
Egysejtűek 1.
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Testszerveződésük és -felépítésük megértéséhez az endoszimbionta 
elmélet és sejtbiológiai alapismeretek szükségesek.
Endoszimbionta elmélet: az eukarióta sejt több organelluma 
(sejtszervecskéje) bekebelezett sejtekből alakult ki. 
Elsődleges szimbiogenezis: a bekebelezett sejt prokarióta volt 
(belőle: mitokondrium, plasztiszok egy része). 
•Másodlagos szimbiogenezis: a bekebelezett sejt autotróf eukarióta 
volt (amely tehát már plasztiszként tartalmazta a prokariótát) ilyen 
pl. az euglenozoák plasztisza.

elsődleges,

másodlagos 
szimbiogenezis



„Egysejtű”:
különböző értelmezési lehetőségek:

• Szerveződési szint: egyetlen sejtből álló élőlény;
• Klád: egy monofiletikus csoport (közös ős és 
valamennyi leszármazottja);
• Taxon: Protozoa ország (regnum).

Protistológia: az egysejtű szerveződési szinten álló
eukariótákkal foglalkozó tudományág.
Protozoológia: a zömében heterotróf eukarióta egysejtűekkel 
foglalkozó tudományág.

Részben egysejtű szerveződési szinten álló eukariótákkal foglalkoznak még:
Algológia: a fototróf egysejtűeket és a hagyományosan algának ill. 
moszatnak nevezett egyéb autotróf szervezeteket vizsgálja.
Mikológia: gombák vizsgálata, köztük a sejtes és valódi nyálkagombák 
egysejtű életszakasszal is rendelkeznek.
Mikropaleontológia: fosszilis egysejtűek (főként foraminiferák, radioláriák).



Az élővilág regnumok (országok) szerinti felosztása:

Bacteria (baktériumok), Protozoa (egysejtűek), Animalia (állatok), 
Fungi (gombák), Plantae (növények), Chromista (színes moszatok).

Származás
• Parafiletikus csoport (tehát nem alkot egyetlen nagy kládot), 
mint taxon nem kellene léteznie!
• a legősibb egysejtűek mibenlétéről ma sincs egységes 
elképzelés, 
• a most élő (recens) képviselők már mind levezetett alakok, 
nem hozhatók közvetlen összefüggésbe a legősibb eukariótákkal, 
• a mai ismeretek szerint valószínű, hogy a legősibb egysejtűek 
amöboid szervezetek voltak (nemrégen egyes ostorosokról 
feltételezték ugyanezt).



Fajszám:
leírt fajok: 

> 40000 fosszilis, 
> 20000 recens 

Az ismert fajok számának növekedése várható:
extrém élőhelyek tanulmányozása (mélytengerek)
endobionták vizsgálata állatokban 
szabadonélők alaposabb vizsgálata, szingének felismerése 

(modern vizsgálati módszerek alkalmazása)



Jelentőség

Geológia – biogén mészkőképződés, 
kormeghatározás (foraminiferák, 
radioláriák);

Klimatológia – éghajlat rekonstrukció, predikció
(planktoni foraminiferák);

Ökológia – indikátorok, táplálékhálózatok fontos 
komponensei;



Orvosi és állatorvosi parazitológia – humán patogén fajok
(amőbiázisok, malária, kala azar, Chagas-kór) évente több
tízezer (százezer) halálesetért felelősek; állati patogének
(haszonállatok!) - nagana, Chagas-kór, surra, mal de caderas, 
coccidiosisok stb.;

Sejtbiológia – kísérleti alanyok (Tetrahymena spp., 
Paramecium spp., Amoeba proteus stb.).

álomkórban szenvedő beteg kután leishmaniázis emberi karon parazita csillós okozta 
darakór hal úszóján



Egysejtű paraziták emberbenEgysejtű paraziták emberben

Bőr:Bőr:
Leishmania

Száj:Száj:
kül. amőbák 
és ostorosok

Bélcsatorna:Bélcsatorna:
Giardia, Entamoeba, 
Cryptosporidium, 
Isospora, Balantidium

Máj: Máj: 
Leishmania, Entamoeba, 
Plasmodium

Lép:Lép:
Leishmania

HúgyHúgy--ivarutak:ivarutak:
Trichomonas

Keringési rendszer:Keringési rendszer:
Trypanosoma, Plasmodium

Központi idegrendszer:Központi idegrendszer:
Trypanosoma, Plasmodium,
Toxoplasma, Naegleria

Izomzat:Izomzat:
Trypanosoma cruzi

Szem:Szem:
Acanthamoeba



Esszenciális szimbionták – egyes intesztinális ostorosok 
rovarokban és más növényevőkben (Hypermastigida, 
Oxymonadida), csillósok patásokban (Entodiniomorpha);

Entodiniomorphida
páncélos csillósok

(ló bélcsatorna)



Organellumok, speciális organellumok:

Az eukarióta sejtre általánosan jellemző organellumok: 
• minden sejtben van: sejtmag; 
• a legtöbb egysejtűben jól fejlett endoplazmatikus 

retikulum, Golgi-készülék, lizoszómák és mitokondriumok 
találhatók, egyeseknél azonban ezek kevéssé fejlettek

Speciális szervecskék: többsejtűekben nem fordulnak elő,
csak bizonyos egysejtűeknél,

• szerepük általában analóg valamely a többsejtűekben is 
jelenlevő szervecskéjével, 

• vagy teljesen egyedi feladatot töltenek be



Speciális organellumok:
glikoszóma
a glikolízis enzimrendszerét tartalmazzák, bizonyos életszakaszban nem a 
citoplazmában, hanem ebben a organellumban zajlik a glükóz lebontása (pl. 
Trypanosoma)

lüktető űröcske komplex
ozmoreguláció édesvízi egysejtűekben (pl. Paramecium)

extruszómák 
kül. egysejtűeknél speciális ingerre 
exocitózissal ürítik tartalmukat a környezetbe
(pl. papucsállatkák trichocystái)

hidrogenoszóma
mitokondrium származéka, egyes anaerob 
egysejtűekben és gombákban, ATP-t termel, H2 
szabadul fel (pl. Trichomonas)

papucsállatka kilőtt 
trichocystákkal



Mai endocitobionták jellemzői:
(az endoszimbiontáktól való megkülönböztetésképpen ): 

• önállóságukat megőrző prokarióta és eukarióta egysejtűek, 
•obligát módon csak egy adott egysejtű csoport sejtjén belül 
élnek.
• szimbionták (pl. Chlorella zöldalga 
egyedei mint „zoochlorellák”
pl. a zöld papucsállatkában, ), 

• patogének (pl. egyes papucsállatka fajok sejtmagjában élő
Holospora baktérium fajok, vagy a jelenleg a Fungi országba sorolt 
kisspórás egysejtűek (Microsporidia) némelyike) 
• kommenzalisták amelyek sem pozitív, sem negatív hatást nem 
váltanak ki a gazdában a jelenlegi ismeretek szerint (ilyen számos 
baktérium amely a különböző egysejtűek citoplazmájában vagy 
sejtmagjában él).

cianellumokzoochlorellák (és zooxanthellák)



A heterotróf egysejtűek életműködései analógok az állatokéval:

• mozgás, 

• táplálkozás, 

• légzés, 

• kiválasztás, 

• szaporodás, 

• ingerlékenység 



Mozgás

lebegés: helyváltoztatás passzív módon, rendszerint időleges, 
kivéve a radioláriáknál, napállatkák többségénél, elősegíthetik 
olajcseppek, gázvakuólák, felületnövelő vázképződmények (pl. 
radioláriák; amőbák lebegő alakja, Arcella)

gázvakuolák házas 
amőba házában 
(Arcella) napállatka

radiolária váz



helyzetváltoztatás: helytülőknél (de 
egyes szabadonélőknél is, pl, Stentor= 
kürtállatka): 

sejtkontrakció (szájkoszorús csillósok),

nyél kontrakciója (szájkoszorús 
csillósok, pl. harangállatka - Vorticella)
: 

nyélben futó spasmonema = sejtizom*
húzódik össze, szintén Ca-ion függő
folyamat, a lassú elernyedésben 
(antagonista folyamat) a nyél elasztikus 
anyaga játszhat szerepet

*: sejtizom=myonema, spasmin nevű
fehérje 2-3 nm átmérőjű fonalaiból álló
kö



ktív helyváltoztatás: 

1. ostorral:

bazális test + axonema, 

gy v. több, 

lhelyezkedés, lecsapás iránya:

íkban (uniplanaris) vagy térben (helikális); 

hátul eredő ostort viselő fajoknál az alapi testből indul ki egy szinusz hullám, 

hol az ostor a sejt csúcsán ered, ott az ostor csúcsáról indul ki a szinusz hullám, az 
egysejtű mindkét esetben előre halad;  masztigonémák(=pillák): boríthatják az ostort, 
befolyásolhatják az úszásirányt (pl. Bodo), 

ullámzóhártya (membrana undulans): viszkózus közegben hatékonyabb mozgást tesz 
lehetővé (pl. Trichomonas, Trypanosoma)





2. állábbal: 

aljzat szükséges hozzá, kúszó és lebegő alak azonos 
fajnál, szol-gél  átalakulás, molekuláris háttere: 
aktin-miozin komplex működése (ATP igényes 
folyamat), fajtái: 

lobopodium (vastag, endoplazmát is tartalmaz), 

filopodium (vékony, endoplazmát nem tartalmaz), 

retikulopodium (vékony, anasztomizáló állábak), 

axopdium (vékony, szabályos elrendeződésű
mikrotubulus kötegekkel merevített állábak, 
napállatkáknál, sugárállatkáknál)





3. csillókkal:

működése: inger hatására csilló tövénél kalcium-
ioncsatornákon keresztül Ca2+ beáramlás, ez 
indítja el a lecsapást,  

metakronia: a kinétában az egymást követő csillók 
aktív lecsapása időbeli késéssel követi egymást, 

ennek formái: szimplektikus metakronia: a 
lecsapás a mozgás irányába történik (víznél 
sűrűbb közegben élők, pl. paraziták közül 
Opalina), 

antiplektikus, ha a lecsapás a haladási iránnyal 
ellentétes irányba történik (vízben élők, pl. 
szabadonélő csillósok zöme)

csillók



Szincilium: vízörvény keltésére szolgáló csillószármazékok 
összefoglaló elnevezése

Fajtái: 

• sodróhártya (membranella)
• hullámzóhártya (membrana
undulans)
• cirrusz 

hullámzóhártya



A szinciliumok főbb típusai

Sodróhártya (membranella): több 
sorban szorosan egymás mellé 
rendeződött csillók alkotják, 
rendszerint többedmagával van jelen, 
viszonylag rövid (pl. membranella
zónát képezhet) 

Hullámzóhártya 
(membrana undulans):
egy-két sorban sűrűn álló 
csillók működési egysége,
rendszerint hosszan elnyúló

Szerepük: vízörvény keltése (úszás, táplálkozás)



A szinciliumok főbb típusai 
2

Cirrusz: 
kötegbe rendeződött csillók működési egysége, 
keresztmetszetben kerek. Szerepe: úszás vagy felületen történő 
lépegetés.

Járólábacskás csillósok
(Hypotricha) jellemzőjeEgyetlen cirrusz

keresztmetszete



• 4.csúszva:
(üregi élősködők: Gregarina, és a sejtélősködők: Coccidia
trofozoitái), 
módja mikroszkópikus módszerrel nem tehető láthatóvá, 
feltételezik, hogy a sejtmembránon levő kötőhelyek segítségével a 
sejt az aljzathoz kapcsolódik, majd a kötőhelyek spirálisan a sejt 
elülső végétől a hátulsó irányába haladva (kontraktilis 
filamentumok közreműködésével) elmozdítják a sejtet

üregi 
élősködő



Táplálkozás
• Táplálkozó aktív sejt a trofozoit (főleg: parazitológiában haszn.)
• Transzmembrán transzport (kismolekulák membránon keresztül, 

passzív és aktív tr.)
• Csomagolt transzport (membránnal burkolt testekben történik 

anyagszállítás)
– Endocytosis (adszorpció, membránrészlet befűződik a citoplazmába, 

endocitotikus vacuola = endosoma leválása)
• Fagocitózis: nagyobb méretű anyag felvétele (pl. baktériumok stb.), keletkező 

endosoma neve: phagosoma
• Pinocitózis: folyadékfázisból történő anyagfelvétel (folyadék felvétele: fluid

fázisú endocitózis, makromolekulák felvétele: receptor mediált endocitózis)

Plazmamembrán receptor 
molekulák (clatrin)

fagocitózis



Specializált táplálkozási sejtszervecskék

Szájkészülék (orális apparátus): 
bonyolultabb felépítésű egysejtűekben (pl. papucsállatka-Paramecium): 
az egysejtű csupán egy helyen, a sejtgaratban (cytopharynx) képes fagocitózisra.
A sejtgaratba nyílik a sejtszáj (cytostoma). Ez papucsállatkákban a speciális 
táplálkozási csillózattal ellátott árokszerű mélyedésből, a szájmezőből nyílik.



szájmező

macronucleus 
(részlet)

emésztő 
űröcske

lüktető 
űröcske

trichocysták
kristályok

lüktető 
űröcske

emésztő 
űröcske

kilőtt 
trichocysták



a zöld papucsállatka zoochlorellái 
közvetlenül a cortex alatt helyezkednek el

a cortex felülnézeti képe



Mikropórusok: 

sejthártya felszínén egy vagy több parányi betűrődés, itt történik a 
táplálékfelvétel ozmotrófiával (=abszorpcióval), 

parazita egysejtűekre jellemző, pl. lázállatka-Plasmodium.



Emésztés
az endoszóma (pl. fagoszóma) összeolvad a lizoszomákkal,  
tartalma emésztő enzimekhez (savas hidrolázok), membránja 
protonpumpákhoz jut (utóbbiak az enzimműködés optimumához szükséges 
savas közeget szolgáltatják)
az összeolvadás nyomán keletkezett test az emésztő (digestiv) vacuola
az emészthetetlen anyag a vacuola exocytosisával ürül ki (defaecatio), a 
bonyolultabb felépítésű protozoonok esetében egy speciális helyen 
(cytoproct vagy cytopyge)



Ozmoreguláció
• Az édesvizi protozoonok ozmoregulációja döntően a szervezetbe 

beáramló vízfelesleg eltávolításával történik. Ezt a rendszertani 
csoportonként változó felépítésű lüktetőűröcskék (contractilis 
vacuola-k) végzik. 

amőba lüktető űröcskéjecsillós (Homalozoon) számos 
egyszerű lüktető űröcskéje

Paramecium jellegzetes két lüktető űröcske komplexe, alternáló 
fázisban működnek



központi vacuola

ampullák
gyűjtőcsatornák

gyűjtőcsatornák





Szaporodás

•Sejtmag osztódása: mitózis v. meiózis 

Ivartalan szaporodás

Ivaros folyamat (közvetlenül nem vezet egyedszám

növekedéshez)

•Sejtosztódás 



Ivartalan: sejtmag osztódása: mitózis

Sejtosztódás különböző egysejtűeknél:

osztódó 
ostoros osztódó csillósok

házas amőba 
osztódás 
utáni cisztájaTetrahymena csillós sejtosztódása



Paramecium caudatum
Magdimorfizmus 
csillós egysejtűeknél

Blepharisma undulans

macronucleus

macronucleus

micronucleus

micronucleus

micronucleus - kis mag

teljes genom, osztódáskor 
mitózis, ivaros folyamat 
során meiózis

macronucleus - nagy mag

a napi életfolyamatokhoz 
szükséges gének számos 
kópiában

osztódás során befűződik és 
kettéválik: amitózis

meiózisra nem képes



Ivaros folyamat: meiosissal haploid, azaz gamétikus sejtmagok 
jönnek létre ezek majd egy másik ilyennel összeolvadva 
(megtermékenyítés-fertilisatio) hozzák létre a zigotikus sejtmagot

gamont: ivarsejtképző sejt

csillósok: gamontogamia 

(nem keletkezik önálló gaméta=ivarsejt, 
gamontok egyesülnek): 

conjugatio - egybekelés konjugáló  
kék 

kürtállatka 
(Stentor 

coeruleus)

konjugáló 
Chilodonella 

sp.



a-g : konjugáló Paramecium aurelia
(papucsállatka)



aktív állapot és betokozódás
(ciszta állapot) között
(amőbák, csillósok, erős vízvesztés),

külső környezeti faktor hatása
(primer amőbás agyvelőgyulladást
okozó amőba-Naegleria: amőboid
alakból ostorosra vagy cisztává alakul
át),

Naegleria fowleri

amöboid alak

ciszta
ostoros

házas amőba ciszták

Morfogenezis



csillósok mitózisánál a szájmező és a környező kinetidák
morfogenezise ( = stomatogenesis), 



eltérő morfológiájú csillós rajzók jöhetnek létre pl. 
helytülő csillósok mitózisa során (harangállatka -
Vorticella)

eltérő morfológiájú rajzók jöhetnek létre más
egysejtűek ivaros folyamata során (nyeles napállatka
és egyes foraminiferák: ostoros rajzók, egyes
szájkoszorús csillósok: ideiglenes csillókoszorú a 
rajzón), 

bonyolult fejlődésmenettel rendelkező parazitáknál (pl. 
lázállatka - Plasmodium, álomkórostoros -
Trypanosoma)

Trypanosoma cruzi
fejlődési alakjai
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