelődő hor-

monok is a génműködés szabályozásán keresztül 

alakítják a másodlagos nemi jellegeket. 

Hajlamosító gének 

Számos olyan betegséget ismerünk, amelyek kiala-

kulásában a genetikai háttér mellett a környezeti, 

életmódbeli hatások is szerepet játszanak. Ilyenek 

például a rákbetegségek, a kóros elhízás, a magas-

vérnyomás-betegség, az asztma. A betegség kiala-

kulása mögött rendszerint több gén együttes hatá-

sa áll. Az úgynevezett hajlamosító gének hibái, 

mutációi önmagukban nem feltétlenül okoznak be-

tegséget, csak bizonyos körülmények között. A hör-

gőrendszer krónikus gyulladásával járó betegség az 

asztma. Asztmás szülők gyermeke nagyobb valószí-

nűséggel lesz beteg, de a betegség kialakulásában 

nagyon fontos szerepe van a környezetnek: a szeny-

nyezett levegőnek, az aktív vagy passzív dohányzás-

nak, a stressznek. Az egészséges életmód, a tiszta 

levegő csökkenti a betegség kialakulásának kocká-

zatát. A rákos megbetegedések többségének hátte-

rében is kimutatható az örökletes hajlam (pl. csa ládi 

halmozódás), a környezeti hatások, valamint az 

életmódból adódó kockázati tényezők (pl. helyte-

len táplálkozás, egészségtelen környezet, stressz). 

Általánosságban a multigénes betegségek eseté-

ben a genetikai hajlamra, genetikai terheltségre 

vonatkozóan meghatározható egy küszöbérték, 

amelyen felül a populáció egyedeiben kialakul a 

betegség, azaz megjelenik a fenotípus (37.2. ábra). 

Kedvezőtlen környezeti tényezők, más szóval 

stressz hatására a küszöbérték eltolódhat, ezért a 

népességben nő a beteg emberek gyakorisága. 

37.1. ábra. Az epigenetikai módosulások az egyed-
fejlődés során. A DNS-molekulák génműködést 
szabályozó régiói CG-ben gazdagok. Ezeken a 
helyeken a citozinra metilcsoportok kapcsolódnak. 
Ezzel egyidejűleg a kromoszóma szerkezeti fehérjéi 
is módosulnak a metilált szakaszokon. A meiózis előtt 
az epigenetikai mintázat rendszerint eltűnik 

genetikai terheltség mértéke

eg
yé

ne
k 

sz
áz

al
ék

os
 m

eg
os

zlá
sa

beteg egyének

stresszküszöb

normál küszöb

ATCGACGCGACTCG
TAGCTGCGCTGAGC

ATCGACGCGACTCG
TAGCTGCGCTGAGC

ATCGACGCGACTCG
TAGCTGCGCTGAGC

ATCGACGCGACTCG
TAGCTGCGCTGAGC

hisztonok

hiszton-
módosulások

meiózis

DNS
DNS-

metiláció

mitotikus 

osztódások
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37. Epigenetika

Olvasmány
A metiláció során képződő 5-metil-citozin különböző hatásokra átalakulhat timinné, vagyis az átlagosnál 

könnyebben következhet be pontmutáció a génműködést szabályozó régiókban. Ezért ezeket a szakaszokat 

mutációs forrópontoknak is nevezik. A daganatképző sejtek kialakulásában is szerepe lehet a szabályozó 

régiók magasabb mutációs rátájának. 

Az epigenetikai módosítások rendszerint nem öröklődnek az utódokban. Ez alól kivétel például a gyúj-

toványfű, amelynek kétoldalian részarányos a virágja, de ismert sugaras szimmetriájú termesztett változata 

is (37.3. ábra). A virág alakját egyetlen gén 

határozza meg. Kimutatták, hogy a gén bázis-

sorrendje a kétféle változatban megegyezik, 

DNS-ük csak a metilációs mintázatban kü-

lönbözik, ami ez esetben átadódik az ivarsej-

tekbe, így a kétféle virágszerkezet öröklődik. 

Mutációs forrópontok, öröklődő epigenetikai mintázatok

37.3. ábra. A gyújtoványfű 
virágjának alakja

37.4. ábra. Sok-
ujjúság. A rönt-
genfelvételen jól 
látható a számfeletti 
ujj mindkét lábfejen 

37.5. ábra. A sokujjúság nem teljes penetranciája egy 
családban . A családfa a sokujjúság öröklődését mutatja 
egy család négy nemzedékében. Az érintett személyeket 
sötét szín jelzi. A III/1. és III/2. pár utódai között 
megjelent a sokujjúság, annak ellenére, hogy egyikük 
sem volt sokujjú. Az öröklésmenet ismeretében a III/2. 
személy heterozigóta, ám benne nem jelent meg a 
„domináns” fenotípus

Penetrancia, expresszivitás 

Az epigenetikai hatásokkal minden bizonnyal ösz-

szefügg az a jelenség, amikor egy fenotípus nem 

mindig mutatja a hozzá tartozó genotípust. Más 

szóval, hasonló környezeti feltételek mellett az azo-

nos genotípusú egyedeknek a vizsgált jellegre néz-

ve eltérő lehet a fenotípusa. 

A dominánsan öröklődő jellegek esetében elő-

fordul, hogy a heterozigóta egyedekben nem alakul 

ki a domináns fenotípus. A sokujjúság (polidaktilia) 

emberben dominánsan öröklődő jelleg. Az érintett 

személyekben a végtagokon (kéz, láb, mindkettő) 

ötnél több ujj fejlődik (37.4. ábra). A jelleg bizonyí-

tottan heterozigóta egyedekben nem minden eset-

ben nyilvánul meg a fenotípusban (37.5. ábra). 

A penetrancia számszerűen fejezi ki azt, hogy a 

vizsgált allél hatása az azonos genotípusú egyedek-

nek hány százalékában fejeződik ki a fenotípusban. 

Ha például egy tulajdonságot meghatározó génvál-

tozat penetranciája 80%, akkor a megfelelő genotí-

pusú egyedek 80%-a mutatja, 20%-a nem mutatja 

az adott jelleget. 

Ráadásul a sokujjúság mértéke is nagy változa-

tosságot mutat. A számfeletti ujj megjelenhet az 

egyik végtagon, de akár mind a négyen is. A szám-

feletti ujj lehet fejlett, illetve csökevényes is. Ez azt 

jelenti, hogy a gén kifejeződésének, expressziójának 

a mértéke is eltérő lehet. 1. 2.

1. 3.2. 4. 5.

I.

II.

III.

IV.

1. 3.2. 4. 5.

1. 3.2.
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37. Epigenetika

37.6. ábra. A vörös jegyek eltérő intenzitású 
megjelenése. Azonos genotípus mellett a vörös foltok 
eltérő méretűek

Génátrendeződések 

Sokáig azt hittük, hogy az egyes gének helyzete a 

kromoszómákon állandó, és csak a kromoszóma-

mutációk során változhat. Fontos felismerés volt, 

hogy egyes sejttípusokban a diff erenciálódás során 

a gének átrendeződhetnek. Jó példa erre a külön-

böző nyiroksejtek milliárdnyi típusú antigén fel-

ismerő receptorának kialakulása az embrionális 

fejlődés során. A csontvelőben, illetve a csecsemő-

mirigyben a nyiroksejtek antigénfelismerő recepto-

rait kódoló DNS-szakaszok jelentős  átrendeződésen 

mennek keresztül. Az antigénfelismerő receptorok 

óriási változatossága csak ezzel az újra kombi-

nálódással magyarázható, hiszen az ember gén-

készlete nem lenne elegendő ennyiféle fehérje kó-

dolására. Nyiroksejtjeink genetikai állománya a 

génátrendeződés (DNS-szakaszok áthelyeződése, 

kivágása) következtében eltér egymástól. Az anti-

gén-felismerő receptorok kialakulása antigén jelen-

léte nélkül megy végbe. A nyiroksejtek érése, „elkö-

teleződése” a specifi kus immunválasz során fejező-

dik be.  

A mozgó genetikai elemeket, a transzpozono-

kat viszonylag korán, az 1940-es években fedezték 

fel, de sokáig nem ismerték fel a jelentőségüket. 

A transz   pozonok a prokarióta és eukarióta szerve-

zetek olyan genetikai elemei, amelyek vándorolhat-

nak a genomban. Eukariótákban az áthelyeződés-

nek (transzpozíció) két mechanizmusa ismert 

(37.7. ábra). Az egyik esetben a transzpozon kiválik 

a kromoszómából, és beépül a genomban egy másik 

helyre („cut and paste” mechanizmus). További le-

hetőség, hogy a transzpozon megkettőződik, és az 

újonnan képződött transzpozon épül be a genom 

egy másik pontjára („copy and paste” mechaniz-

mus). Az áthelyeződés természetesen a DNS bázis-

sorrendjének megváltozásával jár, mutációt okoz. 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a transzpozonok 

a genom meghatározott helyére épülnek be, nem 

véletlenszerűen mozognak. Az emberi genomban a 

transzpozonok nagy része elvesztette áthelyező dési 

képességét. 

A transzpozonok pontos szerepe nem tisztázott. 

Rendszerint nem kódoló szakaszai a DNS-nek, bár 

egyes transzpozonok a saját áthelyeződésükhöz 

szükséges enzimet kódolják. Érdekes tény, hogy a 

magasabb rendű élőlényekben a transzpozonok na-

gyon nagy hányadát alkotják a genomnak (pl. em-

ber 45%, kukorica 85%). 

37.7. ábra. A transzpozonok áthelyeződésének 
mechanizmusa.
a) A transzpozont enzimek kivágják az eredeti helyéről, 
majd megtörténik a beépülés a genom egy másik 
helyére. 
b) A transzpozonról másolat készül, ami beépül a 
genom egy másik helyére. Ez a mechanizmus növeli 
a genom méretét

A kutyafajták körében az egyszínű fekete vagy 

barna szőrzetben gyakoriak a vörös jegyek a lába-

kon, a szemek fölött és az arcorri részen (37.6. ábra). 

A jelleget egy gén recesszív allélja alakítja ki. A jel-

legzetes foltok az ilyen genotípusú egyedekben 

mindig megjelennek, vagyis a penetrancia ez eset-

ben 100%. A foltok mérete, színének intenzitása 

azonban jelentős eltéréseket mutathat. A vizsgált 

gén az azonos genotípusú egyedekben nem egyfor-

ma mértékben fejti ki hatását, vagyis eltérő az exp-

resszivitása (= kifejeződése). 

transzpozon beépülés helye

DNS (genom)

DNS (genom)

kivágás, beépülés

transzpozon beépülés helye
DNS (genom)

DNS (genom)

beépülés
másolás

a)

b)
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ÚJ FOGALMAK

Epigenetika, epigenom, metiláció, hajlamosító gének, küszöbérték, kockázati tényező, penetrancia, 

expresszivitás, génátrendeződés, transzpozonok

1 Mit jelentenek az epigenetika, epigenom kife-

jezések?

2 Az egyedfejlődés során milyen módosítások 

történnek a genetikai állományban anélkül, 

hogy megváltozna a DNS bázissorrendje?

3 Ismerünk olyan eseteket, amikor egy erősen 

dohányzó emberben nem alakul ki tüdőrák. 

Ugyanakkor az is előfordul, hogy egy nem 

 dohányzó ember ebben a betegségben hal meg. 

Magyarázd meg ezt a jelenséget! Válaszodban 

használd a ge nom, a hajlamosító gének, a környe-

zeti hatás, az életmód, a kockázati tényező, a kü-

szöbérték fogalmakat!

Kérdések és feladatok

4 Keress példákat nem teljes és teljes penetranciájú 

jellegekre!

5 Ady Endre érintett volt a sokujjúságban. Ke-

resd meg és elemezd a családfáját a sokujjúság 

öröklődése szempontjából!

6 Milyen következtetést vonnál le a sokujjúság 

öröklődésére vonatkozóan a 37.5. ábrán látható 

családfából, ha nem tudnád, hogy a jelleget egy gén 

domináns allélja határozza meg?

7 A mozgó genetikai elemek felfedezése Barbara 

McClintock amerikai kutató nevéhez fűződik. 

Készíts előadást kukoricával végzett kutatásairól!

Ha a mozgó genetikai elemek ilyen magas 

arányban vannak jelen az élőlényekben, akkor je-

lenlétük minden bizonnyal valamilyen evolúciós 

előnnyel járhatott. A transzpozonok áthelyeződése 

növelheti a genom méretét. A feltételezések szerint 

a genetikai állomány méretének növekedése lehe-

tővé teszi újabb és újabb gének, és ezzel együtt 

újabb és újabb fehérjék, tulajdonságok megjelené-

sét.  Mindezzel részletesebben majd az evolúciót 

tárgyaló fejezetben foglalkozunk.

A mobilis genetikai elemek másolással történő áthelyeződésének ismert egy másik módja is. Az úgyneve-

zett retrotranszpozonról először RNS-átirat képződik, majd erről egy enzim, a reverz transzkriptáz DNS-

szálat készít, ami egy következő lépésben egészül ki másik DNS-szállal. Végül a retrotranszpozon beépül a 

genomba (37.8. ábra). Ez a mechanizmus eukarióta szervezetekben, így az emberben is működik. A reverz 

transzkriptázok – az RNS-ről DNS-másolatot készítő enzimek – tehát az eukarióta szervezetekben is 

megtalálhatók. Génjüket a ret-

ro transzpozon tartalmazza. Az 

RNS-vírusok közül a retro ví ru-

sokra, köztük a HIV-re (AIDS 

kórokozója) jellemző a reverz 

transzkrip táz. A kutatók feltéte-

lezik, hogy a vírusoknak ez a 

csoportja a ret ro transz pozonok 

átalakulásával keletkezett.

OlvasmányA retrovírusok eredete

37.8. ábra. Retro transzpozon

DNS (genom)

retrotranszpozon

átírás

beépülés

reverz transzkripció

beépülés helye

RNS

DNS

DNS-RNS

DNS (genom)
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  DNS-szekvenálás
  Humán Genom Projekt
  Genomika
  Génkönyvtárak
  DNS-csip
  Klónozás, őssejtek

38.lecke

Új utakon

Hány génből és hány bázispárból áll 

az emberi genom?

H

a

Intron – Az eukarióta gének azon szakaszai, ame-

lyek átíródnak RNS-re, de az átírást követő szer-

kesztés során eltávolításra kerülnek a molekulából. 

Exon – Az eukarióta gének azon szakaszai, ame-

lyek az átírást követő szerkesztés után az érett 

mRNS-t alkotják. A transzláció során bázissor-

rendjük fehérjék aminosavsorrendjét határozza 

meg. 

Alig néhány évvel a DNS szerkezetének felfedezé-

se és örökítő szerepének bizonyítása után a kuta-

tóknak sikerült megfejteniük a genetikai kódot, 

tisztázniuk a nukleinsavak és a fehérjék szintézisé-

nek mechanizmusát. A molekuláris genetikai kuta-

tásokban fontos mérföldkövet jelentett azoknak a 

módszereknek a kidolgozása, amelyek segítségével 

meghatározható a fehérjék aminosav-, illetve a 

nukleinsavak bázissorrendje. Jelentős felfedezések 

születtek a génműködés szabályozásának felderíté-

sében is. Géntechnológiai eljárásokkal sikerült nagy 

mennyiségben előállítani és más élőlények sejtjei-

ben működésre késztetni különböző szervezetek 

génjeit. Mindez óriási előrelépést jelentett például 

a gyógyszergyártásban, hiszen megoldódott az em-

beri inzulin, a növekedési hormon és egy sor más 

fehérjetermészetű hatóanyag nagy mennyiségben 

való előállítása. Génbevitellel egy sor genetikailag 

módosított növényt és állatot állítottak elő. Új 

módszerek születtek a klónozott, genetikailag azo-

nos élőlények előállítására is. A felsorolásból kitű-

nik, hogy a genetika óriási lehetőségeket jelent az 

iparban, a mezőgazdaságban, a gyógyításban. 

Ugyanakkor az élőlények genetikai állományának 

megváltoztatása ma még beláthatatlan következ-

ményekkel is járhat. 

DNS-szekvenálás 

A DNS-szekvenálás a DNS bázissorrendjének 

meghatározása (szekvencia = sorrend). Az első el-

járást 1977-ben mutatták be, a módszer módosított 

változatát mind a mai napig elterjedten használják 

kisebb, néhány száz bázispár hosszúságú DNS-mo-

lekulák szerkezetének meghatározására. Első lépés-

ként a vizsgálni kívánt DNS-t enzimek segítségével 

feldarabolják, majd a DNS-szakaszokat gélelektro-

fo rézissel elválasztják egymástól. Az utóbbi eljárás 

során egy sóoldattal átitatott géloszlopra juttatják a 

DNS-molekulákat, s az oszlop két végére elektró-

dokat kapcsolnak. A negatív töltésű DNS-moleku-
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lák a gélben a pozitív elektród, az anód felé vándo-

rolnak. A nagyobb molekulák lassabban, a kisebbek 

gyorsabban haladnak, így a DNS-szakaszok méret 

szerint szétválaszthatók. Ezt követően a vizsgálni 

kívánt DNS-molekulát a DNS-szintézishez szük-

séges enzimek segítségével megsokszorozzák, majd 

a molekulák két szálát hőmérséklet-emeléssel elvá-

lasztják egymástól. A továbbiakban a két szál közül 

az egyiket használják a bázissorrend meghatározá-

sára. A klasszikus eljárás során négy reakcióteret 

alakítanak ki, amelyek mindegyikébe tesznek min-

tamolekulát, DNS-polimerázt, a szintézishez szük-

séges dezoxiribonukleozid-trifosztfátokat (dATP, 

dGTP, dTTP, dCTP) és a négy közül valamelyik 

radioaktív jelölést tartalmazó didezoxinukleozid-

trifoszfátot (ddATP, ddGTP, ddTTP, ddCTP). Az 

utóbbi molekulák dezoxiribóza a 3. szénatomon 

H-t tartalmaz OH-csoport helyett, így a szintézis 

során nem tud egy másik nukleotid 5’ végével kap-

csolódni. Mi történik abban a reakciótérben, amely-

hez ddATP-t tettek (38.1. ábra)? A DNS-polimeráz 

megkezdi a kiegészítő szál szintézisét a bázispár-

képzés szabályainak megfelelően. Amikor a mintá-

ban timin következik, akkor az enzim dATP-t vagy 

ddATP-t épít a kiegészítő szálba. dATP beépülése 

esetén a szintézis folytatódhat, míg ddATP beépü-

lése esetén nem, mivel a 3’  végen nincs OH-csoport. 

A módszert ezért nevezik láncterminációs eljárás-

nak. A reakciótérben tehát különböző hosszúságú 

kiegészítő szálak képződnek a mintában található 

timint tartalmazó nukleotidok helyének megfele-

lően. Ebben a reakciótérben minden egyes szál 

ddATP-re végződik. A folyamat végén a szinteti-

zált DNS-szálakat tisztítják, majd gélelektroforé-

zis sel méret szerint szétválasztják egymástól. 

A többi reakciótérben ugyanez történik, a szintézis 

a másik három bázis valamelyikénél fejeződik be. 

A méret szerint növekvő sorba rakott DNS-szaka-

szok utolsó bázisait leolvasva megkapjuk a moleku-

la bázissorrendjét. 

38.1. ábra. DNS-szekvenálás láncterminációs eljárással 38.2. ábra. Automatizált láncterminációs eljárás  

198

G
e
ne

ti
ka

bio_12e-39.indd   198bio_12e-39.indd   198 2018. 06. 04.   17:38:352018. 06. 04.   17:38:35



199

38. Új utakon

Az imént vázolt módszert módosították, auto-

matizálták. A didezoxi-nukleotidokat négyféle fl uo-

reszkáló festékkel jelölik. A szekvenálást egy közös 

reakciótérben végzik, majd gélelektroforézissel mé-

retük szerint szétválasztják a jelölt DNS-szakaszo-

kat. A gélt lézerrel világítják meg és a kibocsátott 

fény alapján azonosítják az utolsó helyen álló bázi-

sokat (38.2. ábra). Az azonosítást számítógép  végzi. 

Ma már vannak újabb és gyorsabb DNS-

szekvenálási eljárások, amelyek hosszabb DNS-

szakaszok bázissorrendjének meghatározását is le-

hetővé teszik. 

Humán Genom Projekt 

Az DNS-szekvenálási eljárás automatizálása lehe-

tővé tette, hogy magasabb rendű élőlények teljes 

genomjának bázissorrendjét meghatározzák. A leg-

nagyobb vállalkozás természetesen a teljes emberi 

genom 3,3 milliárd bázispárjának szekvenálása volt. 

A Humán Genom Projekt 1990-ben indult és 

2003-ban zárult. De tudni kell, hogy önmagában a 

bázissorrend ismerete nem elegendő. Valószínűleg 

még sok évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a bázisok 

puszta sorrendje mellett felfedjék ennek jelentését 

is, vagyis azt, hogy az egyes kromoszómákon mi-

lyen hatású, szerepű gének és szabályozó régiók 

sorakoznak. 

A Humán Genom Projektnek, majd az azt kö-

vető kutatásoknak köszönhetően jelentős mérték-

ben átalakult a tudásunk az emberi genomról. Ko-

rábban az ember génjeinek számát 100-150 ezerre 

becsülték. Kiderült, hogy mindössze 25 000 génünk 

lehet. Az emberi genom nagyon nagy mennyiség-

ben tartalmaz fehérjéket nem kódoló DNS-szaka-

szokat (38.3. ábra). 

Genomika 

A genomika egy viszonylag új tudományág, amely 

az élőlények genetikai állományának (genom) szer-

kezetét, működését, kölcsönhatásait vizsgálja. 

A genomikai kutatások irányulhatnak egy élőlény 

DNS-ének, RNS-molekuláinak és fehérjéinek ana-

lízisére; különböző fajok genomjának összehason-

lító elemzésére; az emberi genom vizsgálatára; a 

gyógyszerek és a genom kölcsönhatásainak feltér-

képezésére stb. 

A genomika az utóbbi évtizedekben indult gyors 

fejlődésnek. Ennek magyarázata, hogy a teljes 

genom vizsgálata során óriási mennyiségű adat ke-

letkezik, amely tárolása és feldolgozása nagyon fej-

lett informatikai hátteret feltételez. Az élőlények 

genomjában rejlő információk feldolgozása bio-

infor matikai módszerekkel történik. A kutatók 

munkáját segíti, hogy az óriási számban keletkező 

adatok jelentős részét hozzáférhető, nyílt adatbázi-

sokban tárolják. 

A genomikai kutatások jelentős fejlődést hoz-

hatnak a gyógyításban, hiszen azonosíthatók a be-

tegségekre, betegségcsoportokra hajlamosító gének, 

és a genetikai háttér, valamint a környezeti hatások 

ismeretében a terápia egyénre szabott is lehet. 

A genomika kiemelkedően fontos eszköze az 

evolúciókutatásnak. A különböző élőlények genom-

jának összehasonlító vizsgálata folyamatosan meg-

újítja, felülírja eddigi tudásunkat az élőlények rend-

szerben elfoglalt helyéről, a származási kapcsola-

tokról.

Génkönyvtárak 

A genomika fontos eszköztárai a génkönyvtárak. 

A genomkönyvtárakban egy-egy élőlény teljes ge-

netikai állományát tárolják. A genomkönyvtár ké-

szítéséhez az élőlény genomját specifi kus enzimek-

kel (pl. restrikciós endonukleázok) hasítják, a 

DNS-darabokat szétválasztják egymástól, majd va-

lamilyen hordozóba (= vektorba), például plazmidba 

vagy bakteriofágba építik. A vektorhoz kapcsolt 

DNS-szakaszt bejuttatják egy sejtbe (pl. közönsé-

ges bélbaktérium, sörélesztő), és sokszorozzák. 

38.3. ábra. Az emberi genom összetevői. Az emberi 
genomnak mindössze 1,5%-a kódol valamilyen fehérjét, 
illetve íródik át tRNS-re vagy rRNS-re. A genom 
98,5%-a tehát nem kódoló szakaszokból áll 

kódoló régiók: 1,5% szabályozó régiók: 5%

intronok: 24%

egyéb nem
kódoló szakaszok:

69,5%
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A nagyszámú klónt tartalmazó sejteket megfelelő 

körülmények között tárolják. A genomkönyvtá rak-

ban tárolt DNS-szakaszok nagy mennyiségben 

állnak rendelkezésre a genomikai vizsgálatokhoz. 

A cDNS-könyvtárakban egy élőlény vagy egy 

sejttípus genetikai állományának kódoló részeit tá-

rolják. A vizsgált élőlényből, illetve sejtekből érett 

mRNS-t vonnak ki, és reverz transzkriptázzal ki-

egészítő (= complementer) DNS-szálat szintetizál-

nak róla. Az egyszálú DNS-t kétszálúra egészítik 

ki, ez a cDNS. A cDNS-t vektorba építik és sok-

szorozzák. Mivel a cDNS-könyvtárból klónozott 

eukarióta gén intronokat nem tartalmaz, ezért le-

hetséges a kódolt fehérje előállítása baktériumsejtek 

segítségével. A cDNS-ek segítségével a genom mű-

ködése, a gének aktivitása is vizsgálható DNS-

csipek használatával. 

DNS-csip 

A genomikai vizsgálatok egyik legkorszerűbb és 

leghatékonyabb eszköze a DNS-csip. Az eszköz 

egy szilárd hordozólapocska, amelyre tervezett mó-

don ún. próbákat visznek fel (38.4. ábra). A próbák 

típusának és helyének információját számítógép 

tárolja. A próbák lehetnek például egy szervezet 

cDNS-könyvtárából vett egyszálú DNS-ek, ame-

lyek segítségével azonosíthatók egy ismeretlen 

genom génjei, a génekben esetlegesen bekövetke-

zett mutációk, de következtetni lehet a gének mű-

ködési állapotára is. Egyetlen csipen akár több 

10 000 próba is rögzíthető. A próbák felvitele után 

viszik fel a csipre a vizsgálni kívánt mintát (egyszá-

lú DNS, mRNS), amit fl uoreszcens festékkel jelöl-

nek. A csipen a próbákhoz a bázispárképzés szabá-

lyainak megfelelően kapcsolódnak a minta mole-

kulái, amennyiben bázissorrendjükben megfelelő 

méretű kiegészítő szakaszok vannak. Az ezt követő 

mosás és tisztítás után mikroszkóphoz kapcsolt 

számítógép segítségével leolvassák a csip mintáza-

tát, analizálják azokat a pontokat, amelyekhez a 

minta-DNS kapcsolódott. 

A módszerrel következtetni lehet egy sejt aktuá-

lis működésére is, ha mintaként a sejtből kivont 

mRNS-t használnak. A mintázat pontos képet ad 

arról, hogy a sejtben mely gének és milyen aktivi-

tással működnek (38.5. ábra). Az összehasonlító 

vizsgálatok azt mutatják, hogy az olyan kórképek 

mögött, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség 

vagy a rák, egyénenként változó a molekuláris hát-

tér. Ha sikerül ezeket a betegségeket e szerint osz-

tályozni, akkor megnyílhat az út a személyre sza-

bott, célzott terápiát jelentő gyógyítás előtt. 

A DNS-csipek alkalmasak különböző – élő és 

kihalt – élőlények genomjának összehasonlító vizs-

gálatára is, alkalmazásuk forradalmasította a rend-

szertani, fejlődéstörténeti kutatásokat. 

38.5. ábra. Rákos és normál sejt génkifejeződésének 
vizsgálata DNS-csippel. A DNS-csip mintázatából 
(l. fotó) következtetni lehet a gének aktivitására

38.4. ábra. DNS-csip

rákos sejt normál sejt

mRNS

RNS-izolálás

minta

+ vörös festék + zöld festék

mRNS

cDNScsip

génkönyvtárból (próba)

hibridizáció

csip leolvasása mikroszkóppal
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38. Új utakon

állították elő. Nőstény állat érett petesejtjeiből eltá-

volították a sejtmagot, és ebihal bélhámsejtjeiből 

vett diploid sejtmaggal helyettesítették (38.8. ábra). 

A módosított petesejtekből genetikailag  tökéletesen 

egyforma békák fejlődtek. A kísérlettel megdőlt az 

a nézet, mely szerint az állati szervezetekben a már 

diff erenciálódott szöveti sejtek egyes génjei vissza-

fordíthatatlanul elvesztik működőképességüket. 

A petesejt citoplazmája olyan anyagokat tartalmaz, 

amelyek hatására ezek a gének működni kezdenek. 

A fenti kísérlethez használt bélhámsejt az ún. 

szöveti őssejtek közé tartozik. Az őssejtek általá-

nosan jellemző sajátossága, hogy képesek korlátlan 

osztódással önmagukat fenntartani, ugyanakkor 

diff erenciálódva más sejtekké, szövetekké fejlődni. 

Az őssejtekkel végzett kísérletek azzal a reménnyel 

kecsegtetnek, hogy felhasználásukkal pótolhatók 

lesznek elhalt, véglegesen károsodott szöveti sejtek. 

A szívinfarktus akár a szívizomszövet 25%-ának 

pusztulásával is járhat. Ha alkalmas őssejtből sike-

rül szívizomrostokat előállítani, pótolhatók lenné-

nek az infarktus során elpusztult sejtek. 

38.6. ábra. Laboratóriumi körülmények között 
szövettenyésztéssel nagyszámú genetikailag azonos 
növény állítható elő

38.7. ábra. Az afrikai karmosbéka a fejlődésbiológiai 
kutatások egyik elterjedt modellszervezete

38.8. ábra. Klónozás 
sejtmagátültetéssel

Klónozás, őssejtek 

A klónok genetikailag tökéletesen egyforma egye-

dek. A növényi klónok ivartalan szaporítással köny-

nyen előállíthatók, az eljárást a növénytermesztés-

ben, -nemesítésben elterjedten alkalmazzák is (pl. 

hajtatás, tőosztás, dugványozás, szövettenyésztés, 

38.6. ábra). 

A magasabb rendű állatok (madarak, emlősök) 

klónozása már sokkal nehezebb, bár az állattenyész-

tők régóta ismerik az ún. embriófelezési eljárást, 

amely során az embrionális fejlődés kezdeti stádiu-

mában levő, néhány sejtes embriókat elfelezik, így 

egyetlen egyed helyet két, genetikailag azonos utó-

dot kapnak. Az eljárást az értékes tulajdonságú 

egyedek szaporítására használják. 

A klónozási kísérletek közül az utóbbi időben 

azok kerültek a fi gyelem középpontjába,  amelyekben 

egy már kifejlett állat szöveti sejtjének sejtmagját 

használták kló nozásra. Az első ilyen jellegű kló no-

kat egy békafajból (afrikai karmosbéka, 38.7. ábra) 

karmosbéka

karmosbéka-
lárva

bélhámsejt-
tenyészet

sejtmag
kivétele

sejtmag beültetése
a petesejt citoplazmájába

sejtmagbeültetéssel
létrehozott utód

sejtmag eltávolítása
a petesejtből

megtermékenyítetlen
pete
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Szöveti sejt genetikai állományából emlősállatot, juhot is klónoztak sejtmagátültetéssel. Egy hatéves anya-

állat petesejtjeiből eltávolították a sejtmagot, és helyére az emlőmirigyből vett sejtmagot juttattak. A mó-

dosított sejteket osztódásra késztették, majd a fejlődésnek indult embriókat beültették az anyaállat méhé-

be. A vemhességből két utód született, egyikük fejlődési rendellenességek miatt rövid időn belül elpusztult. 

A másik állat, Dolly (38.9.ábra) hat évet élt, de élete során nagyon sokféle betegséggel küszködött. 

A klónozáshoz használt mirigysejt a szöveti őssejtekhez hasonló mértékben, csak részben diff erenciálódott 

sejttípus. 

Az emlősállatokkal végzett klónozási kísérletek azt bi-

zonyítják, hogy a klónozott egyedek túlnyomó része az 

embrionális fejlődés korai szakaszában elpusztul (az embrió 

rendellenes fejlődése, a méhlepény kóros szerkezete miatt), 

és a megszületett állatok többsége valamilyen fejlődési 

rendellenességben szenved. Mindez valószínűleg azzal függ 

össze, hogy nagyon sok mutáció történik a diff erenciálódott 

sejtekből vett sejtmag génállományában, amikor a műkö-

dőképességüket már elvesztett gének aktiválódnak. 

38.9. ábra. Az első klónozott emlős, Dolly a Skót Nemzeti 
Múzeumban. A sikeres klónozási kísérletet a skóciai Roslin 
Intézetben végezték 1996-ban

A molekuláris genetikai kutatások egyik kiemelt terü-

lete a genomszerkesztés. Számos laboratóriumban 

foglalkoznak a genetikai állomány módosítására alkal-

mas eszközök kidolgozásával. A kutatásokban nagy 

előrelépést jelenthet a bakteriális CRISPR-Cas9-

rendszer, amelynek pontos működését a 2010-es évek 

elején sikerült tisztázni.

A prokarióta sejtek egy részére jellemző egy ún. 

adaptív immunrendszer, amely hatékony védelmet 

nyújt a vírusfertőzésekkel szemben. Ezekben a bakté-

riumokban a kromoszóma és/vagy a plazmid megha-

tározott részén rövid, 20–50 bázispárból álló, ismétlő-

dő bázissorrendű részletek találhatók, amelyek közé 

hosszabb-rövidebb DNS-szakaszok ékelődnek (Clus-

te red Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

= CRISPR). Ezekhez a molekularészletekhez, valamint 

a Cas9 nevű DNS-bontó enzimhez köthető az immun-

válasz kialakulása. A CRISPR-Cas9-rendszer teszi vé-

detté a sejteket a vírusokkal, valamint a mozgó geneti-

kai elemekkel (transzpozonok) szemben.

Hogyan működik a CRISPR–Cas9-rendszer? Amikor egy bakteriofág megtámadja a gazdasejtet, 

a  vírus-DNS egy rövid részlete beépül a baktériumkromoszóma vagy plazmid CRISPR-régiójába. Ezt 

követően a beépült fág-DNS-darabról készül egy RNS-másolat (vezető RNS), ami kapcsolódik a Cas9-

fehérjéhez. Így alakul ki a Cas9-komplex (38.10. ábra). Ha a baktériumsejtet még egyszer megfertőzi 

ugyanaz a típusú fág, akkor a Cas9-komplex vezető RNS-e felismeri a vírus-DNS-t, és kapcsolódik hozzá. 

Jelentős előrelépés a genomszerkesztésben?

38.10. ábra. Cas9-komplex. A fehérjéből és RNS-
ből álló komplexet a Streptococcus pyogenes nevű 
baktériumból állították elő. Más baktériumokban is 
működnek Cas-fehérjék, közülük a Cas9 bizonyult 
a leghatékonyabbnak

OlvasmányDolly, az első klónozott emlős
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1 Mi a különbség a két biológiai tudományterü-

let, a genomika és a genetika között?

2 Ismertesd a DNS-szekvenálás láncterminációs 

eljárásának lényegét a 38.2. ábra segítségével!

3 Ismertesd a Humán Genom Projekt céljait, 

eredményeit!

4 Jellemezd az emberi genom arányait!

5 Az epigenetikai hatások ismeretében miért je-

lent nehézséget a fejlett állati szervezetek kló-

nozása?

Kérdések és feladatok

6 Javasolt projekttémák:

a) A restrikciós enzimek szerepe a géntechnoló-

giában.

b) A DNS klónozása (sokszorosítása) genomikai 

vizsgálatokhoz.

c) DNS-ujjlenyomat (a DNS összehasonlító vizs-

gálata a kriminalisztikában).

d) A génterápia lehetőségei.

e) Egyénre szabott terápiák a genetikai hátterű be-

tegségek gyógyításában.

f ) Élőlények klónozása az állattenyésztésben.

g) A CRISPR-rendszer lehetőségei a génmódosító 

eljárásokban.

ÚJ FOGALMAK

DNS-szekvenálás, láncterminációs eljárás, Humán Genom Projekt, genomika, génkönyvtár, genom-

könyvtár, cDNS-könyvtár, DNS-csip, embriófelezési eljárás

Ezt követően a Cas9-komplex elhasítja a fág-DNS-t, és ezzel hatástalanítja. A baktériumsejtek CRISPR-

régiójába sokféle vírus-DNS vagy transzpozon épülhet be. A CRISPR-Cas9-rendszernek köszönhe-

tően a sejt akár mindegyik idegen DNS-szakasszal szemben is védetté válhat. Ráadásul az így szerzett 

im munitás örökölhető is, hiszen a sejtosztódáskor a CRISPR-régió is megkettőződik, és átkerül az utód-

sejtekbe.

De hogyan lehet a CRISPR-Cas9-rendszert felhasználni génszerkesztésre, a gének működésének meg-

változtatására? A Cas9-komplex óriási előnye, hogy a DNS-molekulát meghatározott bázissorrendű helyen 

hasítja. A hasítást követően a sejt helyreállítja a sérülést, összekapcsolja egymással az elvágott szálakat. 

Gyakori azonban, hogy a javítás közben elvesznek bázisok, így az érintett gén működésképtelenné válik 

(génkiütés). A kutatók reményei szerint a módszer alkalmas lehet rákos sejtek célzott elpusztítására. 

A Cas9-fehérjének több mutánsát is előállították. Az egyik változathoz fl uoreszcens festéket kapcsoltak, 

és úgy módosították, hogy vezető RNS-ének segítségével felismerje a kérdéses DNS-szakaszt, de ne vág-

ja el azt. A fl uoreszcens festéknek köszönhetően láthatóvá válik, hogy a vizsgált DNS-szakasz (gén) hol 

helyezkedik el a kromoszómán. Vagyis a mutáns Cas9 felhasználható a genom térképezésére. Egy másik 

Cas9-változat alkalmasnak ígérkezik egyes génszakaszok cseréjére is. A fent vázolt eredmények valóban 

biztatóak, de tudni kell azt, hogy messze van még az orvostudomány attól, hogy genomszerkesztéssel 

gyógyítson genetikai eredetű betegségeket. 
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Az élőlények tulajdonságait meghatározó DNS-

szakaszok a gének. A sejtekben található génál-

lomány összessége adja az egyed genotípusát. 

A dip loid szervezetek sejtjeiben a tulajdonságokat 

meghatározó gének 2-2 példányban vannak jelen. 

A homo zigóták a vizsgált jellegre nézve egyforma, 

a heterozigóták pedig különböző allélokat tartal-

maznak. A gének összehangolt működése alakítja 

ki a fenotípust, vagyis az egyed megfi gyelhető, ki-

mutatható tulajdonságainak együttesét. A tulaj-

donságok egy részét egyetlen gén alléljai határozzák 

meg, míg mások kialakításában több gén együtte-

sen vesz részt. A gének kifejeződését gyakran befo-

lyásolja a környezet. 

Bizonyos tulajdonságok kialakításában egyetlen 

gén alléljai vesznek részt. Ilyen jellegeket vizsgált 

Gregor Mendel azokban a kísérleteiben, amelyek 

eredményeként felfedezte az öröklődés alapvető 

törvényszerűségeit. A genetikai kísérletekben elté-

rő származású homozigóta egyedeket kereszteznek 

egymással. Domináns-recesszív öröklődés esetén 

az F1 nemzedék heterozigóta egyedei domináns 

fenotípusúak, az F2 nemzedékben 3 : 1 a domináns 

és a recesszív fenotípusú egyedek aránya. Ha egy 

jellegre intermedier öröklődés jellemző, akkor az 

F1 heterozigóta egyedei átmeneti fenotípusúak, és 

az F2 nemzedékben 1 : 2 : 1 a különböző fenotípusú 

egyedek aránya. A kodominancia egyes emberi 

vércsoportok (pl. MN vércsoportrendszer) öröklő-

désére jellemző, ilyenkor a heterozigóta egyedekben 

mindkét allél által meghatározott jelleg megjelenik 

a fenotípusban. 

A tulajdonságok egy része nemhez kötötten 

öröklődik. Az eukarióta egyedek jelentős részében 

a nem kialakításában az ivari kromoszómákon ta-

lálható gének vesznek részt. Gyakori, hogy a két 

nemben eltérőek az ivari kromoszómák. Az emlő-

sök nőivarú egyedei XX, hímivarú egyedei XY  ivari 

kromoszómákat tartalmaznak. Az X- és az Y-kro-

moszómák nem homológok, részben eltérő génso-

rozatokat tartalmaznak. Emiatt a hímekben az X- 

és az Y-kromoszómákon található gének jellemző-

en csak egy-egy példányban vannak jelen. A két 

nemben az ivari kromoszómához kötött jellegek 

nem egyforma gyakorisággal jelennek meg. 

Azok a tulajdonságok, amelyek génjei különbö-

ző kromoszómákon helyezkednek el, egymástól 

függetlenül öröklődnek. Két tulajdonság független 

öröklődése esetén az F2 nemzedékben 9 : 3 : 3 : 1 

a különböző fenotípusú egyedek aránya, abban az 

esetben, ha mindkét gén alléljai között domináns-

recesszív kölcsönhatás van. Azok a tulajdonságok, 

amelyek génjei egy kromoszómán helyezkednek el, 

kapcsoltan öröklődnek. A szülőkétől eltérő, re-

kom bináns fenotípusok a meiózis során bekövetke-

ző allélkicserélődés eredményeként jöhetnek létre. 

Két gén közötti allélkicserélődés gyakorisága annál 

nagyobb, minél távolabb van a két gén egymástól a 

kromoszómán. A vizsgált gének közötti távolság 

becslésére jól használható az allélkicserélődés gya-

koriságának meghatározása. Ez a módszer a kap-

csoltsági térképezés. 

Számos tulajdonság kialakításában nemcsak egy, 

hanem több gén is közreműködik. Ezekben az ese-

tekben a jelleget kialakító gének közötti, azaz a 

nem allélikus kölcsönhatásokat is fi gyelembe kell 

venni. A nem allélikus kölcsönhatásokra példa a 

recesszív és a domináns episztázis. 

Az ún. mennyiségi jellegek (pl. testmagasság, 

testtömeg) kialakításában is több gén vesz részt. Az 

ilyen tulajdonságok tekintetében az egyedek nem 

oszthatók egyértelműen elkülöníthető csoportokba. 

A mennyiségi jelleget kialakító gének hatása ösz-

szegződik, és a fenotípus kialakulásában a genetikai 

háttér mellett fontos szerepe van a környezetnek is. 

A keresztezési kísérletekből következtetni lehet a 

jelleget meghatározó gének számára és a génköl-

csönhatások típusára. 

Az emberi jellegek öröklődésének felderítésére 

szolgál a családfaelemzés. Az AB0 vércsoport-

rendszer öröklődésében egy gén három allélja (IA, 

IB, I0) vesz részt. Az IA és az IB allélok dominánsak 

az I0 alléllal szemben. Az IA és az IB allélok pedig 

kodominánsak. A vörös-zöld színtévesztés és a vér-

zékenység (hemofília) X-kromoszómához kötötten 

öröklődő, recesszív jellegek. A jellegek örökölhető-

ségére vonatkozóan fontos támpontot adhatnak az 

ikervizsgálatok. 

Eukarióta szervezetekben a genetikai állomány 

98%-a van a sejtmagban, a DNS 2%-a a mito kond-

riu mokban, illetve növényeknél a színtestekben ta-

lálható. E sejtalkotók DNS-állománya a sejtmagon 

kívüli, extranukleáris genom. A mitokond riu mok 

és a színtestek genomja anyai öröklődést mutat. 

A genetikai állományon kívüli, ún. epigenetikai 

tényezők is alapvető szerepet játszanak a tulajdon-

ságok kialakításában. Az epigenetika azokkal a 

génműködést befolyásoló tényezőkkel és változá-

saikkal foglalkozik, amelyek a sejtosztódás során 

átkerülnek, „átörökítődnek” az utódsejtekbe, és nem 

a DNS nukleotidsorrendje által meghatározottak. 

E tényezők összessége az epigenom. Az epigenetikai 
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1 Határozd meg az alábbi, párba állított fogalma-

kat!

a) gén – allél

b) genotípus – fenotípus

c) haploid – diploid

d) homozigóta – heterozigóta

e) mennyiségi jellegek – minőségi jellegek

f ) független öröklődés – kapcsolt öröklődés

g) genom – epigenom 

2 Hasonlítsd össze az allélikus kölcsönhatáso-

kat!

3 Tervezz kísérletet annak eldöntésére, hogy az 

ecetmuslica két vizsgált tulajdonsága egymástól 

függetlenül, vagy kapcsoltan öröklődik-e!

4 Foglald össze azokat a lehetőségeket, amelyek-

kel az emberi tulajdonságok öröklődése vizsgál-

ható!

5 A barna és a kék szemszín öröklődését vizsgál-

juk egy családban. A férfi akat a négyzet, a nő-

ket a kör, a barna szeműeket a piros szín jelöli. 

Kérdések és feladatok
b) Elemezd a családfát! Írd fel a családtagok lehet-

séges genotípusát! 

6 Azonos genotípusú, szürke színű és telt magvú 

borsókat egymás között keresztezve 315 szürke 

és telt, 101 szürke és ráncos, 108 fehér és telt, vala-

mint 32 fehér és ráncos magú utódot kapunk. 

a) Hogyan öröklődik a borsó e két tulajdonsága?

b) Írd fel a szülői egyedek genotípusát!

c) Milyen geno- és fenotípusúak az F1 egyedek?

d) Milyen feno- és genotípusú utódok várhatók az 

F1 nemzedék fehér és telt magvú egyedeinek tesz-

telő keresztezéséből?

7 Violában egy gén recesszív genotípusa (aa) 

megakadályozza a pigmentképződést a virág-

ban, így azok fehérek lesznek. A domináns A allél 

jelenlétében egy másik gén az alábbiak szerint jelen-

het meg a fenotípusban: C – vörös, cc – krém. 

a) Ha Aacc genotípusú krémszínű violát AaCc 

genotípusú vörössel keresztezünk, akkor milyen 

feno- és genotípusos arányok várhatók az utódok 

között?

b) Krémszínű és vörös viola keresztezése fehér vi-

rágú utódot ad. Mi lehet a szülők genotípusa?

c) Heterozigóta vörös violák egymás közti keresz-

tezéséből várhatóan milyen lesz az utódok feno-

típusos hasadási aránya?

d) Ha vörös és fehér virágú violákat keresztezünk, 

akkor az utódok vörös, krémszínű és fehér virágúak 

lesznek. Mi a szülők genotípusa?

8 Rendezzetek vitát az élőlények genetikai mó-

dosításáról vagy a klónozásról! A vita résztvevői 

változatos álláspontot képviseljenek (pl. támogató 

tudósok, ellenző tudósok, az ipar szereplői, a kör-

nyezetvédők képviselői). Mindenki készüljön fel a 

megfelelő érvelésre!

hatásokkal kapcsolatos az a jelenség, amikor egy 

fenotípus nem mutatja a hozzá tartozó genotípust. 

A penetrancia számszerűen fejezi ki azt, hogy a 

vizsgált allél hatása az azonos genotípusú egyedek-

nek hány százalékában fejeződik ki a fenotípusban. 

A DNS-szekvenálás a DNS bázissorrendjének 

meghatározása. Az eljárás automatizálása lehetővé 

tette, hogy magasabb rendű élőlények, köztük az 

ember teljes genomjának bázissorrendjét meghatá-

rozzák (Humán Genom Projekt). A genetikai állo-

mány analízisével, a gének közötti kölcsönhatások 

kutatásával a genomika foglalkozik. A genomban 

rejlő információk feldolgozása bioinformatikai 

módszerekkel történik. A genomika fontos eszköz-

tárai a génkönyvtárak, amelyekben egy-egy élőlény 

teljes genetikai állományát tárolják. A genomikai 

vizsgálatok egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb 

eszköze a DNS-csip. 

a) Milyen öröklésmenet – allélikus kölcsönhatás, 

kromoszomális elhelyezkedés – jellemző? Indokold 

a választ!

1. 2.

1. 3.2. 4. 5.

I.

II.

III.

IV.

1. 3.2. 4. 5.

1. 3.2.
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mos követője akadt, az ősmaradványok iránt meg-

nőtt az érdeklődés, folyamatosan gyarapodtak a 

múzeumokban a gyűjtemények és a fosszíliákról 

szóló feljegyzések. 

Az áttörés Georges Cuvier francia természet-

tudós nevéhez fűződik, aki számos tudományte-

rü leten ért el kiemelkedő 

eredményt. Cuvier a párizsi 

Természettudományi Mú-

zeumban az összehasonlító 

anatómia professzora volt. 

Számos állatfaj anatómiájá-

nak részletes elemzésével 

megállapította, hogy az álla-

tok életmódja és testfelépí-

tése szorosan összefügg egy-

mással. Kijelentette, hogy 

egy szakértő akár egyetlen 

csont ismeretében következ-

tetni tud az egész állat tulaj-

donságaira. Kiemelkedő anatómiai tudását az ős-

maradványok vizsgálatában is hasznosította. Első-

ként írta le a mamutot, hüllőként azonosította a 

repülő ősgyík, a Pterodactylus maradványait. Egyik 

kortársával, Alexandre Brongniart-ral közösen ki-

dolgozta a relatív kormeghatározás ma is használt 

módszerét, a rétegtant (= biosztratigráfi a). Eszerint 

az üledékes kőzetek képződésekor a rétegek egy-

másra rakódnak. Minden 

egyes rétegben az adott 

geológiai időszakra jellem-

ző élőlények maradványai 

találhatók. A különböző hely-

ről származó kőzetek jelleg-

zetes, úgynevezett szint-

jelző ős ma radvá nyait, 

Cápafog 
megkövesedett 
maradványa

Georges Cuvier
(1769–1832)

Evo lúc iób io lóg ia

OlvasmányAz élővilág evolúciójáról vallott nézetek  

Az evolúció szó jelentése fejlődés, folyamatos vál-

tozás az időben. A kifejezést elterjedten használják 

a természet- és a társadalomtudomány művelői is 

valamilyen általuk vizsgált dolog – pl. egy népesség, 

egy faj, egy gázelegy, egy társadalom – időbeli vál-

tozásának leírására. 

Az élővilág evolúciójának mechanizmusára vo-

natkozó első, általánosan elfogadott elmélet meg-

fogalmazása Charles Darwin nevéhez fűződik. De 

kik voltak a tudós elődök, akiknek köszönhetők 

azok a felfedezések, amelyeknek eredményeit Dar-

win felhasználhatta a fajok kialakulására vonatkozó 

elméletének kidolgozásakor? Hogyan változtak az 

evolúcióra vonatkozó elképzelések a darwini elmé-

lethez képest?

Fosszíliák nyomában 

A 18. században az európai tudósok többsége azon 

az állásponton volt, hogy a fajok a Világ teremtése 

óta változatlan számban és formában népesítik be 

a Földet. A Teremtés időpontjának, a Föld keletke-

zésének egy általánosan elfogadott bibliai 

értelmezés szerint Kr. e. 4004-et tartot-

ták. Azonban egyre több tudós kezdett 

kételkedni a fajok változatlanságának 

tanában, és abban, hogy a Föld mind-

össze 5700 éves lenne. 

A kételkedés egyik oka az volt, 

hogy nagy számban kerültek elő olyan 

egykor élt különös lények fosszíliái 

(kövületei), amelyek mind méretükben, 

mind testfelépítésükben gyökeresen 

eltértek megtalálásuk helyének élőlé-

nyeitől. A leletek másik, akkor meg-

magyarázhatatlannak tűnő érdekessé-

ge a lelőhely volt, ugyanis a szárazföldek belsejében, 

a hegységeket alkotó kőzetekben találták meg ten-

geri élőlények maradványait. A fosszíliákra vonat-

kozó első tudományos igényű leírás Nicolaus Steno 

(1638–1686) nevéhez fűződik. Steno a szárazföldek 

belsejének kőzeteiben talált kövületekről megálla-

pította, hogy azok ősi cápák fogai. Feltételezése 

szerint a maradványokat tartalmazó kőzetrétegek a 

földtörténet különböző korszakaiban rakódtak le az 

egykori tengerfenekén, majd valamilyen módon a 

felszínre kerültek. Elképzelésének szerencsére szá-

Pterodactylus 
lelete és a 
rekonstruált 
ősgyík

= biosztratigráfi a). Eszerint 

pződésekor a rétegek egy-

den

dott 

em-

ányai 

ő hely-

elleg-

-
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más szóval vezérkövületeit összehasonlítva, idő-

rendi sorba lehet állítani a kőzetrétegeket, meg lehet 

állapítani, melyik fi atalabb és melyik idősebb. Cuvier 

azt is észrevette, hogy vannak olyan kőzetrétegek, 

amelyekben nincs nyoma az életnek. Így írt erről 

1825-ben megjelent művében (Értekezés a Földről 

alkotott elméletekről): „… Még ennél is meglepőbb, 

hogy eszerint nem mindig létezett bolygónkon az 

élet. A megfi gyelő pontosan azonosítani tudja azt a 

helyet, ahol az élet jelenlétére  utaló első jelek felbuk-

kannak. ” A fentiek alapján az utókor méltán tartja 

Cuvier-t az őslénytan (= paleontológia) atyjának. 

Cuvier kutatásai azt bizonyították, hogy számos, 

egykor élt faj mára 

kihalt. A kihalásokat 

Cuvier időszakosan 

bekövetkező kataszt-

rófákkal magyarázta. 

A fajok állandóságát hirdette, elképzelése szerint a 

katasztrófákat követően Isten újra és újra benépe-

sítette a Földet. A fosszíliák között időről időre 

felbukkanó új fajok létét azzal indokolta, hogy azok 

a Föld még ismeretlen részeiről származó beván-

dorlók. A fajkeletkezést tagadta, de a Föld korát 

már több százezer évesre becsülte. Cuvier óriási 

szakmai tekintélyének tudható be, hogy a fajok ál-

landóságára vonatkozó nézetei hosszú időre vissza-

vetették Franciaországban az evolúcióval kapcsola-

tos kutatásokat. Cuvier többek között szembefor-

dult kortársa, Jean-Baptiste Lamarck nézeteivel is. 

Lamarck ugyancsak a Természettudományi Múze-

um professzora volt, a gerinctelen állatok vizsgála-

tával foglalkozott. Evolúciós 

elmélete szerint az élőlények 

folyamatosan változnak, az 

evolúció hajtóereje pedig a 

környezethez való mind tö-

kéletesebb alkalmazkodás. 

Az evolúció lényegét Lamarck 

helyesen fogalmazta meg, de 

mechanizmusára helytelen 

magyarázatot adott. Azt val-

lotta, hogy a folyamatos 

használat erősíti, alakítja az 

egyedekben az igénybe vett 

szöveteket és szerveket. Az 

egyedi élet során szerzett tulajdonságok pedig 

öröklődnek az utódokra. A szerzett tulajdonságok 

öröklődésére vonatkozó elképzelés már Lamarck 

kortársai körében is komoly megütközést keltett. 

A darwini evolúciós elmélet megszületésében 

rendkívül nagy szerepe volt Charles Lyell angol 

természettudósnak, a korszerű geológia megterem-

tőjének, Darwin közeli barátjának. Lyell a Geológia 

alapelvei című művében kifejtette, hogy a Föld fej-

lődését a múltban alakító erők megegyeznek a ma 

is működőkkel, és a földtör-

téneti múlt emlékei (pl. kő-

zetrétegek, ősmaradványok) 

jól értelmezhetőek a jelenben 

is megfigyelhető geológiai 

folyamatokkal. Arra a követ-

keztetésre jutott, hogy a fajok 

nem állandóak, a földtörténet 

során számos faj kihalt, és 

helyüket új fajok vették át. 

A fajok átalakulásának okát a 

környezethez való alkalmaz-

kodásban látta. 

 

Kőzetrétegek a Colorado folyó partján a Grand 
Canyonban

Vezérkövületek. A Trilobiták (háromkaréjú ízeltlábú 
ősrákok) a földtörténeti óidőben, az Ammoniták 
(kihalt puhatestű csoport) a földtörténeti középidőben 
népesítették be a tengereket. Mindkét csoport 
képviselői kihaltak az adott idő végére. Ezért azok 
a kőzetek, amelyekben maradványaik előfordulnak, 
a földtörténeti ó-, illetve középidőből származnak 

Jean-Baptiste Lamarck
(1744–1829)

Charles Lyell
(1797–1875)

 Populációgenetika  Adaptív evolúció  Nem adaptív evolúció  Fajkeletkezés 

 Az evolúció bizonyítékai  Az élet megjelenése és kezdetei  Az élet lehetőségeinek 

fejlődése  A mai élővilág és az ember kialakulása
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A darwini evolúció 

Charles Darwin angol természettudós evolúciós 

elmélete három pilléren nyugszik. Az első pillér a 

fajok egyedeinek változatossága. A második az élő-

lények potenciális szaporodóképessége, vagyis az a 

sajátosságuk, hogy egyedszámuk 

„mértani haladvány” (= mértani 

sorozat) szerint, egyre gyorsuló 

mértékben növekedik. A harma-

dik az a tény, hogy a számbeli 

növekedésre való hajlam ellenére 

a populációk egyedszáma a való-

ságban többé-kevésbé állandó. 

Ez utóbbi két tényből: a poten-

ciális szaporodóképességre való 

hajlamból és a környezet eltartó-

képességének végességéből vonta 

le Darwin azt a következtetést, 

hogy a fajok – populációk – egye-

dei között versengés folyik a létért, a fennmaradá-

sért, a növekvő egyedszám miatt szűkössé váló erő-

forrásokért. A létért való küzdelemben az egyedek 

nem egyformán sikeresek, egyes változatok előny-

ben vannak másokkal szemben. Az előnyösebb, 

rátermettebb változatok több táplálékhoz jutnak, 

nagyobb valószínűséggel szaporodnak és örökítik át 

tulajdonságaikat a következő nemzedékre. A kevés-

bé rátermett egyedek szaporodási esélyei kisebbek, 

ezért tulajdonságaikat kisebb valószínűséggel örö-

kítik. „A fennmaradásnak ezt az elvét, avagy más-

képpen a legalkalmasabbak fennmaradását nevez-

tem én természetes kiválasztásnak. Ez formál min-

den egyes lényt egyre tökéletesebbé szerves és 

szervetlen életkörülményeihez; és ez vezet a leg-

több esetben ahhoz, amit szervezettségében fejlő-

désnek kell tekintenünk” – írta Darwin A fajok ere-

dete című művében 1859-ben. 

A véletlenszerű folyamatok szerepe 

Darwin a fajok egyedeinek változatosságára, pon-

tosabban annak eredetére még nem adhatott elfo-

gadható magyarázatot. Egyrészt azért, mert nem 

ismerte Mendel öröklődésre vonatkozó elméletét, 

azt, hogy a szülői tulajdonságok az utódokban 

rekombinálódnak, vagyis az utódok eltérőek le-

hetnek a szülői típusoktól. Másrészt a mutáció, a 

tulajdonságok hirtelen, ugrásszerű, öröklődő vál-

tozásának fontosságára csak 1900-ban hívta fel a 

fi gyelmet Hugo de Vries (1848–1935) holland ter-

mészettudós, botanikus. 

Darwin szerint a természetes kiválasztás, más 

szóval természetes szelekció eredménye a fajok las-

sú, folyamatos változása, alkalmazkodása a környe-

zethez. A darwini evolúciós elméletet vitató tudó-

sok éppen ezt a lassú, folyamatos, egyirányú válto-

zást kérdőjelezték meg. Úgy tartották, hogy ezzel a 

mechanizmussal nem magyarázhatók az élővilág 

evolúciójában bekövetkező hirtelen változások, vé-

letlenszerű események. Hugo de Vries így írt erről 

Mutációelmélet című művében: „A jelen munka fel-

adata ezzel szemben az, hogy kimutassa, a fajok 

lökésszerűen alakulnak ki egymásból, és ezek a lö-

kések olyan folyamatok, melyeket éppen olyan jól 

meg lehet fi gyelni, mint bármilyen más élettani fo-

lyamatot. […] Az említett lökések vagy mutációk, 

melyekre legismertebb példák az ugrásszerű válto-

zások, a változékonyságról szóló tan sajátos részét 

képezik. Átmenetek nélkül jelentkeznek és ritkák. 

[…] a fajok nem folyamatosan, hanem elkülönült 

fokozatokként alakulnak ki egymásból. […] a mutá-

cióknak nincs irányuk. Az új típusok egy része utó-

dok nélkül elpusztul. A többi újonnan keletkezett 

fajok között azután a természetes szelekció dönt. ”

A modern evolúciós szintézis 

A mendeli öröklődés újrafelfedezését követően, az 

1900-as évek elején új tudományág jelent meg, a 

populációgenetika. A cél annak bizonyítása volt, 

hogy a mendeli öröklődés szabályai nemcsak a ge-

netikai kísérletekben szereplő egyedekre igazak, 

hanem alkalmazni lehet az egyedek nagyobb cso-

portjára, a populációkra is. Igazolódott, hogy mate-

matikai modellek segítségével jellemezni lehet a 

populációk genetikai összetételét, tehát a geno- és 

fenotípus-gyakoriságokat, és ezek változásait. Sike-

rült modellezni a mutáció és a természetes szelek-

ció hatását is a populációkra. 

Az 1930-as években került sor az addig kibékít-

hetetlennek tűnő evolúciós elméletek szintézisére. 

A modern evolúciós szintézis (neodarwinizmus) 

szerint a fajokon belül az egyedek változékonysá-

gának hátterében egyrészt a mutációk, másrészt az 

ivaros szaporodás során történő rekombináció (a 

meiózis során a homológ kromoszómák véletlen-

szerű szétválása, valamint az allélkicserélődés; meg-

termékenyítéskor az ivarsejtek véletlenszerű egye-

sülése) áll. A változatos tulajdonságú egyedek közül 

Charles Darwin
(1809–1882)
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a természetes szelekció válogat. Az adott környe-

zethez jobban alkalmazkodó, rátermettebb egyedek 

nagyobb valószínűséggel örökítik tulajdonságaikat 

a következő nemzedékre, ezért a populációk gene-

tikai állománya folyamatosan változik. A modern 

evolúciós szintézis választ próbál adni a hirtelen 

bekövetkező, ugrásszerű, véletlenszerű evolúciós 

változásokra éppúgy, mint a lassú, egyirányú válto-

zásokra. 

Az evolúciókutatás módszerei sokat változtak az 

utóbbi évtizedekben. Az evolúció közvetlen bizo-

nyítékainak, a kövületeknek a kormeghatározása 

egyre pontosabb eredményeket ad. A technika fej-

lődésével az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb 

teret kapnak a molekuláris biológiai összehason-

lító vizsgálatok (DNS, fehérjék), a számítógépes 

szimulációs elemzések stb. Az evolúció tényét a tu-

dományos világban ma már aligha vitatja valaki. 

Mechanizmusáról, időbeli lefolyásáról azonban 

mind a mai napig élénk viták folynak. 

Az evolúciós elméletek visszatérő kérdése az is, 

hogy jogos-e az embert kiemelni az élővilágból, és 

evolúciós szempontból a legfejlettebb, legsikeresebb 

fajnak tekinteni. A válasz: igen. Az emberi evolúció 

kivételes, egyedülálló sajátsága a kulturális evolúció. 

Az ember nemcsak genetikai információt (géneket) 

örökít egyik nemzedékről a másikra, hanem képes 

kulturális információ átadására is. Ez tette, teszi 

lehetővé az emberek társadalmakba való szervező-

dését. A kulturális információ átadásának legfonto-

sabb eszköze a nyelv, azon belül is az információ 

változatlan átadását biztosító írás. Az írásbeliség 

széles körű elterjedése, a nyomtatás megjelenése 

rendkívüli mértékben felgyorsította a kulturális, 

társadalmi evolúciót. Ehhez mérhető óriási változás 

napjainkban a digitális kultúra elterjedése, az elekt-

ronikus média térhódítása, a globalizált világ kiala-

kulása. 

Az önző gén 

Az evolúciós elméletek sorát Richard Dawkins an-

gol etológus 1976-ban megfogalmazott önzőgén-

elméletével zárjuk. Dawkins szerint a természetes 

szelekció alapegysége nem a faj, nem a populáció, 

sőt nem is az egyed. Az alapegység a gén, az örök-

lődés egysége. Elképzelése szerint az evolúció során 

először olyan molekulák jelentek meg az ősi  Földön, 

amelyek képesek voltak önmaguk megsokszorozá-

sára, replikációjára. A sokféle, véletlenszerűen kiala-

kult replikátor molekulák 

közül azoknak lehetett 

előnyük, amelyek hosszú 

élettartamúak voltak, nagy 

sebességgel sokszorozód-

tak és másolásuk megbíz-

hatóan, kevés hibával tör-

tént. A replikátorok kö-

zött versengés folyt a 

fenn maradásért – az ősle-

vesben ugyanazokért az 

anyagokért versengtek 

replikációjuk során. Vé-

gül azok maradtak fenn, 

amelyek „túlélőgépeket” 

építettek maguknak, ezzel biztosították a hosz-

szú élettartamot, a sokszorozódást (termékenység) 

és a megbízhatóságot (kisszámú másolási hiba). 

Dawkins szerint a mai élőlények a replikátorok ver-

sengésében legsikeresebbnek bizonyult DNS-mo-

lekulák túlélőgépei. A gének fennmaradása attól 

függ, mennyire hatékonyak azok a testek, amelyek-

ben élnek. 

Önzőgén-elméletét Dawkins a kulturális evolú-

cióra is kiterjesztette. A kulturális evolúció infor-

mációs egységét mémnek nevezte el, és a követke-

zőként határozta meg: „A mém egy dallam, egy 

gondolat, egy jelszó, egy ruhadivat, edények készí-

tésének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, 

ahogy a gének azáltal terjednek, hogy spermiumok 

vagy peték révén testből testbe költöznek, a mémek 

úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba 

költöznek egy olyan folyamat révén, amelyet tágabb 

értelemben utánzásnak nevezhetünk. Ha egy tudós 

egy jó gondolatot hall vagy olvas, akkor továbbadja 

a kollégáinak és tanítványainak. Megemlíti cikkei-

ben és előadásaiban. Ha egy gondolatnak sikere 

van, azt mondhatjuk, hogy agyról agyra terjedve 

elszaporodik.” A génekhez hasonlóan a mémek 

„ sikerét” is három feltételhez köti: hosszú élet, sok-

szorozódás, másolási megbízhatóság. Ez utóbbi 

három feltételt kiugróan magas színvonalon először 

a nyomtatott írás megjelenése biztosította. Az info-

kommunikációs technológia megjelenése újabb 

kiemelkedően fontos mérföldkövet jelent a kultu-

rális evolúcióban. 

Az önzőgén- és a mémelmélet más evolúciós 

elméletekhez hasonlóan vita tárgya. A tudomány 

minden bizonnyal egyre több nyitott kérdésre ad 

majd választ, és ezzel együtt újabb és újabb kérdé-

seket vet fel. 

Richard Dawkins
(1941–)
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Miért tiltják a törvények a közeli rokonok 

házasságát?

M

h

Populáció genetika

39.lecke

  Genetikai sokféleség
  A genetikai sokféleség forrása
  A populációgenetika tárgya
  Az ideális populáció
  Allél-, geno- és fenotípus-
gyakoriság
  Hardy–Weinberg-szabály
  Genetikai egyensúly
  Rokonházasságok
  Az allélgyakoriságok meg-
határozása méréssel

Populáció (népesség) – Egy fajba tartozó egyedek, 

amelyek tényleges szaporodási közösséget alkotnak. 

Az evolúció köznapi jelentése az élővilág történeti 

fejlődése, vagyis az a folyamat, melynek során év-

milliók alatt kialakultak a mai élővilág különféle 

csoportjai, miközben más csoportok eltűntek, ki-

haltak. De milyen folyamatok állnak az evolúció 

hátterében, mivel magyarázhatóak ezek a változá-

sok? A leginkább elfogadott elmélet szerint a bio-

lógiai evolúció alapja az öröklődő tulajdonságok 

változása a populációk egymást követő nemzedé-

keiben. A mikroevolúciós változások a fajok átala-

kulását okozzák. A természetes szelekció során 

például a populációkban egyes öröklődő jellegek 

megritkulnak, mások gyakoribbá válnak; az is elő-

fordul, hogy mutációval új tulajdonságok jelennek 

meg. Ezáltal egy faj populációi az idők során ki-

sebb-nagyobb mértékben különbözőkké válnak. 

A mikroevolúciós változások halmozódásával a né-

pességek egyedei oly mértékben eltérővé válhatnak 

elődeiktől, hogy már nem képesek szaporodni egy-

mással, így nem tekinthetők ugyanazon fajba tar-

tozóknak. Az új fajok populációinak evolúciója 

végső soron elvezethet másféle szerveződésű, a ki-

indulási fajjal már csak távolabbi rokonságban álló 

csoportok kialakulásához: új nemzetségek, csalá-

dok, osztályok, törzsek megjelenéséhez. Ezen vál-

tozások összefoglaló neve makroevolúció. 

Genetikai sokféleség 

Az evolúció alapja a populációk egyedeinek gene-

tikai sokszínűsége. Egy populáció egyedei egyértel-

műen jellemezhetők bizonyos tulajdonságokkal, 

hiszen testfelépítésük alapvonásaiban, élettani sa-

játságaikban nagymértékben hasonlítanak egymás-

ra. Számos tulajdonság vonatkozásában azonban 

kisebb-nagyobb különbségek is megfi gyelhetők kö-

zöttük. A hasonlóság alapja, hogy a populáció egye-

deinek testi sejtjeiben (az ivart kialakító géneket 

leszámítva) jellemzően azonos számú és típusú gén 

található. A populáció génjeinek összessége adja a 

népesség génállományát (= génkészlet, gene pool). 

A génállomány annál változatosabb, minél több-

féle allélja van jelen az egyes géneknek a populá-

cióban (39.1. ábra). Ráadásul az egyedek különbö-

ző kombinációkban tartalmazzák ezeket az allé-

lokat, ennek köszönhető a geno- és a fenotípusok 

sokfélesége. 

bio_12e-38.indd   210bio_12e-38.indd   210 2018. 05. 28.   15:32:272018. 05. 28.   15:32:27



211

39. Populáció genetika

A populációk genetikai sokféleségét molekuláris 

biológiai módszerekkel lehet feltárni, például a 

DNS bázissorrendjének, a fehérjék aminosav sor-

rendjének összehasonlító elemzésével. 

A genetikai sokféleség forrása 

A génkészlet sokfélesége molekuláris biológiai, il-

letve sejtszinten alapvetően öt tényezőre vezethető 

vissza. Az első a mutáció, az a folyamat, amely ki-

sebb-nagyobb öröklődő változásokat okoz a DNS 

bázissorrendjében, az egyedek genomjának felépí-

tésében. A mutáció többféle folyamat következmé-

nye lehet. A pontmutáció (báziscsere, báziskiesés, 

bázisbeékelődés) új allélokat hozhat létre. A kro-

mo szómamutációk következménye lehet a gének 

sorrendjének változása (pl. megfordulás), a geneti-

kai információ sokszorozódása (pl. kettőződés) 

vagy éppen csökkenése (pl. kiesés). A genom mu-

tációk következményeként változik a kromoszó-

maszám. (A mutációk közül azok kerülhetnek át az 

utódokba, amelyek az ivarsejtek képződése során 

történnek. A testi sejteket érintő, úgynevezett szo-

matikus mutációk nem öröklődnek az utódokra.)

A génkészlet sokféleségének következő három 

tényezője az ivaros szaporodással áll kapcsolatban. 

A genetikai információ átadását a szülőkből az 

 utódokba vertikális géntranszfernek is nevezik. 

A meió zis során bekövetkező allélkicserélődés az 

allélok új, a szülői típusoktól eltérő kombinációját 

eredményezi a kromoszómákon, majd ezt követi az 

apai és anyai eredetű kromoszómák véletlenszerű 

szétválása. Végül a megtermékenyítés során vélet-

lenszerűen egyesülnek a különböző allélösszetételű 

ivarsejtek. Ezek a tényezők az ivarsejtek olyan mér-

tékű változatosságát eredményezik, hogy az egype-

téjű ikreket leszámítva valószínűtlen két megegye-

ző genetikai állományú ember létezése a Földön. 

A DNS bázissorrendjének jelentős mértékű 

megváltozását okozza a horizontális géntranszfer 

is, melynek során valamely genetikai információ 

nem a szülőkből kerül az utódokba, hanem más 

úton, például vírusok közreműködésével. 

A populációgenetika tárgya 

A klasszikus genetika különböző genotípusú egye-

dek keresztezésével, családfaelemzéssel stb. vizsgál-

ja a tulajdonságok öröklődését az egymást követő 

nemzedékekben. Módszerei azt célozzák, hogy fény 

derüljön az egyes tulajdonságok öröklődésének mi-

kéntjére, a háttérben meghúzódó allélikus és nem 

allélikus kölcsönhatásokra, az epigenetikai ténye-

zőkre. A genetikai vizsgálatok lehetővé teszik azt is, 

hogy a genotípusok és az öröklésmenet ismereté-

ben megbecsüljük, mekkora valószínűséggel jelen-

hetnek meg egyes tulajdonságok a következő nem-

zedékekben. 

Ha genetikai kísérletben vagy egy családfán 

vizsgálunk egy domináns-recesszív módon öröklő-

dő jelleget, rendszerint azt tapasztaljuk, hogy a do-

mináns jelleget mutató egyedek gyakoribbak, a 

recesszívek pedig ritkábbak. Ezt a tényt sokan haj-

lamosak általánosítani, azt gondolják, hogy a domi-

náns jelleg az egész népességben gyakoribb a 

recesszívnél. De igazuk van-e? A világos hajszín 

például recesszív a sötéttel szemben. Tény, hogy 

egyes népcsoportokban a szőke hajszín jóval gya-

koribb, mint a barna, más népcsoportokban azon-

ban fordított a helyzet. Tehát az állítás nem igaz, a 

domináns allél, illetve a hozzá tartozó fenotípusok 

lehetnek ritkábbak is a recesszívnél egy populáció-

ban. Mindez egyben azt jelenti, hogy az öröklődés 

törvényszerűségeit érdemes a népességek, populá-

ciók szintjén is vizsgálni. A populációgenetika 

azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen 

módszerekkel lehet meghatározni egy populáció-

ban a gének alléljainak, a különböző geno- és 

fenotípusú egyedeknek a gyakoriságát, milyen ha-

tások következtében jelennek meg, maradnak fenn, 

vagy tűnnek el egyes allélok a népességben. A po-

pulációgenetika eredményei nagyban hozzájárulnak 

a mikroevolúció hátterében húzódó folyamatok ha-

tásának értelmezéséhez. 

39.1. ábra. Genetikai sokféleség egyes fajokban. 
A grafi kon azoknak a géneknek a százalékos arányát 
mutatja, amelyeknek egynél több allélja van jelen a faj 
egyedeiben
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39. Populáció genetika

Az ideális populáció 

A mikroevolúciós változások hatásának vizsgálata-

kor a populációgenetikusok az ideális populáció 

modelljéből indulnak ki. Megállapodás szerint az 

ideális populációban nem történik mutáció; min-

den geno- és fenotípus egyformán életképes; az 

egyedek szaporodási esélyei azonosak; az egyedek 

párválasztása, szaporodása véletlenszerű; nincs ki- 

és bevándorlás; a populáció igen nagy létszámú (az 

egyedszám végtelenhez közelinek tekinthető), ezért 

érvényesek rá a nagy számok törvényei; a populáció 

környezete állandó. 

A modell leírásából egyértelműen adódik a kö-

vetkeztetés, hogy ideális populáció a valóságban 

nem létezik. Ugyanakkor lehetőséget ad egy olyan 

matematikai modell kidolgozására, amely segítsé-

get nyújt a populációk genetikai összetételének jel-

lemzésére, a mikroevolúciós változások hatásának 

számszerű jellemzésére. 

Allél-, geno- és fenotípus-gyakoriság 

A populációk génkészletének vizsgálatával megha-

tározható az egyes tulajdonságokat kialakító allélok 

gyakorisága. Az allélgyakoriságok számértéke azt 

adja meg, hogy a gén példányainak hányad részét 

adják az egyes allélok a népességben. Az Rh-pozi-

tív vércsoportot meghatározó domináns allél (jele: 

D) gyakorisága a hazai népességben 0,6, a recesszív 

allélé (jele: d) pedig 0,4. Más szóval, a teljes népes-

ségben az ivarsejtek 60%-ában a domináns, 40%-

ában pedig a recesszív allél található. Feltételezve, 

hogy a populáció ideális, az allélgyakorisági értékek 

ismeretében kiszámíthatók a geno- és a fenotípusok 

gyakorisági értékei is. 

A domináns allél gyakoriságát paraméteresen p, 

a recesszívét pedig q betűvel jelöljük. Ha a populá-

cióban a génnek csak két allélváltozata van, akkor 

p + q = 1. 

Homozigóta domináns egyedek (DD) akkor 

jönnek létre, ha két olyan ivarsejt találkozik egy-

mással, amelyek D allélt tartalmaznak. Ennek va-

lószínűsége véletlenszerű párválasztás esetén az 

ilyen genotípusú ivarsejtek gyakoriságának szorza-

ta, vagyis p2 (39.2. ábra). Hasonló megfontolásból 

a heterozigóták gyakorisága 2 pq, a homozigóta 

recesszíveké pedig q2. 

A népességben mindegyik egyed tartozik vala-

melyik genotípusba, vagyis 

p2 + 2 pq + q2 = 1, azaz 

(p + q)2 = 1.

A fenti összefüggéssel írható le az egyes genotí-

pusok gyakorisága a populációban, amennyiben a 

vizsgált jelleget kialakító gén testi kromoszómán 

található, és két allélváltozata van a populációban. 

Hardy––Weinberg-szabály 

Most nézzük meg, miként alakulnak az ideális po-

puláció következő nemzedékében az allélgyakori-

ságok! A domináns allélt a DD genotípusú egyedek 

gyakoriságuknak megfelelően örökítik, mert ivar-

sejtjeikbe csak ez az allél kerülhet. Domináns allélt 

tartalmazó ivarsejtek képződhetnek a heterozigóta 

egyedekben is, mégpedig gyakoriságuk felének 

megfelelő arányban. A populáció mindegyik egye-

de örökíti alléljait a következő nemzedékre. Így a 

következő nemzedékben a domináns allél gyakori-

sága:

p1 =
p2 + pq

p2 + 2 pq + q2
 = 

p (p + q)

p2 + 2 pq + q2
 = p,

mivel p + q = 1, illetve p2 + 2 pq + q2 = 1. 

petesejtek

p = 0,6 
(D allél 

gyakorisága)

q = 0,4 
(d allél 

gyakorisága)

h
ím

iv
ar

se
jt

ek p 
=
 0

,6
(D
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él
 g
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ga

)

p2 = 0,36
(DD genotípusúak)

pq = 0,24
(Dd geno-
típusúak)

q 
=
 0

,4
 (

d
 a

ll
él

 
g

ya
k
o
ri

sá
ga

)

pq = 0,24
(Dd genotípusúak)

q2 = 0,16
(dd geno-
típusúak)

39.2. ábra. Az allélgyakoriságok és a genotípus-
gyakoriság kapcsolata ideális populációban.
A haploid petesejtek és hímivarsejtek mindegyike 
tartalmazza a D vagy a d allélt. A táblázatban a négy-
szögek területe arányos a genotípusok gyakoriságával. 
Az Rh-pozitív egyedek gyakorisága 0,84 (a homozigóta 
domináns és a heterozigóta egyedek gyakoriságának 
összege), míg az Rh-negatívoké 0,16. Másképpen 
fogalmazva: a hazai népesség 84%-a Rh-pozitív, 16%-a 
Rh-negatív vércsoportú
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39. Populáció genetika

A fentieket általánosítva, a Hardy–Weinberg-

szabály kimondja, hogy ideális populációkban az 

allélgyakorisági értékek nemzedékről nemzedékre 

változatlanok. 

Genetikai egyensúly 

A természetes populációk génállományának össze-

tételére – mint azt az előzőekben láttuk – sokféle 

tényező: mutáció, szelekció, ki- és bevándorlás egy-

aránt hat. E hatások ellenére előfordulhat, hogy a 

populációban egy vagy néhány génre nézve látszó-

lag nem változnak az allélgyakorisági értékek, mivel 

a módosító tényezők kiegyenlítik, kioltják egymás 

hatását, vagyis a populáció erre vagy ezekre a gé-

nekre nézve genetikai egyensúlyban van. Például 

a mutáció folyamatosan létrehoz egy allélváltozatot. 

Ha ez az allélváltozat az adott környezetben előny-

telen tulajdonságot eredményez, akkor a szelekció 

hatására csökken a gyakorisága. 

Genetikai egyensúly esetén alkalmazható a 

Hardy–Weinberg-szabály, és segítségével kiszámít-

ható egy gén alléljainak gyakorisága az egyensúlyi 

populációkban. 

Tegyük fel, hogy az Rh vércsoportra nézve 

egyensúlyban levő populáció 48 000 személyből 

áll, és közülük 40 320 Rh-pozitív vércsoportú. Eb-

ből kiszámítható a recesszív fenotípusúak száma 

(48 000 – 40 320 = 7680), s így meghatározható a 

homozigóta recesszív egyedek gyakorisága a népes-

ségben. 

q2 =
7680

48 000
= 0,16.

A recesszív allél gyakorisága a populációban 

 tehát  q = 0,16  = 0,4, a domináns allélé pedig 

p = 1 – q = 0,6. 

Olvasmány
Emlékeztetőül idézzük fel a valószínűségszámítás néhány szabályát!

Egy esemény valószínűsége = 
a kérdéses események száma

összes események száma
. 

Annak a valószínűsége például, hogy egy megtermékenyítésben részt vevő hímivarsejt vagy petesejt 

recesszív allélt hordoz, egyaránt q. Két esemény egyidejű bekövetkezésének valószínűsége a két esemény 

valószínűségének szorzatával egyenlő. Ezért tehát a homozigóta recesszív genotípus kialakulásának való-

színűsége: q · q = q2. 

Annak valószínűsége, hogy a két esemény egyike bekövetkezik, a két esemény valószínűségének összegé-

vel azonos. E szabály felhasználásával számíthatjuk ki a heterozigóták kialakulásának valószínűségét. Hete-

ro zigóta egyedek ugyanis kétféle módon jöhetnek létre: egy domináns allélt hordozó hímivarsejt (p) meg-

termékenyít egy recesszív allélt tartalmazó petesejtet (q), vagy pedig fordítva, egy domináns allélt hordozó 

petesejt (p) és egy recesszív allélt hordozó hímivarsejttel (q) egyesül. Mindkét esemény bekövetkezésének 

valószínűsége: pq. Annak valószínűsége, hogy a két esemény egyike bekövetkezik: pq + pq = 2 pq. 

Valószínűségszámítási szabályok

Olvasmány
A vörös-zöld színtévesztés X ivari kromoszómához kötött recesszív jelleg. Egyensúlyi népességben a szín-

tévesztést okozó recesszív allél (Xa) gyakorisága q = 0,1. Mekkora a színtévesztők gyakorisága a férfi ak, 

illetve a nők között?

A nők diploidok a jellegre nézve, genotípusuk XAXA, XAXa és XaXa lehet. Véletlenszerű megtermékenyí-

tés esetén a színtévesztő nők gyakorisága q2 = 0,01, azaz a nők körében 1% a vörös-zöld színtévesztők aránya.  

A férfi ak hemizigóták, genotípusuk XAY, illetve XaY lehet. Megtermékenyítéskor az Y ivari kromoszómát 

tartalmazó hímivarsejt q = 0,1 valószínűséggel találkozik a recesszív allélt tartalmazó petesejttel. Férfi ak 

körében a vörös-zöld színtévesztők aránya 10% (megegyezik a recesszív allél gyakoriságával). 

A teljes népességben a színtévesztők aránya a gyakorisági értékek átlaga, hiszen a populációban a nemek 

aránya 50-50%. 

A színtévesztés gyakorisága
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39. Populáció genetika

?

OlvasmányAB0 vércsoportok gyakorisága

39.3. ábra. A geno- és fenotípusok gyakorisága az 
AB0 vércsoportrendszerben. A populációban az emberek 

39%-a A, 24%-a B, 25%-a 0 és 12%-a AB vércsoportú

Rokonházasságok 

Számos kultúrában a közeli rokonok (egyenes ági 

leszármazottak, testvérek) házasságát évszázadok 

óta törvények tiltják. A szigorú szabályok beveze-

tése minden bizonnyal azokon a megfi gyeléseken 

alapult, hogy a közeli vérrokonok utódai között 

gyakoribbak az öröklődő betegségek. Ez érthető is, 

hiszen a szülők – gyermekek és a testvérek  genetikai 

állományában 50% a hasonlóság. De mi a helyzet 

távo labbi rokonság esetén? Nézzünk erre is egy 

 példát!

Egy egyensúlyi populációban minden tízezredik 

ember albínó. A népesség egyik családjában a nagy-

mama albínó volt, gyermekeiben, unokáiban nem 

jelent meg a jelleg (39.4. ábra). Mekkora valószínű-

színűséggel lehet az elsőfokú unokatestvérnek szá-

mító unokák közös gyermeke albínó?

Az elsőfokú unokatestvérek egyik szülője bizto-

san hete ro zigóta a jellegre nézve. Gyermekeik 50-

50% eséllyel örökölhetik tőlük a recesszív allélt. 

Mivel az első generációs gyermekek házastársai 

nagy  valószínűséggel homozigóta domináns geno-

típusúak, 25% az esélye annak, hogy az elsőfokú 

unoka testvérek mindketten heterozigóták. Így an-

nak a valószínűsége, hogy közös gyermekük albínó 

lesz: 25%/4 = 6,25%. 

Összehasonlításként vizsgáljuk meg, mekkora az 

esélye annak, hogy az egyik unokatestvér gyermeke 

albínó lesz, ha színes hajú párját nem az unokatest-

vérei közül választja! A populációban a recesszív ho-

mozigóták gyakorisága: q2 = 10–4. A recesszív allél 

gyakorisága: q = 0,01, a domináns allélé: p = 0,99. 

Annak a valószínűsége, hogy az unokatestvér színes 

hajú párja heterozigóta és a recesszív allélt örökíti:

2 pq

p2 + 2 pq

2
 = 

pq

p2 + 2 pq
 = 0,0099.

Így a homozigóta recesszív gyermek születésé-

nek valószínűsége:

0,25 · 0,0099 = 0,0025 = 0,25%.

Látható tehát, hogy a jelleg kialakulásának esé-

lye az elsőfokú unokatestvérek közös gyermekében 

mintegy 25-ször nagyobb (6,25%).

39.4. ábra. 
Az albinizmus 
öröklődése egy 
családban

petesejtek

IA 
(p = 0,3)

IB 
(q = 0,2)

i 
(z = 0,5)

h
ím

iv
ar

se
jt

ek

IA 

p = 0,3
IA IA

p2 = 0,09
IA IB

pq = 0,06
IA i

pz = 0,15

IB 

q = 0,2
IA IB

pq = 0,06
IB IB

q2 = 0,04
IB i

qz = 0,1

i 

z = 0,5
IA i

pz = 0,15
IB i

qz = 0,1
i i

z2 = 0,25

Az AB0 vércsoportrendszer kialakításában legalább 3 allél vesz részt (IA, IB, i). Hogyan alakul az egyes 

geno- és fenotípusok gyakorisága a genetikai egyensúlyban levő népességben, ha az IA allél gyakorisága 

p = 0,4, az IB allél gyakorisága q = 0,1 és az i allél gyakorisága z = 0,5?

Az AB0 vércsoportot meghatározó allélok testi kromoszómán talál-

hatók, az ivarsejtek 1-1 példányukat tartalmazzák, tehát p + q + z = 1. 

Véletlenszerű párválasztás esetén a geno- és a fenotípusok gyakori-

ságát a (p + q + z)2 = 1 összefüggés segítségével határozhatjuk meg 

(39.3. ábra). 

Általánosítva, ha egy testi kromoszómához kötött 

génnek több allélváltozata van az egyensúlyi populáció-

ban, akkor a geno- és fenotípusok gyakoriságát a 

(p + q + z + n …)2 = 1 

összefüggés segítségével határozhatjuk meg. 
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39. Populáció genetika

ÚJ FOGALMAK

Mikroevolúció, makroevolúció, vertikális és horizontális géntranszfer, be- és kivándorlás, ideális popu-

láció, allélgyakoriság, Hardy–Weinberg-szabály, genetikai egyensúly

1 Vesd össze a mikroevolúció és a makroevolúció 

fogalmát! Mindkettőre keress 2-2 példát!

2 Ismertesd azokat a tényezőket, amelyek növelik 

a populációk genetikai sokszínűségét! 

3 Milyen mechanizmusok állhatnak a prokarióta 

szervezetek esetében a horizontális géntranszfer 

mögött? Használd a bakteriofág, a baktérium transz-

formáció, az antibiotikum-rezisztencia kifejezést!

4 Ideális populációban hogyan alakulnak a geno- 

és fenotípus-gyakorisági értékek egy testi kro-

moszómához kötött egygénes, kétallélos jelleg ese-

tében?

5 Mit jelent, hogy egy populáció genetikai egyen-

súlyban van?

6 Egy egyensúlyi populációban a barna szemszínt 

kialakító domináns allél gyakorisága 0,6. 

a) Mekkora a domináns fenotípus gyakorisága?

Kérdések és feladatok
b) 1000 ember közül átlagosan hány kék szemű van?

c) Mekkora valószínűséggel születik egy barna sze-

mű férfi  és egy kék szemű nő házasságából kék 

szemű lány?

7 Egyensúlyi populációban X-kromoszómához 

kötött betegségben szenved a nők 0,25%-a. 

a) A nők hány %-a hordozó? 

b) Mekkora a férfi ak között a betegek gyakorisága?

c) Mekkora eséllyel születik beteg gyermeke egy 

egészséges férfi nak és egy egészséges nőnek?

8 Egy afrikai népességben vizsgálatot végeztek a 

sarlósejtes vérszegénység gyakoriságára vonat-

kozóan. 2500 személyt vizsgáltak meg, és megálla-

pították, hogy közülük 24 fő szenved sarlósejtes 

anémiában, 1624 a heterozigóták és 852 az egész-

ségesek száma. 

a) Mekkorák az allélgyakorisági értékek?

b) Egyensúlyban van-e a populáció?

c) Miért kiugróan magas a heterozigóták gyakori-

sága?

Az allélgyakoriságok meghatározása 

méréssel 

A népességek genetikai vizsgálatának egyik célja 

egyes kiválasztott fenotípusok gyakoriságának fel-

mérése és az adatokból a jelleget kialakító allélok 

gyakorisági értékeinek meghatározása. Az allél gya-

korisági értékekből következtetni lehet a populá-

cióban zajló evolúciós folyamatokra. Meg lehet 

állapítani például, hogy a népesség genetikai egyen-

súlyban van-e, és ha nem, akkor milyen hatások 

állnak a háttérben. A mérésekhez célszerű olyan 

jellegeket választani, amelyek esetében a fenotípus-

ból egyértelműen következtetni lehet a genotípusra. 

Szempont lehet az is, hogy a kiválasztott jelleg evo-

lúciós szempontból semleges legyen. Emberi né-

pességekben ilyen például az MN vércsoport. Egy 

környezetétől elzárt, kis létszámú népességben 

meghatározták az emberek vércsoportját. A popu-

láció 1528 tagja közül 840 fő MM, 264 fő MN és 

424 fő NN vércsoportú volt. A népességben tehát 

az MM vércsoportúak gyakorisága 840/1528 = 0,55. 

Az NN vércsoportúaké 424/1528 = 0,27. Az MN 

vércsoportúaké 264/1528 = 0,18. Mekkorák az 

allélgyakorisági értékek? Az IM allél gyakoriságát 

jelöljük p-vel, az IN allélét q-val. 

A populációról nem tudjuk, hogy egyensúlyi-e, 

ezért az allélgyakorisági értékek meghatározásához 

nem alkalmazhatjuk a Hardy–Weinberg-szabályt. 

Ivarsejtképzéskor az IM allélt örökítik az MM és az 

MN vércsoportúak. Az előbbiek gyakoriságuknak, 

míg az utóbbiak gyakoriságuk felének megfelelően. 

Tehát p = 0,55 + 0,09 = 0,64. 

Hasonló elven q = 0,27 + 0,09 = 0,36. 

Ha a populáció egyensúlyban lenne, akkor 

p2 = 0,55 értéknek adódna. Ez a feltétel nem teljesül, 

mert p2 értéke a mért adatok alapján 0,642 = 0,41.  

A populáció tehát nincs genetikai egyensúlyban.
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Hogyan lehet kísérlettel igazolni a termé-

szetes szelekció működését?

H

sz

Adaptív evolúció

40.lecke

  Alkalmazkodás 
a környezethez
  A szelekció hatása
  A természetes szelekció 
vizsgálata
  A szelekció típusai
  Az antibiotikum-
rezisztencia elterjedése
  Koevolúció
  Háziasítás, nemesítés

A populációk génállományában az egyes allélok 

gyakorisága rövidebb vagy hosszabb időtartam alatt 

módosul. Az allélgyakoriságok változását az evolú-

ciós tényezők idézik elő. Az egyik legfontosabb 

evolúciós tényező a természetes szelekció. 

A populációk különböző geno- és fenotípusú 

egyedei nem egyenértékűek. Az adott környezet-

ben kevésbé életképes vagy szaporodóképes egye-

dek génjeiket kisebb valószínűséggel adják tovább 

a következő nemzedéknek. A kedvezőtlen tulajdon-

ságú egyedek tehát kiválogatódnak, ez a folyamat a 

természetes szelekció. A folyamat eredményeként 

az adott környezetben hátrányos tulajdonságot ki-

alakító allélok ritkulnak, a kedvező sajátságokat 

létrehozó allélok pedig gyakoribbá válnak. A sze-

lekció eredményeként a populációkban az adott 

környezethez egyre jobban illeszkedő fenotípusok 

terjednek el, így tehát a népességek az idők folya-

mán alkalmazkodnak környezetükhöz. Az evolú-

ció nak ezt a formáját adaptív evolúciónak nevez-

zük (adaptáció = alkalmazkodás). 

Alkalmazkodás a környezethez 

Az adaptív evolúciós folyamatok eredménye jól 

megfi gyelhető a különböző éghajlatú területeken 

honos, egymással közeli rokonságban álló – rend-

szertanilag egy családba tartozó – emlősállatok 

testfelépítésében. Az emlősök állandó testhőmér-

séklete a hőszabályozás segítségével, a hőtermelés 

és a hőleadás egyensúlyának beállításával alakul ki. 

A testhőmérséklet fenntartásához szükséges hő a 

sejtek lebontófolyamataiban szabadul fel, ezért a 

hőtermelés sebessége a testtömegtől függ: minél 

nagyobb tömegű az állat, annál nagyobb lehet a 

hőtermelés mértéke. A hőleadás viszont a testfelü-

leten keresztül zajlik: minél nagyobb a test felülete, 

annál nagyobb lehet a hőleadás. A hideg területeken 

honos fajok rokonaikhoz képest nagyobb tömegűek, 

de tömegükhöz viszonyított testfelületük kisebb, a 

felületet növelő, kiálló testrészeik (pl. a fülkagyló-

juk) kis méretűek. A meleg éghajlaton honos fajok-

nál ezek a testarányok éppen fordítottak (40.1. ábra). 

A szelekció hatása 

Az ideális populáció modellje alkalmas arra, hogy 

számszerűen jellemezzük a szelekció hatását a 

feno- és a genotípusok gyakoriságának változására. 
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Teljes szelekció esetén az érintett fenotípusú egye-

deknek nincsenek utódaik, alléljaikat nem örökítik 

a következő nemzedékre (pl. letális jellegek, termé-

ketlenséget okozó allél). Részleges szelekció ese-

tén az érintett fenotípusú egyedek a többinél kisebb 

számban hoznak létre utódokat, például azért, mert 

kisebb a termékenységük, vagy még a szaporodó-

képesség elérése előtt elpusztulnak. Gyakori az is, 

hogy az egyes fenotípusok túlélési esélyei nem azo-

nosak, mert gyakrabban esnek ragadozók zsákmá-

nyául, kevésbé ellenállóak a kórokozókkal szemben. 

A szelekció mértékét a szelekciós együtthatóval 

(betűjele: s) fejezik ki. Értéke 0 és 1 között változik. 

Teljes szelekció esetén s = 1. 

Tételezzük fel, hogy egy egyensúlyi populáció-

ban teljes szelekció hat a domináns fenotípusú 

(AA homozigóta és Aa heterozigóta) egyedekre. 

A kiindulási populációban p2 + 2 pq + q 2 = 1 a geno-

típusok gyakorisága. A domináns fenotípusra ható 

teljes szelekció esetén a következő nemzedékben 

csak a homozigóta recesszív egyedek örökítik 

alléljaikat a következő nemzedékre:

q1 = 
q2

q2
= 1,

p1 = 1 – q1 = 0.

Vagyis a domináns allél egy nemzedéken belül 

eltűnik a populációból. Mutációval a következő 

nemzedékben ismét létrejöhet az allél, de nem 

öröklődik a következő nemzedékre. A mutáció és a 

szelekció hatása tehát kiegyenlítődik. 

Következő példánkban vizsgáljuk meg a recesszív 

fenotípusra ható teljes szelekciót! A kiindulási po-

pulációban p2 + 2 pq + q2 = 1 a genotípusok gyako-

risága. Hogyan alakul a következő nemzedékben a 

recesszív allél gyakorisága (q1)? A recesszív allélt 

csak a heterozigóta egyedek örökítik a következő 

nemzedékre, gyakoriságuk felének megfelelően:

q1
 = 

2 pq

p2 + 2 pq

2
 = 

pq

p2 + 2 pq
. 

Ha ebbe az összefüggésbe behelyettesítjük a 

p = 1 – q összefüggést, akkor 

q (1 – q)

(1 – q)2 + 2 (1 – q)q
 = 

q

1 + q
.

A fenti gondolatmenetet követve n nemzedék 

után a recesszív allél gyakorisága (qn):

qn =  
q

1 + nq
.

A recesszív allél gyakorisága tehát nemzedékről 

nemzedékre csökken, de nem tűnik el a populáció-

ból, mivel a mutáció időről időre létrehozza az 

allélt. 

A természetes szelekció vizsgálata 

A nyírfaaraszoló (Biston betularia) példáján a ter-

mészetes szelekció evolúciós hatása látványosan és 

viszonylag gyorsan érvényesül. A rovarnak két szín-

változata van (40.2. ábra). A szárnyak világos szí-

nezetét egy gén recesszív, a sötétet pedig domináns 

sarki róka

vörös róka

sivatagi róka

40.1. ábra. A rókafajok elterjedése, jellemzői.   
A három rókafaj közül a szubtrópusi éghajlaton élő 
sivatagi róka testtömege a legkisebb, nagy füleinek 
felületén keresztül pedig jelentős hőleadásra képes. 
A tajgán és a tundrán élő sarki róka testtömege nagy, 
dús szőrzete segít megőrizni a megtermelt hőt. 
Testfelülete a lehető legkisebb, apró fülein is kevés hő 
távozhat a környezetbe. A vörös róka a mérsékelt 
övezetben él, hőtermelése és hőleadása is közepes 
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allélja határozza meg. A világos színű példányok 

jóval gyakoribbak a sötéteknél azokon az élőhelye-

ken, ahol a levegő nem szennyezett. Ezzel szemben 

a sötét példányok elterjedtebbek a szennyezett le-

vegőjű ipartelepek környékén (40.3. ábra). A jelen-

ség magyarázata egyszerű. A tiszta levegőjű nyíre-

sekben a fák törzsét zuzmók borítják, a fatörzsön 

pihenő világos színű rovarok beleolvadnak környe-

zetükbe, így ritkábban válnak a rovarevő madarak 

zsákmányává. A szennyezett levegőjű területeken 

a fák törzse kormos és nem borítják zuzmók sem, 

a sötét mintázatú rovarok a gyakoribbak. Azokon 

az egykor szennyezett levegőjű területeken, ahol a 

környezetvédelmi intézkedések hatására tisztább 

lett a levegő, ismét a világos színű példányok kerül-

tek többségbe. 

A kutatók kísérleteket is végeztek a természetes 

szelekció működésének igazolására. Az egyik ilyen 

kísérletben a nyírfaaraszoló sötét és világos színű 

példányait laboratóriumban tenyésztették. A rova-

40.2. ábra. A nyírfaaraszoló sötét és világos 
színváltozatú példányai zuzmós fakérgen

40.3. ábra. A nyírfaaraszoló színváltozatainak 
gyakorisága különböző légszennyezettségű területek 
erdeiben

Terület

A befogott példányok %-os aránya 

az összes jelölt rovarhoz képest

Sötét szín-

változat

(genotípus: AA, Aa)

Világos szín-

változat

(genotípus: aa)

Dorset 7 14

Birmingham 27,5     13,1

40.4. ábra. A nyírfaaraszoló színváltozatainak túlélési 
esélyei különböző élőhelyeken (a kísérletet 1956-ban 
végezték angol kutatók)

Olvasmány
A rátermettség (= fi tness; betűjele: W) azt fejezi ki, hogy egy populáció adott geno- és/vagy fenotípusú 

egyedei egy meghatározott környezetben különböző egyedfejlődési szakaszaikban mekkora túlélési arány-

nyal jellemezhetők. A rátermettséget az adott környezetben legmagasabb túlélőképességet mutató geno- 

és/vagy fenotípushoz viszonyítják, vagyis relatív rátermettséget határoznak meg. A populációban a legma-

gasabb túlélőképességű geno- és/vagy fenotípusok esetében W = 1. A relatív rátermettség ismeretében 

a szelekciós együttható is meghatározható, mivel a fentiekből következik, hogy s = 1 – W. 

A nyírfaaraszoló lepkékkel végzett kísérlet eredményét alapul véve nézzünk erre egy példát! A tiszta 

levegőjű élőhelyen a világos színváltozat (genotípus: aa) relatív rátermettsége defi níciószerűen: W = 1. 

A sötét színváltozat rátermettsége: W = 7/14 = 0,5. A szelekciós együttható: s = 1 – W = 0,5. A szennyezett 

levegőjű területen fordított a helyzet, mert a sötét színváltozatú egyedek rátermettsége 1. A világos szín-

változat rátermettsége: W = 13,1/27,5 = 0,48. A szelekciós együttható: s = 1 – W = 0,52. 

Vagyis egy geno- és/vagy fenotípus rátermettsége mindig csak egy adott környezetben értelmezhető. 

A nyírfaaraszoló rátermettségét csak a kifejlett példányok (imágó) esetében vizsgálták. Nem került sor 

a peték, a lárvák és a bábok túlélési arányainak meghatározására. De az egészen biztos, hogy a különböző 

egyedfejlődési szakaszokban is más és más a különböző geno- és/vagy fenotípusok ráteremettsége. 

Rátermettség
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sötét színváltozat világos színváltozat

Dorset – tiszta levegőjű élőhely

Birmingham – szennyezett terület
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eg
ye

ds
zá

m

mennyiségi jelleg
változása

irányító
pl. nyírfaaraszoló

lepkék esete

stabilizáló
pl. élő kövületek

esete

szétválasztó
pl. Darwin-pintyek

esete

rok potrohát festékkel megjelölték, majd egyenlő 

számú sötét és világos színű példányt engedtek sza-

badon egy tiszta levegőjű (Dorset – Nagy-Britan-

nia), illetve egy szennyezett levegőjű iparvidék 

(Birmingham) nyíreseiben. Néhány nap elteltével 

fénycsapdával befogták a rovarokat, és megszámol-

ták a jelölt példányokat (40.4. ábra). A várakozá-

soknak megfelelően Birmingham környékén a sötét 

színű jelölt példányokból több került a fénycsapdá-

ba, mint a világos színűekből. Dorset környékén 

fordított volt a helyzet. Ezzel igazolták, hogy a sö-

tét színű példányok túlélési esélyei nagyobbak a 

szennyezett levegőjű élőhelyeken, míg a világos szí-

nű példányoké a tiszta levegőjű területeken. 

A szelekció típusai 

Darwin a mennyiségi jellegeken is tanulmányozta 

a természetes és az emberi beavatkozás hatására 

bekövetkező mesterséges szelekció hatásait. 

A mennyiségi jellegek tekintetében a populációk 

legtöbbször ún. normál eloszlást mutatnak, vagyis 

a legtöbb egyed testtömege, testhossza, hőigénye, 

pigmentációjának mértéke stb. egy átlagérték körül 

mozog, a szélső értékekhez jóval kevesebb egyed 

tartozik. Mennyiségi jellegeket vizsgálva a termé-

szetes szelekciónak három alapvető típusa van 

(40.5. ábra). Irányító szelekció esetén a populá-

cióra jellemző átlag valamelyik lényeges tulajdonság 

tekintetében az egyik szélső érték felé tolódik el. 

Kiváltó oka a környezet tartós, egyirányú változása 

(pl. lehűlés, felmelegedés). Ha egy élőhelyen az át-

laghőmérséklet tartósan emelkedik, akkor az a po-

puláció melegkedvelő egyedeinek kedvez, az átlag-

hőmérséklet csökkenése pedig a hidegkedvelőknek. 

Az irányító szelekció fontos evolúciós tényező, 

amely egy kiindulási fajból új faj kialakulásához 

vezethet. 

A stabilizáló szelekció kiküszöböli a populá-

cióból a szélső értékekhez tartozó fenotípusokat. 

Ez a jelenség akkor fi gyelhető meg például, ha az 

élőhely átlaghőmérséklete állandó. 

A szétválasztó szelekció a populáció köztes 

fenotípusai ellen irányul, vagyis a szélső értékeket 

részesíti előnyben. A szétválasztó szelekciónak is 

fontos szerepe lehet az evolúcióban. A kiindulási 

fajból két új faj jöhet létre. 

A növény- és állatte-

nyésztők által végzett mes-

 ter séges szelekción is jól 

tanulmányozhatók a fenti 

szelekciós  mechanizmusok. 

Annál is inkább, mert a 

változások gyorsan bekö-

vetkeznek. A városi embe-

rek körében nagyon nép-

szerűek lettek a kis  termetű 

kutyafajták. Ezért számos 

fajtát tenyésztenek ún. tör-

pe változatban (40.6. ábra). 

A törpe méret a kis méretű 

egyedek kiválogatásával és 

egymás közötti szaporítá-

sával alakítható ki. 

Az antibiotikum-rezisztencia 

elterjedése 

Adaptív evolúciós folyamatokat akarva-akaratlanul 

az ember is előidéz. Az orvosok sokféle antibioti-

kumot használnak a baktériumok okozta fertőző 

betegségek kezelésére. Az antibiotikumok olyan 

természetes vagy mesterséges vegyületek, amelyek 

gátolják egyes baktériumok anyagcseréjét, ezáltal 

elpusztítják azokat. Megfi gyelték, hogy a bakté-

riumsejtekben mutációval egy-egy antibiotikum-

mal szemben ún. rezisztenciagén jelenhet meg. 

A gén által kódolt enzim hatástalanítja az anti-

biotikumot, így a baktérium ellenálló, re-

zisztens lesz vele szemben. A rezisz-

tenciagént hordozó baktérium-

sejtek a szer jelenlétében is 

szaporodhatnak, míg a 

mutáns gént nem 

tartalmazó sejtek 

elpusztulnak. Az 

anti bio tikum ha-

40.5. ábra. A szelekció 
típusai

40.6. ábra. Az uszkár 
törpe és óriás változata
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tására tehát előnybe kerülnek és elterjednek az el-

lenálló kórokozók. Ezzel magyarázható, hogy jó 

néhány, évekkel ezelőtt még hatásos antibiotikumot 

mára ki kellett vonni a forgalomból, mert rezisz-

tenssé váltak velük szemben a baktériumok. A re-

zisztencia kialakulását nem akadályozhatjuk meg, 

de terjedését lassíthatjuk, ha csak akkor alkalma-

zunk antibiotikumot, amikor az feltétlenül szüksé-

ges. 

A rezisztenciagén terjedését a horizontális gén-

transzfer is segíti, hiszen a baktériumsejtek a rezisz-

tenciagént baktériumtranszformáció során is felve-

hetik. 

Koevolúció 

Az adaptív evolúciós változások során az élettelen 

környezeti tényezők mellett a környezetben élő 

más fajok populációinak hatása igen fontos szere-

pet játszik. Számos esetben a rovarmegporzású nö-

vények virága és a megporzást végző állat egymás-

sal szoros összefüggésben fejlődött. Több olyan 

növényfajt ismerünk, amelynek megporzását csak 

bizonyos rovarfajok egyedei végzik, vagyis a növé-

nyek és a megporzást végző rovarok kölcsönösen 

függnek egymástól (40.7. ábra). 

A paraziták és gazdáik, valamint a ragadozók és 

zsákmányaik evolúciója is párhuzamosan, egymás-

sal kölcsönhatásban zajlik. Az emlősök belső élős-

ködőikkel szemben ellenanyagokat termelnek. 

A paraziták közül azok maradnak fent, amelyeknek 

megváltoznak azok a sejtfelszíni receptoraik, ame-

lyekhez az ellenanyagok kötődnek. A gazdaszerve-

zet immunrendszere és a paraziták sejtfelszíne az 

evolúció során egymással kölcsönhatásban fejlődik. 

Az említett példákhoz hasonló, egymás evolúció-

ját befolyásoló fejlődési folyamatokat koevolúciónak 

nevezzük. 

Háziasítás, nemesítés 

A nemesítés a termesztésbe vont növényfajok kö-

rében végzett mesterséges szelekció. A háziasítás 

(= domesztikáció) vadon élő állatok háziállattá vá-

lásának folyamatát jelenti. Biológiai szempontból a 

háziasítás mesterséges szelekció, hiszen az ember 

céljainak megfelelően válogatja ki az állományból a 

kívánatos tulajdonságú egyedeket, és azokat szapo-

rítja tovább. A mesterséges szelekció eredménye-

ként a tenyésztésbe vont egyedek tulajdonságai 

mindinkább eltérnek a vadon élő ősökétől. A házia-

sítás legtöbbször gazdasági tevékenység is, hiszen a 

tenyésztési cél legtöbbször például a hús-, a tojás-, 

a tejhozam növelése. A háziasítás során az állatok 

testfelépítése, életműködései jelentős mértékben 

változhatnak. A házityúk esetében például módo-

sult az ivarműködések hormonális szabályozása, a 

szaporodási képesség nem kötődik évsza kokhoz, 

hanem lényegében folyamatossá vált. A hormonális 

szabályozás változásával magyarázható a szarvas-

marhák folyamatos tejtermelése is. 

A háziasítás és a nemesítés során az irányított 

párválasztás eredményeként jól meghatározott tu-

lajdonságokkal jellemezhető fajták alakíthatók ki. 

40.7. ábra. A pálmaliliom és a jukkamoly. A Dél-
Amerikában honos pálmaliliomok (Yucca) megporzását 
kizárólag a jukkamolyok nőstényei végzik. A testükre 
tapadt virágpor akkor kerül a bibére, amikor petéiket a 
magházba rakják. A kikelő lárvák a fejlődő termés 
egyötödét elfogyasztják. A nőstények csak olyan virágba 
rakják petéiket, amelyeket más jukkamoly még nem 
porzott be. A tájékozódásban feromonok segítik őket. 
A pálmaliliom és a jukkamoly kapcsolata szimbiózis 

Olvasmány
A hungarikumok a magyarságra jellemző egyedi, különleges, kiemelt értékek. A hungarikumok között 

vannak természeti értékek (pl. hortobágyi puszta, Aggteleki-karszt), kiváló nemzeti termékek (szegedi 

pirospaprika), növény- és állatfajták (pl. makói vöröshagyma, magyar szürke szarvasmarha, magyar pásztor- 

és vadászkutyák). 

Hungarikumok
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40. Adaptív evolúció

ÚJ FOGALMAK

Adaptív evolúció, teljes és részleges szelekció; irányító, stabilizáló és szétválasztó szelekció, antibioti-

kum-rezisztencia, koevolúció, rátermettség, szelekciós együttható, háziasítás, nemesítés

1 Határozd meg a következő evolúcióbiológiai 

fogalmakat: szelekció, adaptív evolúció!

2 Keress példát az egyedek szintjén bekövetkező 

élettani adaptációra! Fogalmazd meg, miben tér 

el a darwini evolúció során lejátszódó adaptációtól!

3 Az érettségin A szelekció című tételt húztad. Ké-

szíts tételvázlatot!

4 Egy populációban a homozigóta domináns ge-

notípusú egyedekre teljes szelekció hat. A hete-

ro zigóták és a homozigóta recesszív egyedek túl-

élési esélyei azonosak. 

a) Mekkora a heterozigóták és a homozigóta re-

cesszív egyedek rátermettsége?

b) Mekkora a homozigóta domináns egyedek rá-

termettsége?

c) Mekkora a szelekciós együttható a homozigóta 

domináns egyedek esetében?

Kérdések és feladatok
d) Hogyan alakul a recesszív allél gyakorisága a 

következő nemzedékben, ha a kiindulási allél gya-

korisági értéke: p = 0,3 és q = 0,7?

5 Készíts diagramot, amely a recesszív letális allél 

gyakoriságának változását ábrázolja a nemze-

dékek számának függvényében! Az allél kiindulási 

gyakorisága legyen q0 = 0,5. Tételezzük fel, hogy az 

ábrázolt időszakban mutáció nem történik!

6 Mivel magyarázható, hogy az emberi népessé-

gek génkészletében növekszik a káros hatású 

allélok gyakorisága?

7 Keress példákat koevolúciós változásokra!

8 Mi a különbség a háziasítás és a nemesítés kö-

zött?

A háziállatok domesztikáltsági foka különböző. A szarvasmarhák kö-

zött például a magyar szürke marha (40.8. ábra) teljes mértékben do-

mesztikált – ellentétben északi rokonával, a rénszarvassal –, de a rideg-

tartás következtében nem tűri olyan jól az ember közelségét, mint a 

magyar tarka (más néven pirostarka) szarvasmarha. 

A magyar eredetű pásztorkutyafajták közül a pulit, a pumit (40.9. ábra) 

és a mudit marhacsordák és birkanyájak terelésére tenyésztették ki. Kis 

termetű, szívós, tanulékony állatok, erősen kötődnek az emberhez, 

ugyanakkor önállóak is. A nagy méretű, erőteljes testfelépítésű komondort és kuvaszt a nyájak őrzésére 

használták rablók, farkasok ellen. A két fajta egyedeiben mind a mai napig meglelhetők azok a tulajdon-

ságok, amelyek alkalmassá tették őket erre a feladatra. 

40.8. ábra. Magyar szürke marha

40.9. ábra. Puli, pumi 40.10. ábra. Komondor

221

E
vo

lú
ci

ó
b
io

ló
g

ia

bio_12e-38.indd   221bio_12e-38.indd   221 2018. 05. 28.   15:32:362018. 05. 28.   15:32:36



Mutagének – Olyan fi zikai (pl. sugárzások) vagy 

kémiai (pl. rákkeltő anyagok) hatások, amelyek nö-

velik a mutációk gyakoriságát az élőlények geneti-

kai állományában. 

Az adaptív evolúciós változások nagyon lassan 

mennek végbe, ezért a mai élővilág kialakulása 

–  fi gyelembe véve azt az időtartamot, ami alatt 

leját szódott – nem magyarázható csak ezekkel a 

hatásokkal. A populációk génkészletének változá-

sát, az új fajok létrejöttét véletlenszerű, vagyis nem 

a környezethez való alkalmazkodást segítő (nem 

adaptív) evolúciós folyamatok is befolyásolják. 

A nem adaptív evolúciós folyamatok – szemben 

az adaptív változásokkal – hirtelen, ugrásszerű vál-

tozásokat eredményezhetnek a populációk geneti-

kai állományában, ezáltal gyorsítják az evolúciót, de 

irányát a véletlenszerű események révén kiszámít-

hatatlanná teszik. 

Mutáció 

Ahogyan azt már korábban láttuk, a populációk 

genetikai sokszínűségének alapja a mutáció. A mu-

tációk eredményeként a populációkban új allélok 

jelennek meg, illetve változik a kromoszómák szer-

kezete vagy száma. A spontán mutációk ritka ese-

mények, bekövetkezésük – legalábbis látszólag – 

véletlenszerű. Az indukált mutációk mutagének 

hatására alakulnak ki, gyakoriságuk sokszorosa a 

spontán mutációknak. 

Az új mutációk a populáció adott környezetében 

lehetnek hátrányosak, semlegesek vagy előnyösek. 

Egy előnyös új genetikai változat elterjedésének 

akkor van esélye, ha megfelelő gyakorisággal van 

jelen a populációban. Ennek egyik feltétele, hogy 

az előnyös genetikai változatot eredményező mutá-

ciónak megfelelő gyakorisággal kell bekövetkeznie. 

Genetikai sodródás 

Egy populációban véletlenszerűen bekövetkező 

allélgyakoriság-változásokat genetikai sodródás-

nak nevezzük. Az allélgyakoriság nemzedékről 

nemzedékre történő változása véletlenszerű esemé-

nyek sorozata. Hosszú idő elteltével előfordulhat, 

hogy egy populációban egy gén két allélváltozata 

közül az egyik véletlenszerű események következ-

tében eltűnik, míg a másik megmarad. A genetikai 

Mi a magyarázata annak, hogy a környező 

populációktól elszigetelt népességekben gyors 

evolúciós változások történhetnek?

M

p

ev

Nem adaptív 
evolúció

41.lecke

  Mutáció
  Genetikai sodródás
  Beltenyésztés
  Génáramlás
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41. Nem adaptív evolúció

sodródás különösen jellemző az alacsony egyedszá-

mú populációkra. A kis egyedszám miatt a populá-

cióban nem érvényesülnek a nagy számok törvé-

nyei, ezért az allélgyakorisági értékek változása nem 

követi a nagy számok törvényeit (41.1. ábra). 

A túlságosan alacsony egyedszám nehezíti a po-

pulációkban a párok egymásra találását, ami gene-

tikai sodródáshoz vezet. Minden populációra jel-

lemző egy olyan egyedszám, ami alatt a szaporodá-

si rátája csökken. Ezt az egyedszámot nevezzük a 

populáció kihalási küszöbének. 

A genetikai sodródás egyik szemléletes példája 

a palacknyakhatás. Ez akkor következhet be, ami-

kor egy populáció egyedszáma valamely véletlen 

esemény, például természeti katasztrófa következ-

tében hirtelen lecsökken. A népesség túlélő egye-

deinek génkészlete nagy valószínűséggel eltér az 

eredeti, kiinduló populációétól. Néhány generáció 

múlva előfordulhat, hogy a géneknek kevés vagy 

csak egyetlen allélja marad meg a populációban 

(41.2. ábra). A genetikai sodródás következtében a 

népesség genetikai sokszínűsége csökken, ami ront-

ja az egyedek alkalmazkodási képességét a környe-

zet változásaihoz. A napjainkban a kihalás szélén 

álló gepárd egykor népes populációkban élt Afriká-

ban (41.3. ábra). A kövületek tanúsága szerint 

mintegy 10 ezer évvel ezelőtt egy járvány következ-

tében a népesség egyedszáma hirtelen lecsökkent. 

A megmaradt populáció genetikai sokszínűsége 

elveszett, ma az egyedek a legtöbb tulajdonságukra 

nézve homozigóták, genetikai sokféleségük 0%. 

A populációban megnőtt azoknak a káros alléloknak 

a gyakorisága, amelyek a mai populációk fennma-

radását közvetlenül veszélyeztetik. A gepárdok kü-

lönösen érzékennyé váltak egy fertőző bélgyulladást 

okozó vírusra. A hímek körében gyakori egy örök-

41.2. ábra. A palacknyakhatás szemléltetése.
Az üvegben nagyszámú és sokféle golyó van. Az 
üvegből kis számban, véletlenszerűen kihulló golyók 
nem tükrözik az eredeti gyakorisági értékeket

41.1. ábra. A genetikai sodródás 
számítógépes szimulációja.
A számítógépes szimulációval a 
véletlenszerű események hatását 
modellezték 20, illetve 1000 tagú 
populációkban (N = egyedszám). 
Egy gén két semleges hatású 
alléljának (A és a) gyakoriságvál-
tozását vizsgálták, 0,5-0,5 kiindu-
lási értékek mellett. A kis lét-
számú populációkban az egyik 
allél (A) néhány nemzedéken 
belül vagy elveszett, vagy rögzült. 
A nagy létszámú populációban az 
allélgyakoriság kismértékben vál-
tozott (0,5→0,6) 

eredeti
populáció

palacknyak-
hatás

túlélő
populáció

41.3. ábra. A gepárd. A gepárd túlélési esélyeit az is 
csökkenti, hogy kevéssé versenyképes élőhelyének 
nagyragadozóival (pl. oroszlán) szemben. Magányosan 
vadászik, így csak kisebb testű zsákmányt képes elejteni. 
Fontos változást hozhat, hogy az utóbbi időben 
megfi gyeltek csoportban vadászó gepárdokat

A
 a

ll
él

 g
ya

k
o
ri

sá
ga

A allél rögzülése

A allél eltűnése
nemzedékek száma

1,0

N = 20

N = 20

N = 20
N = 20

N = 20

N = 1000

0,5

0
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41. Nem adaptív evolúció

lődő rendellenesség, aminek következtében ivar-

sejtjeik ostora szabálytalan alakú, emiatt a termé-

kenység nagyon alacsony. A megszülető utódok 

gyengén fejlettek, ami a fi zikai teljesítőképesség 

romlásához vezet. 

A genetikai sodródásra példa az alapító hatás is. 

Ha egy népes populációból kisszámú egyed elván-

dorol, és új populációt alapít, akkor a csoport az 

eredeti népesség génállományának csak csekély há-

nyadát viszi magával. Az elvándorló csoportban 

egyes allélok gyakorisága sokkal kisebb, vagy éppen 

ellenkezőleg, sokkal nagyobb lehet, mint a kiindu-

lási populációban volt. Az új élőhelyen megtelepe-

dő populáció génkészlete tehát sok tulajdonság 

tekintetében alapvetően eltérhet a kiindulási popu-

lációétól, így egészen más fejlődési utat járhat be. 

Minden bizonnyal az alapító hatással magyarázha-

tó a kontinensektől távoli szigetek különleges élő-

világa: az elszigetelődött, megváltozott környezeti 

feltételek közé került, kis létszámú népességekben 

gyors evolúciós változások játszódhatnak le, fel-

gyorsulhat a fajkeletkezés. Egyes kis létszámú em-

beri közösségekben is megfi gyelhető az alapító 

hatás következménye. Pennsylvaniában a zárt kö-

zösséget alkotó amish vallási közösség tagjainak 

körében feltűnően gyakori egy recesszíven öröklő-

dő betegség, amelynek jellegzetes tünete az alkar és 

a lábak rövidsége, a fogak rendellenes fejlődése, va-

lamint a hat ujjúság (41.4. ábra). A pennsylvaniai 

populációt mintegy tízezer fő alkotja, és közülük 

minden százhatvanadik homozigóta a betegséget 

kialakító allélra, és így mutatja a kór tüneteit. Való-

Olvasmány
A nem véletlenszerű párválasztás is lehet evolúciós tényező. Az emberi népességekben például általánosan 

jellemző, hogy az átlagnál alacsonyabb vagy magasabb emberek hasonló testmagasságú társat választanak 

maguknak. A párok között a férfi ak rendszerint magasabbak a nőknél. Mindez nagy létszámú populá-

ciókban is csökkenti a heterozigóták és növeli a homozigóták arányát a Hardy–Weinberg-összefüggés sze-

rint várhatóhoz képest. 

A nem véletlenszerű párválasztás különleges esete az ivari szelekció, amikor a párválasztás az alkalmaz-

kodóképesség szempontjából sokszor közömbös, ritkán hátrányos testfelépítési vagy viselkedésbeli sajátság. 

Az ivari szelekció a természetes szelekció sajátos esete. Az ausztráliai elterjedésű lugasépítő madarak hím-

jei fűből, gallyakból készített lugast építenek, amelyet a környezetükben található feltűnő tárgyakkal – vi-

rágokkal, színes kavicsokkal, újabban eldobott fémtárgyakkal, színes papírokkal – feldíszítenek. A tojók 

azzal a hímmel párosodnak, amelyik a legdíszesebb fészket építette. A feltűnő fészket azonban gyakran 

kirabolják a ragadozók. A pávakakasok feltűnő dísztollaikkal imponálnak a tojóknak. A párválasztásban a 

díszesebb tollú hímek vannak előnyben, annak ellenére, hogy az sokszor kifejezetten hátrányos a ragadozók 

elleni védekezésben, ugyanakkor a fajfennmaradás szempontjából semmilyen előnye sincs. Az ivari szelek-

ciónak minden bizonnyal fontos szerepe van az ivari kétalakúság kialakulásában, ami a madarak körében 

különösen szembetűnő. 

Ivari szelekció

41.7. ábra. A pávák hímjei csak a párzási időszakban 
viselnek díszes farktollakat, ezekkel imponálnak 
a tojóknak

41.6. ábra. Lugasépítő madár (kék selyemmadár) 
kék színű tárgyakkal díszített, faágakból épített 
lugasa
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41. Nem adaptív evolúció

41.4. ábra. 
Az alapító hatás 
következtében 
a recesszív allél 
okozta törpeség 
és hatujjúság 
gyakori az 
elszigetelt amish 
populációban

41.5. ábra. A homozigóta és a heterozigóta 
genotípusok gyakoriságának változása a beltenyésztés 
során öntermékenyítő növénypopulációban

színűleg a vallási közösséget alapító európai szár-

mazású házaspár egyik tagja hordozta a betegség 

allélját, és a kis létszámú populációkban óhatatlanul 

fellépő beltenyésztés miatt a népesség számos tagja 

az ő leszármazottja. 

Beltenyésztés 

A nem adaptív evolúció további oka lehet, ha az 

egyedek nem véletlenszerűen szaporodnak egymás-

sal. A rokon egyedek közti szaporodás, vagyis a 

beltenyésztés során nő a homozigóták gyakorisága. 

Az ember a háziasított élőlények mesterséges sze-

lektálása közben gyakran törekszik beltenyésztésre, 

mert a homozigóta egyedek utódai is megbízható-

an a szüleikével megegyező tulajdonságúak. Ennek 

a nemesítési-tenyésztési eljárásnak az lett a geneti-

kai következménye, hogy a háziasított növények és 

állatok körében a legtöbb génnek csak egy-egy 

allélja maradt meg. A beltenyésztés következtében 

gyakran csökken a populációk egyedeinek ráter-

mettsége, alkalmazkodóképessége. Ez a jelenség a 

beltenyésztéses leromlás, ami akkor következik be 

például, ha a homozigóta recesszív egyedek ráter-

mettsége kisebb, mint a heterozigótáké, illetve a 

homo zigóta dominánsaké. A beltenyésztés követ-

keztében nő a populációban a homozigóták aránya, 

a homozigóta recesszív egyedekre pedig szelekció 

hat. A végeredmény a populáció genetikai sokszínű-

ségének csökkenése. A beltenyésztéses leromlás kü-

lönösen kis egyedszámú, veszélyeztetett fajok eseté-

ben jelent komoly gondot. A fogságban tartott és 

szaporított védett fajok (pl. tigris, szőke oroszlán-

majom, orangután) körében a beltenyésztéses lerom-

lás következményei egyértelműen kimutathatók. 

A beltenyésztés szélsőséges esete az önterméke-

nyítés, amikor a zigótát létrehozó petesejt és hím-

ivarsejt ugyanabból a szervezetből származik. Az 

öntermékenyítés következménye, hogy a népesség 

egyedei nagyon gyorsan homozigóta vonalakra vál-

nak szét (41.5. ábra). Az öntermékenyítés elsősor-

ban a kétivarú virágokat hozó növényekre jellemző. 

Mendel mesterséges öntermékenyítéssel állította 

elő kísérleteihez azokat a homozigóta borsóvona-

lakat, amelyek egymás közti keresztezésével felis-

merte a genetika alapvető törvényeit. 

Génáramlás 

Nem adaptív evolúciós tényező a génáramlás. Egy 

faj populációinak eltérő lehet a génkészlete. Ha az 

ilyen populációk között az egyedek vándorolnak, és 

a ki-, illetve a bevándorló egyedek új élőhelyük né-

pességében szaporodnak, akkor módosul mind az 

eredeti, mind az új populáció génkészlete. A gén-

áramlás hatása a populációk allélgyakoriságára jól 

megfi gyelhető az AB0 vércsoportok eloszlásában az 

eurázsiai népességekben. A B vércsoportot kialakí-

tó allél gyakorisága Ázsiában a legmagasabb, és 

fokozatosan csökken Nyugat-Európa felé. Ezt a 

jelenséget a népvándorlással magyarázzák a kutatók 

(41.8. ábra). 

A génáramlás fontos evolúciós tényező lehet, 

mivel új allélokat vihet be a populációkba, például 

rezisztenciagéneket. A DDT nevű rovarölő szerrel 

szemben ellenálló genetikai változatok kezdetben 

genotípusok gyakorisága

homozigóták (AA és aa)

heterozigóták (Aa)

nemzedékek száma

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,2

2 4 6
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41. Nem adaptív evolúció

ÚJ FOGALMAK

Nem adaptív evolúció, spontán és indukált mutáció, genetikai sodródás, kihalási küszöb, palacknyakhatás, 

alapító hatás, beltenyésztéses leromlás, génáramlás

1 Készíts rövid, áttekintő vázlatot a nem adaptív 

evolúciós tényezőkről!

2 Mi a különbség a palacknyak- és az alapító ha-

tás között?

3 Vizsgáld meg az alapító hatás következmé nyeit 

az amish populáció példáján!

a) Mekkora a pennsylvaniai amish populációban a 

csontfejlődési rendellenességben szenvedő homo-

zigóta recesszív egyedek gyakorisága? (A számítás-

hoz szükséges adatok a bekezdés szövegében talál-

hatók.)

b) Mekkora a népességben a recesszív allél gyako-

risága (q)?

c) Az átlagos népességekben ez a csontfejlődési 

rendellenesség átlagosan 100 000 emberből egyet 

érint. Mekkora a recesszív allél gyakorisága ezekben 

a népességekben?

Kérdések és feladatok

4 Az állattenyésztők és a növénynemesítők gyak-

ran végeznek beltenyésztést. Milyen előnyökkel 

és milyen hátrányokkal jár ez a módszer?

5 Miért fontos evolúciós szempontból a populá-

ciók genetikai sokszínűsége?

6 Miért sodorhat egy fajt a kihalás szélére az, ha 

populációinak egyedszáma a kihalási küszöb 

értéke alá csökken? Miért eltérő a különböző fajba 

tartozó populációk kihalási küszöbe?

7 Egy kizárólag öntermékenyüléssel szaporodó 

populációban a homozigóta domináns (AA) 

egyedek aránya 20%, a heterozigótáké (Aa) 70%. 

Hogyan alakul a következő két nemzedékben (F1 

és F2) az egyes genotípusok százalékos aránya?

minden bizonnyal csak egy-két rovarpopulációban 

jelentek meg. Az egyedek vándorlása azonban el-

juttatta a rezisztenciát biztosító allélokat olyan po-

pulációkba is, amelyekben azok eredetileg nem 

voltak jelen. A mozgékony szúnyog- és légypopu-

lációkban a génáramlás igen gyors volt, egyre több 

populáció vált rezisztenssé a szerrel szemben.

41.8. ábra. A B vércsoportallél (IB) gyakorisága 
Eurázsiában. Az ázsiai kontinensen jóval gyakoribb 
a B vércsoport allél, gyakorisága nyugat felé csökken. 
Az eloszlás a népvándorlás következménye 

  0–5%
  5–10%
10–15%
15–20%
20–25%
25–30%
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  Szaporodásbeli elkülönülés
  Földrajzi elkülönülés
  Élőhely-elkülönülés
  Időbeli elkülönülés
  Magatartásbeli elkülönülés
  Adaptív szétterjedés

42.lecke

Fajkeletkezés

Milyen okok állnak az új fajok 

keletkezésének hátterében?

M

k

A populációk génállományának változásával új fa-

jok jöhetnek létre. A fajkeletkezés (speciáció) leg-

többször hosszú folyamat, amelynek eredménye-

ként kialakuló új populációk egyedei már nem 

hozhatnak létre termékeny utódokat a kiindulási 

populáció egyedeivel. Ez azt jelenti, hogy a külön-

böző fajok egyedei szaporodásukban elkülönülnek, 

izolálódnak egymástól. Ha időben próbáljuk nyo-

mon követni az evolúciós folyamatokat, akkor rit-

kán találkozunk olyan esetekkel, amikor a vizsgált 

faj sok-sok nemzedéken keresztül, fokozatosan egy 

másik, új fajjá alakult át (42.1. ábra). Az evolúció 

hajtóereje ilyenkor többnyire a környezet tartós, 

egyirányú változása (lásd például irányító szelek-

ció). Jóval gyakoribbak azok az esetek, amikor a 

kiindulási faj két vagy több populációra különül, 

majd a populációk genetikai állományában idővel 

olyan mértékű változások történnek, amelyek miatt 

bekövetkezik a populációk szaporodásbeli izoláció-

ja. Az evolúciós változások eredményeként a kiin-

dulási fajból két vagy több faj keletkezik (lásd pél-

dául szétválasztó szelekció). 

42.1. ábra. A fajkeletkezés két útja. 
a) A kiindulási faj fokozatosan másik fajjá alakul 
(anagenezis). Ilyen evolúciós változás eredménye 
a zsiráf kialakulása. 
b) A kiindulási fajból két vagy több faj keletkezik 
(klado genezis). Ilyen jellegű változásra példa az 
emberfélék evolúciója 

Szaporodásbeli elkülönülés 

A szaporodásbeli izoláció hátterében sokféle válto-

zás állhat. Az egyik nagy csoportba azok az esemé-

nyek tartoznak, amelyek következtében a két popu-

láció egyedei nem párosodhatnak egymással, így 

nem hozhatnak létre zigótát. Ezek a prezigotikus 

mechanizmusok. Ennek hátterében sokféle ok hú-

zódhat: földrajzi akadály miatt nem jöhet létre gén-

csere a két populáció között; megváltozhat a két 

populáció egyedeinek környezeti igénye; elkülönül-

het a szaporodási időszakuk; megváltozhat a szapo-

rodási viselkedésük; módosulhat ivarszerveik fel-

a) b) A fajúj faj

kiindulási faj kiindulási faj
(közös ős)

B faj
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42. Fajkeletkezés

Élőhely-elkülönülés 

A populációk szaporodásbeli elkülönüléséhez ve-

zethet a környezeti igény, az élőhely megváltozása 

is. A populációkat nem választja el földrajzi akadály, 

de mégis megszűnik közöttük a génáramlás. Meg-

történhet, hogy a faj egyik populációjának egyedei 

a terület nyirkosabb, másik populációjának egyedei 

a szárazabb helyeket népesítik be. A maláriaszú-

nyogok különböző fajainak kialakulásában is az 

élőhelyek elkülönülése vezetett új fajok kialakulá-

sához. Egyes fajok enyhén sós vizekben élnek, má-

sok az édesvizű tavakat, megint mások az édesvizű 

folyókat népesítik be. Az is előfordul, hogy megvál-

tozik a korábban egységes populáció táplálékigénye. 

Egyes elkülönülő rovarpopulációk egyedei például 

más-más tápláléknövényen fordulnak elő, és azon is 

párosodnak. 

Időbeli elkülönülés 

Szaporodásbeli elkülönüléshez vezet, ha a korábban 

egységes populáció egyedeinek eltérővé válik a nap-

szakos aktivitása, az egyedek egy része nappal, má-

sik része sötétedés után jár táplálék után, így meg-

szűnik közöttük a géncsere. 

Hasonló eredményre vezethet a szaporodási idő-

szak eltolódása. Az Észak-Amerikában honos 

Monterey-fenyő februárban virágzik, közeli roko-

na, a püspökfenyő pedig áprilisban (42.3. ábra). 

42.2. ábra. Öszvér. A hím öszvér mindig terméketlen, 
a nőstények ritkán termékenyek

42.3. ábra. Monterey-fenyő

építése; a két populáció egyedeinek párosodását 

követően nem következhet be a megtermékenyítés 

az ivarsejtek összeférhetetlensége miatt. A másik 

nagy csoportba azok a mechanizmusok tartoznak, 

amelyek a megtermékenyítés, a zigóta kialakulása 

után következnek be, és valamilyen okból az utód, 

a hibrid élet- vagy szaporodásképtelenségét okoz-

zák. Az egyik ilyen posztzigotikus mechanizmus 

a hibridek életképtelensége. A megtermékenyítés 

megtörténik, a zigóta fejlődésnek indul, de az emb-

rionális fejlődés korai szakaszában az utódok el-

pusztulnak (pl. juh-kecske hibridek). Előfordul a 

hibridek terméketlensége is. A ló és a szamár utó-

da, az öszvér életképes, de terméketlen (42.2. ábra). 

A következőkben sorra áttekintjük a legfonto-

sabb izolációs mechanizmusokat. 

Földrajzi elkülönülés 

Számos bizonyíték utal arra, hogy egy nagy elter-

jedési területtel bíró populáció kettévált valamilyen 

természeti változás miatt, és az addig egységes po-

puláció két vagy több részre különült. A környeze-

ti feltételek módosulása miatt az egymástól elsza-

kadt populációk eltérő irányban fejlődtek tovább. 

Egy eredetileg egységes szárazföldi területet példá-

ul egy folyó több kisebb részre oszthat. A földmoz-

gások nyomán formálódó hegységekben kialakuló 

völgyek, szakadékok elszakíthatják egymástól az 

addig egységes populáció egyedeit. A földrajzi el-

különülés evolúciós szerepének szemléletes példái 

a kontinensektől távoli szigetek különleges élővilá-

ga. Ezeken a területeken nagyon sok, csak ott ho-

nos, úgynevezett bennszülött (endemikus) faj él. 
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42. Fajkeletkezés

A keleti sün az éghajlati viszonyoknak köszönhe-

tően egy hónappal korábban ébred fel téli álmából 

közeli rokonánál, a nyugati sünnél. Ennek megfe-

lelően szaporodási időszaka is korábbi időpontra 

esik, ami gátolja a hibridek kialakulását. 

Magatartásbeli elkülönülés 

Számos állatfaj esetében a hímek és a nőstények 

egymásra találása, párzása jellegzetes, csak a faj 

egyedeire jellemző viselkedéshez (pl. hívóhang, 

ének, násztánc) kötött. A viselkedés megváltozása 

ezekben az esetekben ugyancsak szaporodásbeli 

elkülönüléshez vezethet. Testfelépítésükben nagyon 

hasonló, közös elterjedési területen élő tücsköknél 

mutatták ki, hogy az egyedek valójában két fajba 

tartoznak. A szaporodásbeli elkülönülés oka, hogy 

a két faj hímjeinek ciripelése különbözik. A szent-

jánosbogarak is csak fajtársaik fényjeleit ismerik fel, 

ezért nem jönnek létre hibridek (42.4. ábra). 

nem álltak kapcsolatban a kontinenssel. Már Dar-

win felfi gyelt arra utazásai során, hogy a szomszé-

dos szigeteken élő, egymással rokonságban álló 

fajok nagyon hasonlítanak egymásra és a dél-ame-

rikai földrész rokon fajaira is. Az egymástól elkülö-

nült szigeteken azonban feltűnően sok olyan faj él, 

ami nem található meg a kontinenseken. Így írt er-

ről A fajok eredete című művében: „Habár az óceá ni 

szigeteken kevés faj él, gyakran igen nagy rajtuk az 

endemikus (a világon másutt nem található) fajok 

aránya. Ha például összehasonlítjuk Madeira ende-

mikus szárazföldi csigáinak vagy a Ga lá pagos-szi-

getcsoport endemikus madarainak számát azzal, 

amit az egyes kontinenseken találunk, aztán össze-

hasonlítjuk a szigetek területét a kontinensekével, 

akkor láthatjuk, hogy ez csakugyan igaz. Ezt elmé-

leti alapon is várhattuk volna, mert (ahogy már el-

magyaráztam) azok a fajok, amelyek alkalomsze-

rűen, ritka időközönként eljutnak valamilyen új, 

izolált vidékre, rendkívül hajlamosak lesznek a mó-

dosulásra, és gyakran a módosult utódok egész cso-

portjait hozzák létre. ”

A Galápagos-szigeteken 14 pintyfaj él, ame-

lyeket Darwin-pintyeknek neveznek (42.5. ábra). 

A pintyek hasonlósága arra enged következtetni, 

hogy mindannyian egyetlen faj leszármazottai. 

Csőrük alakja, táplálkozásuk, viselkedésük ugyan-

akkor jellegzetes eltéréseket mutat. A dél-amerikai 

kontinensről érkező alapító populáció csak néhány 

példányból állhatott (alapító hatás). A jövevények 

versenytársak hiányában gyorsan benépesíthették a 

szigeteket és alkalmazkodhattak a különböző élő-

helyekhez (adaptív szétterjedés). 

42.4. ábra. Szentjánosbogár

42.5. ábra. Darwin rajza a Galápagos-szigeteken élő 
pintyekről. Egy-egy élőlénycsoport adaptív szét-
terjedése különösen sikeres lehet akkor, amikor 
lehetőség nyílik nagyszámú ökológiai fülke (niche) 
elfoglalására. Ilyen feltételek lehettek a földtörténeti 
idők során bekövetkező nagyarányú kihalások

Adaptív szétterjedés 

A népességek szétterjedve egyre újabb területeket 

hódíthatnak meg, és a populáció távolodó állomá-

nyai elkülönülhetnek az eredeti népességtől. Az 

elkülönült populációk genetikai összetétele az új 

élőhelyek környezeti viszonyaihoz alkalmazkodva 

módosul, és végül új fajok alakulnak ki. Ezt a folya-

matot adaptív szétterjedésnek (adaptív radiáció) 

nevezzük. 

Az adaptív szétterjedés jelensége jól felismerhe-

tő a Galápagos-szigetek élővilágában. A szigetcso-

port a Csendes-óceán keleti részén, Ecuador part-

jaitól mintegy 1000 km-re, az Egyenlítő mentén 

található. A szigetek vulkanikus eredetűek, soha 
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42. Fajkeletkezés

ÚJ FOGALMAK

Speciáció, szaporodásbeli elkülönülés, prezigotikus és posztzigotikus mechanizmusok, adaptív szét-

terjedés

1 Határozd meg a faj fogalmát! Milyen feltétel-

nek kell teljesülnie ahhoz, hogy két populáció 

egyedeit különböző fajokba soroljuk?

2 Keress további példákat a hibridek terméket-

lenségére!

3 Mely okokra vezethető vissza a populációk sza-

porodásbeli elkülönülése?

4 Miért vezethet szaporodásbeli elkülönüléshez

a) a földrajzi elkülönülés,

b) az időbeli elkülönülés,

c) a magatartásbeli elkülönülés?

5 Két gyapotfaj keresztezéséből származó F1 hib-

ridek életképessége minden tekintetben felül-

Kérdések és feladatok
múlja a szülői nemzedéket. Ezzel szemben a hibri-

dek keresztezéséből származó utódok (F2 nemze-

dék) gyengén fejlettek és magjaik terméketlenek. 

Mi lehet a magyarázata a jelenségnek, az ún. hibrid-

összeomlásnak?

6 9. évfolyamban tanultad a következő fogalma-

kat: konvergens fejlődés, analóg szervek, diver-

gens fejlődés, homológ szervek. Hogyan kapcso-

lódnak ezek a fogalmak a fajkeletkezés mechaniz-

musához? Keress példát mindegyik fogalomra, és 

indokold választásodat!

7 Keress további példákat az élővilág evolúciójá-

ban az adaptív szétterjedésre!

Olvasmány
A lugasépítő madarak Ausztráliában és Új-Zélan-

don honosak. Mintegy 20 fajuk ismert, melyek el-

különülésében fontos szerepe volt az udvarlási szer-

tartás megváltozásának. A lugas építő madarak 

hímjei kevéssé feltűnőek, a tojókat nem a megjele-

nésükkel, hanem díszes fészkükkel próbálják meg-

hódítani. A fészek elé ágakból bejáratot építenek, 

aminek környékét fel is díszítik. A kék lugasépítő 

madár mindig élénk kék színű virágokat, köveket, 

tárgyakat használ a díszítéshez (41.6. ábra), míg a 

nagy lugasépítő madár csigaházakat, csontokat, vi-

lágos színű köveket gyűjt (42.6. ábra). A fajok sza-

porodási izolációja a lugasépítő madarak esetében 

a fészeképítés módjának megváltozásával magya-

rázható.

A lugasépítő madarak fészeképítése

42.6. ábra. A nagy lugasépítő madár fészke
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Élő kövületek – Ősi sajátságokat mutató, ritka, el-

szigetelt előfordulású fajok, amelyek napjainkban 

egyedül képviselik a földtörténet korábbi idősza-

kaiban szélesen elterjedt, meghatározó jelentőségű 

rokonaikat (pl. bojtosúszós halak, hidasgyík). 

Az evolúció közvetlen bizonyítékai az ősmaradvá-

nyok (fosszíliák, kövületek). Az evolúciónak számos 

meggyőző közvetett bizonyítéka is van, többek 

között a genetikai kód egységessége, a közeli rokon 

fajok molekuláris szintű hasonlóságai, az  anatómiai 

felépítésben és az egyedfejlődésben mutatkozó pár-

huzamok, az élő kövületek, a szelekcióval kapcso-

latos kísérletek eredményei stb. A felsorolásból is 

látszik, hogy az evolúciókutatás számos tudomány-

ág: az őslénytan, a régészet, a molekuláris biológia, 

a populációgenetika, az ökológia eredményeiből 

építkezik. 

Az ősmaradványok 

Az ősmaradvány lehet egy élőlény fennmaradt ré-

sze, testének lenyomata vagy életműködésének 

 valamilyen jele (részletesebben lásd a 9. évfolyam 

számára készült tankönyvben). Az ősmaradványok 

vizsgálatával lehetőség nyílik a nagyobb rendszer-

tani csoportok származási kapcsolatainak felderí-

tésére. Tény, hogy az ősi kőzetekben kezdetlege-

sebb, a fi atalabb kőzetekben viszont a maiakhoz 

egyre inkább hasonló élőlények maradványai talál-

hatók. A hasonló, ezért egymással nagy valószínű-

séggel leszármazási kapcsolatban álló ősmaradvá-

nyokat kialakulásuk sorrendje alapján a kutatók 

fokozati sorokba állítják, az evolúciós fejlődés fel-

tételezett irányának megfelelően. A fokozati sorok 

gyakran utalnak divergens fejlődésre, vagyis az 

eltérő környezeti feltételekhez való alkalmazko-

dásra (43.1. ábra). A különböző fokozati sorok 

összehasonlítása számos példát szolgáltat a kon-

vergens fejlődésre is. A hasonló környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás eltérő származású 

élőlénycsoportokban hasonló testfelépítést ered-

ményezhet (43.2. ábra). 

Fontos adatokat szolgáltathat az evolúció mene-

tének feltárásához a mai élőlények és a kövületek 

felépítésének összehasonlító vizsgálata. Ezzel a 

módszerrel többek között megállapítható, hogy 

mutatnak-e valamilyen evolúcióra visszavezethető 

szerkezeti hasonlóságot a vizsgált szervek. A szá-

razföldi gerincesek végtagszerkezete például az öt-
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43. Az evolúció bizonyítékai

ujjú végtagtípusra visszavezethető, közös eredetű 

homológ szervek. Ezzel szemben az analóg szer-

vek között nincs fejlődéstani kapcsolat, pusztán 

hasonló funkciójuk következtében vált hasonlóvá a 

felépítésük. Analóg szervek például az afrikai ku-

tyatejfélék és a dél-amerikai kaktuszok levéltövisei, 

vagy a gerincesek és a fejlábúak hólyagszeme. 

Relatív kormeghatározás 

A fokozati sorok felállításának fontos feltétele az 

ősmaradványok korának meghatározása. A relatív 

kormeghatározással az ősmaradványok, kőzetek 

egymáshoz viszonyított korát, keletkezésük sor-

rendjét állapítják meg. Az üledékes kőzetben – ha 

nagymértékű kőzetmozgások nem érintették – az 

idősebb rétegek alul, a fi atalabbak felül helyezked-

nek el. Az egyes rétegek egymáshoz viszonyított 

korának meghatározásában fontosak az ún. szint-

jelző ősmaradványok, más néven vezérkövületek. 

Ezek olyan fosszíliák, amelyek jól körülhatárolt 

földtörténeti időben-korban és viszonylag nagy 

számban fordultak elő. A földtörténeti óidőből 

származó kőzetekben gyakori szintjelzők például a 

háromkaréjú ősrákok (trilobiták), a földtörténeti 

középidőben pedig az ammoniták fosszíliái. Ha egy 

ősmaradvány olyan kőzetrétegből került elő, amely-

ben háromkaréjú ősrákok is voltak, akkor az élőlény 

a földtörténeti óidőben élt. A vezérkövületek fontos 

támpontot adnak a relatív kormeghatározáshoz 

még akkor is, ha a kőzetrétegek helyzete földtani 

jelenségek következtében megváltozott, és az idő-

sebb rétegek a fi atalabbak fölé kerültek. 

Abszolút kormeghatározás 

Az abszolút kormeghatározás a vizsgált anyag 

tényleges korának meghatározására szolgál. A leg-

elterjedtebb módszerek a radiometrikus mérések, 

amelyek azon alapulnak, hogy a kőzetekben, kövü-

letekben levő radioaktív izotópok meghatározott 

sebességgel stabil izotópokká alakulnak át. Az izo-

tópok átalakulásának sebessége állandó, és nem 

függ sem a nyomástól, sem a hőmérséklettől, sem a 

közeg fi zikai állapotától, csak az anyagi minőségtől. 

Minden radioaktív izotópnak van egy jellemző fe-

lezési ideje. A felezési idő az az időtartam, ami alatt 

az izotóp atomjainak száma a kezdeti érték felére 

csökken. A fentiek szerint tehát, ha egy kőzetben 

vagy kövületben megmérjük a radioaktív izotóp és 

a belőle képződő stabil izotóp mennyiségét, akkor 

az izotóp felezési idejének ismeretében megbecsül-

hetjük a vizsgált anyag korát, kialakulásának idő-

pontját. Radiometrikus kormeghatározásra leg-

gyakrabban a kálium–argon-módszert, illetve a ra-

diokarbon-módszert alkalmazzák. 

A kálium–argon-módszer alapja, hogy a kőze-

tekben található 40K-izotóp állandó sebességgel 

stabil 40Ar-izotóppá alakul át. A természetes káli-

umban meghatározott arányban (kb. 0,012%) van 

jelen a 40K-izotóp, felezési ideje 1,28 milliárd év. 

Ha a vizsgált kőzetben vagy kövületben meghatá-

rozzák a 40K-izotóp és a 40Ar-izotóp mennyiségét, 

akkor a bomlási sebesség ismeretében megbecsül-

hetik a minta korát. A magas felezési idő miatt az 

43.1. ábra. Divergens fejlődés. A méhlepényes emlősök 
közös ősre visszavezethető, változatos testfelépítésű 
csoportjai különböző környezeti feltételekhez 
alkalmazkodva alakultak ki

43.2. ábra. Konvergens fejlődés. Az egymással 
közvetlen származási kapcsolatban nem álló tengeri 
őshüllők (Ichtyosaurus) és az ugyancsak vízi életmódú 
cetek külső megjelenésében sok a hasonlóság
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eljárás idősebb, több milliárd és legalább néhány 

millió év közötti leletek korának meghatározására 

alkalmas. 

A radiokarbon-módszer széntartalmú marad-

ványok, kövületek korának meghatározására ad le-

hetőséget. A radioaktív 14C-izotóp 5560 éves fele-

zési idővel stabil 14N-izotóppá alakul. Ugyanakkor 

a 14N-izotópok a légkörben a kozmikus sugárzás 

hatására képződött neutronokkal ütközve 14C-

izotóppá alakulhatnak (14N + n = 14C + p+). A ra-

dioaktív 14C-izotóp keletkezése és bomlása egyen-

súlyban van, ezért a 14C-izotóp mennyisége állandó, 

a légkör szénvegyületeiben meghatározott arány-

ban van jelen. A radioaktív 14C-izotóp kémiailag 

ugyanúgy viselkedik, mint a stabil 12C-izotóp, ezért 

az élőlények szervezetében a két izotóp aránya 

ugyanakkora, mint a légkörben. Amíg az élőlény 

anyagcserét folytat, ez az arány nem változik a tes-

tében, anyagcseréje során a szénatomok folyamato-

san cserélődnek a környezet és a szervezet között. 

Elpusztulását követően anyagcseréje megszűnik, és 

maradványában a 14C-izotóp fokozatosan elbomlik. 

A két szénizotóp arányát meghatározva a marad-

vány kora tehát meghatározható. Tekintettel a 14C-

izotóp rövid felezési idejére, a módszer viszonylag 

fi atal maradványok korának meghatározására hasz-

nálható. Természetesen az eljárás csak addig ad 

megbízható eredményt, amíg mérhető mennyiség-

ben van radioaktív szén a vizsgálati anyagban. Ez 

legfeljebb 40-50 ezer évre tehető. 

Évgyűrűmódszer 

Az évgyűrűmódszer (dendrokronológia) famarad-

ványok korának meghatározására szolgáló eljárás. 

A fák többsége minden évben létrehoz egy-egy év-

gyűrűt, így megszámlálásukkal megállapítható egy 

egyed tényleges életkora. Az evolúciókutatók azon-

ban ennél sokkal fontosabb információkhoz jutnak 

az évgyűrűk összehasonlító elemzésével. Az évgyű-

rűk vastagsága, szerkezete ugyanis jellemző az adott 

fajra, illetve annak az időszaknak az időjárási viszo-

nyaira (hőmérséklet, csapadék, fény stb.), amikor az 

évgyűrű kialakult. Az időjárás egy adott területen 

élő fák többségére azonos módon hat, így évgyűrű-

szerkezetük várhatóan hasonló mintázatú. A min-

tázat azonban egyedi, hiszen csak arra az időszakra 

jellemző, amelyben a vizsgált fák éltek. Ha egy er-

dőben elemezzük több idős tölgyfa évgyűrűit, ak-

kor 100–150 évre visszamenőleg következtethetünk 

a terület időjárására, éghajlati viszonyaira. De ho-

gyan tudják meghatározni például egy múlt század-

ban épült öreg házba beépített tölgygerenda korát, 

és ezzel a ház építésének pontos időpontját? Az 

erdei fák vizsgálatából származó mintázatot össze-

vetik a gerenda évgyűrűmintázatával, és megkeresik 

benne a hasonló részt. Ennek ismeretében már meg 

tudják mondani a fa kivágásának időpontját. 

Pollenanalízis 

A virágos növények evolúciójának és a növénytaka-

ró változásainak kutatásában elterjedt módszer a 

pollenanalízis, azaz a virágporszemek (pollen) 

vizsgálata. A pollenszemek igen ellenálló és vastag 

sejtfaluknak köszönhetően hosszú időn keresztül 

épen maradhatnak a lápos, mocsaras területek egy-

másra rakodó üledékében, tőzeges rétegeiben. A vi-

rágporszemek alakja, felületének szerkezete fajra 

jellemző, így alkalmas lehet a fajok azonosítására 

(43.4. ábra). A módszer elsősorban a rovarmegpor-

43.3. ábra. Az évgyűrűk szerkezetéből következtetni 
lehet az adott időszak éghajlatára

43.4. ábra. A parlagfű erősen allergén virágpora
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43.5. ábra. Gerincesek embrionális fejlődésének össze-
hasonlítása. A gerincesek embrionális fejlődésé ben 
tapasztalt hasonlóságra alapozva fogalmazódott meg 
a Haeckel-szabály (1866), mely szerint az egyed fejlődés 
a törzsfejlődés rövid és gyors megismétlése

zású növények meghatározását teszi lehetővé, hi-

szen ezek pollenjei rücskös, érdes felületűek, egyedi 

mintázatúak. A szélporozta növények sima felszínű 

pollenjei nehezebben azonosíthatók. 

A fajok azonosítása lehetőséget ad arra, hogy 

megállapítsák, miként változott a vizsgált területen 

a növénytakaró összetétele. Ezekből az adatokból 

arra lehet következtetni, hogyan alakult a terület 

éghajlata az idők során. 

Az evolúció közvetett bizonyítékai 

Az evolúció közvetett bizonyítékai közül a legjelen-

tősebb a genetikai kód egyetemessége, vagyis az, 

hogy az örökítőanyag bázishármasai minden élő-

lényben ugyanannak az aminosavnak a beépülését 

határozzák meg a fehérjeszintézis során. Ez alól 

csak néhány kivétel ismert, elsősorban a mito kond-

riu mokban. (Egyes élőlénycsoportok mitokond riu-

maiban például az ACT bázishármas nem stopjel, 

hanem a triptofán nevű aminosavat kódolja.)

A közös származás, és ezzel az evolúció közve-

tett bizonyítéka a különböző élőlények sejtjeinek 

hasonló felépítése és működése is. Az eukarióta sej-

tekben a biológiai membránok, a sejtalkotók (pl. 

mitokondrium és színtest), a főbb anyagcsereutak 

(pl. biológiai oxidáció és fotoszintézis) nagy fokú 

egyezést mutatnak. 

Közös származásra utaló jel az egyes állatcso-

portok embrionális fejlődésének hasonlósága is. 

A gerincesek embrionális fejlődésében sok közös 

vonás fi gyelhető meg: a különböző osztályokba tar-

tozó gerinces embriók korai fejlődési állapotában 

megjelenik például a gerinchúr, kialakulnak a ko-

poltyúívek (43.5. ábra). A halakban a kopoltyúívek 

csontjai a légzőszerv kialakításában vesznek részt, 

míg az emlősökben egy részükből például a halló-

csontocskák jönnek létre. 

Következtetni lehet a származási kapcsolatokra 

a csökevényes szervekből is. Egyes kígyófajok 

csontvázában megfi gyelhetők például a négylábú 

ősökre jellemző csípőcsont, illetve a végtagok ma-

radványai. Az ember csökevényes szerve a vakbél és 

a farokcsont. 

Molekuláris törzsfák 

Az élőlények rendszerezésével foglalkozó tudósok 

a kezdetekben a fenotípus alapján csoportosították 

az élőlényeket. A testfelépítés, az élettani jellemzők, 

az egyedfejlődés, a viselkedésbeli hasonlóságok és 

különbözőségek alapján állították össze az élővilág 

fejlődését szemléltető törzsfákat. Napjainkban az 

evolúciót a genetikai állomány változásával hozzuk 

kapcsolatba, így az evolúcióbiológiai kutatások az 

élőlénycsoportok molekuláris szintű elemzésére 

irányulnak. A DNS bázissorrendjének, illetve a fe-

hérjék aminosavsorrendjének összehasonlítása le-

hetőséget ad az egyes élőlénycsoportok származá-

sának felderítésére. A vizsgálatokhoz olyan géneket, 

illetve fehérjéket választanak, amelyek számos élő-

lénycsoportban megtalálhatók, és viszonylag kis-

mértékben változtak az evolúció során. Ilyenek 

például a riboszomális RNS-t kódoló gének, 

a mitokondriális gének, a biológiai oxidáció, vala-

mint a fotoszintézis enzimjeit kódoló gének, illetve 

az ezek által meghatározott fehérjék. 

A molekuláris törzsfák összeállításakor abból a 

feltételezésből indulnak ki, hogy a közeli rokonság-

ban álló csoportok között kevesebb az eltérés a 

vizsgált DNS bázissorrendjében, illetve a fehérje 

aminosavsorrendjében, mint a távolabbi rokonság-

ban állók között. Az egyik legizgalmasabb kérdés 

az ember származási kapcsolatainak felderítése. 

Egy összehasonlító elemzésben a hemoglobin 

egyik láncát kódoló β-globin gént vizsgálták az 

ember, a gorilla, az orangután és a csimpánz gene-

tikai állományában. A gén 7100 bázispárjának ösz-

szehasonlítása azt mutatta, hogy közös ősből leg-

korábban az orangután fejlődési vonala vált le, mert 

a vizsgált DNS-szakasz bázissorrendje 186 ponton 
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43.6. ábra. Az ember és az emberszabású majmok 
molekuláris törzsfája. A számok az egyes ágakon 
a nukleotidsorrendben bekövetkezett változásokat 
mutatják

tér el az ember és az orangután között. A gorilla és 

az ember között 74, míg a csimpánz és az ember 

között 72 bázispárban találtak különbséget. Ugyan-

akkor az ember és a csimpánz β-globin génjének 

bázissorrendje 8 ponton azonos módon változott 

Olvasmány
A rendszer-biológia egy viszonylag új tudományág, amely a biológiai rendszerekben megfi gyelhető köl-

csönhatásokkal foglalkozik, és matematikai modellek segítségével azt vizsgálja, hogy a kölcsönhatások 

miként befolyásolják a rendszer egészének működését. Egy biológiai rendszerben a kölcsönhatások háló-

zatszerűen ábrázolhatók. A hálózat kölcsönhatásban álló egységei a csomópontok, amelyeket a köztük levő 

kapcsolatokat szemléltető élek kötnek össze. A biológiai hálózatokban a legtöbb csomópontnak csak kevés 

kapcsolata van, vannak azonban olyan csomópontok, amelyeknek nagyon sok. A hálózatok feltérképezése 

számítógépes adatfeldolgozással történik. 

Az evolúciókutatásban nagy jelentősége van az anyagcsere-hálózatok, a génhálózatok, a feno- és geno-

típus-hálózatok vizsgálatának. A hálózatok kulcsfontosságú csomópontjainak azonosítása, a csomópon-

tokban létrejövő változások modellezése, a hálózatok összehasonlító elemzése fontos az evolúciós változá-

sok modellezésében, a származási kapcsolatok megismerésében. A biológiai hálózatok elemzésével jósolni 

lehet az evolúciót, következtetni lehet például az antibiotikum-rezisztencia várható alakulására. 

Az ökológiai rendszerek működésének felderítésében elengedhetetlen a társulásokat alkotó populációk 

(csomópontok) közötti kölcsönhatások – zsákmányszerzés, szimbiózis, parazitizmus, versengés – elemzé-

se, a környezeti változások várható hatásainak modellezése. 

Az orvostudomány fejlődésében is jelentős változásokat hozott a rendszer-biológiai megközelítés. Új 

tudományterületek jelentek meg és indultak gyors fejlődésnek (pl. genomika, farmakogenomika, immun-

genomika, onkobiológia). 

Rendszer-biológiai megközelítés

43.7. ábra. Az élővilág 
törzsfája az egyik 
rRNS gén össze-
hasonlító elemzése 
alapján. Az ábrán csak 
a legfontosabb 
csoportok nevét 
tüntettük fel

meg, ezért feltételezhető a közös őstől való szárma-

zás (43.6. ábra). Más génekkel végzett összehason-

lító elemzések ugyanerre az eredményre vezettek. 

A riboszomális RNS (rRNS) egyik génjének 

összehasonlításával állították össze az élővilág nagy 

csoportjainak származási kapcsolatait tükröző 

törzsfát (43.7. ábra). Eszerint az élővilág kialakulá-

sában három nagy fejlődési vonalba tartozó csoport, 

úgynevezett domén azonosítható: az ősbaktériu-

mok (Archaea), a baktériumok (Bacteria) és az 

euka rióták (Eukarya). 

A DNS összehasonlító elemzését már kihalt fa-

jok bevonásával is el lehet végezni, mivel a viszony-

lag fi atal kövületekből DNS vonható ki. 

A molekuláris biológiai elemzések számos eset-

ben olyan eredményt hoztak, amelyek alapján felül 

kellett vizsgálni a fenotípus hasonlósága alapján 

felállított, hagyományos törzsfákat.

186

74 72 43

8

közös ős

csimpánzgorillaorangután ember

baktériumok
(Bacteria)

ősbaktériumok
(Archaea)

eukarióták
(Eukarya)

állatok

gombák

zöld növények

vörösmoszatok

kékbaktériumok

közös ős
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43. Az evolúció bizonyítékai

ÚJ FOGALMAK

Relatív és abszolút kormeghatározás, kálium–argon-módszer, radiokarbon-módszer, évgyűrűmódszer, 

pollenanalízis, csökevényes szerv, molekuláris törzsfa

1 Milyen fajtái vannak az ősmaradványoknak? 

Nézz utána a 9. évfolyam számára készült tan-

könyvedben, illetve az interneten. Készíts összefog-

laló vázlatot!

2 Keress a leckében leírtakon kívül 2-2 példát 

konvergens és divergens fejlődésre, homológ és 

analóg szervekre!

3 Egy ásatáson a régészek emberi csontokat ta-

lálnak. Mely módszerrel határozható meg pon-

tosan a maradványok kora? Milyen mintát kell 

venni a kormeghatározáshoz?

4 Helytálló-e az az állítás, amely szerint az év-

gyűrűmódszer abszolút és relatív kormeghatá-

rozásra egyaránt alkalmas? Indokold válaszodat!

5 Kutatócsoportoddal felfedezel egy új fajt. Az 

élőlény eukarióta, aktív helyváltoztatásra képes, 

kitintartalmú sejtfala van, idegsejtjei nincsenek. Me-

lyik országba tartozik a faj? Indokold a válaszodat!

6 Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 3 domén 

alapvető sajátságait. Adj magyarázatot arra, 

miért feltételezik a tudósok, hogy az eukarióták 

(Eukarya) közelebbi rokonságban állnak az ős-

baktériumokkal (Archaea), mint a baktériumokkal 

(Bac teria)!

Tulajdonság Archea Bacteria Eukarya

Maghártya nincs nincs van

Membránnal határolt sejt-

alkotók
nincs nincs van

Lánckezdő aminosav 

(fehérjeszintézis)
metionin formilmetionin metionin

Intron a génekben előfordul nincs van

Peptidoglikán a sejtfalban nincs van nincs

Antibiotikumok (pl. sztrep-

tomicin) hatása
nem gátolja a növekedést gátolja a növekedést nem gátolja a növekedést

Kérdések és feladatok

7 Az alábbi táblázat négy faj (A, B, C, D) gene-

tikai távolságát mutatja. A genetikai távolság 

azt fejezi ki, hogy 2 faj genetikai állománya hány 

százalékban tér el egymástól. 

a) Az adatok alapján állapítsd meg, hogy melyik két 

faj áll a legközelebbi rokonságban egymással!

b) Az adatok alapján állapítsd meg, hogy melyek a 

legtávolabbi rokonok!

B C D

A 0,2 0,1   0,55

B 0,3 0,7

C   0,65

8 Projektfeladat. Rendszer-biológia, a biológiai 

hálózatok jellemzői. Alkossatok 3-4 fős cso-

portokat, és az alább felsorolt témaköröket dolgoz-

zátok fel, majd mutassátok be társaitoknak!

a) A gráfelmélet, a véletlenszerű és a skálafüggetlen 

hálózatok

b) A biológiai hálózatok vizsgálata bioinformatikai 

módszerekkel (pl. a csomópontok eltávolításának, 

a kölcsönhatások módosításának következményei)

c) A genomika és a protemika szerepe az evolúció-

kutatásban

d) Új utak a gyógyításban: farmakogenomika, im-

mungenomika, onkobiológia
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  A földi élet megjelenése
  Az élet feltételei 
módosultak
  Az eukarióták kialakulása 
és jelentősége
  Élővilág az ősidő végén

44.lecke

Az élet 
 megjelenése 
és kezdetei

Mi lehetett a légköri oxigén szerepe 

az élővilág evolúciójában?

M

a

A földi élet megjelenése 

Mai ismereteink szerint a Föld mintegy 4,6 mil-

liárd éves, és mintegy 3,8 milliárd évesek azok a 

kőzetek, amelyekben élőlénymaradványokat talál-

tak. Az evolúció kezdetét nem választhatjuk el az 

ősi Földön lejátszódott fi zikai és kémiai folyama-

toktól. A frissen kialakult Föld olvadt anyagai sű-

rűségük szerint rétegződtek, fokozatosan lehűltek, 

megszilárdultak, a gázokból pedig kialakult a lég-

kör. Az ősi atmoszféra valószínűleg redukáló jellegű 

volt, mivel nem volt benne oxigén. A feltételezé-

sek szerint nitrogént (N2), metánt (CH4), vízgőzt 

(H2O), szén-dioxidot (CO2), ammóniát (NH3) és 

hidrogént (H2) tartalmazhatott. Becslések szerint 

mintegy 3,8 milliárd éve csökkenhetett le annyira 

a földfelszín hőmérséklete, hogy a légkörből kicsa-

pódott a víz, és kialakultak az ősóceánok. 

A legrégebbi kövületek tanúsága szerint boly-

gónkon az élet 3,8 milliárd éve jelent meg. Ezek az 

ősmaradványok egykor élt baktériumokból szár-

mazhatnak. A kőzetekbe zárt fosszíliák vizsgálatá-

val rendkívül sokféle, egyre bonyolultabb testszer-

veződésű élőlénycsoport megjelenésére, elterjedésé-

re derült fény. Azt azonban nem tudjuk, hogy az 

első sejtek miként alakulhattak ki, jelenhettek meg 

Földünkön. Erre vonatkozóan legalább háromféle, 

biológiai szempontból értelmezhető magyarázat 

kínálkozik. 

Legvalószínűbbnek ma azt tartják az evolúció-

kutatók, hogy az egykori földi környezet lehetővé 

tette a szerves vegyületek kialakulását a légkörben 

és az óceánok vizében található anyagokból. A ké-

miai evolúciót azok a kísérleti bizonyítékok is alá-

támasztják, amelyekkel már korábban részletesen 

megismerkedtünk. A laboratóriumi kísérletekből az 

is kiderült, hogy az aminosavakból bizonyos feltéte-

lek mellett fehérjék, a nukleotidok alkotóiból nuk-

leinsavszerű molekulák képződhettek (44.1. ábra). 

Sőt, az ilyen oldatokban burokkal határolt, elkülö-

nülő egységek alakultak ki, amelyek a sejtek előd-

jeire emlékeztettek. Arra azonban nincsenek – és 

talán nem is lehetnek – bizonyítékok, hogy a szer-

ves anyagokból miképpen jöttek létre a valódi sej-

tek. Hogyan alakult ki a nukleinsavak genetikai 

információtároló és -átadó szerepe, valamint a ké-

miai reakciókat irányító enzimrendszerek össze-

kapcsolódása – vagyis az anyagcserét folytató és 

genetikai információt hordozó, osztódó sejt?

Újabban annak a lehetőségét is fölvetették a ku-

tatók, hogy az élet esetleg nem is az őslégkör anya-
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44. Az élet  megjelenése és kezdetei

gaiból, hanem a mélytengerekben alakult ki, ahol 

az aljzatból feltörő meleg források kén-hidrogén-

ben, ammóniában, szén-dioxidban gazdagok. Eze-

ken a helyeken is létrejöhettek a sejtek felépítéséhez 

szükséges szerves molekulák, amelyekből kialakul-

hattak az első sejtek. A tenger mélyén a világűrből 

érkező káros (pl. ibolyántúli) sugárzás sem fenye-

gette a sejteket, hiszen a felső vízrétegek elnyelhet-

ték a sugárzást. Napjainkban népes életközösségek 

fedezhetők fel ezeken az élőhelyeken (44.2. ábra). 

Ala Val

H2O

peptidek

oligo- és polinukleotidok

aminosavak és nukleotidok

Ala Lys Ser

Gly Ser Asp

Lys Gly

U G C A U

G G C U U U A C

A A

Ala

Val
Ala Lys

Ser

Gly

Ser

Asp

Lys GlyU

G

C

A U

G

G

C

U

U

U

A
C

U

G

44.1. ábra. 
Aminosavak és 
nukleotidok spontán 
módon összekap-
csolód hattak

44.2. ábra. 
A mélytengerek 

kén-hidrogénben 
gazdag aljzatán a 
kemoszintetizáló 

baktériumok az 
életközösségek 

termelői

Olvasmány
Az élet kialakulására vonatkozóan sokféle elmélet létezik. A témával foglalkozó tudósok többnyire egyet-

értenek abban, hogy az életnek két kritériuma van: az önfenntartó anyagcsere és az információhordozó 

genetikai anyag. 

A mai élővilág kialakulásának útja egyelőre ismeretlen, de leírhatók azok a nagy evolúciós lépések, ame-

lyek egymást követhették a folyamatban. Az első lépés feltehetően a megkettőződésre képes, kis méretű 

replikálódó molekulák megjelenése volt. Szerkezetük az RNS-hez hasonló lehetett. Ezeknek a  molekuláknak 

a kisebb-nagyobb csoportjait hártyák választhatták el a környezetüktől. A repli kálódó molekulák összekap-

csolódva nagyobb egységekké állhattak össze, ami megkönnyíthette az információ tárolását és átadását. 

A replikálódó molekulák kétféle feladatot láthattak el: katalitikus aktivitással rendelkeztek, vagyis enzimként 

működtek, illetve információt tároltak. Ezt támasztják alá azok az enzimaktivitással rendelkező RNS-mo-

leku lák, amelyek a mai eukarióta szervezetekben a gének átírását, illetve a fehérjeszintézist szabályozzák. 

A következő nagy lépés a DNS és az enzimfehérjék megjelenése lehetett. A DNS kettős hélix szerkezete 

biztosította az információ viszonylagos állandóságát, az információ tárolása és a működés elvált egymástól. 

Óriási előrelépést jelentett, amikor az egyszerű, a prokariótákra emlékeztető sejtekből kialakultak az 

eukarióták. 

Az evolúció nagy lépései

Az élet feltételei módosultak 

Az ősi élet sokáig a tíz méternél mélyebb vizekben 

maradt fenn. A felszínen és a felső vízrétegekben 

ugyanis a világűrből érkező intenzív ultraibolya su-

gárzás a nukleinsavak és a fehérjék roncsolódását 

okozta volna, ott tehát sejtek nem maradhattak 

fenn. Az élőlényeket károsító sugárzást napjaink-

ban a magaslégköri ózonréteg szűri ki, az őslégkör 

azonban oxigént – és a belőle képződő ózont – nem 

tartalmazott. 

Az elsőként megjelent primitív sejtek a mai 

prokariótákhoz hasonlíthattak. Kialakulásukkal 

kezdetét vette a biológiai evolúció. Az őssejtek 

heterotróf anyagcseréjűek lehettek, a vízben felhal-

mozódott, oldott szerves anyagokat hasznosíthat-

ták. Oxigén hiányában energiaszükségletüket erje-

dés fedezhette. Idővel megjelentek az autotróf 

anyagcseréjű sejtek, amelyek az ősóceán szerves-

anyag-készletének csökkenésekor szelekciós előny-

be kerültek. Az ősi fotoszintetizáló baktériumok 

azonban nem termeltek oxigént. Mintegy 3,5 mil-
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44. Az élet  megjelenése és kezdetei

44.3. ábra. Sztromatolitok. Ezek a jellegzetes alakú 
kőzetek ősi kékbaktériumok maradványait őrzik 
az ausztráliai Cápa-öböl sós vizében

liárd évesek azok a kőzetek, amelyekben már kimu-

tatták a kékbaktériumok jelenlétét (43.3. ábra). 

Ezek a szervezetek fotoszintézisük során oxigént 

termeltek, és ezzel elkezdődött a légkörben az oxi-

gén felhalmozódása. 

oxigénmentes
légkör

440 millió éve
megjelent, majd

elterjedt a száraz-
földi élet

2 milliárd éve
megjelentek és
elszaporodtak
az eukarióták

3,5 milliárd éve
megkezdődött

a fotoszintetizáló
kékbaktériumok
oxigéntermelése

3

a 
k

3,9 milliárd éve
első élőlények
az óceánban

LÉGKÖR
ÖSSZETÉTELE

ÓCEÁN 
ÖSSZETÉTELE

IDŐ

Anaerob
környezet

Alacsony
oxigénkoncentráció

Növekedő
oxigénkoncentráció

Csaknem
mindenütt

oxigén-
tartalmú

az oxigénszint
elérte a mai 1–5%-át megjelent

az ózonréteg

kialakult a jelenlegi
oxigénszint

azonban kialakultak, majd egyre jobban elterjedtek 

az aerob, vagyis oxigénigényes anyagcseréjű sejtek. 

Amikor a légkörben az oxigén koncentrációja elér-

te a mai oxigénszint 1%-át, akkor lehetővé vált az 

erjedés mellett a biológiai oxidáció, vagyis a sejtlég-

zés. A sejtlégzés az erjedésnél mintegy hússzor jobb 

hatásfokú energianyerést biztosít. A jobb energia-

hasznosítás megteremtette az eukarióta sejtek ki-

alakulásának és a sejtek diff erenciálódásának lehe-

tőségét. Ezzel megindulhatott a soksejtű szövetes 

szervezetek evolúciója (44.4. ábra). 

Az eukarióta sejtek több mint 1,5 milliárd éve 

jelentek meg. A belső membránrendszerekkel ta-

golt sejtekben az anyagcsere-folyamatok hatéko-

nyabb, magasabb szinten szerveződnek. Az egy-

mástól membránokkal elválasztott belső terekben a 

felépítő és a lebontó anyagcsere-folyamatok jól sza-

bályozható módon, egyidejűleg játszódnak le. 

A belső membránok fontosságát bizonyítja, hogy a 

szövetes szerveződés csak az eukarióta élőlények 

körében fordul elő. 

Az eukarióta sejtek kialakulását a feltételezések 

szerint megelőzte a sejtfal elvesztése. Ez minden 

bizonnyal nagyarányú kihalásokhoz vezetett. Azok 

a sejtek maradhattak fenn, amelyek valamilyen mó-

don kiküszöbölték a szilárd burok hiányát. Az ős-

baktériumok különleges összetételű, merev sejthár-

tyát képezhettek. Míg egy másik fejlődési vonalon 

kialakulhatott a sejtváz, ami biztosítja a sejt alakjá-

nak fenntartását, valamint feltétele a bekebelezéssel 

történő táplálékfelvételnek is. Ez utóbbi fejlődési 

vonalon alakulhatott ki az eukarióta sejt.

Az eukarióták kialakulása 

és jelentősége 

A légkörben lassan fokozódó mennyiségű oxigén-

gáz erősen oxidáló hatása újabb szelekciós tényező-

ként hatott. Az oxigéntartalom növekedése miatt 

az anaerob sejtek jelentős része kipusztult. Közben 

44.4. ábra. A légköri 
oxigénszint alakulása 
és hatásai
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44. Az élet  megjelenése és kezdetei

A sejt belső membránrendszerei valószínűleg a 

sejthártya befelé irányuló nyúlványaiként alakultak 

ki. A sejt belsejében a sejthártyáról leváló memb-

ránzsákokból jöhetett létre a maghártya és az 

endoplazmatikus hálózat (44.5. ábra). Az eukarióta 

sejt mitokondriumai és színtestei más eredetűek: 

valószínűleg különböző anyagcseréjű sejtek tartós 

együttélésének eredményeként jöttek létre. 

A mitokondrium kialakulásakor az ősi eukarióta 

sejt aerob baktériumot kebelezhetett be, de nem 

emésztette meg, hanem szimbiózisra lépett vele. 

Ezzel az eukarióta sejt képessé vált a biológiai oxi-

dációra. A fotoszintézis képességét kékbaktérium-

mal való szimbiózis fennmaradása alakíthatta ki 

(44.6. ábra). A mitokondriumok és színestek kiala-

kulását endoszimbiózisnak nevezzük, mivel az 

együttélés a sejt belsejében történik (endo = belső). 

Az elképzelést alátámasztja, hogy a színtestekben 

és a mitokondriumokban a prokarióta sejtekéhez 

hasonló, gyűrű alakú DNS és riboszómák vannak. 

Mindkét sejtalkotó képes a sejten belüli osztódásra 

is. Az endoszimbionta elmélet szerint a mitokond-

riumok és a színtestek mellett az ostorok és a csillók 

is bekebelezett baktériumsejtekből származnak. 

Sőt, az evolúció során úgynevezett másodlagos 

endoszimbiózis is történhetett: a közismert egysej-

tű, a zöld szemesostoros rokonsági körének kiala-

kulása során az ősi eukarióta egysejtű egy eukarióta 

zöldmoszatsejtet kebelezhetett be, így alakulhatott 

ki a szemesostorosok színteste. 

Élővilág az ősidő végén 

A prokarióták és az eukarióták között is megjelen-

tek tehát a fotoszintetizáló termelő szervezetek, 

valamint az általuk előállított szerves anyagokat és 

oxigént hasznosító fogyasztó és lebontó élőlények. 

A három élőlénycsoport anyagcseréje teremtette 

Olvasmány
A mitokondriumok kialakulására vonatkozóan vannak más feltételezések is. Ezek szerint az eukarióta 

sejtek nagy mérete és a sejtváz jelenléte hatékony energiatermelést feltételez. Ezért a sejtfal nélküli, sejt-

vázzal rendelkező eukarióta sejt nem alakulhatott ki a sejtlégzés képessége nélkül. Az erjedés nem biztosít 

annyi energiát, amennyi a sejt fenntartásához kell. Az elmélet hívei az eukarióta sejt elődjét az ősbakté-

riumok között keresik. A mitokondriumot pedig egy olyan baktériumsejt leszármazottjának tartják, amely 

valamilyen módon áthatolt az ősbaktérium különleges sejthártyáján, és szimbiózisra lépett vele. A szimbionta 

baktérium pedig a gazdasejten belül vált képessé az oxigén hasznosítására. Ezt követően alakulhatott ki az 

eukarióta sejtre jellemző sejtmag és sejtváz.

Más elképzelések

ősi 
eukarióta

kékbaktérium

aerob baktérium

mitokondrium

színtest

44.5. ábra. Az eukarióta sejt belső membránrendszere 
a sejthártyából alakulhatott ki

sejthártya

maganyag

sejthártyából
a lefűződött részletek

maghártya
endoplazmatikus 
hálózat

44.6. ábra. A mitokondrium és a színtest 
endoszimbiózissal alakulhatott ki
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44. Az élet  megjelenése és kezdetei

ÚJ FOGALMAK

Kémiai evolúció, biológiai evolúció

1 Készíts prezentációt 

a) a szerves vegyületek abiogén úton való kép-

ződését bizonyító kísérletekről (pl. Miller-kísérlet),

b) az élet kialakulására vonatkozó elméletekről!

2 Mivel magyarázható, hogy az élő rendszerek a 

tengerekben alakultak ki és csak ott maradtak 

fenn az ősidőben?

3 Milyen anyagcseréjűek lehettek az első sejtek?

4 Melyek voltak az eukarióta sejtek kialakulásá-

nak feltételei? Miért?

Kérdések és feladatok

5 Az evolúció egyik legnagyobb lépésének tartják 

az eukarióta sejtek kialakulását. Indokold meg, 

miért!

6 A maghártya mely tulajdonságai támasztják alá 

a belső membránrendszer kialakulására vonat-

kozó elméletet?

7 A 44.6. ábra segítségével foglald össze a 

mitokondrium és a színtest kialakulását! Ne-

vezz meg legalább három tényezőt, amely alátá-

masztja ezt az elméletet!

Olvasmány
Az ősidőben élt állatvilág maradványainak leggazdagabb lelőhelye a dél-ausztráliai Ediacarából került elő. 

A több száz méter vastag üledékes kőzetben nagyszámú többsejtű, lágy testű tengeri állat lenyomata talál-

ható, amelyek azonban meglehetősen kevés csoportot képviselnek. Túlnyomórészt csalánozók és 

gyűrűsférgek, valamint kevesebb ízeltlábú maradványait találták meg. Olyan állatok kövületei is előkerül-

tek, amelyekhez hasonlóak napjainkban nem élnek, ezért rendszertani besorolásuk teljesen bizonytalan. 

Ediacara

44.7. ábra. A kövületek alapján rekonstruált 
tengeri életközösség

44.8. ábra. A kőzetben gyakran előforduló kövület, 
amelyről nem tudjuk pontosan, hogy moszat volt-e 
vagy korall

meg és tartja fenn a bioszférában az anyagok kör-

forgását és az energiaáramlást. 

A földtörténeti ősidő végéig a növényvilág evo-

lúciója a teleptestes moszatokig jutott el. Az állatok 

országának fejlődése során megjelentek az összes, 

ma is élő gerinctelen állattörzs ősi, mész- vagy ko-

vaváz nélküli képviselői: a szivacsok, a csalánozók, 

a férgek és az ízeltlábúak. 

241

E
vo

lú
ci

ó
b
io

ló
g

ia

bio_12e-38.indd   241bio_12e-38.indd   241 2018. 05. 28.   15:33:272018. 05. 28.   15:33:27



Állandó vízállapotú növény – A párologtatás sza-

bályozása miatt a növény víztartalma száraz kör-

nyezetben sem csökken jelentősen. 

Változó vízállapotú növény – A növény jelentős 

vízvesztést is elvisel károsodás nélkül, tehát tűri a 

kiszáradást. 

A földtörténeti óidő elején az éghajlat az ősidei el-

jegesedés után lassan felmelegedett, és egyenletesen 

meleg klíma uralkodott. A felmelegedő tengervíz 

magasabb sókoncentrációja szerepet játszott abban, 

hogy a gerinctelen állatok több csoportjában szinte 

egyidejűleg kialakult a külső meszes váz. 

A külső meszes váz elterjedése 

A ragadozók elleni védekezésben nyilvánvaló sze-

lekciós előnye volt a szilárd külső burokkal bíró 

fajoknak, ezért nem meglepő, hogy az óidő elején, 

amikor a környezeti feltételek lehetővé tették, igen 

gyorsan és széles körben elterjedtek a mészből, il-

letve meszes kitinből felépülő, szilárd vázú állatok 

(45.1. ábra). Az utóbbiak közül legismertebbek a 

háromkaréjú ősrákok. A gerincesek első ismert 

képviselői a páncélos őshalak voltak, ezek ősi kép-

viselőiből fejlődtek ki később a porcos és a csontos 

halak máig fennmaradt csoportjai. 

Miért volt nagy jelentősége a külső váz 

megjelenésének az állatok evolúciójában?

M

m

Az élet 
lehetőségeinek 
fejlődése

45. Állandó vízáll

bályozása miat

nyezetben sem

Változó vízáll

vízvesztést is e

kiszáradást. 

A földtörténet

lecke

  A külső meszes váz elterjedése
  A szárazföld meghódítása
  Kihalás az óidő végén
  Az élővilág új kibontakozása 
a középidőben
  Az emlősök és a madarak 
megjelenése
  Kihalás a középidő végén

45.1. ábra. Élet a földtörténeti óidő elején

A szárazföld meghódítása 

A kékbaktériumok és a moszatok elterjedésével, a 

tengeri növények fotoszintézisének növekedésével 

a légkör oxigéntartalma lassan elérte a jelenlegi 

szint 10%-át, ami már elegendő volt ahhoz, hogy a 

belőle kialakuló ózonpajzs kielégítő védelmet nyújt-

son az ultraibolya sugárzás ellen. Ez tette lehetővé, 
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45. Az élet lehetőségeinek fejlődése

hogy az élőlények a védelmet nyújtó, tíz méternél 

mélyebb vízrétegekből a felszínhez közeledjenek, 

megjelenjenek a víz felszínén, és a szárazföldet is 

meghódítsák (45.2. ábra). Az erősen oxidáló légkör 

ugyanakkor megszüntette a kémiai evolúció meg-

ismétlődésének lehetőségét. 

A földtörténeti óidő közepe táján a teleptestű 

zöldmoszatok evolúciója két irányban ágazott el. 

Egyrészt kialakultak a változó vízállapotú, ki szá-

radástűrő mohák, másrészt pedig a nedves környe-

zetet kedvelő, de a kiszáradástól már némileg védett 

ősharasztok (45.3. ábra). Az ősharasztok szárazföl-

di elterjedését a szövetes testszerveződés tette lehe-

tővé. Vastag falú szilárdítószöveti sejtek biztosítot-

ták a test megtartását, a szállítószövet továbbította 

az oldatokat a gyökértől a többi testtáj felé, a bőr-

szövet pedig a párologtatás szabályozásával a kiszá-

radás lehetőségét korlátozta. Emellett a vastag falú, 

széllel terjedő spóra a szárazföldi szaporodást és 

terjedést szolgálta. A megtermékenyítéshez azon-

ban az ősharasztoknak is vízre volt szükségük, hím-

ivarsejtjeik vízben úszva érték el a petesejtet. Az 

ős harasztokból kiindulva a szárazföldi növényvilág 

gyors fejlődésnek indult, amit követett az állatvilág 

szárazföldi szétterjedése. 

Az első szárazföldi állatok az ízeltlábúak közül 

kerültek ki, a növények szárazföldi elterjedésével 

egyidejűleg (45.4. ábra). Rövidesen megjelentek és 

benépesítették a szárazföldet a ma is legnagyobb 

fajszámú csoportot alkotó ízeltlábúak, a rovarok. 

A szövetes szerveződés lehetővé tette az ősha-

rasztok méretének növekedését. Az első erdők a fa-

termetű ősharasztok kialakulása után jelentek meg. 

Később a harasztok mellett a nyitvatermők is egyre 

nagyobb szerepet játszottak az erdők alkotásában 

(45.5. ábra). Az erdők megjelenésével ugrásszerű 

fejlődésnek indulhatott a szárazföldi élővilág, hiszen 

a fás társulások jóval nagyobb mennyiségű táplálékot 

és változatosabb élőhelyeket biztosítottak. A nedves 

területeken virágkorukat élték az ősi boj tosúszós 

halakból elkülönült kétéltűek (45.6–7. ábra). Bőrü-

ket még vékony szaruréteg fedte, ami csekély védel-

met nyújtott a vízvesztés ellen. A kétéltűek egyik 

csoportjából kifejlődtek a hüllők, amelyek testfelü-

letét már vastag szarubevonat borította és óvta a 

ki száradástól (45.8. ábra). 

ősi zöldmoszat

harasztok

nyitvatermők

zárvatermők

első magvas
növények

első szövetes
növények

mohák

telepes 
növények

virágtalan
növények

virágos
növények

szövetes növények

45.3. ábra. A száraz-
földi növények 
leszármazása

óidő 
közepe

óidő 
vége

középidő
eleje

középidő 
vége

45.2. ábra. A szárazföld meghódítása

45.4. ábra. Az első szárazföldi állatok a mai száz-
lábúak hoz hasonló ízeltlábúak lehettek
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45. Az élet lehetőségeinek fejlődése

Kihalás az óidő végén 

Az óidő végén az éghajlat hűvösebbé és szárazabbá 

vált. A fatermetű növények közül a víztől független 

szaporodású, szárazságtűrő nyitvatermőknek volt 

esélyük a túlélésre. Az egyre szárazabb klíma a hül-

lők előretörésének kedvezett, a kétéltűek a párás, 

nedves élőhelyeken maradtak fenn. A hűvösebb ég-

hajlatú területeken alakultak ki az emlősszerű ős-

hüllők, amelyek valószínűleg állandó testhőmérsék-

letű állatok voltak. Belőlük indult ki az emlősökhöz 

vezető fejlődés útja (45.9. ábra). 

Az óidő végén nagyszabású kihalás zajlott le az 

élővilágban, amely az üledékes kőzetek kövületei-

ben jól nyomon követhető. Kihaltak például a há-

romkaréjú ősrákok és a páncélos őshalak, a száraz-

földön pedig eltűnt a kétéltűek és a hüllők család-

jainak nagy része. Összességében a tengeri fajoknak 

több mint 90%-a, a szárazföldieknek pedig 70%-a 

pusztult el. 

45.5. ábra. Az első erdők a mocsaras, lápos területeken 
alakultak ki

45.6. ábra. A bojtosúszós hal (maradványhal) az élő 
kövületek közé tartozik

45.7. ábra. Ősi kétéltű fosszilis csontvázának részlete

45.8. ábra. Az óidőben megjelent ősi hüllő

45.9. ábra. Az óidő végén élt emlősszerű őshüllő 
csontváza és rekonstruált képe

Az élővilág új kibontakozása 

a középidőben 

Az óidő végén bekövetkezett kihalási hullám után 

a tengerekben óriási faj- és egyedszámban terjedtek 

el a fejlábúak közé tartozó, mészvázas ammoniták. 

A középidőből származó üledékes kőzetekben nagy 
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45. Az élet lehetőségeinek fejlődése

45.12. ábra. Ősi emlősök a középidő elején

tömegben találhatók vázmaradványaik, amelyek 

változatos felépítése lehetővé teszi, hogy felhasz-

nálják őket a kőzetek relatív korának megállapítá-

sára. A szárazföldeken az éghajlat általában meleg 

és javarészt száraz volt. A középidő volt a nyitva-

termők virágkora, nagymértékben elterjedtek a fe-

nyők. A zárvatermők a középidő vége felé jelentek 

meg, és néhány tízmillió év alatt a szárazföldek 

uralkodó növényeivé váltak. A gerincesek közül a 

hüllők uralma feltűnő. Legismertebb képviselőik, a 

dinoszauruszok szárazföldön éltek (45.10. ábra). 

Ragadozók, növényevők és mindenevők is voltak 

köztük. A dinoszauruszokon kívül számos más hül-

lőcsoport is elterjedt a középidőben: egyesek meg-

hódították a levegőt, mások vízi életmódra tértek 

át (45.11. ábra). 

Az emlősök és a madarak 

megjelenése 

A hüllők nemcsak a legelterjedtebb gerincesek vol-

tak a középidőben, de evolúciójuk különösen jelen-

tékeny fordulatokat vett. A középidő elején az em-

lősszerű őshüllőkből kialakultak az első valódi em-

lősök. Apró, jelentéktelen állatok voltak (45.12. ábra). 

Sokáig nem töltöttek be jelentős szerepet az élővi-

lágban, de fejlett ivadékgondozásuk és a hüllőkhöz 

képest fejlett idegrendszerük lehetővé tette, hogy a 

„hüllők árnyékában” átvészeljék a középidőt. 

A középidő derekán az őshüllők egyik csoport-

jából fejlődtek ki az első madarak. A hüllők 

és a madarak közötti átmeneti formát kép-

viselte az ősmadár (Archaeopteryx), amely 

a hüllők és a madarak jellemző vonásait is 

mutatta (45.13. ábra). Bizonyára nem jól 

repült, mivel szegycsonti taraja nem volt. 

45.10. ábra. Növényevő és ragadozó dinoszaurusz. 
Nézz utána, mely dinoszauruszok rajza szerepel az 

ábrán!

45.11. ábra. Tengeri őshüllő

45.13. ábra. Az ősmadár fosszíliája.
Nyomozd ki, hol találták ez a kövületet!

Kihalás a középidő végén  

A földtörténeti középidő végén ismét nagyarányú 

kihalás tizedelte meg az élővilágot a tengerekben és 

a szárazföldön is. Az ősmaradványok arra engednek 

következtetni, hogy az összes növény- és állatfaj 

75%-a kipusztult. Eltűntek az ammoniták, a dino-

szauruszok, valamint a repülő és a vízi őshüllők is. 

hódították a levegőt, mások vízi életmódra tértek 

át (45.11. ábra). 

m

ültrepült, 
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45. Az élet lehetőségeinek fejlődése

1 Mivel magyarázható, hogy az állatvilágban a 

meszes váz a megjelenése után gyorsan elter-

jedt?

2 Mutasd be a légkör összetételének legfontosabb 

változásait, és mutass rá, hogy ezekben a válto-

zásokban mi volt az élővilág szerepe, és milyen ha-

tásuk volt az élővilág további evolúciójára!

3 Értelmezd a növények szövetes testszerveződé-

sének kialakulása és a szárazföldi életmódhoz 

történő alkalmazkodás összefüggését!

Kérdések és feladatok

4 Mely tényezők játszottak szerepet az erdők el-

terjedésében, és mi volt az erdőtakaró kialaku-

lásának evolúciós jelentősége?

5 Melyik makroevolúciós jelenséget példázza a 

repülő és a tengeri őshüllők kialakulása?

6 Foglald össze a hüllők evolúciós jelentőségét! 

Vedd fi gyelembe a következő szempontokat:

a) Mi volt a megjelenésük evolúciós jelentősége?

b) Milyen szerepet játszottak más állatcsoportok 

evolúciójában?

Olvasmány
A kőzetrétegekből a földtörténet számos kihalási periódusának nyomai olvashatók ki. Mind közül a legna-

gyobb szabású pusztulási esemény mintegy 250 millió évvel ezelőtt, az óidő végén következett be. Ennek 

okait nem ismerjük, de számos feltételezés és elmélet látott napvilágot. A szakemberek valószínűnek tartják, 

hogy nem egyetlen, hanem több jelenség egymással kölcsönhatásban okozta a tömeges pusztulást. Szibé-

riában kimutatták egy abban az időben lezajlott, nagyszabású vulkánkitörés nyomait, amely egyrészt hatalmas 

mennyiségű szilárd port, másrészt szén-dioxidot és kénvegyületeket juttatott a légkörbe. A portömeg árnyé-

koló hatása a fotoszintézist ellehetetleníthette, ami a növények, majd a növényevő állatok, illetve a táplálék-

láncok révén a ragadozók fennmaradását is korlátozta. A szén-dioxid az üvegházhatás révén globális felme-

legedést okozhatott, a kénvegyületek pedig savas esőzést idézhettek elő – ezek a tényezők szintén fajok 

tömegeinek a kihalásához járulhattak hozzá. A fotoszintézis csökkenése miatt az óceánok vize oxigénben 

elszegényedhetett, ami az aerob anyagcseréjű élőlények tömeges pusztulását okozhatta. Az oxigénhiány 

ráadásul kedvezett a mérgező gázokat, például kén-hidrogént termelő baktériumok elszaporodásának. 

A középidő végén, 65 millió éve újabb tömeges – bár az óidő végén lezajlottnál jóval kisebb mértékű – 

kihalási esemény következett be. Ennek okait is többféleképpen magyarázzák a tudósok, de körvonalazó-

dik egy széles körben elfogadott elmélet. A teória szerint egy kis-

bolygó csapódott be a mai Yucatán-félsziget partjainál, s ennek 

következményei vezethettek a kihaláshoz (45.14. ábra). Maga a 

becsapódás jelentős fölmelegedést, tűzviharokat idézhetett elő. 

A hatalmas porfelhő hosszú ideig beárnyékolta a földfelszínt, ez 

pedig a fotoszintézist gátlása révén számos tápláléklánc hanyatlá-

sához, megszűnéséhez vezethetett. Emellett a kisbolygó a földké-

regből kén-dioxidot szabadított fel, aminek az átalakulása a légkör-

ben további árnyékoló hatású anyagok képződését idézhette elő. 

A kihalás kisbolygóelméletét támasztja alá, hogy a becsapódás he-

lyén 170 km átmérőjű kráter található, a kisbolygó anyagából egy-

kor szétszóródott por nyomán pedig a 65 millió éves kőzetrétegek 

világszerte jellegzetes módon, irídiumban rendkívül gazdagok, noha 

ez az elem a földkéregben egyébként alig fordul elő. 

Az elmélet logikus, de több is ponton támadható. A kisbolygó-

becsapódással nem magyarázható meg például, hogy a kihalás 

egyes élőlénycsoportokban szelektív volt. Az sem értelmezhető 

 ezzel az elmélettel, hogy a pusztulás több ezer évig elhúzódó folya-

mat volt.

A kihalások okai

45.14. ábra. A középidő végén bekövetkezett 
kisbolygó-becsapódás feltételezett helyszíne

246

45.1
kisb

E
vo

lú
ci

ó
b
io

ló
g

ia

bio_12e-38.indd   246bio_12e-38.indd   246 2018. 05. 28.   15:33:352018. 05. 28.   15:33:35



247

  A Föld az újidőben
  A főemlősök evolúciója
  Az ember felé vezető 
evolúciós út
  Az ember kialakulása
  A modern ember

46.lecke

A mai élővilág 
és az ember 
kialakulása

Egyidejűleg több emberi faj is 

élhetett a Földön?

E

él

Az újidő elejére már kialakult a kontinensek jelen-

legi helyzete. Az éghajlat az utolsó 2,5–3 millió 

évben lehűlt. A lehűlés időben nem egyenletes fo-

lyamat volt, hanem eljegesedési hullámokban je-

lentkezett. Ezek az éghajlati viszonyok alakították 

az újidő növényzetét, amelynek uralkodó fajai a 

zárvatermők közül kerültek ki. 

A Föld az újidőben

A zárvatermők evolúciójához kapcsolódva látvá-

nyosan fejlődött a megporzásukban szerepet játszó 

rovarok osztálya is. Az új feltételekhez az emlősök 

és a madarak egyedülállóan sikeres adaptív evolú ciós 

folyamatok révén alkalmazkodtak (46.1–2. ábra). 

46.1. ábra. Kardfogú tigris. Sok kihalt macskaféle 
nagyragadozót említenek ezen a néven. Közös 
jellemzőjük volt a 10–28 cm-es felső szemfog. 
Eurázsiából, Afrikából és Észak-Amerikából egyaránt 
kerültek elő leleteik

46.2. ábra. Mamut. Az európai mamut Eurázsia, Afrika 
és Észak-Amerika tundráin élt. Testét hosszú, durva 
szálú szőrzet borította, magassága elérte a 2,7 m-t. 
Az utolsó eljegesedést követően, mintegy 10 000 éve 
halt ki
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46.
A mai élővilág és az ember 

kialakulása

Az eljegesedési hullámok a sarkok felől a kontinen-

sek belseje felé haladtak, majd visszahúzódtak. Az 

élővilág is ilyen irányban vándorolt, az éghajlatvál-

tozással párhuzamosan. Észak-Amerikában a ván-

dorlási események a hegyvonulatok észak–déli irá-

nya miatt zavartalanul történtek, Európában azon-

ban a kelet–nyugati irányú hegyláncok jelentősen 

nehezítették a vándorlást. Ezzel magyarázható, 

hogy az észak-amerikai kontinens fajgazdagsága 

lényegesen nagyobb, mint Európáé. 

Az újidő legjelentősebb evolúciós eseménye az 

ember megjelenése és az emberi társadalmak kiala-

kulása volt. 

A főemlősök evolúciója 

Az ősi főemlősök legidősebb leletei 60–70 millió 

évesek, a középidő végéről származnak. Maradvá-

nyaikat az északi félgömbön több helyen megtalál-

ták. A főemlősök evolúciója során a testfelépítés 

jelentősen átalakult. A végtagok alkalmassá váltak 

a markolásra, mivel a hüvelykujj szembefordítható 

lett a többi ujjal. Az ujjak végét borító lapos szaru-

képződmények, a körmök szintén elősegítették a 

fogást, ugyanakkor a tapintást is szolgálták. A fő-

emlősök elődei oldalirányba tekintő szemeikkel 

környezetük nagy részét egyszerre láthatták, de két 

szemükkel más-más képet észlelhettek. Evolúció-

juk során a szemek a koponya mellső részére, a 

homloksíkba kerültek, így a két szem közös látóte-

re lehetővé tette a térlátást és ezáltal a távolság pon-

tosabb becslését. A végtagok és a látás ily módon 

történő átalakulása a fákon élő állatok számára elő-

nyös volt. Az agy mérete a testtömeghez viszonyít-

va jelentősen megnőtt, ami javította a tanulási ké-

pességet, és ezzel a környezet gyors változásaihoz 

történő alkalmazkodás lehetőségét. 

A majmok ősei a kontinensek szétválásával föld-

rajzilag két csoportra különültek el. Egyik csoport-

jukból Amerikában az újvilági majmok, másik 

csoportjukból Ázsiában és Afrikában az óvilági 

majmok alakultak ki. Az ember leszármazási vona-

la az óvilági majmok egyik fejlődési ágára vezethe-

tő vissza, köztük alakultak ki az emberszabásúak 

(46.3. ábra). Az afrikai emberszabású majmok ma 

is élő képviselői a gorillák és a csimpánzok; Ázsiá-

ban pedig az orangután honos. 

Napjainkban elfogadottnak tűnik az az elkép-

zelés, mely szerint az ősi főemlősökből több mint 

15 millió éve alakulhattak ki a mai emberszabású 

majmok és az ember közös ősei, a Ramapithecusok 

(„pithecus” = majom) (46.4. ábra). Ősmaradványaik 

Ázsiából, Európából és Afrikából is előkerültek. 

Hazánkban, Rudabányán is találtak jelentős, kb. 

10 millió éves leleteket, amelyeket lelőhelyükről 

Ruda pithecusnak neveztek el. 

46.3. ábra. A főemlősök rokonsági viszonyai, 
leszármazása

46.4. ábra. Ramapithecus rekonstrukciója
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46.
A mai élővilág és az ember 

kialakulása

Az ember felé vezető evolúciós út 

Az emberszabásúak és ezen belül az ember evolú-

ciójának számos részlete bizonytalan. Az új kutatá-

si eredmények tükrében a korábbi elméletek gyak-

ran átértékelődnek. Az sem ritka, hogy a régről is-

mert csontmaradványokat a kutatók átminősítik, új 

vagy más fajokba sorolják. A szakemberek közt vita 

zajlik a leletek értelmezéséről, és ezzel együtt az 

emberi evolúció folyamatáról. 

Az emberi faj elődeinek maradványai Afrikából 

kerültek elő. Tudjuk, hogy a néhány millió évvel 

ezelőtti időszakban a trópusi Afrika éghajlata le-

hűlt, s emiatt az erdők területe csökkent. A szára-

zabb, ligetes szavannákon az emberelődöknek egé-

szen más életmódra kellett áttérniük, mint amit a 

sűrű erdőben folytattak. Ennek következményeként 

három fő irányban zajlott evolúciós változás. Egy-

részt a két lábon járás kialakulása lehetővé tette, 

hogy a kezek a helyváltoztatás helyett más tevé-

kenységet végezzenek. Másrészt a növényi táplál-

kozás előtérbe kerülésével csökkent a szemfogak 

mérete, az őrlőfogak pedig megnagyobbodtak. 

Harmadrészt átformálódott és növekedett az agy-

koponya, ami az értelmi képességek további növe-

kedéséhez vezetett. 

Az emberi faj kialakulása felé irányuló evolúciós 

út ősi képviselőinek tekintik az Australopithecusokat 

(jelentése: déli majom) (46.5. ábra). Ez az állatcso-

port kb. 6 millió éve jelent meg, és képviselői mint-

egy 5 millió évig éltek Afrikában. Csaknem 4 mil-

lió éves, megkövült lábnyomukból megállapítható, 

hogy két lábon jártak, és ezt a 3 millió éves csont-

vázmaradványaik is igazolják (46.6–7. ábra). Agy-

koponyájuk még csimpánzszerű, lapos volt, agyuk 

térfogata 500 cm3 körüli lehetett. 

Az ember kialakulása 

Az egykori Australopithecusokból kialakult első 

valódi emberi faj a Homo habilis (jelentése: ügyes 

ember) volt. A faj elnevezése onnan származik, 

hogy megmunkált kőeszközöket találtak a feltárt 

46.5. ábra. Az ember származásának egyik lehetséges törzsfája.
Értelmezd az ábrát! Mit jelentenek a színes sávok és a fekete vonalak?

46.6. ábra. Australopithecus megkövült lábnyoma

46.7. ábra. Australopithecus 
rekonstrukciója
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telephelyeken (46.8. ábra). Ez az emberelőd már 

célszerűen kialakított szerszámokat készített. A ko-

ponya vizsgálatából az is kiderült, hogy az agyvelő 

mérete elérte a 800 cm3-t. Az agy felépítése jobban 

hasonlított a mai emberéhez, mint az Australo-

pithe cusokéhoz, de a hangokkal történő kommu-

nikációja a feltételezések szerint még nagyon kez-

detleges lehetett. A Homo habilis eddig feltárt 

leg idősebb csontmaradványai 1,8 millió évesek, 

de a legkorábbi kőeszközök kora 2,5 millió év 

(46.9. ábra). 

Az emberi evolúció következő lépésében, mint-

egy 1,5 millió éve a Homo habilis fajból kialakult 

a Homo erectus (jelentése: felegyenesedett ember), 

más néven előember (46.10. ábra). E faj fejlődése 

során az agy mérete erőteljesen növekedett: a korai 

képviselők agytérfogata kb. 800 cm3 volt, a késői 

típusoké viszont már meghaladta az 1200 cm3-t. 

Az agykoponya csontjaiból arra is következtetni 

lehet, hogy agyuk „beszédközpontjai” fejlettek vol-

tak, tehát közösségben élő, beszéd útján kommuni-

káló emberek lehettek. Leleteikből megállapítható, 

hogy ismerték a tüzet, amelyet sütésre, főzésre 

használtak, ezenkívül meleget és fényt adott, távol 

tartotta a vadállatokat is. 

Afrikában évek százezrein keresztül egymás 

mellett éltek a késői Australopithecusok, a Homo 

habilisek és a Homo erectusok. Az Australo pithe-

cu sok lassan kiszorultak, majd kb. 1 millió éve ki-

haltak. Az előemberek vándorlásaik során benépe-

sítették egész Afrikát, egyes csoportjaik elhagyták 

ezt a kontinenst, megjelentek Ázsiában, és végül 

mintegy félmillió éve Európában is megtelepedtek. 

Előemberek leleteit a magyarországi Vértesszőlősön 

is megtalálták. 

A ma leginkább elterjedt álláspont szerint az 

előemberek populációiból különült el a heidelbergi 

ember (Homo heidelbergensis), és ezt tartják a 

 Neander-völgyi ember (Homo neanderthalensis), 

illetve a mai ember, a Homo sapiens közös ősének. 

A korai Homo sapiens kb. 250 000 éve Afrikában 

jelent meg, aztán Ázsiában és Európában is széle-

sen elterjedt. A Neander-völgyi ember Európában 

alakulhatott ki mintegy 200 000 éve (46.11. ábra). 

46.8. ábra. Homo habilis kőeszközei

46.9. ábra. A Homo habilis rekonstruált képe

46.10. ábra. A Homo erectus rekonstruált képe

46.11. ábra. A Neander-völgyi ember rekonstruált képe
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A modern ember 

A korai Homo sapiensekből mintegy 100-150 000 

éve, valószínűleg Afrikában fejlődött ki a máig 

fennmaradt modern embertípus (46.12. ábra). 

Szétterjedve benépesítette Ázsiát és Európát is, mi-

közben a korábbi embertípusokat e kontinensekről 

kiszorította. A modern Homo sapiensek legismer-

tebb képviselője a crô-magnoni ember. Csontma-

radványainak jellemzői lényegében megegyeznek a 

ma élő emberével. 

Az emberszabású majmoknál már kimutatható 

a tudat megjelenése, tehát az a tulajdonság, hogy az 

Olvasmány
A Neander-völgyi ember rendszertani besorolását illetően nincs egyetértés a kutatók között. Egyes véle-

mények szerint egy kihalt emberi faj. Más vélemények szerint nem önálló faj, hanem a mai ember, a Homo 

sapiens alfaja. Sőt, a szakemberek egy része szerint nem is halt ki, hanem keveredett a modern Homo 

sapiens populációival. Európa és a Közel-Kelet egyes területein élt, az utolsó időkben a mai emberrel egy 

időben és közös területeken. Paleogenetikai vizsgálatokkal azt is kimutatták, hogy a Neander-völgyi em-

berek génállománya megtalálható az európai lakosságban (1–4% közötti mértékben), amit egyesek a közös 

őssel magyaráznak, mások viszont azzal érvelnek, hogy a mai ember őse és a Neander-völgyi ember hib-

ridizálódott egymással. 

Vita a Neander-völgyi emberről

egyed saját magát képes megkülönböztetni a kör-

nyezetétől, a fajtársaktól. Az emberre már igen ma-

gas szintű tudatos gondolkodás jellemző. Jól pél-

dázza ezt, hogy az embernek nemcsak tudása van, 

de tudja is magáról, hogy mekkora, milyen és mire 

használható az általa birtokolt tudás. A tudatossá-

gon alapul az önrefl exió képessége, amely azt jelen-

ti, hogy az egyén képes saját cselekedeteinek követ-

kezményeit racionálisan és erkölcsileg is megítélni, 

és ezt a további magatartásának szabályozásához 

felhasználni. Végül, de nem utolsósorban az ember 

egyedülálló sajátsága a nyelv, amely lehetővé teszi a 

megszerzett tudás, a tapasztalatok átadását. A nyelv 

kialakulásával az evolúció lehetőségének egy újabb 

szintje jelent meg. 

A ma élő emberiség egyetlen fajba tartozik. 

Ezen a fajon belül a különböző helyi környezeti kö-

rülményekhez való alkalmazkodás eredményeként 

a testi jellemzőkben eltérő négy alfaj (nagyrassz) 

alakult ki (46.13. ábra). A veddo-ausztrali dok 

Ausztrália és környékének őslakói. Az europi dok 

az európai embertípust képviselik. A mongolidok 

Dél- és Kelet-Ázsia őslakói, belőlük származnak az 

amerikai indiánok és az északi sarkvidéken elterjedt 

inuitok (eszkimók). A negridek Afrika sötét bőrű 

őslakosai. Az emberi nagyrasszok képviselői testal-

katukban eltérnek, de értelmi és érzelmi fejlődésre 

irányuló adottságaikban nem különböznek egy-

mástól.

46.12. ábra. A crô-magnoni ember rekonstruált képe

Ez az embertípus a jégkorszaki körülményekhez 

alkalmazkodott, testfelépítése ennek megfelelően 

specializálódott. A Neander-völgyiek alacsony, zö-

mök testalkatúak voltak, agytérfogatuk elérte az 

1500 cm3-t. Vadászközösségben éltek, szépen meg-

munkált kőeszközöket készítettek. Halottaikat el-

temették. Az állcsúcs hiánya miatt valószínűleg 

nem voltak képesek tagolt beszédre. A kutatók azt 

valószínűsítik, hogy a nyelvi kifejezőkészség hiánya 

jelenthette azt a versenyhátrányt, ami végül a kiha-

lásukhoz vezetett. Legfi atalabb, mintegy 28 000 éves 

leleteik Gibraltárnál kerültek elő. 
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Gaia a Föld istennője a görög mitológiában. A nevét viselő elméletet James Lovelock (1919–) angol tudós 

alkotta meg a 20. század második felében. A bioszféra környezeti jellemzői dinamikusan változó stabilitást 

mutatnak, s a teória szerint ezt az egyensúlyt az élővilág tartja fenn. Ha a légkör összetétele, hőmérséklete 

valamilyen zavaró hatás következtében megváltozik, az élőlények növekedésük és anyagcseréjük megvál-

toztatásával reagálnak rá. Ezen biológiai válaszreakciók eredményeként az élet fennmaradásához, illetve 

továbbfejlődéséhez szükséges állapotok helyreállnak. A bioszféra tehát, akárcsak egyetlen élő szervezet, 

önszabályozásra képes – úgy is mondhatjuk, hogy homeosztázisa van. Az élővilágnak ezt az egyensúlyt 

fenntartó egységét nevezte el Lovelock Gaiának. 

A Gaia-elmélet

46.13. ábra. Az emberi faj nagyrasszai. Azonosítsd a négy nagyrasszt a fényképek alapján!

Olvasmány
Az emberi evolúcióval foglalkozó kutatók sokáig úgy vélték, hogy miután a Neander-völgyi ember eltűnt, 

a Homo nemzetségből csak a Homo sapiens faj maradt a Földön. Nagy meglepetést keltett, amikor 2003-

ban az Indonéziához tartozó Flores-sziget egyik barlangjában különleges, apró emberi 

csontokra bukkantak. A fölfedezők az élőlényt külön fajba sorolták, s lelőhelyéről Homo 

fl oresiensisnek nevezték el. A leletek 35–14 ezer évesek, de a lelőhelyen talált kőszerszám-

ok között 9400 éve készült eszközök is akadnak. A csontmaradványok alapján ezek az 

emberek kb. 1 méter magasak voltak, testtömegük mindössze 30 kg, agytérfogatuk 

pedig 420 cm3 volt, szemben a ma élő Homo sapiens 1300-1400 cm3 körüli agy-

térfogatával. A fl ores-szigeti emberek leszármazási kapcsolatairól, evolúciós 

jelentőségéről élénk vita folyik felfedezésük óta. A kutatók egy része szerint 

ezek az emberek nem is sorolhatók külön fajba, mivel az egyedek talán csak 

egy betegség, örökletes elváltozás miatt lettek apró termetűek. 

2008-ban Szibéria déli részén egy barlangban kb. 40 000 éves emberi 

csontmaradványokat találtak. A DNS-vizsgálatokból kiderült, hogy ez az 

ember nem volt sem Neander-völgyi, sem modern ember, de a Neander-

völgyi emberekkel közös származású. Ezek szerint a 40 000 évvel ezelőtti 

időszakban legalább három, vagy talán négy emberi faj élt a Földön: a Nean-

der-völgyi, a szibériai és a modern ember, illetve (ha külön faj volt) a fl ores-

szigeti. 

Bizonytalanságok

, apró emberi 

lyéről Homo 

kőszerszám-

pján ezek az 

rfogatuk 

agy-

46.14. ábra. A fl ores-szigeti ember rekonstrukciója.
Az ábra a mai emberhez viszonyítva mutatja be 

a Homo fl oresiensis méreteit

46.
A mai élővilág és az ember 

kialakulása
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ÚJ FOGALMAK

Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, 

Homo sapiens, crô-magnoni ember, nagyrassz, veddo-ausztralid, europid, mongolid, negrid

1 Melyek a legfontosabb különbségek az ősi em-

lősök és a belőlük kialakult egykori főemlősök 

között?

2 Egyszerű folyamatábrán vázold fel a ma élő 

emberi fajig vezető evolúciós út fontosabb állo-

másait az ősi főemlősöktől kiindulva! A vázlaton 

tüntesd fel a fontos evolúciós események hozzáve-

tőleges idejét és helyszínét is!

3 Hasonlítsd össze az emberszabású majmok és 

az ember vázrendszerét! Milyen jellegzetes el-

térések fi gyelhetők meg a koponya felépítésében?

4 A környezet mely változásai hatottak az ember 

kialakulása irányába? Melyek a legfontosabb 

alkalmazkodási jellegek, amelyek az Australo pithe-

cusok maradványain felismerhetőek? Az internetet 

is hívd segítségül!

Kérdések és feladatok

5 Készíts táblázatot, amelyben összehasonlítod az 

Australopithecusok és a Homo nemzetség tag-

jainak legfontosabb testi vonásait (koponya jelleg-

zetességei, fogazat, testtartás)! Az internetet, vala-

mint a leckében található ábrákat és adatokat is 

használhatod segítségül. 

6 Magyarázd el, hogy a Neander-völgyi emberek 

alacsony, zömök alkata miért felelhetett meg 

jobban a jégkorszaki körülményeknek, mint a me-

leg éghajlatnak!

7 Az emberi nagyrasszok képviselői testfelépíté-

sükben alkalmazkodtak elterjedési területük 

környezeti viszonyaihoz. 

a) Mely környezeti feltételhez való alkalmazkodást 

jelez a negridek sötét bőr- és szemszíne, sűrű, gön-

dör haja, telt ajka és tág orrlyuka?

b) Miért gyakoribb a sötét haj és a sötét szem a 

dél-európai népességek körében?

Az elmélet szemléltetésére Lovelock leírt egy képzeletbeli „százszorszép világot” („daisy world”). Ez egy 

elképzelt bolygó, amelyet két százszorszépfaj ural, az egyiknek világos, a másiknak sötét a színe. Alacsony 

hőmérsékleten a sötét virág terjed el, amely a sugárzó energia begyűjtésével melegíti a környezetet, míg 

fölmelegedés idején a sugárzást visszaverő világos százszorszépek kezdenek növekedni és terjedni a bolygón. 

A sugárzás ilyenkor kevésbé nyelődik el, így a bolygó hőmérséklete nem emelkedik tartósan. Addig, amíg 

ez a kétféle élőlény egymással egyensúlyban él, környezetük mindkettő számára lakható marad, a külső 

befolyásoló tényezők váltakozása mellett is. Amennyiben azonban bármelyik eltűnik, az élővilág (Gaia) 

összeomlik. 

46.
A mai élővilág és az ember 

kialakulása
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46. ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Az evolúció köznapi jelentése az élővilág történeti 

fejlődése, az a folyamat, melynek során évmilliók 

alatt kialakultak a mai élővilág különféle csoportjai, 

miközben más csoportok eltűntek, kihaltak. Az 

evolúciós jelenségek hátterében a populációk gene-

tikai összetételének megváltozása áll. A populációk 

génállománya, allélgyakorisági értékei az evolúciós 

tényezők: a mutáció, a szelekció, a génáramlás, a 

genetikai sodródás és egyes szaporodási sajátságok 

hatására változnak. Az evolúciós tényezők közül a 

mutáció (pontmutáció, kromoszómamutáció, kro-

moszómaszám-változás) növeli a populációk gene-

tikai sokféleségét. A természetes szelekció a gene-

tikailag sokszínű populációkban adaptív evolúciós 

változást okoz. A rátermettebb, a környezetükhöz 

jobban illeszkedő egyedek nagyobb valószínűséggel 

örökítik alléljaikat a következő nemzedékre. A gén-

áramlás (egyedek ki- és bevándorlása) és a geneti-

kai sodródás (hirtelen bekövetkező egyedszám-

csökkenés, ami gyors, kiszámíthatatlan változást 

okoz) véletlenszerű folyamatok. Ezen kis lépések 

összessége a mikroevolúció. 

A fajok keletkezését vizsgálva találunk olyan 

eseteket, amikor egy faj fokozatosan egy másik, új 

fajjá alakult át. Gyakoribb esemény, hogy a kiindu-

lási faj két vagy több populációra különült, majd a 

szétvált populációk öröklődő tulajdonságai idővel 

olyan mértékben megváltoztak, amelyek miatt be-

következett a szaporodásbeli elkülönülés, vagyis az 

elkülönült populációk egyedei már nem képesek 

egymással szaporodni. A szaporodásbeli elkülönü-

lés kialakulását elősegíti, ha a populációk elszigete-

lődnek egymástól. Ennek oka lehet például a föld-

rajzi, az ökológiai és a magatartásbeli elkülönülés. 

Az új fajok populációinak evolúciója elvezethet 

másféle szerveződésű, a kiindulási fajjal már csak 

távoli rokonságban álló csoportok kialakulásához is. 

Ezeknek a folyamatoknak az összefoglaló neve 

makroevolúció. 

Az evolúció közvetlen bizonyítékai a kövületek 

(fosszíliák). Koruk meghatározása, összehasonlító 

vizsgálatuk fontos támpont a makroevolúciós folya-

matok felderítésében. A hasonló ősmaradványokat 

kialakulásuk sorrendje alapján fokozati sorokba ál-

lítják, ebből következtetnek az evolúció történései-

re. A kormeghatározás során azt próbálják kiderí-

teni, hány ezer, hány millió vagy éppen hány milli-

árd éves a talált lelet. Abszolút kormeghatározási 

módszer az izotópos kormeghatározás, ami azon 

alapul, hogy megvizsgálják a maradványban bizo-

nyos izotópok arányát, és az izotóp felezési idejének 

ismeretében számítják ki a lelet keletkezésének 

időpontját. A szénizotópos vizsgálat (radiokarbon-

módszer) néhány ezer vagy tízezer éves maradvá-

nyok kormeghatározására alkalmas, míg a kálium–

argon-módszerrel több millió éves leletek korát 

tudják hozzávetőleges pontossággal megállapítani. 

Relatív kormeghatározási módszer az úgynevezett 

vezérkövületek keresése ugyanabban a kőzetréteg-

ben, amelyből a kérdéses fosszília előkerült. A ve-

zérkövületek vagy szintjelzők a földtörténet meg-

határozott időszakában élt, egykor nagyon elterjedt 

élőlények fosszíliái. Olyan élőlények maradványai, 

amelyek a földtörténeti idő léptékeiben mérve vi-

szonylag rövid ideig, de nagy faj- és egyedszámban 

fordultak elő, majd kihaltak. Jelenlétükből így kö-

vetkeztetni lehet arra, hogy melyik időszakból szár-

mazik a vizsgált kőzet (korrelációs elv). 

A kövületeket vizsgálva megfi gyelhető, hogy a 

különböző környezeti viszonyokhoz való alkalmaz-

kodás eredményeként bizonyos közös származású 

csoportok nagyon eltérő fejlődési utat jártak be. 

Egyesek a szárazföldi, mások a vízi, megint mások 

a repülő életmódhoz alkalmazkodtak. Az ilyen, 

szétágazó evolúciós út a divergens fejlődés. Diver-

gens fejlődés például az emlősök evolúciója, az ősi 

emlősökből változatos életmódú, testfelépítésű cso-

portok alakultak ki. Az ősi, ötujjú végtagtípusból 

vezethető le a denevérek szárnya, a cetek uszonya, 

a lovak páratlan ujjú patás végtagja. Az ilyen közös 

eredetű, de eltérő működésű szerveket homológ 

szerveknek nevezzük. Arra is van bőségesen példa, 

hogy a hasonló környezetben élő, hasonló életmó-

dú, de eltérő eredetű élőlények az evolúció során 

hasonlóvá váltak. Ez a jelenség a konvergens fejlő-

dés. Konvergens fejlődésre jó példa halak és a cetek 

hasonló testalakja, uszonya. Ezek analóg szervek, 

azaz hasonló a szerepük, de nincs közöttük leszár-

mazási kapcsolat. 

A Föld 4,6 milliárd éves. Első légköre valamivel 

később alakult ki, és kémiailag redukáló sajátságú 

volt. A kémiai evolúció során az ősi légkör anya-

gaiból és vízből villámlás, ultraibolya sugárzás ha-

tására szerves anyagok képződhettek, amelyekből 

létrejöhettek az első élő rendszerek. 

Az első élőlények a 10 méternél mélyebb vízré-

tegekben kialakult, a mai prokariótákhoz hasonló, 

heterotróf egysejtűek lehettek. A szerves anyagok 

fogyásakor evolúciós előnybe kerültek az időköz-

ben megjelent autotróf élőlények. Az oxigénterme-

lő fotoszintézist végző kékbaktériumok kb. 3,5 mil-

liárd éve alakultak ki. Az oxigén lehetővé tette a 
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46. Összefoglalás

biológiai oxidációt, a hatékonyabb energiahaszno-

sítás pedig a sejtek diff erenciálódását, a soksejtűek 

kialakulását. Az endoszimbionta elmélet szerint az 

eukarióta sejttípus több mint 1,5 milliárd éve ala-

kult ki a belső membránrendszerek fejlődésével és 

prokarióta egysejtűek szimbiózisával. Az ősidő vé-

gére megjelentek a moszatok és a gerinctelen állat-

törzsek ősi képviselői. 

Az óidő elején több állatcsoportban egyszerre 

kialakult a külső meszes váz. A fotoszintézis során 

képződő oxigénből megkezdődött az ultraibolya 

sugárzástól védő ózonréteg kialakulása, ami lehe-

tővé tette az aerob élőlények megjelenését a szá-

razföldön. Az ősi zöldmoszatokból kifejlődtek az 

ősharasztok, majd velük párhuzamosan a mohák. 

Később a harasztok fatermetű képviselői már ha-

talmas erdőségeket alkottak, és kialakultak a nyit-

vatermők is. Az első szárazföldi állatok az ízelt-

lábúak közül kerültek ki, de rövidesen megjelentek 

a szárazföldön a gerincesek képviselői is: az ősi 

bojtosúszós halakból kialakultak a kétéltűek, majd 

belőlük a hüllők. Az óidő végén az élővilág nagy 

csoportjait érintő kihalás zajlott le. A középidőben 

a többnyire száraz éghajlat kedvezett a nyitvater-

mők elterjedésének. A középidő vége felé a nyit-

vatermőkből kialakultak és fejlődésnek indultak a 

zárvatermők. A tengerek állatvilágának jellemző 

képviselői voltak a puhatestűek közé tartozó am-

mo  niták. A középidőt a hüllők virágkorának is 

nevezik, hiszen a szárazföldek mellett meghódítot-

ták a vizeket és a levegőt is. A hüllőkből kialakul-

tak az első emlősök, majd később, a jura  időszakban 

a madarak. A középidő végét nagyszabású kihalá-

sok jelzik, eltűntek az ammoniták és a dinoszauru-

szok is. 

Az újidő második felében többször ismétlődő 

eljegesedési hullámok váltották egymást. A növény-

takaró meghatározó képviselői a zárvatermők lettek, 

elterjedtek a madarak és az emlősök. A főemlősök-

ből megkezdődött az emberfélék evolúciója. Az 

emberelődök az ősi emberszabású majmok afrikai 

képviselőiből alakultak ki. Az emberfélék és a mai 

emberszabásúak közös őse a Ramapithecus lehetett. 

A füves térségek meghódításával párhuzamosan ki-

alakult a két lábon járás, nőtt az agykoponya mére-

te, a fogazat a növényi eredetű táplálék feldolgozá-

sához alkalmazkodott. Ezek a változások vezettek 

az Australopithecusok kialakulásához. Való színűleg 

az ősi Australopithecusok evolúciójának egyik ol-

dalágán alakulhatott ki a Homo habi lis, majd belő-

le fejlődött ki a mai ember közvetlen elődje, a Homo 

erectus. A leginkább elfogadott el mélet szerint a 

Ho mo erectus populációiból különült el a heidel-

ber gi ember (Homo heidel ber gen sis), a Neander-

völ gyi ember (Homo neander tha len sis), illetve a 

mai ember, a Homo sapiens feltételezett közös őse. 

1 Határozd meg a következő, párba állított fogal-

makat!

a) mikroevolúció – makroevolúció

b) adaptív evolúció – nem adaptív evolúció

c) konvergens fejlődés – divergens fejlődés

d) homológ szerv – analóg szerv

2 Hasonlítsd össze az ivaros szaporodás és a mu-

táció szerepét a populációk genetikai sokféle-

ségének kialakításában!

3 Mit jelent a horizontális géntranszfer? Példá-

kon keresztül mutasd be szerepét a populációk 

genetikai állományának változásában!

4 Az északi elefántfóka a kíméletlen vadászat kö-

vetkeztében a 20. század elején csaknem kihalt. 

Kérdések és feladatok
Egykor népes populációjának egyedszáma 100 alá 

csökkent. A megmaradt állományt szigorú védelem 

alá helyezték, a mentést siker koronázta. Napjaink-

ban több tízezerre tehető az északi elefántfókák 

egyedszáma. A kutatók mégsem nyugodtak a faj 

fennmaradását illetően. Nagy valószínűséggel mi 

lehet jellemző a populáció genetikai állományára? 

Miért jelenthet ez veszélyt a populációra?

5 Tételezzük fel, hogy Magyarország lakossága 

pontosan 10 millió, és közülük 2250 ember al-

bínó. Genetikai egyensúlyt feltételezve: 

a) Mennyi az albinizmust okozó recesszív allél gya-

korisága? 

b) Mekkora a heterozigóták gyakorisága? 

c) Hány normális pigmentációjú homozigóta ember 

él Magyarországon? 
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6 Az alábbi családfa egy fogrendellenesség örök-

lődését mutatja egy család két nemzedékében. 

(Az első generáció hölgytagja kétszer kötött házas-

ságot.)

a) Hogyan öröklődik a jelleg (allélikus kölcsönha-

tás, kromoszomális elhelyezkedés)? Indokold a vá-

laszt!

b) Írd fel a családtagok valószínű genotípusát! Egy 

egyensúlyi populációban a jelleget mutató nők gya-

korisága 0,49%. 

c) Mekkorák az allélgyakorisági értékek?

d) Egy fogrendellenességben szenvedő férfi  házas-

ságot köt egy egészséges, a jelleget nem mutató 

nővel. Milyen valószínűséggel születhet fogrendel-

lenességben szenvedő gyermekük? 

7 Egy kőzetrétegben megtalálták egy addig isme-

retlen ősi hal kövületét. A lelet mellett ammo-

niták fosszíliáit fedezték fel. Melyik földtörténeti 

időben élhetett a hal? Válaszodat részletesen indo-

kold, használd a következő kifejezéseket: fosszília, 

vezérkövület, szintjelző!

8 A 7. feladatban szereplő hal tényleges korát 

melyik kormeghatározási módszerrel állapíta-

nád meg? Indokold válaszodat!

9 Készítsetek vázlatos összefoglalást az alábbi 

témákról:

a) Az első élőlények energianyerésének evolúciója 

(primitív sejtek, prokarióták, eukarióta egysej tűek)

b) Az élővilág és a légkör evolúciójának kapcsolata

c) A szárazföldi gerincesek evolúciója

10Nevezz meg legalább két állatcsoportot, 

amelyik kihalt az óidő végén, és kettőt, ame-

lyik pedig a középidő végén tűnt el!

11Középhegységi barlangjainkból több hely-

színen is kerültek elő értékes Homo-leletek. 

Készítsetek bemutatót ezekről az emberelődökről! 

Munkátokat segíti a mellékelt térképvázlat.

II.

I.

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.9.

2. 3.

Rudabánya

Istállós-kői 
barlangVértesszőlős

Balla-
barlang

Suba-lyuk barlang

Összefoglalás
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