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Kötőszövet összetétele

www.termeszetvilaga.hu

Kötőszöveti sejt

Kötőszöveti rost

Adhéziós molekula

Amorf alapállomány
(„kocsonya”)



Kötőszöveti rostok

Kollagénrost (enyvadó rost)

Fotók: Pálfi Emese (nagyítás 400x)



Kollagénrost

Az emberi testben legnagyobb tömegben előforduló rost.

Enyvadó (colla-gen): kifőzve a szövetből (pl. csont) kocsonyává
szilárdul.

A rostok lefutása többé-kevésbé hullámos, rendezettségük változó.

Legnagyobb szakítószilárdság: 1 mm2 /6 kg !

Legalább 15 típusa ismert.

A szervekben tokot, sövényeket képez, fasciákat alkot, a subcutan
zsírt rekeszekbe foglalja, csontok és ínak alkotásában vesz részt…

www.histologyguide.com



Kollagénrost

Szerkezete:

a rostok mérete 1 - 20µm között változik

50 – 90 nm vastagságú elemi fibrillumokból állnak
(számuktól függ a rost vastagsága, a fibrillumok
vastagsága pedig a kollagéntípus jellemzője)

EM-mel periódikus csíkozottság látható (/ 67 nm)

az elemi fibrillumok tropokollagén molekulákból 
(l: 290 nm, d: 1,5 nm) állnak, amelyeket három α-lánc épít fel
(triplahélix)

az α-láncok aminosav összetétele kollagénenként változik

RGD-szekvencia (integrinekhez köt: kapcsolat a sejtekkel)

www.foodandwine.hu

Röhlich



Kollagénrost

Szintézise (fibrillogenesis):

1. α-lánc keletkezése a fibroblaston belül (dER felszíne)

2. szignálpeptid lehasítása (dER lumene)

3-4. hidroxilálás, glikozilálás (dER, Golgi)

5. három α-lánc létrehozza a prokollagén triplahélixet

6. triplahélix kiürül a sejtből (exocytosis)

7. a sejtfelszínen a propeptidek lehasadásával létrejön a 
tropokollagén

8. fibrillummá polimerizálódnak a tropokollagén
molekulák

Röhlich

Részint a sejtben, részint az extracelluláris térben zajló
folyamat.

C-vitamin!!!



Kollagénrost

Típusok:

1. fibrilláris típusú kollagén: I- (különösen csont), II-es (főként porc) 
és III-as (rácsrostok), V-ös, XI-es típ. kollagén

2.   fibrillumokhoz asszociált kollagén: IX-, XII-es típ. kollagén
(önmagában nem képez fibrillumot, meglévőket, ill. a mátrixot
kapcsolja össze)

3.   hálózatképző kollagének: IV- (lamina basalis), VII-es (hemi-
desmosomák) típ. kollagén

25 különböző α-láncot írtak le, számos kombinációs lehetőség,
de általában 15 kollagéntípus keletkezik

Röhlich



Kollagénrost

Példák fénymikroszkópos szövettani megjelenésére:

Csontszövet keresztmetszete
(Schmorl-festés, sárga szín)

Hajas fejbőr irharétege
(AzAn-festés, kék szín)

I. típ. kollagénrostok hossz- és
keresztmetszete
(HE-festés, élénk eosinophil)

simaizom!!!

Pálfi E.



Rugalmas rost

vékony, elágazódó vagy egyenes lefutású rostok
hálózatokat vagy lemezeket alkotnak

fibrillaris szerkezetből (fibrillin szálak + MAGP) és azok belső 
részét kitöltő amorf magból (elasztin) jönnek létre.

Fibrillin (felső képen az 1-es): tkp. negyedik alaptípusa a kötőszöveti 
rostoknak
8-10 nm vastagságú glikoprotein szálak
termelik: fibroblasztok, simaizomsejtek
önmagában nem rugalmas
előfordulás: számos helyen, pl. izmokban, szemben stb.

Elasztin (felső képen a 2-es): hidrofób és α-helikalis részből felépülő 
Fehérje; a rugalmasságot ez adja

további szerkezeti különlegesség: spec. aminosavak 
(dezmozin, izodezmozin)

Welsch

www.histonet2000.de



Rugalmas rost

Példák fénymikroszkópos szövettani megjelenésére:

Szívközeli artériák: szélkazánfunkció

Muscularis típ. artériák: membrana
elastica interna et externa

Bőr: dermis, subcutis
rugalmasság

Fotók: Pálfi E.



Rácsrost

~ retikuláris rost

sejtdús szövetek, szervek számára képez vázat
III. típ. kollagén építi fel
számottevően nem nyújtható
termelődése: retikulumsejt (mod. fibrocyta),
fibroblast, simaizomsejt, zsírsejt, Schwann-sejt

szövettani kimutatására: ezüstimpregnáció
(innen az „argyrophil rost” elnevezés)

Röhlich

Pálfi E.



Rácsrost

Példák fénymikroszkópos szövettani megjelenésére:

Retikulumsejt (HE-festéssel)

Máj (Ag-impregnáció)

Lép (Ag-impregnáció)

Röhlich

Pálfi E.



A kötőszöveti alapállomány

Intercelluláris vagy extracelluláris mátrix része a kötőszöveti rostok mellett

Fénymikroszkópos megjelenése szerint strukturálatlannak tűnő, amorf alapállomány.

Valójában: nagyméretű fehérjemolekulák és glikoproteinek (együtt proteoglikánok) valamint adhéziós molekulák
hozzák létre.

Ezek szerepe sokrétű, például:

• sejtes és nem sejtes szöveti alkotók összekapcsolása
• diffúziós terek biztosítása
• változó mértékű, de általában nagyfokú vízkötőképesség, amely
• a kötő- és támasztószövetek biomechanikai tulajdonságait nagyban meghatározza

www.termeszetvilaga.hu

Röhlich



A kötőszöveti alapállomány

A) Glükózaminoglikán (GAG): nem elágazódó hosszú diszacharid-
láncok építik fel. Ilyenek a kondroitin-4-szulfát és kondroitin-6-szulfát, 
keratán-szulfát, dermatán-szulfát, heparán-szulfát.
Számottevő különbséget a hexózok és a szulfatáltság eredményeznek.

B) Proteoglikán: tengelyfehérje („core protein”) és a
hozzá kapcsolódó nem elágazódó hosszú diszacharid-láncok egysége.
Tengelyfehérje lehet transzmembrán fehérje is (pl. syndecan esetében). 
GAG-ok a negatív töltéseik miatt egymástól távolságot tartva és sok 
vizet megkötve rugalmasan merevítik a szövetet (teherviselő porcok
rugalmassága, szöveti turgor, stb.). A test víztartalmának kb. 90%-a a 
kötőszöveti ECM-ban tárolódik!

C) A proteoglikánok kapcsolófehérjékkel hialuronsavhoz kötődnek.
A hialuronsav (250-25000 diszacharid!) maga is GAG, de nem 
kapcsolódik tengelyfehérje köré, így nem képez proteoglikánt.
A molekulatömeg a 100 millió (!) Daltont is elérheti.

Röhlich



A kötőszöveti alapállomány

Adhéziós molekulák:

biztosíthatják sejt és sejt valamint sejt és környezete között a 
kapcsolatot, ami nemcsak a szövetek korai kialakulásában és
megtartásában, de a sejtvándorlásban is nagy jelentőséggel bír.

Különböző molekulacsaládok ismertek:
sejt-sejt: kadherinek, immunglobulin-szupercsalád, szelektinek
és integrinek (ld. sejtbiológia)

sejt és környezete: transzmembrán receptorok (integrinek) és a
hozzájuk kötődő molekulák (fibronektin, laminin, tenaszcin, …)

az ECM molekulái közötti kapcsolat: pl. entaktin (laminin és 
IV. típ. kollagén között), thrombospondin

Röhlich



A kötőszöveti alapállomány

képes a heparin, heparánszulfát, 
fibrin és a sejtfelszín kötésére, ami
véralvadáskor igen jelentős

hálózatot is képezhet

képes a IV. típ. kollagén 
(lamina basalis!)
és a heparánszulfát kötésére

a sejtmembránt egyszer átérő
α- és β-polipeptidláncból álló
transzmembrán fehérje

ilyen a fibronektin- (α5 β1) és a 
laminin- (α6 β1) receptor is

Röhlich

Röhlich



Kötőszövet fajtái

Osztályozása tankönyvenként eltérhet, és több szempont szerint is történhet.

1. Embryonalis kötőszövet

2. Sejtdús kötőszövet

3. Laza rostos kötőszövet
Rostdús kötőszövet

4. Tömött rostos kötőszövet

5. Speciális kötőszöveti formák: vér és nyirok, zsírszövet, támasztószövetek (csont, porc) 

Röhlich



Kötőszövet fajtái

I. Embryonalis kötőszövet:

1.    mesenchyma: ennek a sejtjei még sok irányban képesek tovább differenciálódni (pluripotensek), 
alapállománya pedig hialuronsavat, laminint és fibronektint tartalmaz nagy mennyiségben.

2.    Wharton-kocsonya: érettebb formája az előbbinek; benne a kollagénrostok képződése már felismerhető, 
sejtjei pedig nyúlványos, enyhén basophil festődésű tkp. fibroblastok.
Előfordul a köldökzsinór mellett a fogak belsejében is (fogpulpa).



Kötőszövet fajtái
II. Érett kötőszövet:

1. sejtdús ktsz.: nagy számban vannak jele kötőszöveti sejtek, a mikroszkópos képet rengeteg basophilan festett
sejtmag dominálja

A) areolaris ktsz.: pl. csepleszben foltokban található; főként nyirokelemeket tartalmaz, állandóan változik
B) spinocellularis ktsz.: méh, petefészek kötőszövete; „halraj”-ra emlékeztető elrendeződés a két végükön 

kihegyezett sejtekkel, amelyek hormonkra is reagálnak – ld. majd pseudodeciduallis átalakulás, ill. 
theca folliculi externa et interna kialakulását

C) retikularis ktsz.: rácsrostvázra épült, számos nyirokelemet tartalmazó szövet (vérképző és nyirokszervek,
trachea, belek)

www.biokoho.hu

Röhlich
B C



Kötőszövet fajtái
II. Érett kötőszövet: (folytatás)

2. rostdús ktsz.: fénymikroszkópos képen változó mennyiségben és elrendeződésben, de mindenképpen a kötő-
szöveti rostok dominálnak. Jóval kevesebb sejt, sejtmag figyelhető meg. 

A) laza rostos ktsz.: rengeteg helyen fordul elő (pl. szervek falának tunica submucosája)
I. és III. típ. kollagén, elasztikus rostok és fibrillin (helyfüggően).
Sokkal inkább a rétegek összekapcsolása, erek, nyirokerek, idegek vezetése a feladata.

B)  tömött rostos ktsz.: a gazdag, sűrű rostállomány rostjainak elrendeződésétől függően
a) rendezetlen tömött rostos ktsz. (pl. szervek kötőszövetes tokja)

b) rendezett tömött rostos ktsz.
párhuzamos rostok: pl. ín, szalagok
lemezes ktsz.: pl. cornea (50-70 lemez, azonos vastagságú kollagénrostokból, amelyek lemezenként 
párhuzamosan, a szomszédos lemezekben pedig egymásra merőlegesen futnak. Keratán- és 
kondroitin-szulfát, valamint a rel. alacsony víztartalom állítja be a törésmutatóját.)



Kötőszövet fajtáirendezetlen tömött rostos ktsz.

párhuzamosan rendezett tömött rostos ktsz.
(ín)

lemezesen rendezett 
tömött rostos ktsz.
(cornea)

Röhlich

Pálfi E.



További kötőszöveti fajták

Röhlich

barna zsírszövet (HE)

fehér zsírszövet (Sudan-hematoxillin)

csont keresztmetszet (Schmorl)

hyalinporc (HE)

vérkenet (Pappenheim)

…



www.speed-fit.hu

Narancsbőr (cellulit – nem cellulitis!!!)

A subcutan rétegben felhalmozódó nyirok
rajzolja ki a kollagénrost-kötegek 
(retinacula cutis) közötti teret.

www.drpataki.hu

Ránctalanítás hialuronsavas
feltöltéssel (időskorra a hialuronsav
termelődése a csecsemőkorinak kb.
10%-a)

Kötőszövetek a gyakorlatban…

www.patikapedia.hu

Sarjszövet (HE)
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