
9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus
• Egysejtű organizmusok esetén a sejtosztódás

során egy új egyed keletkezik (reprodukció)
• Többsejtő szervezetek esetén a sejtosztódás részt

vesz:
– a növekedésben és a fejlődésben
– a szövetmegújításban
– a regenerációban

• A sejtosztódás eseménye a sejtciklus integráns
része (sejtciklus = Azon egymást követő fázisok
vagy szakaszok sorrendje, amelyen egy sejt
áthalad az egyik osztódástól a következőig.)



(a) Reprodukció

(b) Növekedés és
fejlődés

(c) Szövetmegújítás és
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A legtöbb sejtosztódás genetikalilag azonos
leánysejteket eredményez

• A sejt(mag)osztódás két formája:
– koromoszómaszám tartó (mitózis)
– kromoszómaszám felező (meiózis)

• a legtöbb osztódás mitózis
• meiózis során az ivarsejtek és a spórák

képződnek.



Az örökítőanyag organizációja a sejtben

• A sejt teljes DNS készletét genomnak nevezzük
• A genom állhat egyetlen (prokarióta sejtekben

általános) vagy számos (eukarióta sejtekben) DNS 
molekulából

• A DNS molekulák kromoszómákba
csomagolódnak



20 µm



• Az eukarióta kromoszómák kromatinból épülnek
fel: DNS és fehérje komplex, melynek a 
kondenzációja változik a sejtciklus során

• Minden eukarióta faj jellemző kromoszóma
számmal rendelkezik

• Szomatikus/testi sejtek (nem-reproduktív sejtek) 
kétszeres kromoszóma készlettel (2n) 
rendelkeznek - diploidok

• Gaméták/ ivarsejtek egyszeres kromoszóma
szerelvénnyel (1n) rendelkeznek - hapliodok



A kromoszómák elosztása az eukarióta
sejtosztódás alatt

• A sejtosztódás kezdetén, a DNS megkettőződött
és a kromoszómák kondelzáltak

• Minden megkettőződött kromoszómánakvan egy
testvér kromatidja (az eredeti kromoszómával
öszekapcsolódott másolata), mely elválik a 
sejtosztódás során

• A centroméra a kromoszóma azon része, ahol a 
kromatidák összekapcsolódnak, illetve ahova az 
osztódási orsó tapad (ismétlődéseket tartalmaz)



0.5 µmCentroméra

testvér
kromatidok

A centroméra elhelyezkedése alapján a kromoszóma lehet:
• metacentrikus (középen elhelyezkedő centroméra) 
• akrocentrikus ( a vége közelében elhelyezkedő

centroméra) 
• telocentrikusnak (a centroméra valamelyik kar végén

helyezkedik el)
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• Mitózis során a testvér kromatidok minden megkettőződött
kromoszóma esetén elválnak egymástól, és két külön sejtmagot
hoznak létre. 

• Ha elváltak egymástól a kromatidok, akkor már kromoszómáknak
nevezzük őket
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(magába foglalja a DNS replikációt is)
és kondenzáció



• Az eukarióta sejtek osztódása két szakaszból áll:
– Mitózis, az örökítő anyag szétosztása a leendő

leánysejtek között (a mag osztódása)
– Citokinézis, a citoplazma szétválása



A sejtciklusban mitotikus fázis és
interfázis váltja egymást
• 1882-ben, Walter Flemming (1843 – 1905), német

citológus leírja a sejtosztódás folyamatát állati
sejtekben, melyre megalkotja a „mitózis” 
kifejezést. 

• A sejtciklus áll:
– Mitotikus (M) fázisból (mitózis és citokinézis)
– Interfázisból (sejt növekedése és a 

kromoszómák megkettőződése)

A sejtciklus fázisai



• Az interfázist (a sejtciklus kb. 90%-át alkotja) 
alfázisokra lehet osztani:

– G1 fázis (“first gap”)
– S fázis (“synthesis”)
– G2 fázis (“second gap”)

• A sejt növekedése mindhárom fázisban zajlik, 
de a kromoszómák megkettőződése csak az
S fázisban
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• A mitózis hagyományosan 5 fázisra osztjuk:
– Profázis
– Prometafázis
– Metafázis
– Anafázis
– Telofázis

• A citokinézis időben átfed a mitózis késői fázisaival
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Metafázis
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lemez/sík

Anafázis Telofázis és Citokinézis

Orsó Centroszóma leány
kromoszómák

befűződés formálódó
sejtmag

formálódó
sejtmaghártya





A mitotikus orsó:

• A mitotikus orsó olyan mikrotubuláris struktúra, 
mely a kromoszómák mozgását irányítja a mitózis
során

• Állati sejtekben, a mitotikus orsó
összeszerelődése a centroszómában, a 
mikrotubulus organizáló központban kezdődik

• a centroszóma megkettőződik interfázis alatt, a két
centroszóma a mitózis pro/prometafázisában a 
sejt két ellentétes pólusára vándorol



• A magorsó fonalak kezdeményei (aster) (rövid
mikrotubulusok csillag alakban) kinyúlnak mindkét
centroszómából

• A magorsó magába foglalja a centroszómákat, a 
magorsó fonalak mikrotubulusait és a magorsó
pólust (aster)



• Prometafázis alatt a magorsó húzófonalai
(mikrotubulusai) a kromoszómák kinetokórjaihoz
kapcsolódnak, és mozgatni kezdik a kromoszómákat

• A kinetokór a kromoszómák centromérájához
asszociálódott fehérjekomplex

• Metafázisban a kromoszómáka metafázisos síkba
rendeződnek, a kétmagorsó pólustól egyforma 
távolságban
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• Anafázisban a testvér 
kromatidok elválnak és a 
kinetokór mikrotubulusai 
mentén a sejt ellentétes 
pólusaira mozognak

• A mikrotubulusok 
megrövidülnek, mert a 
kinetokór végük (+ vég) 
depolimerizáció miatt 
megrövidül



• A szemközti pólisokról érkező nem-kinetokór
mikrotubulusok átfednek és eltolják egymást, 
megnyújtva ezzel a sejtet

• Telofázisban két egymással genetikusan azonos
leánysejtmag jön létre a sejt két pólusán

• A citokinézis anafázis vagy telofázis alatt
kezdődik meg, és a magorsók lebomlanak



(a) Állati sejt osztódása (SEM) (b) Sejtlemez kialakulása növényi sejtben (TEM)
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Citokinézis:
• Állati sejtekben a citokinézis lefűződéssel történik,
• Növényi sejtekben egy sejtlemez alakul ki a citokinézis során
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kromatinNukleusz

Nukleolusz Kromoszómák Sejtlemez
10 µm

Profázis Prometafázis Metafázis Anafázis Telofázis1 2 3 4 5



Baktériumok kettéosztódása

• Prokariótáknál (baktériumok, archaeák) a 
kettéosztódás a szaporodás egy formája

• E során a bakteriális kromoszóma megkettőződik
(a folyamat a replikációs origónál indul), és a 
testvér kromoszómákaktívan eltávolodnak
egymástól

• A plazmamembrán betűrődik és a sejt
kettéosztódik
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A mitózis evolúciója

• Az eukariótákmitózisa a prokarióták egyszerű
kettésztódásából evolválódott

• A protisták között találunk olyan csoportokat, 
melyek a bakteriális osztódás és a mitozis között
képeznek átmenetet



(a) Bacteria

(b) Dinoflagellata
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(c) egyes élesztők


