
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Molekuláris sejtbiológia 

Sass, Miklós 

Lippai, Mónika 

László, Lajos 

Pálfia, Zsolt 

Kovács, János 

†Laskay, Gábor 

Szigeti, Csaba 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Molekuláris sejtbiológia 
Sass, Miklós 
Lippai, Mónika 
László, Lajos 
Pálfia, Zsolt 
Kovács, János 
ýLaskay, Gábor 
Szigeti, Csaba 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

Előszó  ..............................................................................................................................................  viii 
1. A sejtek információhordozó rendszereinek evolúciója (Laskay Gábor)  .........................................  1 

1. Az első sejtek kialakulása  .....................................................................................................  1 
2. A biológiai rendszerek alaptulajdonságai  ..............................................................................  1 
3. Az élő anyag felépítése, ionikus és ozmotikus homeosztázis ................................................  5 
4. A makromolekuláris „assembly” legszebb példája, a növényi sejtfal  .................................  12 
5. Az élő anyag speciális szerveződésének és vezérlési viszonyainak kialakulása  .................  18 
6. A prokarióta sejtszerveződés specifikumai  .........................................................................  24 
7. A 1 fejezet kérdései  .............................................................................................................  26 

2. Az első sejt (LUCA) jellemzése (Laskay Gábor)  .........................................................................  28 
1. A 2. fejezet kérdései  ............................................................................................................  47 

3. Az első eukarióta sejt kialakulása (Laskay Gábor)  .......................................................................  49 
1. A 3. fejezet kérdései  ............................................................................................................  63 

4. Az organelláris genomok megmaradására vonatkozó elképzelések (Laskay Gábor)  ...................  64 
1. Az organelláris genomok megmaradása  ..............................................................................  64 
2. Az organelláris genomok szerepe  .......................................................................................  69 
3. Az organelláris genomok sorsa  ...........................................................................................  72 
4. A 4. fejezet kérdései  ............................................................................................................  78 

5. A sejtmag és az eukarióta genom szerkezete és működése (Sass Miklós)  ....................................  79 
1. Bevezetés  ............................................................................................................................  79 
2. A sejtmag (nucleus, vagy karyon)  .......................................................................................  80 
3. Az RNS-polimerázok és a transzkripció   ............................................................................  87 
4. A 5. fejezet kérdései  ..........................................................................................................  101 

6. Transzport az endoplazmatikus retikulumba és a membránok biogenezise (Lippai Mónika)  ....  102 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  102 
2. A fehérjék útja az endoplazmatikus retikulumba  ..............................................................  103 

2.1. Transzport az ER lumenébe  ..................................................................................  103 
2.1.1. A szolubilis fehérjéket az ER belsejébe irányító szignál  ..........................  103 
2.1.2. A riboszóma útja az ER felszínére  ...........................................................  103 
2.1.3. A csatorna szerkezete és a kotranszlációs transzlokáció mechanizmusa  .  105 
2.1.4. Poszttranszlációs transzlokáció az ER-be  ................................................  106 

2.2. Transzport az ER membránjába  ............................................................................  107 
2.2.1. A membránfehérjék szintézisének első lépései  ........................................  107 
2.2.2. A membránt egyszer átívelő transzmembrán fehérjék szintézise  .............  107 
2.2.3. A membránt többször átívelő transzmembrán fehérjék szintézise  ...........  109 

3. Az ER-ben működő fehérje-módosító folyamatok  ............................................................  111 
3.1. A fehérjeszerkezet kialakulása az ER-ben: a dajkafehérjék szerepe .....................  111 
3.2. N-glikoziláció  .......................................................................................................  112 
3.3. A diszulfid-hidak kialakulása  ...............................................................................  114 
3.4. A GPI-horgony   ....................................................................................................  115 

4. Minőségellenőrzés az ER-ben  ...........................................................................................  116 
4.1. A cukor-oldallánc szerepe a fehérje szerkezetének ellenőrzésében  ......................  116 
4.2. Az ER-hez kapcsolódó fehérjebontás (ERAD)  .....................................................  117 
4.3. Az ER-stressz (UPR)  ............................................................................................  117 

5. A membránok lipidkomponenseinek biogenezise   ............................................................  119 
5.1. Lipidszintézis az ER membránjában  .....................................................................  120 
5.2. Az ER-ben szintetizált lipidek transzportja a sejten belül  ....................................  121 
5.3. A membránfelszínek lipid-aszimmetriájának kialakulása  ....................................  121 

6. A 6. fejezet kérdései  ..........................................................................................................  122 
7. A 6. fejezet ábráinak hivatkozásai  .....................................................................................  123 

7. Transzport a citoszol és az organellumok között (Lippai Mónika)  .............................................  125 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  125 
2. A sejtmagi transzportfolyamatok  ......................................................................................  126 

2.1. Közlekedés a sejtmag és a citoplazma között  .......................................................  126 
2.2. Import a sejtmagba  ...............................................................................................  127 
2.3. Export a sejtmagból  ..............................................................................................  133 



 Molekuláris sejtbiológia  

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.4. Alternatív sejtmagi transzport útvonalak  ..............................................................  135 
2.5. A sejtmagi transzport szabályozása  ......................................................................  135 

3. Fehérjeszállítás a mitokondriumba és a kloroplasztiszba  ..................................................  136 
3.1. Transzport a mitokondrium mátrixába  .................................................................  136 
3.2. Transzport a mitokondrium belső membránjába, az intermembrán térbe és a külső 

membránba  ..................................................................................................................  138 
3.3. Fehérjeszállítás a kloroplasztiszba  ........................................................................  140 

4. Fehérjeszállítás a peroxiszómába  ......................................................................................  140 
4.1. Transzport a peroxiszóma mátrixába  ....................................................................  141 
4.2. Transzport a peroxiszóma membránjába  ..............................................................  142 

5. A 7. fejezet kérdései  ..........................................................................................................  145 
6. 7. fejezet ábráinak hivatkozásai  ........................................................................................  145 

8. Vezikuláris transzport (Lippai Mónika) ......................................................................................  147 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  147 
2. A vezikulák lefűződése   ....................................................................................................  148 

2.1. A kis G-fehérjék szerepe a lefűződés kiváltásában  ...............................................  150 
2.2. A vezikula formálódása, leválás a donormembránról  ...........................................  151 

3. A burok elvesztése és a vezikulák transzportja  .................................................................  154 
4. A vezikulák fúziója   ..........................................................................................................  155 

4.1. A célmembrán felismerése  ...................................................................................  155 
4.2. A fúzió folyamata  .................................................................................................  157 

5. A célmembrán regenerálódása  ..........................................................................................  160 
6. A 8. fejezet kérdései  ..........................................................................................................  161 
7. A 8. fejezet ábráinak hivatkozásai  .....................................................................................  161 

9. A szekréciós út (Lippai Mónika)  ................................................................................................  163 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  163 
2. Az ER és a Golgi-készülék közötti anyagforgalom  ..........................................................  163 

2.1. Az ER-ből a Golgi-készülék felé: az anterográd transzport   ................................  163 
2.2. A Golgi-készüléktől az ER felé: a retrográd transzport   .......................................  165 

3. A Golgi-készülék működése  .............................................................................................  167 
3.1. A Golgi-készülék felépítése  ..................................................................................  168 
3.2. Közlekedés a Golgi-készüléken belül  ...................................................................  168 
3.3. Golgi-készülékben zajló módosító folyamatok  ....................................................  171 

3.3.1. Az N-glikozidos cukor-oldalláncok módosítása  ......................................  171 
3.3.2. Az O-glikozidos cukor-oldalláncok szintézise  .........................................  174 
3.3.3. A lipidek módosítása a Golgi-készülékben  ..............................................  174 

4. A Golgi-készülékből a plazmamembrán felé  ....................................................................  174 
4.1. A konstitutív szekréció  .........................................................................................  175 

4.1.1. A konstitutív transzportot bonyolító vezikulák lefűződése, érése és szállítása  175 
4.1.2. A szállítás irányítása a polarizált sejtekben  ..............................................  175 

4.2. A szabályozott szekréció   .....................................................................................  176 
4.2.1. A szekréciós vezikulák lefűződése és érése  .............................................  177 
4.2.2. Proteolitikus folyamatok a szekréciós vezikulákban  ................................  178 
4.2.3. Az exocitózis szabályozása az idegsejtekben  ...........................................  179 

5. A Golgi-készülékből a lizoszómák felé .............................................................................  181 
5.1. A lizoszomális enzimek szelektív transzportját biztosító szignál   ........................  181 
5.2. A lizoszomális fehérjéket szállító vezikula képződése  .........................................  182 
5.3. A TGN-ből a lizoszómába vezető utak  .................................................................  183 

6. A 9. fejezet kérdései  ..........................................................................................................  183 
7. A 9. fejezet ábráinak hivatkozásai  .....................................................................................  184 

10. A polipeptidek poszt-transzlációs módosításai (László Lajos)  .................................................  186 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  186 
2. A fehérjék poszt-transzlációs módosításának típusai  ........................................................  186 
3. Az ubikvitiniláció  ..............................................................................................................  189 
4. Komplex sejtélettani folyamatok szabályozása a kovalens módosítások kombinációja révén  191 
5. A fehérjék poszt-transzlációs módosításán alapuló epigenetikai kód – a hiszton-kód  ......  193 
6. A 10. fejezet kérdései  ........................................................................................................  194 

11. A sejtváz és a sejtek mozgása (Kovács János)  ..........................................................................  196 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  196 
2. A mikrotubuláris váz  .........................................................................................................  196 



 Molekuláris sejtbiológia  

 v  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. A sejtközpont  ....................................................................................................................  207 
4. A csillók és ostorok  ...........................................................................................................  209 
5. A mikrotubuláris váz motorfehérjéi  ..................................................................................  212 
6. Az aktin váz  ......................................................................................................................  215 
7. Az aktinváz motorfehérjéi: a miozinok  .............................................................................  223 
8. A sejtek mozgása  ..............................................................................................................  230 
9. Az intermedier filamentumok  ...........................................................................................  231 
10. A 11. fejezet kérdései  ......................................................................................................  236 

12. Sejtosztódás I. (Pálfia Zsolt)  .....................................................................................................  238 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  238 
2. A sejtciklus áttekintése  ......................................................................................................  238 

2.1. Az eukarióta sejtciklus fázisai  ..............................................................................  239 
13. Sejtosztódás II. (Pálfia Zsolt)  ...................................................................................................  244 

1. A meiózis  ..........................................................................................................................  244 
14. A biológiai energianyerés lényege (Laskay Gábor)  ..................................................................  247 

1. A kémiai potenciál  ............................................................................................................  247 
2. A biológiai folyamatok energetikája  .................................................................................  247 
3. Az ATP-gyártás módozatai   ..............................................................................................  248 
4. Az élet energetikai alapjai  .................................................................................................  251 
5. A mitokondrium energianyerése (respiráció, oxidatív foszforiláció)  ................................  253 
6. A hidrogenoszóma energianyerése  ....................................................................................  261 
7. Anaerob respiráció   ...........................................................................................................  261 
8. A kloroplasztisz energianyerése (fotofoszforiláció)  ..........................................................  262 
9. A kloroplasztisz felépítése magasabbrendű növényekben  ................................................  262 
10. Fermentáció (erjesztés vagy erjedés)  ..............................................................................  270 
11. A kemiozmotikus ATP-szintézis evolúciója   ..................................................................  273 
12. A 14. fejezet kérdései  ......................................................................................................  275 

15. Mitokondriumból és kloroplasztiszból kiinduló retrodrád szignalizáció (Laskay Gábor)  ........  277 
1. Az anterográd szignalizáció  ..............................................................................................  277 
2. Mitokondrium-sejtmag retrográd szignalizáció élesztőben  ...............................................  279 
3. Mitokondrium-sejtmag retrodrád szignalizáció Drosophilában  ........................................  283 
4. Kloroplasztisz-sejtmag retrográd szignalizáció  .................................................................  286 
5. Kloroplasztisz redox szignalizáció  ....................................................................................  286 
6. A 15. fejezet kérdései  ........................................................................................................  287 

16. A sejtek közötti kommunikáció (Sass Miklós)  .........................................................................  288 
1. A sejtek közötti kommunikáció .........................................................................................  288 
2. A sejtek közötti kommunikáció általános jellemzői  ..........................................................  288 
3. A szignálmolekulák és receptoraik  ...................................................................................  288 
4. Kommunikáció szekretált jelmolekulák segítségével  .......................................................  289 
5. Az autocrin jelzőrendszer  ..................................................................................................  292 
6. A sejtek csak specifikus jelekre válaszképesek  .................................................................  292 
7. A szignál hatásának időtartama  .........................................................................................  294 
8. Jelátvitel nitrogénmonoxid segítségével  ...........................................................................  294 
9. Kommunikáció intracelluláris receptorokon keresztül  ......................................................  295 
10. Kommunikáció sejtfelszíni receptorok közvetítésével   ...................................................  298 
11. Enzimkapcsolt sejtfelszíni receptorok  .............................................................................  303 
12. A guanylyl-cyclase receptorok  ........................................................................................  304 
13. Tirozin-specifikus protein kináz receptorok  ....................................................................  304 
14. Szerin-treonin specifikus protein kináz receptorok  .........................................................  308 
15. A 16. fejezet kérdései  ......................................................................................................  309 

17. A sejt-sejt kapcsolatban szereplõ adhéziós molekulák és funkcióik (Sass Miklós)  ..................  311 
1. A sejt-sejt és a sejt-matrix kapcsolatok A sejtek egymáshoz kapcsolódása a multicelluláris lét 

alapfeltétele  ...........................................................................................................................  311 
2. A cadherinek és funkcióik  .................................................................................................  312 
3. A sejtadhéziós molekulák (CAM)  .....................................................................................  314 
4. Az integrinek  .....................................................................................................................  315 
5. A junctionális kapcsolatok (sejtkapcsoló struktúrák)  ........................................................  317 
6. Az adhéziós öv  ..................................................................................................................  318 
7. A focalis kapcsolatok  ........................................................................................................  319 
8. A desmosomák és hemidesmosomák  ................................................................................  319 



 Molekuláris sejtbiológia  

 vi  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. A tight junction  .................................................................................................................  320 
10. A gap junction  .................................................................................................................  321 
11. A 17. fejezet kérdései  ......................................................................................................  323 

18. Az endocitózis jelensége (Lippai Mónika)  ...............................................................................  324 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  324 
2. Az endocitózis első szakasza .............................................................................................  326 

2.1. A klatrin-burkos gödrök kialakulása a plazmamembránban  .................................  326 
2.2. A klatrin-burkos vezikula lefűződése és érése  ......................................................  327 
2.3. A korai endoszóma  ...............................................................................................  328 
2.4. Út a plazmamembrán felé: reciklizáció és transzcitózis  .......................................  330 

3. Az endocitózis második szakasza  .....................................................................................  332 
3.1. A késői endoszóma jellemzői  ...............................................................................  332 
3.2. A multivezikuláris test kialakulása  .......................................................................  333 
3.3. A késői endoszóma további sorsa  .........................................................................  335 

4. Klatrin-független endocitózis  ............................................................................................  336 
4.1. A kaveolák  ............................................................................................................  336 
4.2. A klatrin- és kaveola-független endocitózis  .........................................................  338 
4.3. A makropinocitózis  ...............................................................................................  338 

5. Receptor-mediált endocitózis  ............................................................................................  338 
5.1. Receptorok szelekciója az endocitotikus vezikulákba  ..........................................  338 
5.2. A receptorok sorsa a korai endoszómában ............................................................  339 
5.3. Az endocitózis és a jelátvitel szabályozása   ..........................................................  340 

6. A 18. fejezet kérdései  ........................................................................................................  341 
7. A 18. fejezet ábráinak hivatkozásai  ...................................................................................  341 

19. A daganatos elfajulás (Lippai Mónika) .....................................................................................  343 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  343 
2. A tumor kialakulása  ..........................................................................................................  344 

2.1. A tumorfejlődéshez több mutáció szükséges  ........................................................  346 
2.2. A tumorok klonális eredete  ...................................................................................  348 
2.3. A tumorfejlődés, mint evolúciós folyamat  ...........................................................  349 

2.3.1. A természetes szelekció  ...........................................................................  349 
2.3.2. A mutációs ráta  ........................................................................................  350 
2.3.3. Az osztódási ráta  ......................................................................................  350 
2.3.4. Az osztódásra képes sejtek száma  ............................................................  352 
2.3.5. A daganat evolúciója az egyes sejttípusok esetében nem egyforma  ........  354 

2.4. A rákos sejt „nyertes” képességei  .........................................................................  355 
2.4.1. Autonómia a növekedési/osztódási folyamatok szabályozásában  ............  356 
2.4.2. Érzéketlenség az anti-proliferációs jelekre  ...............................................  356 
2.4.3. Halhatatlanság  ..........................................................................................  356 
2.4.4. Az érképződés serkentése   .......................................................................  357 
2.4.5. Invázió és metasztázis  ..............................................................................  357 
2.4.6. Az apoptózis elkerülése  ............................................................................  358 

3. A daganatok kialakulásának őssejt-elmélete  .....................................................................  358 
3.1. A rák-őssejtek eredete   .........................................................................................  359 
3.2. Az őssejt-elmélet és a rákterápia   .........................................................................  360 

4. A 19. fejezet kérdései  ........................................................................................................  361 
5. 19. fejezet ábráinak hivatkozásai  ......................................................................................  361 

20. A sejtszintű stressz jellemzése (Szigeti Csaba)  ........................................................................  363 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  363 
2. A CSR és a CHR   ..............................................................................................................  363 
3. Minimális stressz – proteom   ............................................................................................  364 
4. Makromolekula – sérülés szenzorai  ..................................................................................  366 
5. A CSR funkciói a sejtben  ..................................................................................................  367 
6. Az endoplazmatikus retikulum és mitokondrium közti kommunikáció  ............................  367 
7. A sejtsztressz markerei az alarminok  ................................................................................  371 
8. Celluláris stressz és a génexpresszió összehangolása  .......................................................  375 
9. A 20. fejezet kérdései  ........................................................................................................  378 

21. Az endoplazmatikus retikulum stressz jellemzése (Szigeti Csaba)  ..........................................  379 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  379 
2. A protein folding  ...............................................................................................................  379 



 Molekuláris sejtbiológia  

 vii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. Az UPR molekuláris sejtbiológiája  ...................................................................................  384 
4. ER-stressz kapcsolt betegségek  .........................................................................................  389 
5. A 21 fejezet kérdései  .........................................................................................................  394 

22. Az autofágia és funkciói (Sass Miklós)   ...................................................................................  397 
1. Az autofágia, a sejt önemésztő folyamata  .........................................................................  397 
2. Az autofágia mechanizmusa  .............................................................................................  401 
3. Az autofágia molekuláris mechanizmusa  ..........................................................................  403 
4. Az Atg gének szerepe a multicelluláris szervezetekben  ....................................................  404 
5. A lizoszómák .....................................................................................................................  412 
6. A 22. fejezet kérdései  ........................................................................................................  413 

23. Az apoptózis molekuláris mechanizmusa (László Lajos)  .........................................................  415 
1. Bevezetés: a sejthalál definíciója, típusai és élettani jelentősége  ......................................  415 
2. A nekrózis és az apoptózis közötti legfontosabb különbségek  ..........................................  418 
3. Az apoptózis  ......................................................................................................................  422 

3.1. Az apoptózis indukciója külső és belső stimulusokkal  .........................................  422 
3.2. Az apoptózis molekuláris mechanizmusa  .............................................................  423 

3.2.1. A kaszpáz molekulacsalád  .......................................................................  423 
3.2.2. Az apoptózis külső (célsejten kívüli) jelmolekulák által kiváltott mechanizmusa   

426 
3.2.3. Az apoptózis sejten belüli stimulusok által kiváltott mitokondrium-függő útvonala 

 ............................................................................................................................  430 
3.2.4. A külső és a belső halálszignál útvonal összekapcsolása  .........................  444 
3.2.5. Az apoptózis szabályozása  .......................................................................  445 
3.2.6. Az apoptotikus „sejthullák” eltakarítása  ..................................................  452 

3.3. Az apoptózis evolúciós konzervativizmusa  ..........................................................  453 
4. A 23. fejezet kérdései  ........................................................................................................  454 

24. Sejtszintű mechanoszenzáció általános jellemzése (Szigeti Csaba)  .........................................  456 
1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  456 
2. A sejtszintű mechanotranszdukció  ....................................................................................  456 

2.1. A mechanoszenzitív sejtválaszok típusai  ..............................................................  465 
2.2. Az ERM és a MERLIN fehérjecsalád szerepe a mechanoszenzációban  ..............  465 

3. A 24. fejezet kérdései  ........................................................................................................  471 
25. Sejttérfogat- és ozmoszenzáció sejtbiológiája (Szigeti Csaba)   ................................................  472 

1. Bevezetés  ..........................................................................................................................  472 
2. A szabályozott térfogat növelés és csökkentés  ..................................................................  472 
3. Organikus ozmolitok és sejttérfogat szabályozás  ..............................................................  478 
4. A sejttérfogat változás funkcionális vonatkozásai  ............................................................  480 
5. A 25. fejezet kérdései  ........................................................................................................  486 

26. A membránok felépítésének és működésének alapjai (Laskay Gábor)  .....................................  487 
1. A biológiai membránok elválasztó funkciója  ....................................................................  487 

1.1. A biológiai membránok szerveződésének alapjai  .................................................  487 
1.2. A biológiai membránok dinamikai sajátságai  .......................................................  488 
1.3. A biológiai membránok áteresztőképessége (permeabilitása)  ..............................  489 
1.4. A biológiai membránok elektromos tulajdonságai  ...............................................  490 
1.5. A membrán két oldala közötti egyenlőtlen ioneloszlás.  .......................................  491 
1.6. A membránnak az egyes ionokkal szembeni eltérő permeabilitása  ......................  492 
1.7. A membránnak az intracelluláris közegben levő fehérjemolekulákkal szembeni 

impermeabilitása  ..........................................................................................................  492 
1.8. A membránon keresztüli elektrogén (elektromosságot termelő) ion-transzport folyamatok. 

 ......................................................................................................................................  492 
2. A biológiai membránok összekötő funkciója  ....................................................................  493 

2.1. A membrán-transzport folyamatok alapjai  ...........................................................  493 
2.2. A membrán-transzport folyamatok osztályozása  ..................................................  494 

3. A membránfolyamatok sajátosságai növénysejtekben  ......................................................  495 
3.1. A plazmalemma   ...................................................................................................  495 
3.2. A tonoplaszt  ..........................................................................................................  497 
3.3. A plazmodezmák és a szimplaszt  .........................................................................  497 



   

 viii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Előszó 

A jelen digitális tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025 számú, "Interdiszciplináris és komplex 

megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz" című projekt 

részeként készült el. 

A projekt általános célja a XXI. század igényeinek megfelelő természettudományos felsőoktatás alapjainak a 

megteremtése. A projekt konkrét célja a természettudományi mesterképzés kompetenciaalapú és módszertani 

megújítása, mely folyamatosan képes kezelni a társadalmi-gazdasági változásokat, a legújabb tudományos 

eredményeket, és az info-kommunikációs technológia (IKT) eszköztárát használja. 

 



   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. fejezet - A sejtek 
információhordozó rendszereinek 
evolúciója (Laskay Gábor) 

1. Az első sejtek kialakulása 

Geológiai bizonyítékok arról tanúskodnak, hogy az első élő sejtek mintegy 3,8 milliárd évvel ezelőtt jelentek 

meg a Földön. Az egyik legfontosabb geológiai bizonyíték az ún. 13C/12C arány. Közismert, hogy a szénatom 12-

es tömegszámú (atommagjában 6 proton mellett 6 neutron található), de van két nagyobb tömegszámú izotópja, 

a 13C és a 14C, melyekben a neutronok száma 7, illetve 8. Utóbbi radioaktív, tehát bomlik, bomlásának felezési 

ideje 5570 év, ami túl rövid ahhoz, hogy a földtörténet távoli történéseinek rekonstruálásához segítségünkre 

lehetne. A 13C viszont stabil izotóp, azaz nem bomlik a 12C-hez hasonlóan, mennyisége 1,11%-át alkotja a Föld 

és a légkör szénkészletének. Elvileg tehát a 13C az élőlényeket felépítő szénvegyületeknek is 1,11%-át alkotja. 

Kiderült azonban, hogy a fotoszintetizáló sejtek előnyben részesítik a légköri CO2-ból a 12C izotópot, mert 

alacsonyabb tömegszáma miatt magasabb a vibrációs energiája, tehát kevesebb aktivációs energia szükséges 

ahhoz, hogy az atomot vegyületekbe lehessen építeni. A 12C izotópot az enzimek (pl. RUBISCO) gyorsabban 

beépítik szénvegyületekbe, tehát azokban a 13C aránya alacsonyabb, a 12C aránya pedig magasabb lesz. Az 

elpusztult élőlények a földbe temetve magukkal viszik a rájuk jellemző 13C/12C arányt, amit szén-ujjlenyomatnak 

(carbon – fingerprint) is neveznek a geológusok. Mojzsis és kutatócsoportja olyan izlandi kőzetminták szén-

ujjlenyomatát vizsgálta meg, amelyek korát geológiai kormeghatározó módszerek 3,8-3,9 milliárd évesnek 

állapították meg. Legnagyobb megdöbbenésükre, a szén-berakódásokban a 12C izotóp 3%-kal magasabb 

jelenlétét mutatták ki. Felfedezésük, amit a Nature-ben közöltek le 1996-ban, az élet egyik legkorábbi 

bizonyítéka a Földön. 

Az első sejtek korai megjelenésének másik fontos bizonyítékai a fosszilis sztromatolitok. A sztromatolitok 

cianobaktériumok, azaz fotoszintetizáló prokarióták által létrehozott üledékszerkezetek. A földi élet egyik 

legkorábbi (3,5 milliárd éves) bizonyítékai prokambiumi kőzetekből kerültek elő Dél-Afrikában és Nyugat-

Ausztráliában. A nyugat-ausztráliai 3,46 milliárd éves tengeri kőzetekből jó megtartású cianobaktériumokat 

izoláltak, így elmondható, hogy az első élő sejtek fosszíliái mintegy 3,5 milliárd évvel ezelőttről maradtak fenn. 

2. A biológiai rendszerek alaptulajdonságai 

A biológiai rendszerek (élőlények) egyik meghatározó alaptulajdonsága a sejtes szerveződés. A vírusokon kívül 

ez minden élőlényre jellemző. A sejtek az élőlények strukturális alapegységei, amelyek funkcionálisan is egy 

önálló egységet alkotnak. A sejtek első vizuális észlelése Robert Hooke nevéhez fűződik, aki 1665-ben 

kezdetleges mikroszkópjával parafadarabokat tanulmányozott. Észrevette, hogy a parafa felépítésében szerkezeti 

egységek vesznek részt, amelyek emlékeztették őt a méhkaptárt felépítő sejtekre, és el is nevezte őket sejteknek 

(cell). Valójában azonban ő a parafa elhalt parenchimatikus sejtjeinek sejtfalából álló hálózatot (apoplaszt) látott 

(1. ábra). 
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1. ábra 
A mikroszkópos technikák tökéletesedésével nem sopkkal később a holland Leuwenhoek már meglátta az 

egysejtűeket, majd később a baktériumokat is. Ez igen komoly fegyvertény volt, hiszen a baktériumok mérete 

közismerten a néhány μm-es tartományba tartozik. Később Brown leírta a sejtmagot, tehát már a sejten belüli 

sejtalkotók is felismerhetővé és tanulmányozhatóvá váltak. A XIX. század közepére elég információ 

halmozódott fel ahhoz, hogy két bátor német kutató, Schleiden és Schwann, kiálljon a tudományos világ 

porondjára és korszakalkotó bejelentést tegyen. Ők ugyanis mindössze 1 év különbséggel deklarálták, hogy 

mind az állatok, mind a növények parányi építőkockákból, sejtekből épülnek fel, Később csatlakozott hozzájuk 

honfitársuk, a híres orvos Virchow, aki kijelentette, hogy sejt csakis sejtből keletkezhet. E három kijelentés 

képezi az alapját annak a gondolati áramlatnak, amit „sejtelméletnek” nevezünk, és ami gyökeresen átalakította 

az élőlények felépítéséről rendelkezésre álló nézeteket. A sejtelméletet szinte változatlan formában ma is 

igaznak tartjuk, a XX. Században még a sejtelmélet premisszái közé bekerült az anyagcsere és az örökítő anyag 

fogalma, ami együttesen a mai biológia felfogásunk alapját képezi (2. ábra). 
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2. ábra 

A sejtek felépítése nagyjából azonos sémát követ: a sejtet kívülről sejtmembrán veszi körül, amely egyszerre két 

funkciót is ellát: egyszerre elválaszt és összeköt. Az elválasztás azért alapvető, mert a membrán által határolt tér 

összetétele gyökeresen eltér az extracelluláris közeg összetételétől. A kompartment-képzés a membránok egyik 

legfontosabb funkciója. A membrán azonban nemcsak elhatárol (elszigetel) egymástól két vizes közeget, hanem 

megteremti a lehetőséget a két közeg közötti kommunikációra, azaz anyagtranszportra. Az élőlények nyitott 

rendszerek, azaz a környezetükkel állandó anyag-, energia- és információcserét folytatnak, és ez már sejtszinten 

is megvalósul. A kettős funkcióra a membránt speciális összetétele teszi képessé. A membrán alapvázát lipid 

kettősréteg alkotja (3. ábra), amelyben a lipidek speciális karakterűek (poláris lipidek), mivel van egy hidrofil 

fejcsoportjuk és két hidrofób zsírsavláncuk. Utóbbiak apoláros kölcsönhatások révén hozzák létre a membrán 

belső víztaszító állományát. Egy tipikus foszfolipid szerkezetét a foszfatidil inozitol példáján mutatjuk be (4. 

ábra). 
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3. ábra 

 

4. ábra 
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A membránban a lipideken kívül fehérjemolekulák találhatók, amelyek többek között a transzportfolyamatokat 

végzik. A membránon által körülhatárolt rész a citoplazma, amelyben sejtszervecskéket, membránrendszert és 

citoszkeletont találunk. Az alakos elemeket nem tartalmazó alapanyag a citoszol. A sejt vázlatos felépítését a 

legkomplexebb sejttípuson, egy növénysejten mutatjuk be (5. ábra). 

 

5. ábra 

Az első sejtek kialakulását meg kellett, hogy előzze az élő rendszerek működési alapjainak létrejötte. A 

biológiai rendszerek több vonatkozásban is alapvetően különböznek az élettelen világtól. 

 

Tipikus növénysejt felépítési modellje 

3. Az élő anyag felépítése, ionikus és ozmotikus 
homeosztázis 

A sejtek olyan speciális molekulákból épülnek fel, amelyekre jellemző, hogy alapegységek ismétlődésével 

jönnek létre, és amelyek csak és kizárólag az élő rendszerekben találhatók (makromolekulák). Ez a speciális 

szerveződés minden élő rendszerre jellemző és az egyik legfontosabb különbség az élő és élettelen világ között. 

A citoplazma összetétele és szerkezete régóta foglalkoztatja a kutatókat. A fehérjék kolloidális szerkezete, annak 

kialakítása és fenntartása ennek a speciális szerveződésnek az alapja. A sejtek belső állománya (citoszol) 

ugyanis egy speciális oldat, amely mutatja mind a vizes oldatok, mind a kolloid-oldatok sajátosságait. Ez annak 

a következménye, hogy a citoszolban feloldott anyagok mérete két tartományba tartozik: vannak szervetlen 

ionok, amelyek a vízzel valódi vizes oldatot képeznek (10-8 – 10-7 cm átmérő), és vannak a hozzájuk képest óriás 

fehérjemolekulák (10-7 – 10-5 cm átmérő), amelyek méretük miatt speciális típusú oldatot, kolloid-oldatot hoznak 

létre vizes közegben. A citoszol, azaz a sejt belső környezetének legfontosabb tulajdonsága, hogy mindkét 

oldattípus jellemzőit mutatja. Ennek a struktúrának a két lényegi tulajdonsága a rugalmasság és az elaszticitás. A 

tudósok mind a mai napig nem értenek egyet abban a vonatkozásban, hogy tulajdonképpen mi is az oka és a 

létrehozója ennek a speciális közegnek. A fehérjéken kívül a citoszol feltűnő tulajdonsága a magas K+ tartalom 

(140 mM). Ennek magyarázatára feltételezik, hogy a K+ a fehérje-oldalláncok negatív töltéseit árnyékolja. Hogy 

miért a K+, erre vonatkozóan csak feltételezések vannak, de egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az élet a K+ 
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mellett döntött. Ez olyannyira igaz, hogy pl. a Na+ koncentrációja a K+-nak mindössze kevesebb, mint a tizede 

(10 mM). Ráadásul a Na+ koncetráció megnövekedése mérgező is a sejtekre, ezért minden sejt üzemeltet olyan 

mechanizmusokat, amivel a létszámfeletti Na+ ionoktól meg tud szabadulni. Az állati sejtek 

plazmamembránjában egy Na+/K+-ATP-áz végzi ezt a működést (6. ábra), 

 

7. ábra 
a növénysejtekben pedig egy Na+/H+ antiportot találunk a vakuolum membránjában (tonoplaszt), amely a 

citoplazma létszámfeletti Na+ ionjait a sejtnedvbe továbbítja (7. ábra). Megjegyezzük, hogy hasonló 

transzporter található az állati sejtek plazmamembránjában, ami a sejtek legfontosabb pH-regulációs 

berendezése, hiszen a környezet magas Na+ -koncentrációját felhasználja arra, hogy a citoplazmából a 

létszámfeletti protonokat a külvilágba juttassa (8. ábra). 
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8. ábra 
A citoszol e sajátos ionikus öszzetételét ionikus homeosztázisnak nevezzük, és a sejtek életképességének egyik 

legfontosabb meghatározója. Mindaddig, amíg egy sejt képes ezt a speciális összetételt fenntartani, addig a sejt 

sejtbiológiai értelemben élő. Az állati sejtekben a sejthalál egyik módozatának (nekrózis) éppen az a lényege, 

hogy ez a speciális ionikus egyensúly felborul, és az ATP-termelés leállása miatt nem működik a Na+/K+-ATP-

áz. Emiatt a Na+-csatornákon folyamatosan beszivárgó Na+ ionok eliminálása szünetel, és a megnövekedett 

belső ozmotikus koncentráció miatt belép a sejtbe a víz, sejttérfogat-növekedést indítva el, ami egészen addig 

tart, amíg a plazmamembrán elasztikus tulajdonságai azt engedik, utána sejt szétesik. Fontos megjegyezni, hogy 

növénysejtekben (a sótűrő növények kivételével) nincs Na+/K+-ATP-áz, és az ionikus regulációt szinte minden 

vonalon teljesen másképp oldják meg, mint az állati sejtek. A növénysejtek legfontosabb aktív transzportere a 

H+-ATPáz, amely többek között aktív szerepet játszik a citoplazmikus pH szabályozásában (9. ábra). 
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9. ábra 
A citoplazmikus pH azért igen fontos paraméter minden sejt számára, mert a citoplazmikus fehérjék 

ionizáltságának (pozitív, illetve negatív töltések összegének) a pH az egyik legfontosabb szabályozója. A 

fehérjék oldalláncaiban található disszociábilis csoportok (pl. COOH) diszzociációjának mértéke döntően a H+-

koncentrációtól, azaz a pH-tól függ. 

Az ionikus homeosztázis vonatkozásában megkülönböztetünk makroinokat (pl. K+ és Na+), melyek 

koncentrációja a millimólos nagyságrendbe (mM) tartozik, és mikroionokat (pl. H+ és Ca2+), melyek tipikus 

koncentrációja a citoszolban a nanomólos (nM) nagyságrendbe tartozik. A makroionok azért fontosak, hogy 

létrehozzák és fenntartsák a citoszol rendkívül magas (330 mM) ozmotikus koncentrációját, ami nagyjából 

hasonló 330 mOsmol ozmotikus nyomásnak felel meg. Ez a magas ozmotikus koncentráció az élő sejtek további 

fontos tulajdonsága, és felmerül a kérdés, hogy ilyen magas belső ozmózisnyomás miért nem indukálja az 

extracelluláris víz beáramlását a sejtbe a plazmamembránon keresztül. Nos, a helyzet az, hogy a víz az élő sejtek 

számára az egyik legfontosabb veszélyforrás. Ennek hátterében az ozmózis jelensége áll, amely köztudottan víz 

áramlását jelenti féligáteresztő membránokon (azaz az élő sejtek membránján) keresztül (10-13. ábrák). 
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10. ábra 
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11. ábra 

 

12. ábra 

 

13. ábra 
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Ez azért jelent katasztrofális veszélyt a sejtek számára, mert mind a sejtből kifelé, mind a sejtbe befelé irányuló 

vízmozgás letális a sejtek számára. Előbbi esetben a citoplazma kondenzál, mert a fehérje-kolloidok létrehozását 

végző víz eltűnik, a fehérjék koagulálnak, és a citoplazmikus enzimek elvesztik működőképességüket. Ez 

természetesen a sejt pusztulásával jár. Utóbbi esetben pedig, amikor víz nyomul a sejtbe az extracelluláris 

térből, a sejttérfogat jelentős növekedése következik be, amit az állati sejtek csak addig képesek elviselni, amíg 

a plazmamembrán intakt marad (14. ábra). 

 

14. ábra 
A növénysejteket a sejtfaluk és a vakuolumuk egyaránt megvédi az ilyen típusú ozmotikus stresszhatásoktól. A 

citoplazmikus víz kiáramlása akkor következik be, ha a sejt hiper-ozmotikus környezetbe kerül (aza töményebb 

oldat veszi körül, mint ami a citoszolban uralkodik). Ilyen körülmények között ugyanis a citoszolban levő 

víznek magasabb a kémiai potenciálja, mint az extracelluláris közegnek, és emiatt a citoszolból fog kilépni a víz. 

Állati és bakteriális sejtekre ez letális, a növénysejtekben azonban a citoszolból kiáramló víz pótlódik a 

vakuolumban levő sejtnedvből, és így a növénysejtek a rövid ideig tartó hiperozmotikus stresszhatásokat 

általában túlélik. Ezt a speciális sejtválaszt plazmolízisnek nevezzük, amelynek során a sejt belső állománya 

ugyanúgy zsugorodik, mint az állati sejteknél, de a víz nem elsősorban a citoplazmikus fehérjekolloidokat érinti, 

ezért azok intaktak maradnak, így a citoplazma működőképessége nem károsodik. Erre bizonyíték, hogy 

amennyiben a plazmolizált növénysejt extracelluláris közegét hipoozmotikus folyadékra cseréljük, ellentétes 

folyamat megy végbe és az eredeti viszonyok helyreállnak (deplazmolízis). A plazmolízis folyamatáról 

mikroszkópos fényképfelvételeket készítettünk hagyma allevél epidermisz nyúzaton. A sejteket először egy 

fluoreszkáló festékkel (dipentiloxakarbocianin) kezeltük, amely az alkalmazott koncentrációban láthatóvá teszi a 

citoplazmát. Szépen látható a képeken, hogy a sejt zsugorodása a citoplazmaállomány sejten belüli 

csökkenésével jár, ez azonban a vakuolumból kilépő víz miatt nem okozza a citoplazmikus fehérjék 

denaturációját (15. ábra). 
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15. ábra 
Az extracelluláris víz beáramlása akkor következik be, ha a sejt hipo-ozmotikus környezetbe kerül (azaz hígabb 

oldatba, mint ami a citoszolban uralkodik). Ilyen körülmények között ugyanis a hígabb oldatban levő víznek 

magasabb a kémiai potenciálja, mint a citoplazmában levő víznek, és emiatt a külső közegből a víz át fog lépni a 

plazmamembránon és belép a sejt belsejébe fizikai-kémiai okokból. A sejt belsejében ez a nemkívánatos 

víztömeg egyrészt higítja a citoplazmát, másrészt jelentős sejt-térfogat növekedést indukál, ami a sejtet 

szétrobbantja. Növénysejtekben azonban a sejtfal jelenléte biztosítja, hogy ez ne következzen be. 

 

A Na+/K+ pumpa (ATP-áz) működése állati sejtekben 

 

H+ ATP-áz működése növénysejtekben 

 

Na+/H+ antiport működése növénysejtekben 

 

Na+/H+ antiport működése állati sejtekben 

4. A makromolekuláris „assembly” legszebb példája, 
a növényi sejtfal 

A sejtfal főleg összetett szénhidrátokból (poliszacharidokból) álló makromolekuláris komplex, amelyet a 

növénysejtek extracelluláris mátrixának is neveznek. Ennek a komplexnek legfontosabb összetevői az 
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alapmátrix és az abba ágyazódó fibrilláris rostrendszer. Az alapmátrixban főleg pektineket, hemicellulózokat és 

sejtfalfehérjéket találunk (16. ábra). 

 

16. ábra 
A pektinek azért különösen figyelemre méltó molekulák, mert kémiailag galakturonsav-polimerek. A 

galakturonsavban található COOH csoport adja a molekula savas jellegét. Belőle a proton disszociációja után 

egy karboxilát anion (COO-) marad, amely tálcán kínálja a lehetőséget, hogy egy 2 pozitív töltésű kation (Ca2+) 

kiválóajn össze tudja fogni a két pektin molekulát. A pektin-szálakat tehát Ca2+-hidak tartják össze. Az 

alapmátrix további komponensei a hemicellulózok. Ezek olyan poliszaccharidok, amelyekben a glukóz mellett 

egy másik egyszerű cukormolekula is előfordul. Ennek minősége szerint beszélünk xilánokról, 

glukomannánokról vagy xiloglukánokról. Az alapmátrix további érdekes komponense a kallóz, amely kémiailag 

1-3 kötésű glukóz-polimer. Az 1-3 kötést azért lényeges említeni, mert ezen kapcsolódás révén nem hosszú, el-

nem ágazó lánc jön létre (mint ami pl. az 1-4 kötések révén a cellulózban megvalósul), hanem gombolyag, ami a 

növények számára nagyon fontos a különböző stresszhelyzetek kivédése szempontjából. A növényekben a 

kallóz speciális dugókat hoz létre, amelyek eltömítik a szabad járatokat, akár kórokozókról, akár nehézfém-

szennyezésről legyen is szó. Ez utóbbi annyira karakterisztikus, hogy a talajok alumínium (Al)-szennyezésének 

mértékét a talajon élő növények sejtfalában felhalmozódó kallóz mennyiségi megnövekedése alapján 

kvantitatívan követni lehet. Ezt a módszert Al-toxicity bioessay-nek nevezik, és széles körben használják. 

A növényi sejtfal alapmátrixába merülő struktúrát fibrilláris rostrendszernek nevezik, ami gyakorlatilag a 

cellulózrostokat jelenti. A cellulóz 1-4 kötéssel kapcsolódó βD-glukózmolekulákból létrejövő hosszú, el nem 

ágazó szál (17. ábra). 
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17. ábra 
A β előtag arra utal, hogy az illető enantiomer konformációja olyan, hogy a királis szénatomhoz kapcsolódó 

OH-csoport a glukopiranóz gyűrű alatt vagy fölött helyezkedik-e el (18. ábra), míg a D előtag arra utal, hogy az 

illető glukóz-enantiomer lánc-konformációjában az OH-csoportok a lánc bal, vagy jobb oldalán helyezkednek-e 

el (19. ábra). 
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18. ábra 

 

19. ábra 



 A sejtek információhordozó 

rendszereinek evolúciója (Laskay 

Gábor) 

 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A cellulóz a sejtfal emberek számára emészthetetlen komponensei közé tartozik, de vannak állatcsoportok, 

amelyek tagjai képesek a cellulóz lebontására. Közismert, hogy a kérődzők is ilyenek, amelyek gyomrában 

cellulózbontó baktériumok végzik ezt a működést. Kevésbé ismert, viszont, hogy a csigák gyomrában 

cellulózbontó enzimek találhatók. A cellulóz szerveződése hasonlít az izomrost felépítéséhez, azaz kisebb 

egységekből fokozatosan vastagodó kábelszerű struktúra jön létre. A legkisebb az elemi micella, amely 

mindössze néhány kovalens kötéssel egymáshoz kapcsolódó glukóz-molekulából áll. Ezek a kis szálak egymás 

mellé rendeződve először a mikrofubrillumot, majd a mikrofibrillumok egymáshoz rendeződve a 

makrofibrillumot hozzák létre. A makrofibrillumok egymás mellé rendeződése a cellulóz rostokat eredményezi, 

amelyek beépülnek a sejtfalba. 

Az elsődleges sejtfalon belül alakul ki a másodlagos sejtfal, amely több rétegből áll, és ezekben a rétegekben a 

cellulóz-rostok lefutása egymásra merőleges (20. ábra). 

 

20. ábra 
Tehát, a növénysejtek felhasználják azt az egyszerű trükköt, amit a statikusok is jól ismernek: az egymás mellett 

elhelyezkedő rétegekben a cellulózrostok egymásra merőleges lefutása további erősítést, szilárdítást ad a 

sejtfalnak. Itt egy újabb komponens jelenik meg, a lignin. A lignin nem poliszaccharid, hanem aromás alkoholok 

kovalens kötésű hálózata (21. ábra), amely körülveszi a cellulóz-rostokat és mozgási szabadságukat minimálisra 

csökkenti (22. ábra). 
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21. ábra 

 

22. ábra 
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A lignint magyarul faanyagnak nevezik ez az az anyag, amitől olyan kemények, ellenállók a fából készült 

termékek. A másik jellemző komponens a másodlagos sejtfalban az extenzin, amely egy fehérje. Sajátossága, 

hogy bilincs-szerű kapcsokkal körülveszi a cellulóz-rostokat, így megakadályozza, hogy azok akadálytalanul 

elmozduljanak. Ráadásul, az extenzin-hálózat képes a függőlegesen és a vízszintesen futó cellulóz-rostok 

egymás mellé rendelésére, amivel nagymértékben hozzájárul a sejtfal stabilitásához és szilárdításához (23. ábra). 

 

23. ábra 

5. Az élő anyag speciális szerveződésének és 
vezérlési viszonyainak kialakulása 

Az élő anyagot felépítő molekulák egyik fontos funkciója, hogy az életfolyamatokkal kapcsolatos kémiai 

reakciókat speciális katalizátorként felgyorsítsák (enzimek). E molekulák másik fontos funkcióként információt 

tárolnak és hordoznak (nukleinsavak). Emellett az élőlények ezeket a makromolekulákat képesek önállóan 

előállítani és sokszorosítani (replikáció). 

Az élő anyag speciális szerveződési és vezérlési viszonyainak kialakulására vonatkozó egyik hipotézist Manfred 

Eigen állította fel. Szerinte mind az élő anyag, mind a vezérlést végző információhordozó molekulák 

megjelenésében és önszerveződésében a ciklikus folyamatok jelentették a legfontosabb előrelépést, és a ciklus 

tagjai alapján a fejlődést fázisokra tagolhatjuk. Az első fontos fázis a biokémiai reakciók körfolyamattá 

alakulása volt, azaz olyan reakciók alakultak ki, amelyekben a folyamat végterméke szolgáltatta az egész 

körfolyamat kiindulási molekuláját (24 ábra A: A,B,C,X = molekulák). A második fázist olyan körfolyamatok 

kialakulása jelentette, amelyekben a körfolyamat tagjaiként nem szubsztrát- vagy termékmolekulák, hanem 

reakciókat katalizáló enzimek foglaltak helyet (24. ábra B: E1,E2,E3,En = enzimek). A harmadik fázisban pedig 

megjelentek azok az információhordozó molekulák, amelyek saját maguk replikációját is képesek voltak 

irányítani (autokatalitikus önreplikáció), és ők alkották a körfolyamat egyes komponenseit (24. ábra C: I1,I2,I3,In 

= önreplikálódó információhordozó molekulák). 
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24. ábra 
Később ezek a ciklusok megfelelő hierarchikus rendet alakítottak ki, és Eigen nyomán az autokatalitikus 

képességű vezérlőmolekulákból és az általuk felépített katalizátorokból felépülő ciklusokat hiperciklusoknak 

nevezzük (25. ábra): 
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25. ábra 
Ezek megjelenése tette lehetővé az információhordozó makromolekulák kettős működését (információ-átadás és 

vezérlés), ilyenkor ugyanis az önreplikációra képes információhordozó molekulák információ-tartalma alapján 

fognak elkészülni azok a katalitikus funkciót végző egységek (enzimek), amelyek aztán a megfelelő biokémiai 

reakciókat megvalósítják. 

A Nobel-díjas Francis Crick híres dogmája szerint a biológiai rendszerekben az információátadás iránya: DNS-

ből az RNS felé, és onnan a fehérje felé mutat (centrális dogma). Ez az elképzelés még az 1960-as években 

keletkezett, közvetlenül a genetikai kód megfejtését követően. Ez a teória az első komolyabb kihívást akkor 

kapta, amikor felfedezték a retrovírusokat, amelyek RNS-templát alapján képesek DNS-t szintetizálni. De 

logikai alapon is több támadás érte a centrális dogmát, hiszen a sejtekben mind a DNS, mind az RNS szintézisét 

fehérjék végzik, azaz a Crick szerinti DNS-----RNS-----fehérje sorrend valójában nem egy lineáris egyirányú 

lánc, hanem egy önmagába visszatérő kör, azaz ciklus. Felmerült tehát a szokásos „tyúk vagy tojás” dilemma, 

azaz az a kérdés, hogy ennek az önmagába visszatérő ciklusnak mi volt a kezdőpontja. Más megfogalmazásban: 

hogyan ment végbe az információ-hordozás és vezérlés evolúciója. A kérdés még nem kapott egyértelmű 

választ, de az egyik legelfogadottabb hipotézis szerint az első élő rendszer megjelenésekor az információ 

hordozója az RNS volt, mely tárolta is a genetikai információt és irányította is a primitív sejtek működését. 

Az RNS-molekula ősi jellegét több kétségtelen tény támasztja alá. 

1. Az RNS-molekula egyszálú, amely mindenképpen egy ősi jelleg a kétszálú DNS-sel szemben. 

2. Az egyszálú RNS képes saját kópiáját 2 egymást követő lépésben létrehozni úgy, hogy először az eredeti szál 

szekvenciája szerepel templátként, ami alapján felépül annak komplementer szálja. A második lépésben ez a 

komplementer szál szerepel templátként, ami alapján felépül annak komplementere, azaz az eredeti 

szekvencia (26. ábra). 

 

26. ábra 
Hasonló funkcióra a DNS önmagában képtelen. 

3. Az RNS-molekulában található ribóz létrejöhet abiotikus úton is, pl. formaldehidből (HCOH), amely viszont 

már jelen volt a Föld ősi anyagai között. Ezzel ellentétben a DNS-ben előforduló dezoxiribóz a ribózból 

alakul ki minden ma élő sejtben egy enzim (tehát fehérje) által katalizált reakcióban. Mindezek igen erős 
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bizonyítékok annak alátámasztására, hogy az RNS megjelenése feltehetőleg megelőzte a DNS megjelenését. 

Más megfontolások alapján (a fehérjék szintéziséhez RNS-re van szükség), az is kimondható, hogy az RNS 

megjelenése a fehérjék megjelenését is meg kellett, hogy előzze. 

Talán a legdöntőbb bizonyíték az RNS korai szerepére az RNS katalitikus funkciójának felfedezése (ribozim) 

volt 1982-ben. (27. ábra) 

 

27. ábra 
Ez annál is inkább fontos, mert mind a mai napig hasonló funkciót a DNS-nél nem írtak le. Feltételezések 

szerint ez a katalitikus funkció azt is lehetővé tette, hogy az RNS –molekula irányítani tudja saját maga 

replikációját (28. ábra). 
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28. ábra 
Mindezek alapján tehát úgy tűnik, hogy az első sejtek számára az RNS jelentette és egyben egyesítette a 

genetikai, strukturális és katalitikus funkciókat. Kezdetben az RNS katalizálhatta saját maga szintézisét, és a 

katalitikus funkciókat is ő maga töltötte be. Később jöhettek létre az RNS nukleotid-sorrendje alapján felépülő 

katalizátorok (fehérjék), és csak a harmadik lépésben vette át az irányítást a DNS (29. ábra). 
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29. ábra 
A fejlődés első (RNS-en alapuló) korszakát hívják „RNS-világ”-nak is (30. ábra). 

 

30. ábra 
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6. A prokarióta sejtszerveződés specifikumai 

Az első sejtek prokarióták voltak, amelyek nevüket az elkülönült sejtmag hiányáról kapták. Emellett azonban 

számos igen fontos tulajdonság jellemzi őket, amelyek sokkal fontosabbak, bár valószínüleg semmilyen 

kapcsolatban sincsenek a valódi sejtmag hiányával. Ilyenek: 

1. Kis méret (maximum néhány μm). 

2. A belső állomány egyszerű, strukturálatlan, homogén jellegű. 

3. A DNS (kromoszóma) cirkuláris, amely viszont több kópiában is előfordulhat, sőt esetenként 

„extrakromoszómális” DNS is található, lásd plazmidok. 

4. A DNS nem tekeredik hisztonokra, nincs kromatinállomány. 

5. Korábban úgy gondolták, hogy a prokariótákban egyáltalán nincs citoszkeletális rendszer, de újabban leírtak 

olyan struktúrákat, amelyek az eukarióták citoszkeletális rendszerével mutatnak hasonlóságot. Ilyenek: FtsZ, 

MreB, crescentin. 

6. Jellemző a sejtfal jelenléte, amely felépítését tekintve általában peptidoglikán (az Archaeákban nem 

peptidoglikán, hanem fehérje, sőt a sejtfal el is maradhat). 

7. A citoplazmában 70S típusú riboszómák találhatók. 

8. A szaporodás módja kettéosztódás (binary fission), ami NEM mitózis, hiszen sem cenriólumok, sem 

kinetokór mikrotubulusok sincsenek (a kromoszómákról, illetve kromatidákról már nem is beszélve). 

9. Az energianyeréshez a prokarióták már felhasználják a H+ elektrokémiai potenciál-különbséget, tehát 

működtetnek ATP-szintázt a plazmamembránban. A protonok felhalmozási helye a Gram-negatív 

baktériumokban a periplazmikus tér, azaz a plazmamembrán és a külső membrán közötti tér. A Gram-pozitív 

baktériumokban a sejtmembrán és a sejtfal közötti térben akkumulálódnak a protonok, és hasonló a helyzet 

az Archaeákban is. A lényeg azonban az, hogy az energianyerés alapja a proton elektrokémiai különbség 

létrehozása és ennek energiájával ATP szintézise. 

10. Mozgásuk flagellum(ok) segítségével történik, amely(ek) a plazmamembránból kiinduló képlet(ek), 

tehát nem sejtalkotók, mint az Eukariótáknál (ott ugyanis a flagellumot kívülről körülveszi a 

plazmamembrán, tehát ott a flagellum valódi sejtalkotó. 

11. Szignalizációs rendszereik két-komponensű rendszerek, amelyek szignál-receptor kinázból és válasz-

regulátorból állnak. A szignált felfogó receptor egyszersmind egy kináz, amely először saját magát 

foszforilálja (autofoszforiláció) egy hisztidin (His) aminosavon, majd ez a foszfátcsoport átkerül a válasz-

regulátor egyik aszparaginsav (Asp) aminosav-oldalláncára. 

12. Táplálkozásukra jellemző kémiai molekulák környezetből történő felvétele, de nem jellemző egy másik 

egyed bekebelezése, azaz a fagocitózis. 

Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a baktériumok jelen vannak a Földön az első sejt kialakulása óta (kb. 3,8 

milliárd éve), vajon ez a mérhetetlenül hosszú evolúciós idő alatt miért nem változtak jelentősen 

sejtfelépítésüket tekintve. Ha megfigyeljük, a fejlettebb eukariótákkal összehasonlítva a baktériumokra 

(prokariótákra) alapvetően két jelző alkalmazható: kis testméret és a komplexitás hiánya. Annak a ténynek, hogy 

ezek a sajátosságok nem változtak csaknem 4 milliárd évnyi fejlődés során (vagy ha úgy tetszik ezek a jellegek 

konzerválódtak az öszzes prokariótánál), valami oka kell, hogy legyen. Ennek vizsgálatára tekintsük át a 

baktériumok testfelépítését és táplálkozásmódjukat. A baktériumok belső szerveződése strukturálatlan, a sejt 

belső térfogatát a homogén citoplazma tölti ki, benne legfeljebb a cirkuláris DNS kópiáit, plazmidokat és a 

citoszkeleton előfutárait találjuk. A sejt a tápanyagokat a sejtfelszínen veszi fel, az életfolyamatok viszont a 

teljes belső állományban zajlanak, tehát nem mindegy, hogy milyen térfogatú belső állományt kell a 

sejtfelszínnek (sejtmembrán) tápanyaggal ellátnia. Minél nagyobb a sejtfelszín területe (A = area) a sejt 

térfogatához (V = volume) viszonyítva (magas A/V arány), annál hatékonyabb a sejt működése, ugyanis 

időegység alatt kevesebb tápanyagot kell felvennie azonos térfogatú citoplazma „kiszolgálásához”. Ha a sejt 

növekszik, a felszín kevésbé gyorsan nő, mint a térfogat, ami a kedvező A/V arányt kedvezőtlen irányba tolja. 

Gömbalakú baktériumok (coccusok) esetén a felület: A = 4 r2 π, a térfogat: V = (4 r3 π)/3, az A/V arány tehát 



 A sejtek információhordozó 

rendszereinek evolúciója (Laskay 

Gábor) 

 

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3/r. Tegyük fel, hogy egy coccus sugara 1 μm, ekkor a felszín/térfogat aránya 3. Ha a sejt növekedésbe kezd, és 

a sugara megduplázódik, akkor a sejt felszín/térfogat aránya már csak 1,5 lesz, azaz azonos térfogatot már csak 

feleakkora felszín tud kiszolgálni. További növekedéskor a felszín/térfogat arány még kedvezőtlenebbé válik, 

ami a sejtet arra készteti, hogy valamit tegyen a kedvezőtlen felszín/térfogat arány helyreállítására. A 

legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás, ha a sejt megfeleződik, és utána minden kezdődik elölről. Mindez 

egyszerűen és szemléletesen magyarázza, hogy a sejtméret növekedése miért előnytelen egy baktériumsejt 

számára (31. ábra). 

 

31. ábra 

A prokarióták gyors osztódási rátája tehát egyrészt következik a táplálkozási szokásaikból. A baktériumsejt 

osztódása nem mitózis, hiszen nincsenek valódi kromoszómák, sem pedig kinetokór mikrotubulusok. 

Hivatalosan kettészakadásnak (binary fission) nevezik. Az eukariótákhoz hasonlóan, viszont, a kettészakadás 

előtt a bakteriális genom is megkettőződik, és ez a másik kulcsa a baktériumok extrém gyors osztódásának (32. 

ábra). 
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32. ábra 
Vida Gábor Professzor (ELTE Genetikai Tanszék) és kutatócsoportja végezte el azt az érdekes kísérletet, amely 

megmagyarázza a baktériumok gyors osztódását. E.coli baktériumokat transzfektáltak különböző méretű 

plazmidokkal, amelyek hordoztak egy antibiotikum-rezisztencia gént. Ha a baktériumokat olyan táptalajra 

szélesztették, amelyben jelen volt az antibiotikum, az a törzs osztódott a leggyorsabban, amelyben a plazmid 

mérete a legkisebb volt. Ha azonban a törzseket olyan táptalajra szélesztették, amelyben nem volt antibiotikum, 

valamennyi törzs azonos sebességgel osztódott. Kiderült, hogy a baktériumok az antibiotikum távollétében a 

„felesleges” géneket hordozó plazmidoktól megszabadultak a minél kisebb genom-méret, azaz minél gyorsabb 

osztódás érdekében. A kolónia „fitness”-ét (azaz szaporodási sikerét) ugyanis annak osztódási sebessége szabja 

meg: ezt az elképzelést azóta „use it or lose it” hipotézisként ismeri a tudománytörténet. 

7. A 1 fejezet kérdései 

1. Melyik a stabil szén-izotóp és melyik nem az? 

2. Mi a „carbon fingerprint” módszer? 

3. Ki látta meg az első sejtet és kb. mikor? Valójában mit látott? 

4. Mik a sztromatolitok és mi a jelentőségük? 

5. Ki az a 3 német tudós, akiket a Sejtelmélet megalapítóinak tekintünk? 

6. Miért alapvető a sejtelmélet a mai biológiai felfogásunk szempontjából? 

7. Hogyan védekeznek az állati és a növénysejtek a citoplazma savasodása ellen? 

8. Mi a különbség a βD- és az αL glukóz között? Melyik fordul elő biológiai rendszerekben? 

9. Mi a szerepe az extenzinnek és hogyan oldja ezt meg? 

10. Miért mondhatjuk, hogy a növényi sejtfal a makromolekuláris „assembly” egyik legjobb képviselője? 
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11. Milyen problémák merültek fel a centrális dogmával kapcsolatban? 

12. Milyen jellegek bizonyítják, hogy az RNS megelőzte a DNS-t, mint információhordozó molekula? 

13. Mi az RNS-világ és miért jelentős az élet kialakulása szempontjából? 

14. Miért maradtak kicsik és struktúráltalanok a prokarióták csaknem 4 milliárd év evolúció után is? 

15. Mi a jelentősége a „use it or lose it” modellnek? 
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2. fejezet - Az első sejt (LUCA) 
jellemzése (Laskay Gábor) 

Az első sejt megjelenése a Földön kb. 3,5-3,8 milliárd évvel ezelőtt következhetett be. Ez olyan hatalmas 

időszak, hogy hétköznapi eszünkkel nem sokat tudunk mit kezdeni vele. Képzeljük el azonban, hogy egy olyan 

rakétában utazunk, amely 1000 évet tesz meg másodpercenként. Ebben az időrakétában 10 másodperc utazás 

után már látnánk az utolsó jégkorszakot és pl. a Balaton keletkezését, de 18 órát kellene utazni ahhoz, hogy 

tanúi legyünk a Dinoszauruszok kihalásának, 4 és fél napot ahhoz, hogy lássuk az első többsejtűeket, 24 napot 

ahhoz, hogy tanúi legyünk az első eukarióta sejt megjelenésének, és 44 nap utazás után találkozhatnánk LUCA-

val. 

 

1. ábra 

Az élet korai megjelenésére geológiai bizonyítékok és prekambriumi fosszíliák utalnak többek között olyan 

fosszilis sztromatolitok, amelyek korát 3,5 milliárd évre becsülik (2. ábra). 
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2. ábra 
Léteznek récens sztromatolitok is, többek között Ausztrália partjai mentén (3. ábra). 

 

3. ábra 
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A sztromatolitokat az „A sejtek információhordozó rendszereinek evolúciója” című fejezetben taglaljuk. Az 

uralkodó elképzelés szerint ebben a korai időszakban a Föld ősi atmoszférája redukáló volt, amelyben dominált 

az ammónia (NH3), metán (CH4) és a szén-dioxid (CO2), hiányzott viszont belőle az oxigén (O2). Ezt az 

elképzelést az 1910-es években alkotta meg egymástól függetlenül egy orosz (Oparin) és egy brit (Haldane) 

tudós. Mindketten a Naprendszer legnagyobb, és egyik légkörrel rendelkező bolygója, a Jupiter légkörében levő 

gázok összetételét vizsgálták olyan távcsövekkel, amelyekkel színképelemzési módszerekkel a gázok elemzését 

és azonosítását el lehetett végezni. (4. ábra). 

 

4. ábra 
Mivel ott a légkörben főleg az említett gázokat találták, azt posztulálták, hogy az ősi Föld légköre is hasonló 

összetételű volt. Mindez tápot adott további hipotéziseknek, amelyek egyike Miller híres kísérletéhez vezetett, 

amit az akkor már Nobel-díjas Urey (a deutérium felfedezője) laboratóriumában végzett. A kísérletben egy 

lombikban elegyítette ezeket a gázokat, majd elektródákkal elektromos kisüléseket indukált, és a lombik alján 

levő folyadékban szerves anyagok (aminosavak) jelenlétét mutatta ki. (5. ábra) 
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5. ábra 
Ez igen fontos megfigyelés, hiszen igazolni látszott, hogy a fehérjéket felépítő aminosavak és esetleg az élő 

anyag további építőkövei (pl. nukleotidok) létrejöhettek abiogén úton a Föld ősi reduktív atmoszférájában. Az 

akkoriban igen híres és „korszakalkotó”-nak számító kísérletet azonban másoknak nem sikerült megismételni, és 

ez jelentette az első komoly kihívást az ún „Őslégkör-teóriá”-val kapcsolatban. 

Értelemszerű, hogy az első elméletek a korai sejtek energianyerésével kapcsolatban abból indultak ki, hogy 

mivel az őslégkör redukáló volt, nem volt oxigén a sejtek közelében, ezért azok kizárólag anaerob módon, 

fermentációval nyerték az energiát, azaz szubsztrát-szintű foszforilációval termelték az ATP-t (6. ábra), és ez a 

típusú energianyerés volt az ATP-gyártás domináns módja egészen addig, amíg az első cianobaktériumok meg 

nem jelentek és az oxigént termelő fotoszintetikus ATP-szintézist meg nem valósították. 
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6. ábra 
Mivel az Őslégkör-teória szerint a cianobaktériumok előtt nem volt oxigén a Földön, kizárt volt az a lehetőség, 

hogy már az első sejtek oxidatív energianyerésre lettek volna képesek. Tehát a korai elképzelések szerint először 

fermentatív („szubsztrát-szintű”) volt az ATP-szintézis, majd a cianobaktériumok hozták az első kemiozmotikus 

mechanizmust, és ezt követően a melléktermékként keletkező oxigén feldúsulásával fokozatosan álltak át a 

sejtek mitokondriumai az oxidatív foszforilációra. 

Ez a teória igen logikusnak és elfogadhatónak tűnt. Nagy hibája azonban, hogy nem adott elfogadható 

magyarázatot a kemiozmózis hirtelen, „ugrásszerű” megjelenésére a cianobaktériumoknál. A kemiozmotikus 

energianyerés annyira alapvetően különbözik a szubsztrát-szintű foszforilációtól, hogy nehezen elképzelhető, 

hogy mindössze egyetlen progresszív evolúciós mozzanat eredménye. A kemiozmotikus energinyerés alapja, 

hogy egy membránnal elkerített térrészben ionok halmozódnak fel, azaz elektrokémiai potenciál-különbség 

alakul ki a membrán két oldalán. Ez a grádiens magas szabadenergia-tartalommal rendelkezik (lásd „A biológiai 

energianyerés lényege” fejezetet), amelyet egy fordított üzemmódban működő ATPáz (azaz ATP-szintáz) a 

biológiai energiahordozó, az ATP szintézisére tud fordítani (7. ábra). 
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7. ábra 
Még kevésbé magyarázható meg az a tény, hogy ugyanaz a mechanizmus (kemiozmotikus energianyerés) 

hogyan kerülhetett bele a mitokondriumok ősébe, amelyek a cianobaktériumoknál primitívebb prokarióták 

voltak, ráadásul úgy, hogy a mitokondriumok csak és kizárólag oxigén jelenlétében működnek, viszont a Föld 

korai körülményei között a teória értelmében nem volt oxigén? Mindez csak úgy képzelhető el, hogy ez az 

energianyerési mód már jelen kellett, hogy legyen abban a sejtben, amelyből mind az ősi mitokondriumok, mind 

a későbbi cianobaktériumok származtak. Mindezek igen komoly érvek, amelyekkel szemben az Őslégkör teória 

nem tudott felvonultatni meggyőző ellenérveket. 

Ezen túlmenően még komolyabb kihívások is érték a teóriát a modern molekuláris módszerek részéről. Kiderült 

ugyanis, hogy mind a récens Eubaktériumok, mind az Archaebaktériumok hordoznak olyan géneket, amelyek 

fehérjetermékei antioxidáns enzimek (szuperoxid dizmutáz, kataláz). A kataláz ribbon-diagrammját a 8. ábrán 

mutatjuk be (8. ábra). 
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8. ábra 
Mindez jelezte azt, hogy a korai prokarióták már rendelkeztek olyan enzimatikus mechanizmusokkal, amelyek 

felvértezték őket az oxigén szabadgyökök ellen és lehetővé tették számukra e veszélyes szabadgyökök 

detoxifikálását. Az oxigén speciális molekuláris szerkezetéről és szabadgyök-képző hajlamával bővebben az „A 

sejtek információhordozó rendszereinek evolúciója” című fejezetben foglalkozunk. Még nagyobb tudományos 

szenzáció volt, amikor 1996-ben Castresana és Sarastre publikálta azt a megfigyelésüket, hogy a terminális 

oxidáció végső lépését katalizáló citokróm oxidáz enzim génjét kimutatták mind récens Eubaktériumokból, 

mind Archaebaktériumokból. Ez ugyanis feltette a koronát az őslégkör-teória bírálatára, hiszen ez azt jelentette, 

hogy mindkét prokarióta csoport nemcsak védekezni tudott az oxigén káros hatásai ellen, hanem hasznosítani is 

tudta azt, ráadásul pontosan ugyanúgy, ahogy azt a mai mitokondriumaink teszik, azaz aerob környezetben. 
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9. ábra 
A citokróm-oxidáz által katalizált rekció részleteit a 10. ábrán mutatjuk be. 

 

10. ábra 
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Mindezeken túlmenően, ez a felfedezés azt is bizonyossá tette, hogy az evolúció során korábban alakult ki az 

oxidatív energianyerés, mint a fotoszintézis, ami egy újabb ponton mondott ellent az Őslégkör hipotézisnek. 

Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy a Föld ősi körülményei között hogyan keletkezhetett az oxigén? Az 

Őslégkör teória szerint az oxigén csak a cianobaktériumok fotoszintetikus aktivitásával jelent meg a Földön, de 

ennek az újabb molekuláris bizonyítékok ellentmondanak. A cianobaktériumok előtt viszont nem élt olyan 

prokarióta, amely oxigént tudott volna termelni, hiszen sem az Archaebaktériumok, sem a korábbi 

Eubaktériumok nem képesek oxigén-termelő fotoszintézisre. A legelfogadhatóbb magyarázat szerint az oxigén 

abiogén módon, a Földre akadálytalanul érkező nagy-energiájú UV-sugarak közreműködésével keletkezett, 

amelyek bontották az ős-tenger vízmolekuláit H2-re és O2-re (fotolízis). Ez egy olyan láncreakció, amelyben az 

oxigén négy lépésben keletkezik. A vízmolekula minden lépésben veszít egy-egy elektront, 

 

11. ábra 
amelyek a négy protonnal két hidrogén molekulává rekombinálódnak. A hidrogén a legkönnyebb gáz, tehát 

azonnal elillant a légkörből, az oxigén viszont itt maradt és bár csekély, de mérhető mennyiségben bekerült az 

ős-óceán vizébe oldott formában. Becslések szerint az oxigén akkori koncentrációja 0,1% lehetett a légkörben, 

amely a cianobaktériumok tevékenysége révén érte el a 2%-ot, de még az első többsejtűek megjelenésekor (kb. 

800 millió évvel ezelőtt) is mindössze 5 % volt. 
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12. ábra 
(Megjegyezzük, hogy a „kambriumi robbanás” során a légköri oxigén koncentrációja elérhette a 35%-ot is, 

egyes elképzelések szerint ez vezetett a „gigászok” megjelenéséhez a karbon-perm-jura időszakokban, azaz 

mintegy 350-től 100 millió évvel ezelőttig. Ezek között a dinoszauruszok mellett pl. 70 cm fesztávolságú 

szitakötők, 1 m hosszúságú skorpiók, valamint 5 m-es kételtűek is éltek). 
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13. ábra 

Az újabb elképzelések szerint a víz fotolízise mindaddig tartott, amíg a cianobaktériumok által termelt 

oxigénből nem keletkezett elég ózon, amely megakadályozta az UV-sugarak Föld-felszínre érkezését, és ezzel 

megmentette a Földet attól, hogy olyan sorsa jusson, mint pl. a Mars. A legújabb műhold-felvételek 

egyértelműen bizonyítják, hogy a Marson is volt víz (sőt állóvíz is), viszont a fotolízis hatására az összes víz 

elbomlott. További bizonyíték erre az a tény, hogy a víz fotolíziséből keletkező oxigén a Marson oxidálta a 

felszíni kőzeteket, többek között a vasat, aminek eredményeként a vörös ferri-kőzetek dominálnak a bolygón, 

indokolva annak csillagászati elnevezését (vörös bolygó). 
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14. ábra 
Tehát, a Földön a cianobaktériumok fotoszintézise mentette meg az ős-óceán vizét a fotolízistől! 

A jelenlegi hallatlanul formagazdag élővilág láttán paradoxonnak tűnik első közös sejtről beszélni. A fajok 

fokozatos kialakulására vonatkozó darwini koncepció azonban már felvetette, hogy az élet létrejötte a Földön 

csak egyszer következett be, és minden mai, valamint fosszilis élőlény ennek a hipotetikus ősi élőlénynek 

(őssejtnek) a leszármazottja. A valódi áttörést azonban Woese 1977-ben publikált korszakalkotó felfedezései (az 

Archaebaktériumok (Archaeák) „újrafelfedezése” és főleg az „Élet fája” modell elkészítése) jelentették. Ez a 

kísérleti bizonyítékokon alapuló (a riboszómális 16S sRNS génjének szekvencia-analízise alapján felállított) 

törzsfa ugyanis végérvényesen szakít a korábbi „5 ország” modellel (Állatok, Növények, Gombák, Eukarióta 

egysejtűek (Protiszták) és Prokarióták), 
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15. ábra 
és az élővilágot 3 fő doménba sorolja (Eubaktériumok, Archaebaktériumok és Eukarióták. 

 

16. ábra 
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17. ábra 

Ez a forradalmi modell azt is egyértelművé teszi, hogy a Prokarióták korábban váltak le a fejlődési vonalról, 

mint az Eukarióták, aminek az a hallatlanul meglepő és érdekes következménye, hogy az Eukarióták közelebbi 

rokonságban állnak az Archaebaktériumokkal, mint az Eubaktériumokkal. Harmadik fontos következtetése a 

modellnek, hogy a fejlődési vonalon visszafelé haladva fordított irányban tudjuk követni az evolúció folyamatát, 

és emiatt az Eubaktériumok és az Archaebaktériumok közös ősének a léte a hipotézisből a realitás talajára 

került. Ezt a közös őssejtet az angol irodalomban Last Universal Ancestornak (Utolsó Egyetemleges Ősnek) 

vagy Last Universal Common Ancestornak (Utolsó Egyetemleges Közös Ősnek) nevezik, és ma már 

lehetőségünk van felvázolni ennek a csaknem 4 milliárd évvel ezelőtt élt sejtnek a legfontosabb tulajdonságait. 

A közös ősök tanulmányozása a darwini evolúciós elveken alapul: számba kell venni a leszármazottakban 

fellelhető közös tulajdonságokat, és ezek alapján nagy valószínűséggel megjósolhatjuk a közös ős 

jellegzetességeit is. Ezen deduktív következtetések alapján tehát LUCA-ról nagy valószínűséggel az alábbi 

jellemvonások tételezhetők fel: 

1. Egysejtű prokarióta szervezet volt, mérete kb. azonos a mai prokariótákéval (kb. 1-2 μm). 

2. A sejtet legkívül sejtfal határolta. 

3. Mutatta a sejtes szerveződés minden fontos kritériumát: külső határolóhártya (membrán), benne a sejt belső 

állománya (citoplazma), ebben cirkulárisan rendeződött örökítő anyag. 

4. A citoplazma ionösszetételére jellemző volt a magas fehérjetartalom, az alacsony Na+ és a magas K+ 

koncentráció. 
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18. ábra 

5. A sejt genetikai állománya DNS alapú volt, melyet adenin, timin, guanin és citozin bázisok alkotta 

nukleotidok építettek fel. 
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19. ábra 

6. A kétszálú DNS replikációjáról templát-fűggő DNS-polimeráz gondoskodott 

7. A DNS integritásának fenntartásáról DNS topo-izomerázok, ligázok és javító (repair) enzimek gondoskodtak 

8. A DNS mellett rendelkezett mindhárom típusú RNS molekulával (mRNS. tRNS, rRNS), melyekben a timin 

helyett uracil bázis fordult elő (19. ábra). 

9. A hírvivő (messenger) RNS (mRNS) molekulák létrejöttét a DNS-függő RNS-polimeráz katalizálta a DNS 

nukleotid-sorrendje alapján 

10. A sejt citoplazmájának alapanyagát főleg fehérjemolekulák alkották, amelyek 20 aminosavból felépülő 

3-dimenziós polipeptid-szerkezetet hoztak létre. A fehérjékben csak az aminosavak L-módosulatai fordultak 

elő. 

 

20 ábra 



 Az első sejt (LUCA) jellemzése 

(Laskay Gábor) 
 

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

21. ábra 

 

22. ábra 
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11. A fehérjék között már jelen voltak a DNS-bioszintézis, RNS-bioszintézis és a fehérje-bioszintézis 

enzimei. 

12. A DNS-ben rögzült információ két lépésben (transzkripció és transzláció) fejeződött ki és egy új 

fehérje megjelenését eredményezte a sejtben. 

13. A fehérjék felépítéséhez ugyanazt a típusú genetikai kódot használta, ami az összes mai élőlényben is 

univerzálisan használatos. 

14. A fehérjék 70S szedimentációs állandójú riboszómákon készültek el a citoplazmában, amelyek egy 

nagyobb (50S) és egy kisebb (30S) alegységből álltak. 

15. Az anyagcsere és az energiagyártás alapját szerves molekulák képezték, amelyeket membránján 

keresztül vett fel és hasznosított. 

16. Energiaigényes folyamatait ATP-vel fedezte és képes volt az ATP előállítására. 

17. Energianyerésének hátterében a redoxi folyamatok álltak, azaz már képes volt az elektronátmeneti 

energiát (elektromos feszültség-különbség) átalakítani az ATP kémiai kötéseiben tárolt energiává. Mind az 

elektron-donort, mind az elektron-akceptort illetően számos melekula vagy ion valószínűsíthető. Utóbbiak 

között már szerepel az oxigén is. 

18. Az ATP-szintézist kemiozmotikus mechanizmussal végezte: rendelkezett olyan H+-ATPázzal, amely a 

lokális proton elektrokémiai potenciál-grádienst használta fel, ez fedezte a megfordítva működő H+-ATPáz 

(ATP szintáz) számára az ADP ATP-vé történő foszforilációjának energiaigényét. (23. ábra) 

 

23. ábra 
Az ATP szintézisét megvalósító enzim-komplex, az ATP-szintáz, tulajonképpen egy fordított irányban 

működő ATPázról van szó. Ez az ATPáz az ún. F-típusú (vagy F0-F1) ATPázok közé tartozik (a 

mitokondriumok belső membránjában, a kloroplasztiszok tilakoidmembránjában és a baktériumok 

membránjában található H+-ATPázok összefoglaló neve), amelyek több alegységből állnak. Ezek 

funkcionálisan két alapvető tevékenységet végző részre oszthatók: egy H+-csatornára és egy ATPázra, ami a 

koncentráció-viszonyok miatt nem az ATP-hidrolízis (bontás), hanem az ATP-szintézis irányában működik. 
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A H+ elektrokémiai potenciál-különbség hajtóereje révén a megnyíló H+-csatornán keresztül a protonok 

beáramlanak a mitokondrium mátrixába, és ezzel egyidejűleg a felszabaduló energia terhére az ATP-szintetáz 

ADP-ből és szervetlen foszfátcsoportból ATP-t szintetizál, tehát a protonok elektrokémiai potenciál-

különbsége nagyenergiájú foszfátkötések létesítésére fordítódik (24. ábra). E kemiozmózisnak nevezett 

mechanizmust Peter Mitchell fejtette meg, aki ezért a korszakalkotó felismeréséért Nobel-díjat kapott. 

 

24. ábra 

19. Tudott védekezni az oxigén szabadgyökök ellen, tehát már termelte is azokat. 

Mindezek a tulajdonságok szinte minden élő sejt alaptulajdonságai, amelyekkel a deduktív logika szerint már 

LUCA is rendelkezett. Vannak azonban ismeretlen részletek, „fehér foltok”, amelyek kiszínezése még várat 

magára. Több olyan részlet van, ugyanis, amire nincs egyértelmű válasz. Ezek közé tartoznak azok a 

sajátosságok, amelyekben az Eubaktériumok és az Archaebaktériumok eltérnek egymástól, gyakran elég 

jelentősen. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

1. Miből állt LUCA sejtfala? Az Eubaktériumoknak peptidoglukán, az Archaebaktériumoknak fehérje-alapú 

sejtfaluk van (pszeudo-murein), ezért a közös ős sejtfala valami olyasféle struktúra kellett, hogy legyen, 

amelyből mind két típus kialakulhatott. 

2. Miből állt LUCA sejtmembránja? Ez még nehezebb kérdés, hiszen az Eubaktériumok és az 

Archaebaktériumok membránja gyakorlatilag semmiben sem hasonlít egymásra. Az Eubaktériumoknál a 

membránt foszfolipidek építik fel, melyben a glicerin alapmolekulához két apoláros zsírsav és egy poláros 

fejcsoport kapcsolódik észter-kötésekkel. Az Archaebaktériumok membránjában a glicerinhez nem zsírsavak, 

hanem poli-izoprén láncok kapcsolódnak, ráadásul éter-kötésekkel. Eltérő a lipidek szteroizomériája is. 

Egyszóval, a két utódsejtben található két gyökeresen eltérő membrán-összetétel ismeretében igen nehéz 

rekonstruálni a közös ős-sejt sejtmembránjának összetételét. 

Ennek az igen komoly dilemmának a feloldására fejlesztette ki teóriáját Martin és Russel, akik az élet 

megjelenését a vas-kén világban valószínűsítik. Elképzeléseik szerint az első sejteknek nem is volt a mai 

értelemben vett membránjuk, hanem helyette szervetlen anyagok (vas-kén ásványok) alkothatták az első élő sejt 

membránját. A teória épít Günther Wächtershäuser korábbi hipotézisére, aki szerint az élő sejtek első katalitikus 

rekciói még a fehérje-előtti időszakban is elképzelhetők voltak, katalizátorként a vas-kén ásványok szerepeltek. 
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Ebben a világban még nem volt membrán, hanem csak katalitikus folyamatok, amelyek a tengerek mélyén 

elhelyezkedő hidrotermális kürtőkben, az ún. fekete füstölőkben (black smokers), pontosabban azok külső 

felületén mentek végbe. A fekete füstölők speciális mélytengeri geológiai képződmények, amelyekben speciális 

körülmények (magas nyomás és magas hőmérséklet, akár 100 Co) uralkodnak. Több ezer méteres mélységben a 

tengerből a tengerfenék kőzetébe beszivárgó vízet a magmából érkező hő felmelegíti, de a nagy nyomás miatt a 

víz forráspontja is emelkedik („superheating”), tehát az folyékony halmazállapotú marad 100 Co közelében is. 

A tengerfenék felszíne alatt összegyűlt víz a nagy nyomás következtében olyan helyeken összpontosul, ahol a 

kőzet lazább, és ott áttöri a tengerágyat és tengervízbe jut. Itt viszont már alacsonyabb a hőmérséklet, ezért a 

vízben oldott gázok kilépnek és gáz formában haladnak a felszín felé (25. ábra). 

 

25. ábra 
Ezek a gázok főleg szén-dioxidból és kénhidrogénből állnak. Az igazi meglepetést az váltotta ki, amikor 

kiderült, hogy ezekben a récens hidrotermális kürtőkben a szó szoros értelmében pezseg az élet a meghökkentő 

körülmények (magas nyomás, magas hőmérséklet, teljes sötétség) ellenére! Az elképzelés értelmében vas-kén 

ásványok működtek katalitikus centrumként és felületükön katalizálták a szén megkötését, azaz egyszerű 

szerves molekulák abiogén létrejöttét a szervetlen gázokból (CO2, CO, HCN és H2S). Ezek a primitív szerves 

molekulák idővel a metallo-peptidek megjelenéséhez vezettek, amik a mai citokrómok, SOD és más fontos 

enzimek előfutárai voltak. 

LUCA létezése ma már kilépett a tudományos-fantasztikum világából és mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt 

valóságosan élt realitássá vált. Ez hallatlanul fontos az élet kialakulásának megértése és rekonstruálása 

szempontjából. A molekuláris módszereknek köszönhetően egyre többet tudunk felépítéséről és életmódjáról, de 

vannak még megválaszolandó kérdések, amikre a tudomány remélhetőleg már a közeljövőben választ ad. 

1. A 2. fejezet kérdései 

1. Milyen megfigyelések alapján jött létre az „Őslégkör hipotézis”? 

2. Ha egy „időrakétában” 1000 év/s sebességgel utazunk visszafelé az időben, mennyit kellene utaznunk ahhoz, 

hogy találkozzunk LUCA-val? 

3. Mi a kemiozmotikus energianyerés lényege? 
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4. Mi a szubsztrát-szintű foszforiláció lényege? 

5. Milyen molekuláris bizonyítékok szólnak amellett, hogy az ősi Földön már kellett, hogy legyen oxigén? 

6. Milyen reakciót katalizál a citokróm oxidáz? 

7. Hogyan keletkezik az oxigén a víz fotolízise során? 

8. Milyen sorsa jutott a Mars a Földdel ellentétben és miért? 

9. Miért volt forradalmi Woese „Az élet fája” modellje? 

10. Mi alapján állította fel Woese az „Az Élet Fája” modellt? 

11. A mai sejtekben hol találunk F0-F1 ATP-ázokat? 

12. Miért valószínű, hogy LUCA-nak volt sejtfala? 

13. Milyen bizonytalanság uralkodik LUCA sejtmembránjával kapcsolatban? 

14. Mik azok a „fekete füstölők” és hogyan járulhattak hozzá az élet keletkezéséhez? 

15. Mely kutatók nevéhez fűződik a „vas-kén világ” hipotézis? 
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3. fejezet - Az első eukarióta sejt 
kialakulása (Laskay Gábor) 

A prokarióta és az eukarióta sejtek közötti különbség a méret és a komplexitás vonatkozásában annyira 

szembetűnő, hogy nehéz elképzelni, hogy egyáltalán van valami közük egymáshoz. Az eukarióta sejtek óriások 

a prokariótákhoz viszonyítva, és bennük számos sejtorganellum, citoszkeletális struktúrák és belső 

membránrendszer is található a citoszol és a DNS mellett. Kialakulásuk mintegy 2 milliárd évvel ezelőtt 

következett be, emiatt ennek történései nehezen rekonstruálhatók, és így a kutatók kísérleti bizonyítékok 

hiányában elméleteket állítanak fel a legvalószínűbb forgatókönyvekről. A legnagyobb érdeklődés és vita a saját 

genommal rendelkező sejtorganellumok (mitokondriumok és kloroplasztiszok) eredete körül bontakozott ki. Ez 

a kérdés régóta foglalkoztatja a kutatókat. Először a kloroplasztiszokat vették szemügyre, hiszen azok jóval 

nagyobbak (5-20 μm), mint a mitokondriumok (1-3 μm). Már az 1800-as évek végén (!) kiderült, hogy a 

kloroplasztiszok saját életciklust követnek, ezen belül osztódnak, majd arra is fény derült, hogy osztódásuk nem 

az eukarióta mitózishoz, hanem a cianobaktériumok osztódásához (húzófonalak nélküli kettéhasadás) hasonló. 

Egy jó évszázaddal később, az 1920-as években hasonló megfigyeléseket tettek a mitokondriumokkal is. 

Később az elektronmikroszkóp fontos strukturális hasonlóságokra világított rá egyrészt a kloroplasztiszok és a 

cianobaktériumok, másrészt a mitokondriumok és a baktériumok között. Az 1970-es években pedig kiderült, 

hogy mind a mitokondriumok, mind a kloroplasztiszok rendelkeznek egyrészt önálló DNS-sel, másrészt saját 

riboszómákkal is, ráadásul olyanokkal, amelyeket korábban csak a prokariótákban találtak meg. 

Ezek alapján alakult ki az az elképzelés, hogy az eukarióta sejtek úgy alakultak ki, hogy korábbi primitívebb 

sejttípusok bekebeleztek prokarióta szervezeteket, és ezt követően tartósan együtt maradtak. Mivel tartós 

együttélés és kölcsönös előnyökkel járó együttműködés bontakozott ki a bekebelezett (szimbiont) és a 

bekebelező (gazda) sejtek között, ezt a fajta kooperációt „endoszimbiózis”-nak nevezték el. A folyamatot leíró 

elképzelés zászlóvivője és egyik legfőbb hirdetője Lynn Margulis (egy hölgy), akinek 1981-ben megjelent 

„Symbiosis in Cell Evolution” című könyve összegzi az azóta „endoszimbionta elmélet”-nek elnevezett 

bizonyítékait és felvázolja annak valószínű eseménysorát. Maga az endoszimbiózis ténye és a két sejtalkotó 

(mitokondrium és kloroplasztisz) endoszimbionta (azaz a baketriális őstől származó) eredete 

kétségbevonhatatlanná vált, és a mai sejtbiológiai gondolkodásunk alapját képezi. Ennek bizonyítékai: 

1. mind a mitokondriumok, mind a kloroplasztiszok rendelkeznek saját DNS-sel, amely alakjában hasonlít a 

bakteriális DNS-re, 

2. mind a mitokondriumok, mind a kloroplasztiszok 70S szedimentációs állandójú riboszómákat tartalmaznak, 

azaz olyanokat, mint amik prokarióta sejtekben találhatók, 

3. a sejtmagi DNS-ben szép számmal találhatók mitokondrium- és kloroplasztisz-eredetű gének, amelyek 

organelláris eredetűek és a legvalószínűbb forgatókönyv szerint horizontális gén-transzferrel kerültek át a 

nukleáris genomba, 

4. mindkét sejtorganellumot legalább két teljes membrán határolja, melyek eltérő összetételűek és eltérő 

funkciójúak, 

5. mindkét sejtorganellum képes önálló osztódásra, amely emlékeztet a baktériumok kettéosztódására, 

6. mind a kloroplasztiszban, mind a mitokondriumban találunk olyan fehérjéket és elektrontranszport-lánc 

komponenseket (pl. citokrómok, kinonok), amelyek a baktériumok membránjában, illetve a 

cianobaktériumok kromatofóráiban is megtalálhatók. 

Az utóbbi években azonban vita bontakozott ki a folyamat részleteit és a résztvevő partnereket illetőleg, miután 

kiderült, hogy az eredeti Margulis-féle elképzelés sarkkövei támadhatóvá váltak. Ezen sarkkövek közül az egyik 

legjelentősebb, hogy a szimbiózis egy prokarióta és egy „primitív eukarióta” sejt között ment végbe, melyben a 

sejtfal elvesztése és a fagocitózis voltak a kulcselemek, tehát létezett egy normális sejtmaggal és maghártyával 

rendelkező, de mitokondrium-mentes ún, “primitív eukarióta” sejt. 
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1. ábra 
Az ábrán jól látszik, hogy ez a feltételezett primitív sejt teljes maghártyával és részleges endoplazmatikus 

retikulummal is rendelkezett még a mitokondrium ősének érkezése előtt. Ebből alakult ki az élővilág 

származtatásának korábbi modellje. 
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2. ábra 

Az ábra szerint tehát volt egy jelentős időintervallum az evolúcióban, amely során léteztek “ősi anaerob 

eukarióták”, azaz olyan sejtmaggal, maghártyával és belső membránrendszerrel rendelkező sejtek, amelyekben 

nem voltak mitokondriumok. Mindez egybecseng a Föld ősi légkörére vonatkozó korábbi elképzeléssel, az 

“őslégkör teóriával”, mely szerint a korai időszakban a Föld ősi atmoszférája redukáló volt, amelyben dominált 

az ammónia (NH3), metán (CH4) és a szén-dioxid (CO2), hiányzott viszont belőle az oxigén (O2). Ezt az 

elképzelést az 1910-es években alkotta meg egymástól függetlenül egy orosz (Oparin) és egy brit (Haldane) 

tudós. Mindketten a Naprendszer legnagyobb, és egyik légkörrel rendelkező bolygója, a Jupiter légkörében levő 

gázok összetételét vizsgálták olyan távcsövekkel, amelyekkel színképelemzési módszerekkel a gázok elemzését 

és azonosítását el lehetett végezni. Mivel ott a légkörben főleg az említett gázokat találták, azt posztulálták, 

hogy az ősi Föld légköre is hasonló összetételű volt. Értelemszerű, hogy az első elméletek a korai sejtek 

energianyerésével kapcsolatban abból indultak ki, hogy mivel az őslégkör redukáló volt, nem volt oxigén a 

sejtek közelében, ezért azok kizárólag anaerob módon, fermentációval nyerték az energiát, azaz termelték az 

ATP-t, és ez a típusú energianyerés volt az ATP-gyártás domináns módja egészen addig, amíg az első 

cianobaktériumok meg nem jelentek és az oxigént termelő fotoszintetikus ATP-szintézist meg nem valósították. 

Tehát az endoaszimbionta hipotézis szerint a 2.ábrán látható „ősi anaerob eukarióták”-ból alakultak ki a késöbbi 

eukarióta sejtek, először a mitokondriummal rendelkező állati és gombasejtek, majd a másodlagos 

endoszimbiózissal az eukarióta sejt által bekebelezett cianobaktériumok rérvén a kloroplasztisszal rendelkező 

növénysejtek. Ez az elképzelés igen komoly viták forrásává vált az utóbbi időben. 

A másik igen sokat hangoztatott premissza (a szimbiózis hajtóereje az oxidatív foszforiláció révén keletkező 

energiatöbblet volt) is az ellenvélemények kereszttüzébe került. Az újabb molekuláris kutatások ugyanis nem 

adtak alapot a mitokondrium-nélküli „primitív eukariótsa” sejt létezésének, mivelhogy minden jelenleg vizsgát 

eukarióta sejtek nukleáris genomjában (azokban is, amelyekben másodlagosan elvesztették a 

mitokondriumaikat) ki lehet mutatni mitokondriális géneket.. Kiderült továbbá, hogy a fermentatív 

energianyerés egyáltalán nem ősibb és primitívebb, mint a kemiozmotikus ATP-szintézis. 

Az eredeti Margulis-féle elképzelés értelmében a kiindulási sejt valamilyen okból elvesztette sejtfalát. Ennek a 

fontos eseménynek azonban sem a miértjét, sem a hogyanját nem tudjuk meg az elképzelésből. A sejtfal igen 

fontos celluláris struktúra, amely többek között ozmotikusan is stabilizálja a sejtet és megvédi az esetleges 

ozmotikus stresszhatások következményeitől. A sejtfal elvesztése tehát igen komoly válaszút elé kellett, hogy 

állítsa a sejtet, pl. alternatív ozmoregulációs mechanizmusok (lüktető űröcske) kialakítása felé, amelyről 

azonban a teória nem tesz említést. Kövessük tovább az endoszimbionta hipotézis logikai menetét. A sejtfal 

nélküli „primitív eukarióta” sejtben a plazmamembrán betüremkedése következett be és a betüremkedett 

membránszakaszok belül lefűződve intracelluláris kompartmenteket hoztak létre. (3. ábra). 
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3. ábra 
Előfordulhatott, hogy egy ilyen kompartment körülzárta a cirkuláris DNS-molekula egyik kópiáját, és így 

alakult ki a sejtmag. Hasonló kompartmentáció eredményezhette a lizoszómák kialakulását. Később a 

kompartmentek membránjaiból fokozatosan létrejött a belső membránrendszer és a primitív citoszkeletális 

apparátus fokozatos átalakulásával létrejöttek az eukarióta sejtekre jellemző citoszkeletális struktúrák (4. ábra). 
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4. ábra 
Figyeljük meg, hogy a fokozatosan bonyolódó sejtben már megjelennek a citoszkeletális elemek, sőt megjelenik 

a peroxiszóma őse is, tehát a sejttérfogat folyamatosan nő, anélkül., hogy annak energetikai hátteréről 

valamilyen mechanizmussal tudna a sejt gondoskodni. A sejt alapvetően fagocitózissal táplálkozott és a 

környezetében élő baktériumokat fogyasztotta.. Ezt követően egy kedvező pillanatban ez a primitív eukarióta 

sejt bekebelezett egy szabadon élő baktériumot, amely szimbiontként együtt maradt a gazdasejttel, sőt abban 

tovább osztódott és így jöttek a mitokondriumok (5-6. ábrák). 
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5. ábra 

 

6. ábra 
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Ezzel új típusú (eukarióta) sejt-organizáció alakult ki, amely sikeresebbnek bizonyult, mint a korábbi prokarióta 

sejt, ebből az új sejt-típusból alakult ki a fosszilis és ma élő valamennyi állat-, növény- és gombasejt, sőt az 

egysejtű eukarióták is. A mitokondrium érkezésével a folyamat nem zárult le, cianobaktériumok 

bekebelezésével (szekunder endoszimbiózis) jöttek létre a növénysejtek (7. ábra). 

 

7. ábra 

Az eredeti hipotézissel kapcsolatban azonban problémák is vannak: 

1. A jelenleg ismert összes eukarióta sejt (még azok is, amelyek másodlagosan elvesztették a 

mitokondriumokat) nukleáris genomjában megtalálhatók a mitokondriális fehérjéket kódoló gének, tehát 

valamikor minden eukarióta sejt kellett, hogy tartalmazzon mitokondriumokat, azaz nem létezett 

mitokondrium-nélküli eukarióta sejt. Ez ellentmond az endoszimbionta hipotézis legfontosabb 

premisszájának, azaz annak, hogy a szimbiózis egy prokarióta és egy „primitív eukarióta” sejt között ment 

végbe. 

2. NNem teszi világossá, hogy a „primitív eukarióta” sejt kialakulása és belső állománya komplexitásának 

fokozatos növekedése energetikailag hogyan volt lehetséges. 

3. Azt tételezi fel, hogy az első sejt energianyerése fermentatív alapú volt, és ehhez a mitokondrium által 

szolgáltatott oxidatív folyamatok adták a szimbiózis hajtóerejét. Mint azt az “Az első közös sejt (LUCA) 

jellemzése” című fejezetben taglaljuk, ez a feltételezés nem állta ki az idők próbáját. 

E problémák megválaszolása és valószínűbb forgatókönyvek felállítása céljából több elméletet is kialakítottak a 

kutatók, közülük az egyik legnagyobb horderejű a William Martin és a magyar származású Müller Miklós által 

kifejlesztett hidrogén-hipotézis, amelyet 1998-ban publikáltak a „Nature”-ben. A hipotézis neve onnan 

származik, hogy szerintük az eukarióta sejt kialakulásának hajtóereje a metabolikus szintrófia (metabolikus 

egymásra utaltság, a partnerek felhasználják egymás anyagcsere-termékeit), melyben nem az oxigén, hanem a 

hidrogén játszotta a vezető szerepet. Az elmélet abból indul ki, hogy egy térfogatában jelentősen megnőtt 

eukarióta sejtnek igen magas az energia-igénye, hiszen kompenzálnia kell a csökkenő felszín/térfogat arányt, 

tehát az eukarióta sejt kialakulása és az energiát szolgáltató mitokondrium ősének bekebelezése szimultán 

kellett, hogy végbemenjen. Más szóval minden érv ellentmond annak, hogy mitokondrium-nélküli „primitív” 

eukarióták léteztek volna. A hipotézis kifejlesztéséhez az első lökést az archaebaktériumok felfedezése volt 
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1977-ben. Ezek a prokarióták extrém körülmények között élnek (hőforrások, extrém sós környezetek), 

amelyekről korábban az volt az álláspont, hogy az élettel összeegyeztethetetlenek. Felfedezésük után kiderült, 

hogy az Archaeák sejtfelépítésüket, metabolizmusukat és enzimatikus apparátusukat tekintve igen kevés 

rokonságot mutatnak az addig „Baktériumok”-nak nevezett csoporttal, amelyeket azóta Eubaktériumoknak 

neveznek. Néhány lényeges különbséget az alábbiakban foglalunk össze: 

1. az Archaeák membránjában speciális lipidek találhatók, amelyek három vonatkozásban is különböznek az 

Eubaktériumok membránjaiban található lipidektől: 

a/ Az Archaeákban éter-lipidek találhatók, azaz olyan lipidek, amelyekben a glicerin két szénatomja 

éterkötéssel (R-O-R) kapcsolódik egy-egy alkillánchoz, szemben az Eubaktériumokkal, ahol észter-kötéssel 

kapcsolódó lipidek vannak jelen (tehát amelyekben a glicerin két OH-csoportja és egy-egy zsírsav COOH-

csoportja között vízkilépéssel észterkötés jön létre), 

b/ Az Archaeákban a két alkillánc a glicerin sn-2 és sn-3 pozíciójához kapcsolódik, szemben az 

Eubaktériumokkal, ahol a két zsírsavlánc az sn-1 és sn-2 pozíciókat észteresíti. Emiatt a glicerin-foszfát 

csoport sztereokémiája pontosan fordítottja egymásnak a két baktérium-csoportban (enantiomerek), 

c/ az Archaeákban nem zsírsavak, hanem izoprén-egységekből álló szénhidrogén-láncok kapcsolódnak a 

glicerinhez (8. ábra). 

 

8. ábra 

2. A legtöbb Archaea sejtfalából hiányzik a peptidoglukán, bennük a sejtfalat felépítő fehérjék egy rigid réteget 

hoznak létre a sejt körül (pszeudomurein). Mindezek a különbségek hozzájárulhatnak az Archaeák 

szélsőséges tűrőképességéhez. A legmegdöbbentőbb felfedezés azonban az volt, amikor összehasonlító 16S 

rRNS-szekvencia vizsgálatokból kiderült, hogy az Archaeák közelebbi rokonságban állnak az Eukariótákkal, 

mint az Eubaktériumokkal. Az utolsó közös őssejtből (Last Universal Common Ancestor, LUCA), amely 

minden fosszilis és jelenkori élő szervezet őse, kiinduló fejlődési vonal egy ponton elágazott és egyik 

irányban az Eubaktériumok haladtak tovább, míg a másik irányban létrejött az Archaeák és az Eukarióták 

közös őse. Ez feltehetőleg egy metanogén (metánt termelő) Archaebaktérium volt. 
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A hipotézis további kimunkálásához a szerzők számba vették az eukarióta sejtekben fellehető energianyerő 

folyamatokat, amelyek a következők: 

1. Aerob körülmények között a sejtekben a mitokondriumok termelik az ATP-t kemiozmotikus úton oxidativ 

foszforiláció révén. 

2. Azokban a sejtekben, amelyek másodlagosan alkalmazkodtak az anaerob viszonyokhoz, sokszor elvesztek a 

mitokondriumok. Ezekben a sejtekben nincsenek speciális energia-termelő sejtorganellumok, hanem a 

citoplazmában fermentáció (szubsztrát-szintű foszforiláció) megy végbe. 

3. Vannak olyan anaerob körülmények között élő sejtek, amelyek rendelkeznek hidrogenoszómával, bennűk 

hidrogén-termeléshez kapcsolt ATP-termelés megy végbe. A hidrogenoszómát New Yorkban élő 

honfitársunk, Müller Miklós fedezte fel és publikálta 1978-ban. Egyes parazitikus eukarióta egysejtűek 

(Trichomonas, Guardia, Entamoeba) kettős membránnal határolt, ATP-termelő organelluma, amely 

piruvátból H2-t és CO2-t termel anaerob körülmények között. A piruvát oxidatív dekarboxilezését a 

piruvát:ferredoxin oxidoreduktáz (PFO) végzi egy ferredoxin-igényes folyamatban. A redukált ferredoxin 

oxidálását a hidrogenáz végzi, amely két protonból H2-t állít elő. A PFO működéseként termelődő acetil-

CoA-t az acetát:szukcinát CoA szintetáz alakítja tovább acetáttá és szukcinil CoA-vá, melyből a szukcinil 

CoA szintetáz működésének eredményeként keletkezik az ATP. 

 

9. ábra 

A hidrogenoszómák felfedezését követően Müller Miklós azt a lényeges észrevételt tette, hogy azok közvetlen 

közelében baktériumok találhatók az anaerob protozoa sejt belsejében. Ezekről később kiderült, hogy 

metanogén Archaeák. 
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10. ábra 
Ez a közös előfordulás nem lehet véletlen, és a közöttük feltételezett anyagcsere-termékek közvetítette kapcsolat 

adta az első lökést a hidrogén-hipotézis kifejlesztéséhez. A hidrogenoszóma ugyanis pontosan azokat az 

anyagokat termeli, amelyeket a metanogén Archaebaktérium fogyaszt (H2 és CO2). 
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11. ábra 
Tehát, ha a szimbiózis él és működik egy anaerob protozoa belsejében ma, miért ne működhetett volna 2 

milliárd évvel korábban is? Hiszen ez megmagyarázná, hogy miért volt a két sejt egymásra utalva és egy 

teljesen új értelmezést adna az eukarióta sejt kialakulásához szükséges szimbiózis mikéntjének. 

A hidrogén-hipotézis szerint az eukarióta sejtek kialakulásának kulcsmomentuma két prokarióta sejt között 

vegbemenő szimbiózis volt. A „befogadó” partner (gazdasejt) egy metanogén archaebaktérium volt, amely 

anyagcseréjét tekintve autotróf volt, a „jövevény” (szimbiont) pedig egy fakultatív anaerob (az angol eredetiben: 

versatile) eubaktérium volt, anyagcseréjét tekintve heterotróf. A metanogén Archaebaktérium egyrészt 16S 

rRNS-beli közelsége, másrészt speciális energianyerési mechanizmusa miatt került a képbe. A metanogén 

baktériumok szén-dioxidot használnak elektron-forrásként, és hidrogént használnak elektron-donorként, azaz 

tulajdonképpen a szén-dioxidot redukálják metánná. E többlépéses folyamat kezdeti lépései a citoplazmában, 

utolsó lépése viszont a membránban megy végbe, ahol a H atomokból származó elektronok kerülnek rá a végső 

elektron-akceptorra, a felszabaduló protonok pedig átpumpálódnak a membránon, létrehozva az ATP-

szintézishez szükséges kemiozmotikus proton elektrokémiai potenciál-különbséget. Az ATP birtokában felépítik 

saját szén-vegyületeiket (autotrófok), közöttük szénhidrátokat is. 

 

12. ábra 

A hidrogén-hipotézis alapján két olyan baktérium találkozott, amelyek között metabolikus függőség bontakozott 

ki. Az elképzelés szerint a két baktérium anaerob környezetben találkozott egymással, és egy darabig egymás 

mellett, de egymást nem zavarva éltek. A metanogén egy darabig a geológiai forrásból származó H2-t és CO2-t 

„fogyasztotta”, és metánt termelt a környezetének, az eubaktérium pedig (amely legnagyobb valószínúséggel 

egy α-proteobaktérium lehetett) a környezetéből felvett szerves anyagokat vagy glukózt lebontva egyrészt 

szubsztrát szintű ATP-szintézist végzett, másrészt a piruvátot hidrogenoszómaként bontotta le (azaz H2–t és 

CO2-t termelt és azokat kibocsátotta a környezetébe), és így további ATP-hez jutott (12. ábra). A geológiai 

források csökkenésével a metanogén egyre inkább „rászorult” egy, a közelébe került eubaktérium termékeire, és 

így lassanként egyre szorosabb lett a metabolikus függőség, anaerob szintrófia jött létre. 
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13. ábra 
Idővel a metanogén ráutaltsága a baktérium által termelt termékekre egyre erősebb lett, és az archaebaktérium 

egyre közelebb került az eubaktériumhoz, és egy adott pillanatban bekerült annak belsejébe. Az internalizációs 

lépés a további jelentős eltérés az endoszimbionta hipotézissel szemben. A hidrogén-hipotézis szerint ugyanis 

nem volt fagocitózis, ugyanis mindkét baktérium partnernek megvolt a saját sejtfala. Szerintük feltehetőleg a 

szimbiont termelhetett sejtfallazító, vagy -bontó enzimeket, amivel könnyen elérhette, hogy a metanogén 

baktérium sejtfala lokálisan annyira fellazult, hogy a szimbiont át tudott jutni a sejtfalon. A gazdasejt 

sejtmembránja azonban teljes egészében körülvette a bekerült szimbiontot, amely tehát egy kettős membránnal 

körülvett sejtrészecskévé vált. 

Ezután a viszonyok fokozatosan stabilizálódtak és a következő, mindent eldöntő lépés a horizontális gén-

transzfer volt, amelynek során a szimbiontból gének kerültek át a gazdasejtbe. A teória szerint először a glukóz 

felvételében és lebontásában (glikolízis) szerepet játszó enzimek génjei kerülhettek át, amelyek teljesen 

átalakították a gazdasejt metabolizmusát (14. ábra). 
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14. ábra 
A gazdasejt fokozatosan megszűnt metánt termelni, mert anyagcseréje átállt a glukóz fermentatív lebontásából 

történő energia-nyerésre, és a képződő piruvátot visszajuttatta a szimbiontnak. 

 



 Az első eukarióta sejt kialakulása 

(Laskay Gábor) 
 

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

15. ábra 
Ezt a szimbiont kezdetben fermentatív úton bontott le, de a termelődött ATP-t már a gazdasejt rendelkezésére 

bocsátotta. Ezt követően azonban a szimbiont fokozatosan átállt oxidatív anyagcserére, és anyagcseréje a 

kezdeti, hidrogenoszómára jellemző ATP-termelésből fokozatosan átállt mitokondrium-szerű ATP-termelésre. 

 

16. ábra 
Ezzel kialakult a gazdasejt és a szimbiont bensőséges kapcsolata és egy minőségileg új rendszer jött létre. 

Később a szimbiont osztódásával az új sejt egyre több energiát állított elő, ezzel megvalósulhatott a sejtméret 

növekedése, ami az Eukarióta sejtek kialakulásának következő fontos lépése volt. Ez az új sejttípus most már 

elmozdulhatott a szigorúan anaerob környezetből, és olyan területeket is meglátogathatott, ahol jelen volt az 

oxigén. Az oxidatív energianyerés révén több ATP-t tudott gyártani, ami jelentős szelekciós előnyhöz juttatta, 

azaz az új sejttípus egyre versenyképesebb lett. 

A sejtmag kialakulása. A glikolízis enzimeket kódoló gének átkerülése után idővel további gének is átkerültek 

a korábbi metanogén (most már gazdasejt) genomjába. Ilyenek voltak, pl. a lipid-bioszintézis enzimeit kódoló 

gének. A gazdasejtben szintetizálódó eubakteriális (észter-típusú) lipidek elkészülte után azonban feltehetőleg 

elveszett a „rendeltetési hely”-re vonatkozó utasítás, így membránalkotó eubakteriális lipidek szintetizálódtak 

anélkül, hogy rendeltetési helyük a sejt számára pontosítva lett volna. A citoplazmában fokozatosan 

felhalmozódó lipidek tehát spontán asszociálódtak egymással, először micellákat, majd liposzómákat, 

vezikulumokat és végül kettős lipidrétegekből szerveződő membránokat hoztak létre a sejten belül. Ezek a 

membránok körülvehették a cirkuláris DNS egyik kópiáját, és így keletkezhetett a membránnal körülhatárolt 

sejtmag, és így jöhetett létre a a maghártyával összefüggő belső membránrendszer is. 

Az eukarióta plazmamembrán kialakulása. A gazdasejt (korábbi metanogén) membránjában éter-lipidek 

domináltak, amelyek lehetővé teszik, hogy az Archaebaktériumok meg tudjanak telepedni extrém szélsőséges 

körülmények között is. Ezekben a lipidekben azonban nem zsírsavak, hanem poli-izoprén szénhidrogén-láncok 

fordulnak elő, így a belőlük felépülő membránokban nincs lehetőség a membránfluiditás szabályozására. Az új 

(immár eukarióta) sejt viszont könnyen kerülhetett olyan körülmények közé, ahol az erre való képesség 

szükséges lehetett (pl. hidegebb körülmények közé). Ekkor következhetett be az a fordulat, amelynek során 

eubakteriális (észter-típusú) lipidek váltották fel az éter-típusú lipideket és létrejött az eukarióta sejt 

plazmamembránja. Azt, hogy az ősi izoprén-tartalmú lipidek már az első eukariótákban jelen voltak, az 

bizonyítja, hogy minden jelenkori eukarióta sejtben és egyedben megvannak az izoprén-bioszintézis génjei. 
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Összefoglalva, a hidrogén-hipotézis abból a megfigyelésből indul ki, hogy mitokondrium nélküli eukarióta sejt 

nem létezett, az eukarióta sejt kialakulásának kulcslépése tehát a mitokondrium létrejötte és nem a maghártyával 

körülhatárolt sejtmag kialakulása volt. A szimbiózis két prokarióta sejt között ment végbe, annak hajtóereje, 

pedig metabolikus szintrófia volt, melyben a hidrogén játszotta a kulcsszerepet. A szimbiózis eredményeként 

létrejött új szerveződési egység (eukarióta sejt) metabolikus viszonyait, valamint a belső kompartmentek 

kialakulását a szimbiontból a gazdasejt felé irányuló horizontális gén-transzfer tette lehetővé. 

1. A 3. fejezet kérdései 

1. Mióta vannak eukarióta sejtek a Földön? 

2. Mik az endoszimbionta hipotézis pozitív vonatkozásai? 

3. Mi az endoszimbionta hipotézis legnagyobb hibája? 

4. Miért nem mitózis a baktériumok osztódása? 

5. Ki és milyen sejtekben fedezte fel a hidrogenoszómákat? 

6. Milyen anyagcserét folytat és hogyan termel ATP-t a hidrogenoszóma? 

7. Milyen reakciót katalizál a PFO? 

8. Milyen megfigyelés szolgáltatta az alapot a hidrogén-hipotézis kifejlesztéséhez? 

9. Milyen anyagcserét folytat és hogyan termel ATP-t egy metanogén Archaebaktérium? 

10. Mit jelent a „metabolikus szintrófia”? 

11. Mi a horizontális és mi a vertikális gén-transzfer? 

12. Mely gének átkerülése állította át a metanogén gazdasejt anyagcseréjét a hidrogén-hipotézis szerint? 

13. Mely gének átkerülése járult hozzá a maghártya kialakulásához a hidrogén-hipotézis szerint? 

14. Hogyan alakult ki az eukarióta sejtmembrán a hidrogén-hipotézis szerint? 

15. Mi a hidrogén-hipotézis jelentősége? 
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4. fejezet - Az organelláris genomok 
megmaradására vonatkozó 
elképzelések (Laskay Gábor) 

1. Az organelláris genomok megmaradása 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló fejezetben láttuk, hogy az eukarióta sejt újszerűsége nem annyira a 

kromatinállomány és a sejtmaghártya létrejöttében rejlik (mint azt a Margulis-féle klasszikus endoszimbionta 

hipotézis hirdeti), hanem sokkal inkább abban a tényben, hogy az eukarióta sejt egy olyan minőségileg új 

formáció, amelyben több különböző genommal és fehérjeszintetizáló apparátussal rendelkező (tehát elvileg 

autonóm) rendszer alkot egy közös, tehát összehangoltan működő egységet. Ez azért egy roppant izgalmas 

kérdés, mert az autonómia és a kooperáció elvileg egymást kölcsönösen kizáró kategóriák. Az eukarióta sejt 

mégis megvalósitja a látszólag lehetetlent, mert hierarchikus rendet alakít ki a sejten belüli genetikai állományok 

között. Fokozatosan növekvő fontosságra tesz szert a gazdasejt genomja (amit tehát mostantól nukleáris 

genomnak hívunk), az organellumok pedig fokozatosan veszítenek önállóságukból. Mindennek a hátterében egy 

meghatározó és mindent eldöntő mozzanat áll: a horizontális gén-transzfer. 

A horizontális gén-transzfer fogalma szélesebb léptékben is értelmezhető, mint sejten belüli viszonyok között, 

és általánosságban azt a jelenséget értjük alatta, amikor egy időben egymás szomszédságában létező objektumok 

között valósul meg a genetikai anyag átadása. Összehasonlításként: vertikális gén-transzfernek a generációk 

közötti (szülőtől az utód felé történő) genetikai állomány átadást értjük. 

Az evolúció korai szakaszában a horizontális gén-transzfer mind sejtek, mind a sejten belüli genommal 

rendelkező organellumok között egyaránt lényeges, gyakori és uralkodó mozzanat volt. Sőt, olyan elképesztő 

mértéket ért el, hogy pl. emberben a mitokondriális DNS mindössze 13 fehérjét kódoló gént tartalmaz, a több 

ezer további mitokondriális fehérjét kódoló gén viszont átkerült a sejtmagba (azaz a szimbiózis korábbi 

gazdasejtjének genomjába). Hasonló módon, a cianobaktériumokban található mintegy 3000 fehérjéből 

mindössze 100-150 fehérjét kódoló gén maradt meg a jelenlegi kloroplasztiszokban, a többi átkerült a 

növénysejtek nukleáris genomjába. Mindennek egyenes következménye, hogy az organellumok gyakorlatilag 

feladták az önálló létezés lehetőségét, így sem a mitokondriumok, sem a kloroplasztiszok nem képesek önállóan 

(a sejten kívül) életben maradni, hiszen a bennük található fehérjék többsége nukleáris kódolású és 

citoplazmikus transzlálódású lett. Ha ez a gén-áramlás ilyen komoly méreteket öltött, felmerül a kérdés, hogy 

vajon miért maradtak meg egyáltalán gének az organelláris genomokban és miért nem került át az összes gén, 

hiszen ezért a maroknyi gén által kódolt üzenetért önálló transzkripciós és transzlációs apparátust működtetni 

nem tűnik evolúciós szempontból ésszerűnek, tehát valami fontos oka kell, hogy legyen annak, hogy ez a 

néhány gén megmaradt eredeti helyén. Erre a fontos kérdésre többen is megkíséreltek választ adni, közülük a 

legelfogadottabb hipotézist John F. Allen publikálta 1993-ban a Journal of Theoretical Biology című 

folyóiratban „CO-location of Redox Regulation” címmel, amit azóta CORR hipotézisnek neveznek és magyarul 

kb. „Helyszínen végzett redox szabályozást” jelent. 

Abból a korábbi megfigyelésből indult ki, hogy a redox-potenciál képes a génexpresszió szabályozására. A 

szabályozást a bakteriális rendszerekből jól ismert két-komponensű rendszer végzi, amelynek egyik 

komponense (szignál szenzor kináz) az elektrontranszport-lánc közvetlen közelében, míg a másik komponens 

(válasz regulátor) a mitokondrium, vagy kloroplasztisz genomban az illető fehérjét kódoló gén promótere előtt 

helyezkedik el (1. ábra). 



 Az organelláris genomok 

megmaradására vonatkozó 

elképzelések (Laskay Gábor) 

 

 65  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.ábra 
A szenzor kináz autofoszforlálja saját magát egy hisztidin aminosavon (2. ábra), 

 

2. ábra 
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majd a foszfát átkerül a válasz-regulátor aszparaginsav-csoportjára (3. ábra). 

 

3. ábra 
Mind a mitokondrium, mind a kloroplasztisz energiatermelő organellumok, amelyek elsőrendű feladata az ATP 

előállítása. Az ATP szintézis leghatékonyabban kemiozmotikus úton valósul meg, ehhez viszont 

elektronátmeneti energiára van szükség. A fejlettebb rendszerekben az elektronátmeneti energia olyan tetemes, 

hogy az elektron-donor és –akceptor nem közvetlenül reagál egymással, hanem köztük további komponensek 

találhatók, amelyeket elektrontranszport-lánc tagoknak is nevezünk. Mindkét organellumban az 

elektrontranszport sebessége a legfontosabb a légzés, illetve a fotoszintézis hatékony lebonyolítása, 

optimalizálása és minél több ATP termelése szempontjából. Előfordulhat, hogy valamelyik elektrontranszport-

lánc komponens a működés közben meghibásodik, így miatta az egész elektrontranszport lelassul és az ATP-

szintézis hatékonysága romlik. Ilyenkor gyors beavatkozásra van szükség, amihez a leghatékonyabb, ha helyi 

(lokális) döntések meghozatalára és megvalósítására kerül sor. Ezeket a döntéseket és helyreigazításokat végző 

struktúráknak tehát ott kell lenniük a hiba közvetlen közelében, hogy gyorsan és hatékonyan ki tudják azt 

javítani. Az ilyen komponenseket kódoló gének tehát nem kerültek át a sejtmagba, hanem megmaradtak az 

organelláris genomokban. 

Allen professzor felvázolja a horizontális gén-transzfer feltételezett folyamatát is: 

1. Kezdetben valamennyi organelláris (mitokondrium, illetve kloroplasztisz) fehérjét az organelláris genom 

kódolt, és azok organelláris riboszómákon szintetizálódtak. Közülük bizonyos kitüntetett gének 

transzkripciója redox szabályozás alatt állt, mert az általuk kódolt fehérje az elektrontranszport-lánc egyik 

fontos komponense volt (4. ábra). 
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4. ábra 

2. Később valamennyi organelláris fehérjét kódoló gén átkerült a nukleáris genomba is, de megmaradt az 

organelláris genomokban is. Így minden organelláris fehérje elkészült citoplazmikus, illetve organelláris 

riboszómákon is. Ezen fehérjék közül a nem redox-regulált fehérjék nukleáris kódolása és citoplazmikus 

transzlációja volt az előnyösebb alternatíva, főleg a nukleáris genom nagyobb védettsége (hisztonok, repair 

rendszerek) miatt, így ezek a gének fokozatosan elvesztek az organelláris genomokból (5. ábra). 
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5. ábra 

3. 3/ A redox-regulált gének esetén viszont a helyi organelláris kódolás bizonyult az előnyösebb alternatívának, 

mert így az elektrontranszport sebességét közvetlenül lehet szabályozni. Emiatt ezen gének nukleáris 

változataira már nem volt szükség, tehát azok fokozatosan elvesztek a nukleáris genomból (6. ábra). 
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6. ábra 

 

A hisztidin foszforilációja 

 

Az aszparaginsav foszforilációja 

2. Az organelláris genomok szerepe 

Az organelláris (mitokondriális és kloroplasztisz) genomok igen fontos szerepet játszanak nemcsak az eukarióta 

sejtek, hanem minden eukarióta élőlény életében. Ez a szerep azonban nem mindig pozitív, hiszen a 

mitokondriumban és a kloroplasztiszban termelődnek azok az oxigén szabadgyökök (Reaktív Oxigénformák, 

ROS) is, amelyek a sejtek számára az egyik legfontosabb károsító tényezőt jelentik, mivel párosítatlan 

elektronnal rendelkező, és emiatt rendkívül reaktív molekulák. Az oxigén már alapállapotban is igen reaktív 

anyag, amit a hétköznapi életben pl. a rozsdásodás mutat. Ez a felfokozott reakciókészség az oxigén speciális 

elektronszerkezetéből következik: mivel rendszáma 8, a 8 elektronból 6 található a belső K héjon és 6 elektron a 

külső L héjon. Ez a 6 elektron azonban kevés az ideális nemesgáz-szerkezethez (8 elektron), ezért az oxigén 

mindent megtesz további elektronok befogására. Ez rendszerint igen könnyen sikerül is, pl. 1 elektron az oxigén 

molekulára kerülve szuperoxid anion szabad gyököt, 2 elektron pedig a peroxid aniont eredményezi, amelyek a 

közismert oxidatív stressz-hatások egyik legfontosabb kiindulási molekulái. Igen agresszív oxidálószerek 

(hiszen további elektront igyekeznek befogni), amelyek megtámadják a sejteket felépítő legfontosabb 

makromolekulákat: a fehérjéket, a nukleinsavakat, és a membránokban található telítetlen zsírsavakat, ezzel 

komoly károsodást és működéskiesését okozva a sejteknek. Minden sejtben magtalálható a szuperoxidot 

elimináló enzim, a szuperoxid-dizmutáz (SOD), amely tehát az egyik legfontosabb enzimatikus mechanizmus, 

ami védi a sejteket az oxidatív stresszhatások ellen. Az oxigén útját az egyatomos formától a stabil oxid anionig 

a 7-11. ábrasoron mutatjuk be. 
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7. ábra 

 

8. ábra 



 Az organelláris genomok 

megmaradására vonatkozó 

elképzelések (Laskay Gábor) 

 

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9. ábra 

 

10. ábra 
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11. ábra 

A mitokondriális genom különösen sérülékeny az oxidatív stresszorokkal (pl. szuperoxid és további oxigén 

szabadgyökök) szemben, amit annak magas mutációs rátája is mutat. Ennek okai a következők: 

1. A mitokondriális genomban fizikálisan közel található az elektrontranszport-lánchoz, amely a szabad gyökök 

keletkezésének a forrása. 

2. A mitokondriális genomban nincsenek nem-kódoló szekvenciák, így minden potenciális mutáció közvetlenül 

valamilyen kódoló szekvenciát (fehérjét vagy rRNS-t kódoló gént) érint. 

3. A mitokondriális genomot nem veszik körül hiszton-fehérjék, amelyek a nukleáris genom esetén a 

kromatinállomány kialakításán kívül hatékonyan védik is a DNS-t a károsodástól. 

4. A mitokondriális genomot nem védik repair-mechanizmusok, tehát a keletkezett nukleotid-módosulásoknak 

nincs kijavító mechanizmusa. Mindezek kompenzálásaként a mitokondriális genom többszörös (általában 6-

10-szeres) kópiában van jelen minden egyes mitokondriumban. 

A mitokondriális genomot használják fel az igazságügyi orvostanban és a kriminalisztikában, amikor a 

helyszínen vett DNS-minták szekvenciáját hasonlítják össze a gyanúsított DNS-mintájával. A mitokondriális 

DNS ugyanis többszörös kópiában van jelen minden egyes mitokondriumban, és ha figyelembe vesszük, hogy 

minden egyes sejtünkben több ezer mitokondrium található, könnyen megérthető, hogy egy helyszínen vett 

DNS-mintában jóval magasabb arányban találhatók a mitokondriális DNS-darabok, szemben a csak lépten-

nyomon jelenlévő nukleáris DNS-nyomokkal. 

 

Az oxigén speciális viselkedésének elektronszerkezeti okai 

3. Az organelláris genomok sorsa 
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Az eukarióta sejtek egyik legfontosabb tulajdonsága tehát az, hogy a nukleáris DNS-en kívül saját DNS-sel 

rendelkező organellumokat (mitokondriumok és a növénysejtekben kloroplasztiszok) is tartalmaznak, azaz 

bennük több különböző genom van jelen és működik egyszerre. A nukleáris DNS-t szokás kromoszómális 

genomnak, az organellumokban jelen levő DNS-t pedig organelláris vagy extra-kromoszómális genomnak 

nevezni. Fontos tudni, hogy az organellumok az eukarióta sejten belül is megőrizték osztódóképességüket, és 

mind a mitokondriumok, mind a kloroplasztiszok tulajdonképpen genetikai kópiák, azaz egy-egy sejten belül 

ugyanazt az információt tartalmazzák. A szerepük ezért különösen felértékelődik akkor, amikor új utód 

létrehozása következik be (szaporodás). Valójában az ivaros szaporodás is így kap értelmet a sejtbiológia 

szintjén, azaz nem más, mint a nukleáris (kromoszómális) genomok összekeveredése (rekombinációja). Ez 

azonban NEM történik meg az extra-kromoszómális genomokkal, amik tehát NEM keverednek, NEM 

rekombinálódnak, hanem megőrzik eredeti DNS-állományukat. Igen ám, de akkor mi lesz, ha különböző extra-

kromoszómális genomok alakítják ki a zigótát? Tegyük fel, hogy egy bizonyos mitokondriális DNS-szekvencia 

van jelen a petesejtben és egy attól eltérő a hímivarsejtben. Hogyan fog a zigóta működni? Rosszul, mert az 

eltérő extra-mitokondriális genomok eltérő fehérjéket kódolnak, amelyek az organellumok összehangolt 

működését lehetetlenné teszik. Mivel mind a mitokondrium, mind a kloroplasztisz bioenergetikai organellumok, 

azaz működésük alapvető a sejt és a szervezet energia-ellátása szempontjából, a sejt egyszerűen nem engedheti 

meg, hogy eltérő információt hordozó genomok egymás mellett létezzenek, ezért azt a drasztikus megoldást 

választja, hogy a két genomból csak az egyiknek ad esélyt. A másik genom egyszerűen kizáródik a zigóta-

képzés során, így annak információ-tartalma nem fogja nehezíteni a zigóta működését. 

Ismeretes, hogy mind a mitokondrium, mind a kloroplasztisz anyai öröklődésű, azaz csak a petesejtben levő 

organellumok genetikai anyaga kerül be a zigótába. A magasabbrendű növények ivaros szaporodása során a 

pollenszem (hím jellegű, vagy mikrogametofiton) nem tartalmaz kloroplasztiszokat, azok mindig a petesejtből 

származnak, azaz „anyai” (maternális) öröklődésűek. Ehhez teljesen hasonló módon anyai öröklődést mutatnak 

az állatok mitokondriumai is. Emlősöknél kimutatták, hogy a hímivarsejt sejttestében (szómájában) csak néhány 

száz mitokondrium van jelen (szemben a farokrészen elhelyezkedő több ezerrel), de a természet még ezen felül 

is „biztosra megy”, mert azt a pár száz mitokondriumot is eliminálja, azaz a zigótába nem fognak bekerülni. Az 

extra-kromoszómális genomok összeférhetetlensége adott alapot annak a teóriának, amely magyarázni próbálja 

a váltivarúságot, azaz azt a tényt, hogy az élőlények döntő többségében két nem (hímnem és nőnem) fordul elő. 

Elméleti szempontból ez nem logikus, hiszen ilyenkor a populáció két olyan részre különül, amelyeknek tagjai 

inkompatibilisek egymás között, és csak a másik „kompatibilitási csoportba” tartozó egyeddel képesek sikeresen 

szaporodni (életképes és szaporodóképes utódokat nemzeni). Ez az egyed lehetőségeit roppant módon leszűkíti, 

hiszen mindössze 1/2 (1-1/2) az esélye annak, hogy egy-egy egyed a másik kompatibilitási csoportba tartozó 

egyeddel találkozik és nem a saját nemébe, azaz kompatibilitási csoportjába tartozóval. Ha 3 nem 

(kompatibilitási csoport) lenne jelen, akkor egy egyednek már (1-1/3) = 2/3 esélye lenne egy másik nemű 

egyeddel találkozni, ha 4 nem lenne jelen, akkor az esély már (1-1/4) = 3/4 lenne, ha n kompatibilitási csoport 

lenne jelen, akkor pedig az esély 1-1/n lenne. Azaz, minél több a kompatibilitási csoport, annál könnyebb lenne 

az egyednek partnert találni a sikeres szaporodáshoz. Akkor vajon miért nem alakult ki az evolúcióban a 

sokneműség? 

Ennek megválaszolásához kanyarodjunk vissza a prokariótákhoz, amelyek között nincsenek „ivarilag” 

különböző egyedek, azaz sejtek. „Ivartalan” szaporodással szaporodnak, ami a DNS megkettőződése, majd 

megfeleződése és két teljesen azonos utódsejt létrehozása, tehát gyakorlatilag klonális (mennyiségi) növekedés. 

Bizonyos esetekben a baktériumok is képesek konjugációra, azaz plazmidokon keresztüli részleges DNS-

rekombinációra. Ugyanaz az egyed azonban lehet donor az egyik „menetben” és recipiens egy másikban, így a 

baktériumoknál nem beszélünk nemekről. Az eukariótákra viszont jellemző az „ivaros” szaporodás, amely alatt 

két sejtmag (teljes DNS-állomány) rekombinációját, új minőség létrejöttét értjük. Ez a rekombináció két olyan 

eltérő kompatibilitási csoportba tartozó egyed között megy végbe, amelyeknél ez a jelleg veleszületett és állandó 

(nincs ivarcsere). 

Az első eukarióta sejtek értelemszerűen haploidok voltak, hiszen azok a sejtek, amelyekből létrejöttek, 

ugyancsak haploidok voltak. Az eukarióta sejtekben az elkülönült sejtmag kialakulása és a valódi mitózis 

megjelenése volt a következő fontos lépés. A haploid sejtekben a mitózis során non-diszjunkció következhetett 

be, amelynek eredményeként a kromatidák nem váltak szét az anafázisban, tehát egy diploid sejt keletkezett. Ez 

a diploid jelleg először csak egyetlen sejtre koncentrálódott, amely létrejöttét követően két olyan osztódáson 

ment keresztül, amelyek között nem volt interfázis, így tudniillik azonnal vissza lehetett állítani a haploid 

állapotot (12. ábra). 
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12. ábra 
Ez a korszakalkotó jelenség volt a meiózis. Késöbb a kétszeres kromoszóma-garnitúrájú (diploid) sejt szelekciós 

előnyt élvezhetett, ugyanis ha minden génből 2 különböző allél van jelen, az esetleges hibás változatot a 

hibátlan kópia ki tudja javítani (komplementálni). 

Az első eukarióta sejtek már valódi mitózissal szaporodtak és kialakultak közöttük a kompatibilitási típusok. 

Ezeket a primitív gombákban és algákban található eltérő jellegű csoportokat még nem hívják „nemeknek”, 

hanem „szaporodási típusnak” (mating type) és + vagy – jelekkel különböztetik meg őket. Előfordulhatott, hogy 

két ilyen eltérő típusba tartozó sejt spontán egyesült, és egy új, diploid sejt jött létre. Kezdetben ez a sejt 

meiózissal azonnal osztódott, hogy a haploid állapotot visszaállítsa. Ezt a típust nevezik zigótás meiózisnak, 

amikor a zigóta az egyed életciklusának egyetlen diploid sejtje (13. ábra). 
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13. ábra 
Ezen életciklus fontos jellemzője, hogy az ivarjelleg (+ vagy –) csak a haploid sejtekben különül el, a diploid 

zigóta és a belőle fejlődő diploid test ivari szempontból hímnős. A kompatibilitási csoportok működésére, illetve 

a haploid sejtek közötti eltérő ivarjelleg sejtbiológiai determinációjára igen jó példa a Saccharomyces gombafaj, 

amelynek diploid és haploid létezési módja van. Normál körülmények között (megfelelő táplálékellátás) az 

egyébként hímnős diploid sejtek mitózissal szaporodnak. Kedvezőtlen körülmények (pl. táplálék-megvonás) 

között azonban meiózissal négy haploid sejtet hoznak létre, amelyek már ivarjelleg sztempontjából 

determináltak: közülük kettő a sejt, kettő pedig α sejt. Az a sejt csak egy α sejttel (és viszont) képes párosodni. 

A kompatibilitást biztosítja, hogy az a sejtek „a-faktor‟-t termelnek, amely jelzi az a sejt jelenlétét a szomszédos 

α sejteknek. Az α sejtek reagálnak az a-faktorra és nyúlványt növesztenek az a-faktor forrása felé. Az α sejtek 

viszont „α-faktor‟-t termelnek és bocsátanak ki, amely jelzi az α sejt jelenlétét a szomszédos a sejteknek. Az a 

sejtek reagálnak az α-faktorra és nyúlványt növesztenek az α-faktor forrása felé. Ezzel az egyszerű, de hatékony 

mechanizmussal biztosítva van, hogy csak az azonos kompatibilitási csoportba tartozó sejtek között mehessen 

végbe ivaros rekombináció (14. ábra). 
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14. ábra 

A zigótás meiózisban egyes esetekben előfordult, hogy a diploid zigóta meiotikus osztódása valamilyen okból 

elmaradt, ehelyett ez a diploid sejt mitózissal osztódott tovább és létrehozott egy diploid testet. Később ennek 

egy speciális sejtje meiózissal 4 haploid utódsejtet hozott létre, amelyeket ivarsejteknek (gamétáknak), az őket 

létrehozó sejteket pedig ivarsejt-termelő sejteknek hívunk. Ezen életciklus fontos jellemzője, hogy az ivarjelleg 

általában a diploid testben is elkülönül, a két ivart nem kompatibilitási csoportnak, hanem hím és női ivarnak 

(nemnek) nevezzük. A harmadik típusú életciklus abban különbözik ettől, hogy ott a meiózissal nem gaméták, 

hanem spórák keletkeznek (15. ábra). 
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15. ábra 
A spórák olyan haploid sejtek, amelyek mitózissal egy haploid testet hoznak létre. Ezen haploid testen jelennek 

meg az ivarszervek, bennük a haploid gaméták. Ezek fúziójából diploid zigóta keletkezik, amely mitózissal 

diploid testet hoz létre. Ennek egy speciális sejtje (spóra anyasejt) meiózissal spórákat generál. Ennek az 

életciklusnak a jellegzetessége, hogy ivari szempontból mind a haploid, mind a diploid szakasz lehet 

determinált, illetve determinálatlan. A haploid szakaszban a determinálatlan ivarjellegre példa az izospórás 

harasztok, a determináltra pedig a heterospórás harasztok. A diploid szakasz determinálatlan ivarjellegére 

jellemző az egylaki, illetve kétivarú virággal rendelkező növények (amelyek tehát hímnősek), a determináltra 

pedig a kétlaki, egyivarú virággal rendelkező növények. 

A gombák világában vannak olyan fajok, amelyek több „kompatibilitási csoporttal” (gyakorlatilag több 

nemmel) rendelkeznek, a pálmát egy Schizophyllum commune gombafaj tartja, amelyben 28000 különböző 

párosodási típus létezik. A két multi-allélikus „inkompatibilitás gén” két különböző kromoszómán található. Az 

egyik génnek több mint 300, a másiknak több mint 90 különböző allél-varációja van, tehát a lehetséges 

kombinációk száma ezek szorzata, ami 28000. Sikeres (kompatibilis) interakció csak abban az esetben megy 

végbe, ha a két sejtben mindkét lokuszon különböző allél található, aminek az esélye a nagyszámú kombinációs 

lehetőség miatt több mint 99%! De vajon miért nem általános a több kompatibilitási csoport, vagy több nem? 

Erre vonatkozóan meggyőző választ szolgáltattak a Vulva tengeri saláta megtermékenyítéskor tett 

megfigyelések. Kiderült ugyanis, hogy a geméták fúzióját követően a két eltérő ivarú gaméta mitokondriumai és 

kloroplasztiszai elpusztítják egymást, és csak az egyik „set” (az anyai) éli túl ezt a kűzdelmet. Hasonló esemény 

zajlik le a Chlamydomonas egysejtű zöldalga ivaros szaporodásakor is. A gaméták fúzióját követően a 

különböző ivarú gamétákból származó mitokondriumok és a kloroplasztiszok a másik ivarú gamétából származó 

partnerükben ún. „selective silencing”-et indukálnak, amely az illető organellumokban szelektív DNáz-ok 

aktiváláson keresztül az azokban jelenlevő organelláris DNS lebontását okozza. Mindezek alapján 

megfogalmazhatjuk, hogy sejtbiológiai értelemben az ivaros szaporodás nem más, mint az eltérő ivarú gaméták 

sejtmagjainak (nukleáris vagy kromoszómális genomok) fúziója (kariogámia). Ezzel szemben maguknak a 

nemeknek (ivaroknak) a kialakulása az egész sejt fúziója (plazmogámia). A citoplazmák egyesülése után 

azonban csak az egyik ivarú gamétából (általában az anyaiból) származó organellumok maradnak meg, a másik 

teljes egészében elpusztul. És ez az oka annak, hogy a mitokondriumok és a kloroplasztiszok miért öröklődnek 

uniparentálisan. 
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A mitokondriális genom anyai öröklődésének egyik látványos és fontos felhasználását látjuk a „Mitokondriális 

Éva” teóriában, amelyet Rebecca L. Cann publikált a Nature-ben 1987-ben. A teória kísérleti eredményeken 

alapul, amelyet mindössze 147 ember mitokondriális DNS-ének restrikciós térképezéssel történt 

összehasonlításából nyertek, akik valamennyien a jelen korban, de a Föld 5 eltérő földrajzi régiójában éltek. A 

legfontosabb megállapításuk az, hogy az összes mitokondriális DNS összehasonlítása alapján a jelenleg a 

Földön élő emberi populáció egy női személyre vezethető vissza, aki kb. 200 ezer évvel ezelőtt élt, feltehetőleg 

Afrikában. Az összes többi földrajzi régióból származó mintákban ugyanis többszörös eredetet találtak, tehát 

ezek a régiók többször is meg lettek hódítva (természetesen eltérő korokban) az embertörzsek egymást követő 

vándorlási hullámai által. 

 

A zigótás meiózis 

 

A gamétás meiózis 

 

A spórás meiózis 

4. A 4. fejezet kérdései 

1. Mennyire volt számottevő a horizontális gén-transzfer az eukarióta sejtek kialakulását követően? 

2. Hogyan képes a redox-potenciál szabályozni az organelláris génexpressziót? 

3. Mit jelent a „CORR” rövidítés? 

4. Hogy működik a két-komponensű szignalizációs rendszer? 

5. Mely gének maradtak meg az organelláris genomokban a CORR hipotézis szerint? 

6. Mit jelent az, hogy redox-regulált gén? 

7. Mit jelent az, hogy redox-regulált fehérje? 

8. Az oxigén miért hajlamos szabadgyökök képzésére? 

9. Miért oxidáló karakterűek az oxigén szabadgyökök (ROS)? 

10. Miért veszélyeztetettebb a mitokondriális genom a szabadgyökök okozta károsodással szemben, mint a 

nukleáris genom? 

11. Mire használják a mitokondriális genomot igazságügyi orvostanban és miért? 

12. A váltivarúság miért a legkedvezőtlenebb opció a partnerkeresés szempontjából? 

13. Hogyan lehet 28000 kompatibilitási csoportja a Schizophyllum commune gombafajnak? 

14. Milyen kapcsolat lehet az extrakromoszómális genomok és a váltivarúság kialakulása között? 

15. Mikor és hol élt a „Mitokondriális Éva”? 
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5. fejezet - A sejtmag és az eukarióta 
genom szerkezete és működése 
(Sass Miklós) 

1. Bevezetés 

Valamennyi élő szervezet sejtből vagy sejtekből épül fel. A sejt (latinul cella, cellula, görögül kytos, cyta) 

elnevezést először Robert Hook használta és vezette be a tudományba a XVII. században. Igaz, nem valódi 

sejteket figyelt meg parafa darabkákban, hanem azok helyét látta a parafa szöveti szerkezetében, a sejteket 

körülvevő sejtfalak között. Antony van Leewenhoek egyszerű mikroszkópot szerkesztett (két lencséből) és ezzel 

már valódi sejteket (egysejtűeket, vérsejteket, ivarsejteket) tudott vizsgálni. A XIX. század közepén Mathias 

Schleiden és Theodor Schwann fogamazták meg először azt, hogy minden élőlény szervezete sejtes szerkezettel 

rendelkezik. Nem sokkal utánuk Rudolf Virchow ismerte fel azt, hogy a sejtek kizárólag élő sejtekből, azok 

leszármazottjaiként jöhetnek létre. 

Mivel a sejtek szabad szemmel nem láthatók, azok szerkezetének megismerése csak a nagyítók, majd később 

mikroszkópok, valamint a rögzítési, beágyazási, metszési technikák tökéletesedésével párhuzamosan futhatott. 

A XX. század elejére a sejtnek már számos alkotóelemét (sejtmag, magvacska, mitokondrium, Golgi készülék) 

látták, leírták, ismerték. A szerzett ismeretkincset a sejttan (cytologia) tudományának keretében foglalták 

akkoriban össze. 

A XX. század közepétől a sejttan rohamos, mondhatni forradalmi változása következett be, ami napjainkban is 

tart. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy módszertanilag fejlődött ugrásszerűen a sejtek tanulmányozásának 

lehetősége. A szövettenyésztési, mikromanipulációs, biokémiai, de elsősorban az elektronmikoszkópos 

módszerek általánossá válása lehetővé tették a sejtek működésének tanulmányozását is. Az utóbbi két-három 

évtizedben a genetikai, molekuláris biológiai, biofizikai, fejlődésbiológiai technikák is bevonultak a sejttani 

vizsgálatok tárházába. Kialakultak, sőt mélyen beivódtak a világ szinte megszámlálhatatlanul sok laborjába a 

fény- és elektron-mikroszkópos immuncitokémiai és in situ hibridizációs eljárások is. Ezek kombinációi 

gyökeresen új ismeretek megszerzéséhez vezettek és az egész biológiai szemléletet megváltoztatták. A mai 

komplex, integratív és interdiszciplináris sejttani vizsgálatok és eredmények összességét ma molekuláris 

sejtbiológiának nevezzük 

Az emberi szem felbontóképessége 0,3 mm, ami azt jelenti, hogy a sejtek túlnyomó többsége szabad szemmel 

nem látható, nem tanulmányozható. A sejtek mérete nagy átlagban 5-50 µm közé tehető, tehát alapszerkezetük 

jól látható fénymikroszkóp alatt, aminek a felbontóképessége 3 µm. Természetesen vannak kivételesen 

nagyméretű sejtek, mint pl. a sok szikanyagot tartalmazó petesejtek, vagy a corticospinalis rendszer mozgató 

idegsejtjei, amelyek nyúlványa akár 1 méter hosszú is lehet. A sejten belüli szerkezetek (sejtszervek, 

organellumok) elektronmikroszkópban vizsgálhatók. A korszerű elektronmikoszkópok felbontóképessége 0,3 

nanométer, tehát segítségükkel akár makromolekulák, vagy azok komplexei is jól láthatóak. A sejtmag, a 

mirokondriumok, vagy a sejtek szállító hólyagocskái (vesicula), az endomembrán rendszerek nem csak 

megfigyelhetők, hanem a szerkezetük részleteiben is tanulmányozható. 

A ma élő élőlények alapvetően két nagy csoportra oszthatók, a sejtmaggal nem rendelkező prokariótákra és a 

sejtmaggal rendelkező sejt(ek)ből felépülő eukariótákra. Az eukarióta sejtre az jellemző, hogy a sejtmembrán 

(plazmamembrán) által körülhatárolt protoplazma alapvetően két részre különül: a citoplazmára és a sejtmagra 

(amit a karyoplasma tölt ki). A citoplazmában számos sejtszervecske található, amelyeket legtöbbször 

membránok (endomembránok) határolnak el a többi komponenstől. Ilyenek a mitokondriumok, a Golgi-

készülék (Golgi-apparátus), az endoplazmatikus hálózat (endoplasmaticus reticulum), a különböző funkciókkal 

rendelkező, hólyagszerű szerkezetek (vesicula). Ezeken felül minden eukarióta sejtben vannak riboszómák, 

sejtváz elemek (mikrotubulusok, intermedier és mikrofilamentumok), raktározott, felhalmozott anyagok 

(glikogén, zsírcseppek). Az említett struktúrákon kívül a citoplazma oldott kis- és nagymolekulákban gazdag 

részét szokás citosolnak (alapplazma) nevezni. 
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1. ábra Egy idealizált eukariota sejt elektronmikroszkópos vázlatrajza 

A továbbiakban az eukarióta sejt organellumainak és a sejtek fő alkotóelemeinek felépítését és működéseit, a 

működés szabályozását mutatjuk be részletesen. 

2. A sejtmag (nucleus, vagy karyon) 

A sejtmagot Boveri fedezte fel 1831-ben, tehát még a sejttan hőskorában. Ez elsősorban annak volt köszönhető, 

hogy a sejtmag az élő sejtekben jóval erősebben fénytörő, mint a környező citoplazma és így festés nélkül is 

viszonylag jól látható. Másrészt nagyon intenzíven köti a bázikus kémhatású festékeket (basofil festődésű), ezért 

a rögzített (fixált) preparátumokon is könnyű láthatóvá tenni. 

A sejtmag alakja legtöbbször gömb vagy tojásdad alakú. Mérete, formája nagyrészt követi a sejt méretét és 

alakját. A sejtmag mérete általában a teljes sejt térfogatának 10%-a lehet. A gömb vagy kocka formájú sejtekben 

a sejtmag is gömbölyded, a henger vagy orsó alakú sejtekben inkább elnyúlt tojásdad sejtmagokat láthatunk. 

Számos sejttípus rendelkezik karélyozott, elágazó vagy fogaskerékszerű sejtmaggal. 

A nucleus festődése legtöbbször márványozott mintázatot mutat. Már a korai vizsgálatok alapján is kiderült, 

hogy a sejtmag anyaga (a kromatin) kétféle állapotban van. Van egy világosan festődő, lazább szerkezetű része, 

az eukromatin, és egy sötétebben festődő, sűrűbb, tömöttebb része, a heterokromatin. E festődésnek a hátterében 

a modern vizsgálatok eredményei szerint jelentős funkcionális különbség áll, ahogy azt látni fogjuk. 

A sejtmagot a maghártya választja el a környező citoplazmától. A maghártyát két egymásba hajló membrán 

alkotja. Rajta pórusok vannak és a pórusok területén hajlik át a két lemez egymásba. A maghártya külső rétege 

folyamatosan megy át az endoplazmatikus hálózatba. Ennek megfelelően a maghártya külső lemezén 

megfigyelhetők a riboszómák, ugyanúgy, mint az endoplazmatikus hálózat membránfelszínén. A maghártya 

belső feszínéhez a lamin nevű fibrilláris fehérjékből felépülő, viszonylag rigid lemez (nuclear lamina) tapad, 

ami megtartja a nucleus formáját. A külső réteghez a citoplazma felől elsősorban intermedier filamentumok (l. 

később) által alkotott, laza, kosárszerű sejtvázhálózat rögzül. Ez a sejtmag állandó helyzetét biztosítja a 

citoplazmán belül. 
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2. ábra A sejtmag és a maghártya felépítése, a lamina nuclearis és a sejtmaghoz kapcsolódó sejtvázelemek 

A sejt DNS-tartalmának döntő többsége a sejtmagban lokalizálódik. Mai elképzeléseink szerint a sejtmag 

kialakulásának a törzsfejlődés során legalább két oka lehetett. Egyrészt a nagyon hosszú DNS molekulákat el 

kellett választani a citoplazmától és megfelelő struktúrában kellett elrendezni ahhoz, hogy egyáltalán elférjenek 

a sejtben. Másrészt az eukarióta mRNS szintéziséhez és éréséhez szükséges enzimrendszereket is a DNS 

közelében és a citoplazmatikus enzimektől elválasztva kellett tartani ahhoz, hogy megfelelő hatásfokkal 

tudjanak dolgozni. 

Az eukarióták sejtmagjában a prokariótákhoz képest óriási mennyiségű DNS található. Emberben pl. az összes 

DNS durván 6x109 nucleotidból áll. Ez a DNS-mennyiség 46 kromoszómába van becsomagolva. Egy 

kromoszómában kb. 50-250x106 bázispár hosszúságú DNS-molekula van. Ezek a molekulák (ha a DNS-szálak 

teljesen ki lennének egyenesedve) 1,2-8,5 cm hosszúak volnának. 

A DNS mennyisége nem függ össze a törzsfejlődési-fejlettségi fokkal. Emberben pl. 700x annyi DNS van, mint 

az E. coliban, de egy kétéltűben 30-100x több DNS lehet, mint egy emberben. 
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3. ábra A törzsfejlődés különböző fokain álló élőlények sejtjeiben mérhető DNS-tartalom összehasonlítása 

Az ember sejtmagvaiban levő DNS elegendő lenne akár 3 millió átlagos nagyságú fehérje kódolásához, de a mai 

felfogásunk szerint legfeljebb 30.000 funkcionális génünk van. (A Drosophilában 2.500-3.000 gént lehet 

azonosítani, ami azt jelenti, hogy kb. 10x vagyunk bonyolultabbak, mint a legyecske.) Az általános felfogás 

szerint minden DNS-szakasz, amely egy funkcionális mRNS-t hoz létre, egy génnek tekinthető. Egy-egy gén 

hossza kb. 100.000 bázispár lehet. Ugyanakkor egy átlag mRNS csupán 1.000 bázisból áll. Ma már tudjuk, hogy 

a DNS-en a rövid kódoló régiókat (exon) hosszú, nem kódoló szakaszok (intron) választják el egymástól. A 

géneknek ezen felül vannak szintén nem kódoló, de a funkció szempontjából meghatározó, ún. szabályozó 

régióik is. E funkcionális DNS-szakaszokat nagyon hosszú, egyelőre értelmezhetetlen DNS-részek választják el 

egymástól. A számítások szerint a kódoló és a nem kódoló DNS-részek aránya 1:9 lehet szinte valamennyi 

eddig ilyen szempontból tanulmányozott élőlényben. 

Ez az arány nem csak becsléseken alapszik. Megállapították az ember és az egér genomiális szekvenciájának 

összehasonlításával, hogy a nagyrészt azonos DNS-szakaszok legfeljebb a teljes DNS 10%-át teszik ki. Ennek 

az a magyarázata, hogy az élet szempontjából fontos információkat hordozó, kódoló DNS-szakaszok 

konzerválódtak a törzsfejlődés során, míg a nem kódolókban - azalatt az idő alatt, amióta a törzsfejlődés során 

elváltunk az egértől - szabadon történhettek mutációk. Az egértől 80x106 éve váltunk el. Ezalatt az idő alatt a 

nem kódoló DNS-régiókban minden tripletből két bázist érinthetett mutáció. Azaz, az egérben és az emberben 

nagyrészt azonos szekvenciájú DNS-részek lehetnek a funkcionálisak, a különböző bázissorrendűek pedig a 

nem kódoló DNS-szakaszok. Ezek aránya 1:9, ahogy azt a korábbi megfontolások is sugallták. Felmerül a 

kérdés, hogy a DNS-tartalom 90%-a miért másolódik minden szervezet minden sejtjében az osztódások során, 

ha semmiféle jelentősége nincs a szervezet működésében? Erre, sajnos, ma nincs még kielégítő válasz, de még 

elképzelés sem nagyon. 

A sejtmagban a DNS sosem önmagában, hanem számos fehérjével asszociáltan található meg, legnagyobb része 

azokra vagy azokba van csomagolva. A magfehérjéket két nagy csoportra oszthatjuk: a hisztonokra (histon) és a 

nem hisztonokra (non-histon). Hiszton fehérjék csak az eukarióta szervezetekben fordulnak elő. A hiszton 

fehérjék mennyisége a sejtmagban gyakorlatilag megegyezik a DNS mennyiségével. A hisztonok kis méretű 

fehérjék, 102-135 aminosavból épülnek fel. Lizinben és argininben nagyon gazdagok, ennek következtében az 

egész molekula pozitív töltésű. Ennek az a következménye, hogy a negatív töltésű DNS-hez erősen 
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kapcsolódnak, függetlenül annak bázissorrendjétől. Ötféle hiszton molekulát ismerünk. A H2A, H2B, H3 és H4 

hisztonok az ún. nucleosomális hisztonok (l. később). Aminosavsorrendjük, szerkezetük szinte minden 

eukariotában ugyanaz, azaz a törzsfejlődés során igen erősen konzerválódott. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 

funkciójukban szinte minden aminosav fontos szerepet tölt be. A H1 nem vesz részt a nucleosoma felépítésében, 

funkciója és szerkezete is eltér kissé a többi hisztonétól és nem annyira konzervatív a szerkezete (l. később). A 

hisztonok jelenléte és hibátlan működése létfontosságú. Ha bármelyik hisztonban mutáció okozta elváltozás van, 

a sejt elpusztul, vagy legalábbis olyan mennyiségben termel mRNS-eket, hogy nem tudja kezelni őket és a 

legtöbb működése leáll. 

A nucleosomákat Virginia Foe fedezte fel az 1970-es években. Először dekondenzálta a DNS-molekulákat, 

aminek következtében az elektronmikroszkópos képen is jól megfigyelhető, gyöngysorra emlékeztető 

szerkezetet vett fel a DNS és a hozzá asszociált fehérjék együttese. Enyhe DN-áz emésztés hatására a gyöngysor 

szétesett „gyöngyökre” és az őket összetartó „lánc” eltűnt. Ha ekkor az oldatban levő gyöngyöket magas 

sókoncentrációjú oldatba helyezte, akkor azok újabb alkotóelemekre estek szét. A fehérjefrakcióban a négy 

nucleosomalis hiszton, míg a DNS-frakcióban 146 nucleotid hosszúságú fragmentek voltak kimutathatók. 

 

4. ábra A nucleosoma és a rátekeredett DNS térbeli modellje (A), valamint a nucleosomák alapvető 

szerkezetét tisztázó kísérlet vázlata (B) 

Ezen megfigyelések és még néhány más eredmény alapján alkották meg a modellt, miszerint a négy 

nucleosomális hiszton egy korong alakú struktúrába tömörül és két korong lapjával összetapad. Erre a 

szerkezetre a DNS rácsavarodik és mintegy másfél fordulatot tesz a nucleosoma körül. A másfél fordulatnyi 

DNS-t 146 bázispár (bp) alkotja. 

A nucleosomák között 80 bp hosszúságú, ún. linker (összekötő) régiók vannak. Ezek a linker régiók sokkal 

érzékenyebbek a DN-áz emésztésre, mint a nucleosomákra csavarodott DNS-szakaszok. A nucleosomális 

szerkezet az első szintje azon mechanikai probléma feloldásának, hogy miként lehet az óriási DNS molekulákat 

egy áltagosan 5 µm átmérőjű sejtmagba begyömöszölni. A DNS a hiszton oktamerekhez nem 

szekvenciaspecifikusan köt. Úgy tartják, hogy a hisztonok felé a DNS A-T-ben gazdagabb részei, kifelé pedig a 

C-G-ben gazdagabb részei helyezkednek el. Emellett vannak olyan, hosszabb-rövidebb DNS-szakaszok, 

amelyek soha nem kötődnek nucleosomákhoz. E régiókban a gének szabályozó régiói helyezkednek el és 

nukleáz emésztésre érzékenyek. Például az SV40 vírus DNS-én a hisztonokra tekeredő részek előtt van egy 300 

bp hosszúságú szakasz, amely nem asszociálódik hisztonokkal, csak más típusú, elsősorban regulátor funkcióval 

rendelkező fehérjékkel. Ezek viszont nem védik meg a virális DNS-t a DN-áz emésztéstől. Ugyancsak 

szabályozó fehérjék kötnek a DNS linker régióihoz, amelyek kapcsolódása már szekvencia-specifikus. 

A DNS csomagolásának, tömörítésének, ún. kondenzálódásának következő szintjében a H1 hisztonnak van 

alapvető szerepe. A H1 molekulák a nucleosomákat pénztekercshez hasonlítható oszlopokba, rudakba fogják 

össze. Ezen rudak hatosával rendeződve 30 nm átmérőjű szálakba tömörülnek. 
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5. ábra A H1 hiszton funkciója a nucleosomák összetartása egy oszlop alakú szerkezetbe 

Ha csak ez a szerkezet biztosítaná a DNS kondenzálódását, akkor a számítások szerint a DNS kb. 0,1 mm 

hosszúságú lenne. Tehát még további szerkezeti változásokat kell feltételeznünk, de ennek természetéről 

kísérleti adatok még nem álnak rendelkezésre. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a nucleosomális szerkezetben levő kondenzált DNS képezi a kromatin 

erősebben festődő, nagyobb anyagtartalmú heterokromatin részét, míg a nem, vagy kevésbé kondenzált részek 

alkotják a lényegesen kisebb mennyiségű eukromatint. 
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6. ábra A heterokromatin szerkezetének, kondenzációjának egyre magasabb szintjei a nucleosomális 

rendezettségtől a kromoszómáig 

Egyes kivételes esetekben a DNS replikációját nem követi a sejt osztódása. Ha ilyenkor az utódkromoszómák 

együtt maradnak, ún. óriáskromoszómák jönnek létre. Ilyenek a Drosophila lárvális nyálmirigyében 

fénymikroszkópban is kitűnően megfigyelhető óriáskromoszómák, amelyekben 1000x több DNS található, mint 

más sejttípusok kromoszómáiban. Az óriáskromoszóma erősen és jellegzetesen struktúrált szerkezet. Rajta 

sötétebben és világosabban festődő csíkolat figyelhető meg. A sötét csíkok tartalmazzák a kondenzált állapotban 

levő heterokromatint. Ezeket „band”-nek nevezzük. Az eukromatin a világosabb, lazább szerkezetű csíkokból 

épül fel. Ezek az „interband” régiók, vagy más néven „puffok”, mert a kromoszóma itt jellegzetesen 

megvastagszik, kidudorodik. 
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7. ábra A Drosophila lárvális nyálmirigyében megfigyelhető óriáskromoszóma rajza (A), Egy kromoszóma 

részlete a „band”-ekkel és „interband”-ekkel (B) és egy puff területén a triciált uridin RNS-be való 

beépülését mutató ezüstszemcsék az autoradiogramon (C). 

A band-ek a kromoszóma 85%-át, az interband-ek a 15%-át teszik ki. A puffok száma 3-4000 közé tehető, 

amely szám nagyon jól korrelál a prediktált gének számával. Ashburner és Friström munkái alapján tudjuk, 

hogy RNS csak vagy elsősorban a puffok területén másolódik a DNS-ről. Ezt úgy igazolták, hogy a triciált 

uridin csak az interband-ekben ad jelet az autoradiogramokon, a band-ek fölött nem. Azaz új RNS-molekulák 

csak a puffok területén szintetizálódnak. Következésképp, az állat fejlődési és fiziológiai állapotának 

megfelelően aktiválódott gének a puffokban helyezkednek el. A DNS a puffok területén aktív, míg az interband-

ekben gyakorlatilag inaktív. 

A puffok megoszlása az óriáskromoszómákon jellegzetes mintázatot ad az egyedfejlődés különböző 

szakaszaiban. E mintázatot a fejlődést szabályozó hormonok (ecdyson, juvenil hormon) határozzák meg, amit 

kísérletesen nagyon jól lehet igazolni. A hormonkezelések egyes puffokat megszüntetnek, mások megjelenését 

serkentik – más szavakkal: a hormonkezelés hatására egyes gének ki-, mások bekapcsolnak. 

Kezdetben úgy tartották, hogy egy-egy puff egy-egy génnek felel meg. Ma már tudjuk, hogy egyes puffokban 

több gén is elhelyezkedhet. Ezek kifejeződését általában azonos szabályozó régiók kontrollálják. Ritka 

kivételként az is előfordulhat, hogy egy-két gén a band-ekben is aktiválódik és mRNS másolódik róla. 

Emlősökben is hasonló a helyzet. Igaz, gerincesekben nincsenek óriáskromoszómák, de az megállapítható, hogy 

enyhe DN-áz emésztés hatására a teljes DNS-tartalomnak csupán 10%-a esik szét, a többi (a nucleosomákhoz 

kötött, heterokromatinizált rész) intakt marad. Az eukromatin-heterokromatin (az aktív és inaktív DNS) aránya 

tehát 1:9 szinte minden ilyen szempontból tanulmányozott élőlény esetében. 

A sejtmagnak két alapvető funkciója van. Az egyik a DNS-replikáció a sejtosztódás S fázisában. Erről és a 

sejtosztódás folyamatáról, molekuláris mechanizmusáról, szabályozásáról egy következő fejezetben irunk. A 

sejtmag másik fő funkciója az mRNS-szintézis, azaz a aktuálisan aktív génekről való mRNS-másolás, amit 

transcriptionak nevezünk. A továbbiakban azt követjük nyomon, hogy az érett mRNS miként keletkezik, hogyan 

módosul(hat), kerül ki a sejtmagból és látja el funkcióját a citoplazmában (ezt a folyamatot összefoglalóan RNS-

processing-ként említi a szakirodalom). 
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Az RNS-szintézis nagyon aktív és nagyon szelektív folyamat. Interfázisban (az osztódások közötti időszakban) 

kb. 20x annyi bp épül be RNS-ekbe, mint a replikáció során keletkező kromoszómális DNS-ekbe. A transcriptio 

szelektivitása nagyon erős. Emlősökben a totál DNS-nek legfeljebb 1%-a íródik át működő RNS-re. Ezt a 

szelektivitást részben az okozza, hogy a DNS-nek csak egy része (10%-a) íródik át, másrészt az átírt RNS 

molekuláknak csak kis százaléka éli túl a processing-et és kerül abba az állapotba, hogy működőképesen 

kerülhessen ki a citoplazmába. 

Az egész folyamat legalább hat ponton szabályozható és szabályozott. A szintézis és a processing ezen lépéseit 

mutatja a 8. ábra. 

 

8. ábra A mRNS-szintézis és processing lépései és szabályozási pontjai 

3. Az RNS-polimerázok és a transzkripció 

Az RNS-polimerázok a transzkripció, vagyis a génkifejeződés (expresszió) kulcsenzimei. Prokariótákban az 

RNS-polimeráz hatalmas fehérjekomplex, kb. 500 kD méretű és két α, egy β, egy β1 és egy δ alegységből áll. A 

transzkripció akkor indul el, amikor az RNS-polimeráz komplex a gén promoter régiójához (a TATA boxhoz) 

kötődik. Ekkor szétnyílik a DNS két szála (ún. open komplex jön létre). Ezután a polimeráz megindul a DNS-

templát egyik szálán és elkezdi készíteni a komplementer RNS molekulát 5‟-3‟ irányban. Miután kb. 8 bp 

feltöltődött, a polimeráz δ alegysége leválik a komplexről és így lehetővé válik az elongatios faktorok 

kapcsolódása a polimeráz komplexhez. Az elongatios fehérjék a keletkező RNS nyújtva tartásához és a 

terminációhoz szükségesek. Nélkülük sok, de rövid, értelmetlen mRNS íródik át a DNS-ről. Amikor a polimeráz 

eléri a stop szignált a genomiális DNS-en, a megszintetizált RNS-sel együtt lelép a DNS-ről. 
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9. ábra A mikrobiális transzkripció lépései vázlatrajzon 

Eukarióta szervezetekben háromféle RNS-polimeráz enzim fordul elő. Az RNS-polimerázok közötti 

különbségeket az α-amanitinnel szemben mutatott érzékenységük alapján határozták meg. 

Az α-amanitin teljesen meggátolja az RNS-polimeráz II működését, amely az mRNS-ek átírását végzi. Az α-

amanitinre egyáltalán nem érzékeny az RNS-polimeráz I, ami a riboszómális RNS-ek (rRNS) átírásához 

szükséges. 
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Közepesen érzékeny az α-amanitinre az RNS-polimeráz III, amely a tRNS-ek és más kisméretű stabil RNS 

molekulák átírásáért felelős. 

Az eukariótákban az RNS-polimeráz II kapcsolódása a promoterhez önmagában nem elegendő a transzkripció 

beindulásához. Itt szükséges az is, hogy az „általános transzkripciós faktorok” (general transcription factors) is 

kapcsolódjanak a gén promoteréhez, ill. az RNS polimeráz II-höz. Az általános transzkripciós faktorok részben 

segítik az RNS-polimeráz II kötödését a DNS-hez, részben pedig aktiválják azt. A folyamat első lépése a TFIID 

(transzkripciós faktor II D) kapcsolódása a promoter TATA box régiójához. Ez mintegy 25 bp-ral feljebb van a 

génen, mint a starthely maga. Amint a TFIID a DNS-hez kötött, az RNS-polimeráz II, valamint a többi általános 

transzkripciós faktor is képes a promoterre telepedni. Először a TFIIB követi a TFIID-t, és szintén a TATA 

boxhoz kapcsolódik, majd az RNS-polimeráz II maga kapcsolódik a komplexhez. Az RNS-polimeráz II-höz fog 

asszociálódni a TFIIE, TFIIF és a TFIIH. Ez utóbbi egy protein kináz, amely több helyen foszforilálja az RNS-

polimeráz II-t, ami éppen ezáltal lesz képes beindítani az átírást. 
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10. ábra A transzkripció folyamata eukariota sejtekben 

Egy gén RNS-re átírható részéhez (transcription unit) eukariótákban nem csak egy, hanem nagyon sok általános 

transzkripciós komplex köthet, szépen sorba rendezve (ezt nevezzük iniciációs frekvenciának). Ennek 

jelentősége az, hogy egyszerre sok mRNS íródik át, ami nagyon élénk mRNS-szintézist tesz lehetővé. 

 

11. ábra Az iniciációs frekvencia és a DNS DN-áz hiperszenzitív szakaszainak bemutatása vázlatrajzon 

Mint korábban láttuk, a DNS heterokromatinizált része, azaz a nucleosomákra tekeredett része inaktív. Ezekhez 

a részekhez az általános transzkripciós faktorok nem tudnak hozzákapcsolódni. A transzkripciós komplex csak 

ott tud kialakulni, ahol a DNS nem kapcsolódik a nucleosomákhoz. Azt is láttuk korábban, hogy a 

nucleosomákhoz nem kötődő DNS sokkal érzékenyebb a DN-áz emésztésre, mint a heterokromatinban ülő 

részei. Számos kísérlet igazolta azt, hogy az aktív, átírható gének szabályozó régiói éppen ezekben a DN-ázra 
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érzékeny, ún. DH (DN-áz hiperszenzitív) kromatinstruktúrákban ülnek. A DH kromatinstruktúrák többféleképp 

alakulhatnak ki. Egyrészt igazolták azt, hogy vannak olyan szövetspecifikus, non-histon fehérjék, amelyek 

szekvenciaspecifikusan kötnek egyes gének szabályozó régióihoz, és nem engedik a nucleosomális szerkezet 

felépülését, azaz gátolják a DNS hisztonfehérjékhez való kapcsolódását. Más esetekben azt tapasztalták, hogy a 

transzkripciós faktorok között vannak olyan specifikus működésű fehérjék, amelyek az általános transzkripciós 

komplexhez kötve destabilizálják a nucleosomákat és leválasztják őket a DNS-ről. Tehát a DNS 

dekondenzációját ebben az esetben maga a transzkripciós komplex okozza. A nucleosomák leválasztásának a 

leggyakoribb változata az, amikor a génműködést szabályozó (serkentő) fehérjék egyikéhez ún. hiszton-acetil-

transzferázok kötődnek. Ez utóbbi enzimek acetilálják a nucleosomákban ülő hisztonokat és ezzel elősegítik 

azok leválását a DNS adott szakaszáról. A nucleosomális szerkezet ezen átalakulását nevezzük kromatin 

remodellingnek. 

Más kísérleti eredmények a fentiekkel szemben azt igazolták, hogy a kromatinszerkezetet nem egyszerű 

átrendezni, sőt a heterokromatin állomány a vele szomszédos gének átírását, aktivitását nagyon erősen 

befolyásolja. Élesztőben a fehér színt meghatározo gént áthelyezték a heterokromatint tartalmazó telomérák 

közelébe és azt tapasztalták, hogy minél közelebb kerül a telomérához a fehér színt meghatározó gén, annál 

inkább gátlódik a működése; az élesztő annál pirosabb lesz. Hasonló eredményekre jutottak Drosophila esetében 

is. Az erősen heterokromatinizált régiók itt is gátolják a környezetükben levő gének aktivitását és ez a gátlás a 

fizikai közelséggel arányosan erősödik. A jelenséget „position effect”-nek nevezzük. 

1979-ben fedezték fel, hogy az eukariota gének átíródásához nem elegendő az, hogy a generalis transzkripciós 

komplex hiba nélkül kapcsolódik a gén promoter régiójához. Az átíráshoz, a gén aktivációjához az is szükséges, 

hogy a gén előtt vagy mögött elhelyezkedő serkentő, erősítő, ún. „enhancer” régiókhoz a megfelelő szabályozó 

fehérjék kötődjenek és ezek az enhancer régiók közvetlen kapcsolatba kerüljenek az adott gén promoter 

régiójával. Az enhancer régiók és a promoter között „spacer” szekvenciaelemek vannak. 

 

12. ábra A génműködést szabályozó régiók és az azokhoz kapcsolódó szabályozó fehérjék, valamint az 

általános transzkripciós faktorok elhelyezkedése a genomban 

Az enhancer (regulációs) DNS-szakaszokhoz szabályozó fehérjék kötődnek. Ezek lehetnek serkentők és gátlók 

egyaránt. Az, hogy egy szabályozó szekvencia éppen serkenti vagy gátolja az adott gén átíródását, az attól függ, 

hogy hozzá aktuálisan milyen természetű szabályozó fehérjék kötődnek. A génműködést szabályozó fehérjék kis 

mennyiségben termelődnek és szekvenciaspecifikusan kötődnek a szabályozó régiókhoz. Sokan úgy gondolják, 

hogy a szabályozó regió(k) fizikailag is kapcsolatba lépnek a promoter régióval úgy, hogy a DNS egy vagy több 

hurkot vet. 
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13. ábra Egy rajz a génműködést szabályozó régióknak a promoterhez való fizikai kapcsolódásáról 

A fentiek értelmében arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy egy gén kifejeződése (expressziója) 

elsősorban attól függ, hogy a szabályozó régióihoz milyen szabályozó fehérjék kötődnek. A szabályozó fehérjék 

a sejtmag alapállományában egymással komplexeket alkotnak és ezek hatása attól függ, hogy aktuálisan milyen 

szabályozó fehérjék vannak bennük. Azt, hogy egy komplex serkenti vagy gátolja a gén kifejeződését, a 

szabályozó fehérjék kombinációja határozza meg. Nem lehet tehát kijelenteni, hogy melyik szabályozó fehérje 

serkentő, melyik gátló hatású, mivel ezt az határozza meg hogy milyen más szabályozó fehérjékkel alkot 

komplexet. A rendszer működését az even skipped (eve) gén példáján mutatjuk be. Az eve a Drosophila 

szelvényezettségét meghatározó pair rule gének közé tartozik és minden második parasegmentumban fejeződik 

ki, azaz hét expressziós sávja van a fejlődő embrióban (a syncytialis blastoderma stádiumban). Az eve génnek 

igen nagy, kb. 20.000 bp hosszúságú regulációs része van. Ebben hét modult azonosítottak - amelyek szerkezete 

nagyjából hasonlít egymáshoz - a hét expressziós csíknak (embrionális szelvénynek, parasegmentumnak) 

megfelelően. Közülük a 2. szelvény regulációs modulját izolálták és mögé egy riporter gént kapcsoltak. Ezt a 

konstrukciót viszajuttatva az állatokba azt tapasztalták, hogy a riporter gén (Gal4) csak a 2. szelvényben 

expresszálódott, a regulációs szakasznak megfelelően. 
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14. ábra Az eve gén 2. szabályozó moduljának ellenőrzése alatt kifejeződő riporter gén expressziós 

mintázata a fejlődő embrióban 

Ennek a szabályozó modulnak a további, részletes analízise bizonyította, hogy benne öt olyan szakasz van, 

amely a bicoid szabályozó fehérjét (morfogént), egy, amelyik a hunchback fehérjét, három, amelyik a Krüppel 

nevű szabályozó fehérjét és három, amelyik a giant morfogént köti. Azt is bizonyították, hogy a bicoid és a 

hunchback serkenti, a Krüppel és a giant gátolja az eve kifejeződését. E négy morfogén koncentrációja 

határozza meg, hogy az eve mikor és hol jelenjen meg a fejlődés során. 
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15. ábra A eve gén 2. szabályozó moduljához kapcsolódó szabályozó fehérjék (morfogének) száma és 

megoszlása 

Azt is megállapították, hogy a gén kifejeződéséhez szükséges mindkét serkentő morfogén jelenléte, de már az 

egyik gátló hatású szabályozó fehérje elegendő a gén kifejeződésének gátlásához. Mint az ábrán látszik, a négy 

pozicionális morfogén (génműködést szabályozó fehérje) csak és kizárólag a 2. embrionális testszelvényben van 

jelen ebben a kombinációban, tehát az adott szabályozó régió kontrolja alatt csakis itt fejeződhet ki. 

 

16. ábra Az eve kifejeződését szabályozó morfogének koncentrációja a lárvális szelvényekben 

A DNS-ről átíródott primer mRNS mindkét vége módosul. Ha ezek bármelyike nem zajlik le vagy hibás, akkor 

a keletkezett transzkript lebomlik még a sejtmagban. Valamennyi mRNS 5‟ végén egy „cap” (sapka) keletkezik. 

Először egy Gp rakódik fel GTP-ből az 5‟ végre, majd a bázis maga és a ribóz is foszforilálódik egy-egy helyen. 

Ez a „capping” védi meg az mRNS-t a degradációtól. (Ha in vitro csinálunk RNS-szintézist, a capping nélkül e 

rendszerben is elveszítjük az összes átírt RNS-ünket.) 
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17. ábra A capping folyamatrajza 

A primer mRNS 3‟ végén egy AAUAAA szekvencia van, kb. 10-30 bp távolságra upstream a hasítási (leválási) 

helytől. Mikor a frissen szintetizálódott RNS-molekula leválik a DNS-polimeráz komplexről, egy enzim 100-

200 A-t épít fel a 3‟ végére. Ezt nevezzük polyA-tail-nek (poliA-farok). A polyA-tail nélküli mRNS-molekulák 

nem jutnak ki a sejtmagból a citoplazmába, ha véletlenül mégis kijutnak, akkor a citoplazmában azonnal 

elbomlanak, ha pedig nem bomlanak el, akkor sem tudnak riboszómákhoz kapcsolódni, tehát biológiai 

funkciójuknak nem tudnak eleget tenni. 

Az 1970-es években már több gént (ovalbumin, β-globin) és a róluk másolódó mRNS-t is ismertek, és 

mindenkinek feltűnt, hogy a gén és a róla átíródó primer transzkript jóval nagyobb (átlag 7000 bp hosszúságú), 

mint az érett, funkcióképes mRNS (ami durván 1500 bp hosszú). Az is kiderült, hogy az mRNS mindkét vége ép 

marad, tehát valahonnan a molekula közepéből tűnik vagy tűnnek el részek az érés (processing) során. Erre utalt 

az a megfigyelés is, hogy a pulzusszerű uridin jelölésnek csupán 5%-a mutatható ki a citoplazmában, azaz 

jelentős része eltűnik még a sejtmagban. Amint a DNS és RNS szekvenciák összehasonlítása lehetővé vált, 

kiderült, hogy szinte minden primer mRNS-ből kivágódnak egyes szakaszok és nem jelennek meg az érett 

mRNS-ekben. A kivágódó, hiányzó részeket intronoknak, a kivágódás (splicing) után megmaradókat exonoknak 

nevezték el. 
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18. ábra Az intronok és az exonok elhelyezkedését szemléltető ábra az ovalbimin gén példáján 

Az eukarióta sejtekben az elkészült primer mRNS gyakorlatilag azonnal fehérjékhez kapcsolódik, rájuk 

csavarodik. E fehérjék hatalmas komplexeket alkotnak, amelyek átmérője 20 nm körül van, tehát kitűnően 

megfigyelhetők az elektronmikroszkópos preparátumokon. Ezen komplexek több helyen és nagy 

valószínűséggel szekvenciaspecifikusan kötnek az RNS-molekulákhoz. Ezzel egyrészt megvédik az mRNS-eket 

a lebomlástól, másrészt ezen fehérjekomplexek egyes tagjai bizonyosan részt vesznek az intronok 

kivágódásában. Ezért e fehérjék együttesét spliceosomának nevezzük. A komplexben vannak olyan fehérjék, 

amelyek az intronok 5‟ határán levő Gn szekvenciákat, mások pedig a 3‟ végen levő AG szekvenciákat ismerik 

fel. A komplex más tagjai e két fehérjét egymás mellé húzzák. Ezzel fizikai kapcsolatba kerül az intron két vége 

is, aminek következtében az intron egy hurokszerű struktúrát fog alkotni. Ugyancsak a fehérjekomplexhez 

tartoznak azok az enzimek, amelyek elvágják az RNS-t az exon-intron határokon. Végül a komplex következő 

tagja összeforrasztja (ligálja) a két exon 5‟-3‟ végeit. A hurokba rendeződött intronok pedig leesnek a 

spliceosomákról és lebomlanak a sejtmagban. 
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19. ábra A splicing és a spliceosomát alkotó egyes fehérjék működése a splicing során 

Ha a spliceosomáknak bármelyik tagja, alegysége pl. mutáció következtében nem működik helyesen és az 

intronok nem vágódnak ki a mRNS-ekből, akkor azok benn maradnak a sejtmagban és soha nem tudnak kijutni 

a citoplazmába, azaz nem tudják funkciójukat ellátni. 

Megjegyzendő az is, hogy a splicing folyamata gyakorta úgy módosul, hogy az érett mRNS-be nem kerül be az 

összes exon, hanem egyesek hiányoznak belőle. Ez az ún. alternatív splicing jelensége. Következménye az, 

hogy az ilyen mRNS-ekről más funkciókkal rendelkező fehérjék másolódnak. Azaz egy gén több, sokszor 

merőben különböző sejtműködésekhez szükséges fehérjét hozhat létre az alternatív splicing segítségével. 

Amennyiben a capping, a polyA-farok felépítése és a splicing hibátlanul lezajlott a sejtmagban, a létrejövő 

mRNS képes kijutni a sejtmagból a citoplazmába. Nyilvánvaló, hogy ez a magpórusokon keresztül történik. 

Egy sejtmag maghártyáján átlagosan 1000-3000 pórust lehet látni az ultrastruktúrális képen. A magpórus nem 

egy egyszerű nyílás, lyuk a maghártyán, hanem összetett struktúra. A felépítésében és a rajta keresztül zajló 

transzportfolyamatok szabályozásában mintegy 100-féle fehérje vesz részt. A magpórusnak van egy központi, 

hidrofil csatornája, amelyen keresztül a pórus átmérőjénél kisebb, vízoldékony molekulák szabad diffúzióval 

cserélődhetnek a sejtmag és a citoplazma terei között. Az 5 kiloDaltonnál (kD) kisebb molekuák számára a 

magpórus nem jelent akadályt. A 17 kD méretűek 2 perc alatt cserélődnek ki, míg a 40 kD nagyságúak 30 perc 

alatt. A 60 kD-nál nagyobbak számára a pórus már átjárhatatlan. A nagyméretű molekulák csak a 

pórusfehérjékhez kötve, azok segítségével juthatnak át a póruson. Mindezen adatok alapján a magpórus 

átmérője 9 nm-nek adódik, tehát sokkal kisebbnek, mint amekkorának az elektronmikroszkópban látjuk. 

A magpórus fehérjéi számos csoportba sorolhatók: 1. oszlopos fehérjék, amelyek a pórus falát alkotják 2. 

lumináris fehérjék, amelyek a pórus ürege felé nyomulnak be 3. kapcsoló fehérjék, amelyek az előbbieket a 

maghártyához rögzítik 4. gyűrűfehérjék, amelyek a citoplazma és a sejtmag belseje felé is egy-egy gyűrűt 

képeznek 5. fibrilláris fehérjék, amelyek hosszú fonalakat alkotnak mind a sejtmag tere, mind a citoplazma felé. 

(A citoplazmatikusak kosárszerűen összefonódnak.) 
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20. ábra A magpórusokat alkotó fő fehérjetípusok elhelyezkedése a pórusban (A) és a pórusfehérjék 

alkotta szerkezet vázlata (B) 

Az érett mRNS-ek a magpórusokon keresztül nagy valószínűséggel fehérjék segítségével jutnak át. A 

spliceosomáktól transzportfehérjék veszik át őket, majd a citoplazmában más fehérjékhez kötődve jutnak ki. Ott 

ismét más fehérjék játszanak szerepet a riboszómákhoz való jutásukban. A mai felfogás szerint tehát az mRNS-

molekulák a keletkezésüktől a felhasználásukig végig fehérjékhez kötve vannak a sejtben. 
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21. ábra Az mRNS kijutása a sejtmagból a magpóruson keresztül 

A citoplazmába kijutó mRNS-ek a riboszómákhoz szállítódnak és azokhoz kötődnek a polyA-farok 

segítségével. Életidejük a citoplazmában változó. Vannak egészen rövid életidejűek, amelyek csak percekig 

maradnak működésképesek (pl. hisztonok mRNS-ei). Mások 30-60 percig működnek (pl. növekedési faktorok, 

szabályozó fehérjék mRNS-ei). A harmadik csoportba tartoznak a struktúrfehérjék és az enzimek mRNS-ei. 

Ezek 10-12 óráig életképesek. Az életidő meghatározásában a poly-A faroknak van döntő szerepe. A 

citoplazmában a polyA-farok folyamatosan bomlik, rövidül. Ha 10-30 A-nál rövidebb lesz, akkor az egész 

mRNS lebomlik. Azokra az mRNS-ekre, amelyekre hosszabb ideig van szükség, a sejt újabb és újabb A-kat 

kapcsol, így folyamatosan hosszan tartja a polyA-farkat. Petesejtekben ez a mechanizmus nem működik. A 

petesejtekből hiányzik a polyA-farkat lebontó apparátus, ezért az anyai eredetű mRNS-ek nagyon hosszú ideig 
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(napokig, hetekig) is életképesek maradnak. Amikor a fejlődés során az egyes meghatározott anyai eredetű 

mRNS-ekre szükség van, akkor a petesejt azokra hosszú poly-A farkat szintetizál. 

Egyes mRNS-ek (főként fejlődésszabályozó fehérjék mRNS-ei) határozott lokalizációt mutatnak a sejten belül. 

Ezeken olyan nem transzlálódó szekvenciák vannak, amelyek a molekulát a sejtvázhoz kötik és így biztosítják 

jellegzetes lokalizációjukat a sejtben (pl. bicoid). 

4. A 5. fejezet kérdései 

1. Milyen okai lehetnek annak, hogy az Eukariota sejtek sejtmag nélkül életkeptelenek? 

2. Miért alakulhatott ki a törzsfejlődés során a sejtmag? 

3. Mit nevezünk nucleosomának? 

4. Mi különbözteti meg az eu- és a heterokromatint, felépítését és funkcióját tekintve? 

5. Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a DNS-ről átíródott RNS ki tudjon lépni a sejtmagból? 

6. Milyen faktorok, hogyan szabályozzák az mRNS szintézist a sejtmagban? 

7. Mit nevezünk spliceosomának? 

8. Rajzolja fel a magpórus felépítését! 

9. Mi szükséges ahhoz, hogy egy mRNS ki-, vagy egy fehérje bejusson a sejtmagba? 

10. Mi(k) határozza(k) meg egy mRNS féléletidejét? 

11. Hogyan lehet kísérletesen igazolni, hogy a DNS-nek mely részei „értelmesek”? 

12. Milyen lépések szabályozhatók az mRNS érése során? 

13. Mit nevezünk transzkripciós faktornak, hogyan, mire hatnak? 

14. Mit nevezünk RNS csendesítésnek? 
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6. fejezet - Transzport az 
endoplazmatikus retikulumba és a 
membránok biogenezise (Lippai 
Mónika) 

1. Bevezetés 

Valamennyi sejt juttat fehérjéket a környezetébe, soksejtű szervezetekben pedig találhatóak olyan sejttípusok, 

amelyeknek ez a fő feladata. Ezek az úgynevezett kiválasztó vagy szekréciós sejtek kiválóan alkalmasak voltak 

a fehérjéket a sejten kívülre szállító apparátus megismerésére és vizsgálatára, miután az általuk termelt fehérjék 

többsége a szekréciós utat járta végig. Az első kísérleteket a hasnyálmirigy emésztőenzimeket termelő acinus 

sejtjeivel végezték, radioaktívan jelölt aminosavak felhasználásával, ami lehetővé tette a sejtek által nagy 

tömegben termelt szekréciós fehérjék útjának követését. 

Gyorsan fény derült arra, hogy valamennyi kiválasztandó fehérjét az endoplazmatikus retikulum (ER) felszínén 

lokalizálódó riboszómák szintetizálják, így az út első állomása mindig az ER. Onnan továbbhaladva a fehérje 

vezikuláris transzport segítségével járja végig a Golgi-készülék ciszternáit, ahonnan szintén lefűződő 

vezikulákban jut el végül a plazmamembránig, hogy exocitózissal kiürüljön az extracelluláris térbe. Ebben a 

fejezetben először azt ismertetjük, hogyan kerülhet egy fehérje a citoplazmából az ER lumenébe. Annál is 

inkább, mert ugyanezzel a lépéssel kezdődik a Golgi-készülékben és a lizoszómákban működő rezidens fehérjék 

vándorlása is - nem is beszélve az ER lumenének saját fehérjéiről. Ezen kívül nemcsak a vízoldékony, de a 

membránokban lokalizálódó fehérjék is ezt az utat követik. Először az ER membránjába integrálódnak, majd 

innen szállítódnak tovább végső rendeltetési helyükre, az endomembrán rendszer többi tagjához, vagy a 

plazmamembránba. 

Ahogy erről már korábban szó esett, a citoszol és az ER tere nem ekvivalens – már csak evolúciós szempontból 

sem: az ER lumene a külső környezet befűződésével alakult ki (7. fejezet 1. és 2. ábra). Ha arra gondolunk, 

hogy az ER kálcium-raktárként is szolgál, rögtön nyilvánvaló: a sejt számára végzetes lenne, ha tere szabadon 

közlekedne a citoplazmával. Így ebben az esetben is szigorúan szabályozott csatornán keresztül zajló 

transzlokációról beszélhetünk. 

Az ER-be történő fehérjetranszport vizsgálatát nagyon megkönnyítette, hogy ez a sejtalkotó - annak ellenére, 

hogy teljesen behálózza a citoplazmát - egyszerűen izolálható. A sejtek homogenizálása során ugyanis kicsi, 

nagyjából egyforma méretű vezikulákba, az úgynevezett mikroszómákba oszlik szét, amelyeket centrifugálással 

könnyen el lehet különíteni a többi sejtalkotótól. A mikroszómák topológiailag megegyeznek az ER-rel, és a 

lumenükben lejátszódó biokémiai reakciók is ekvivalensek azokkal, amelyek az ER-ben zajlanak le. 

Az ER-be transzlokálódó fehérjéhez már a transzport folyamán is enzimek kapcsolódnak, és különböző 

módokon alakítják szerkezetét. Ezek a módosítások elsősorban arra szolgálnak, hogy elősegítsék a stabil 

harmadlagos, negyedleges struktúra kialakítását, illetve biztosítsák a sejtfelszínre jutó fehérjék egyedi karakterét 

specifikus cukoroldalláncok rákapcsolásával. Mindemellett a szekréciós- és membránfehérjék utazása során ez 

az utolsó állomás, ahol egy igen szigorú minőségellenőrzés is zajlik: ha bármilyen jel arra utal, hogy nem jött 

létre a megfelelő térszerkezet, a fehérje degradációra ítéltetik. 

A sejt növekedéséhez és osztódásához elengedhetetlen a sejtet és az organellumokat határoló membránfelszín 

gyarapodása, és az ehhez szükséges megfelelő mennyiségű membrántöbblet biztosítása. Ahogy később látni 

fogjuk, új membrán szintézise – akár fehérje-, akár lipidkomponensekről van szó – csak már létező 

membránfelszín növelésével történhet meg, mert integráns membránfehérjéket igényel. Az endomembrán 

rendszer és a sejthártya membránfehérjéinek ER-ben zajló szintéziséről ebben a fejezetben olvashatunk; az 7. 

fejezet bemutatja, hogyan jutnak a peroxiszómába részben, a mitokondriumba teljesen ER-független úton, a 

citoszolból a membránfehérjék. Az utolsó alfejezet a membránok biogenezisén belül az ER de novo 

lipidszintézisével kapcsolatos ismereteket foglalja röviden össze (a lebontó folyamatokból kiinduló, nem ER-

hez kötött lipidszintézist nem tárgyaljuk). 
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2. A fehérjék útja az endoplazmatikus retikulumba 

2.1. Transzport az ER lumenébe 

2.1.1. A szolubilis fehérjéket az ER belsejébe irányító szignál 

Az izolált mikroszómákkal végzett vizsgálatoknak köszönhetően az első, még a 70-es évek elején felfedezett, 

fehérje-lokalizációt meghatározó szignál éppen az ER-be irányító szekvencia volt. Az ER-jel a fehérjék N-

terminálisán található 16-30 aminosavból álló szakasz. A pontos összetétel változó, inkább az aminosavak 

tulajdonsága és helyzete meghatározó: 1-2 pozitív töltésűt közvetlenül 6-15 hidrofób aminosav követ, és ez a 

hidrofób „mag” elengedhetetlen a jel felismeréséhez (1. ábra). 

 

1. ábra Az endoplazmatikus retikulum (ER) lumenébe irányító jel és receptora. A „színkód” megfelel a 2., 3. és 

4. ábrákon alkalmazottnak. A: Az ER-lokalizációs szignál a fehérje N-terminálisán található, 1-2 pozitív töltésű 

aminosavat követő hidrofób szakaszból áll. A rajzon az ER membránjában lokalizálódó peptidáz (lásd . ábra) 

hasítási helye is látható. B: , Az SRP (signal recognition particle) szerkezete és doménjei: halványlilával az 

RNS, pinkkel a fehérjealkotók vannak feltüntetve. 
Az ER-szignál szükséges és elégséges a fehérje transzportjához: hiányában egy szekréciós fehérje a citoszolban 

marad, ha pedig mesterségesen egy normálisan máshol működő fehérje N-terminálisába építik, elérhető, hogy az 

az ER lumenébe kerüljön. A kísérletek során az is kiderült, hogy a fehérjék teljes szintéziséhez szükséges a 

mikroszómák jelenléte; sőt, a transzláció az első kb. 70 aminosavnyi fehérjerészlet szintézise után a 

mikroszómák felszínén folytatódik, egyenesen a belső térbe (valójában ekkor még csak körülbelül az első 30-40 

aminosav érhető el a készülő fehérjéből a citoszol felől, a többi a nagy alegység csatornájában van). 

Mikroszómák nélkül, szabad riboszómákon ugyan elkészül a fehérje, de utólag már sohasem juthat be a 

lumenbe. Ezért ezt a folyamatot kotranszlációs transzlokációnak nevezték el. A vizsgálatok során az is kiderült, 

hogy a szabad riboszómákon kialakult, a mikroszómákon kívül rekedt fehérjével szemben a lumenbe jutottak 

rövidebbek, éppen a szignál hasítódik le róluk. 

2.1.2. A riboszóma útja az ER felszínére 

A fentebb bemutatott sejtmentes transzport-rendszer segítségével az ER-be vezető útvonal többi komponensét is 

sikerült izolálni. Bár a transzláció, mint minden esetben, szabad riboszómán kezdődik, az N-terminális szignált 

az élő sejtben még a fehérje szintézisének legelején (amint a szignál kijutott a riboszóma felszínére) felismeri 

specifikus receptora. Ez a szolubilis receptor az SRP (signal recognition particle) ribonukleoprotein, amely egy 

300 nukleotidnyi RNS „vázra” kötődött hat fehérjéből áll. Az ER-szignál egy hidrofób zsebbe illeszkedik, az 
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SRP egy másik doménje pedig akadályozza a további transzlációt, mert az elongációs faktor helyére köt be (1. 

és 2. ábra). Így a további fehérjeszintézis mindaddig igen lassú, míg az SRP nem kötődik az ER membránjában 

található, két alegységből álló SRP-receptorhoz. Ez nagyon „praktikus” lépés, mert dajkafehérjék nélkül is 

megakadályozza, hogy a fehérje frissen szintetizálódó N-terminálisa a transzlokációt gátló kompaktabb 

térszerkezetet vegyen fel (emlékeztetőül: a mitokondriumba jutó fehérjék csak chaperonok segítségével tudják 

megőrizni „kitekeredett” szerkezetüket – lásd 7. fejezet). A riboszómához csatlakozott SRP és receptorának 

kölcsönhatása akkor igazán tartós, ha mind az SRP (egyik fehérjekomponense révén), mind az SRP-receptor 

GTP-kötött állapotban van. 

Az SRP és az SRP-receptor interakciója egyrészt pozicionálja a riboszómát az ER felszínére, másrészt lehetővé 

teszi a transzláció folytatását. Ugyanakkor kötődésük hatására hatékonyan hidrolizálják GTP-jüket, és ez az a 

lépés, amely lehetővé az SRP leválását a riboszómáról és a receptorról (2. ábra). 

 

2. ábra Az ER-szignált tartalmazó fehérje útja az ER lumenébe. Az SRP a citoszolban kötődik az általa felismert 

hidrofób szekvenciához, megállítja a transzlációt és az ER citoszolikus felszínén található membránreceptorhoz 

kötődik. Mind a receptor, mind az SRP hidrolizálja GTP-jét és elválnak egymástól; eközben a riboszóma 

illeszkedik a csatornára (transzlokon). A szintézis folytatódik, az N-terminális szignál levágódik, végül a fehérje 

a lumenbe kerül. 
A szabaddá vált partnerek ezután elengedik a GDP-t, és a citoplazmában jóval nagyobb koncentrációban lévő 

GTP-t kötve alkalmassá válnak egy újabb ciklusra. A transzlokációt biztosító energiaforrás egyik eleme tehát a 

GTP-hidrolízis. 

Egyenlőre még nem tisztázott módon, de az SRP leválása hozzájárul ahhoz is, hogy a riboszóma nagy 

alegységének megfelelő illeszkedésével a születő fehérje N-terminálisa a közeli transzlokonba hatoljon, amelyet 

a transzlokon és a riboszóma kapcsolódásának stabilizálódása követ. A folytatódó transzláció során születő új 

peptidlánc ezek után már a csatorna belsejében, N-terminálisával az ER lumene felé halad tovább. 

Az N-terminális jel, az SRP és az SRP receptora olyannyira konzervált, hogy a prokariótákban is működik: ott a 

sejthártyába irányított membránfehérjék kotranszlációs transzportját biztosítja. Kölcsönhatásaik részleteit 

elsősorban a bakteriális homológok tanulmányozásával ismerték meg. 

Ahogyan a citoszolban zajló transzlációs folyamat, úgy az ER-kötött fehérjeszintézis is történhet 

poliriboszómákon. Az átíródó mRNS végig az ER felszínén lokalizálódik, de pozíciója folyamatosan változik. 

Az egymás közelében lévő transzlokonokon elhelyezkedő riboszómák között adódik „kézről kézre”, mint egy 

futószalag. Amint az egyik riboszóma elkészítette a fehérjét, alegységeire szerelődik szét, és a citoszolba 

visszajut. Az mRNS leolvasott 5‟ végét viszont újabb szabad riboszómák foglalják el, az átírt szignál hatására az 

ER-re kerülnek. Természetesen a többi, ugyanazon mRNS-en dolgozó riboszóma közelébe, hiszen az mRNS, 

mint egy kötél, fogva tartja őket (3. ábra). 
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3. ábra A kotranszlációs transzlokáció lépései.. Az ER-fehérjék szintézise is történhet az ER felszínéhez kötődő 

poliriboszómákon (az ábrán az SRP és receptora nincs feltüntetve). A hidrofób N-terminális szignál jelenléte 

szükséges a csatornát elzáró peptidrészlet, a „dugó” félrecsúszásához, amely a transzláció végén, a fehérjelánc 

távozta után visszakerül eredeti helyére. A csatornakomplexhez csatlakozik a membránban lokalizálódó szignál-

peptidáz, amely még a transzlokon területén lehasítja az N-terminális jelet. A levágott szignál a membránban 

degradálódik. 

 

Kotranszlációs transzlokáció: A fehérjék útja az ER-ig (animáció) 

2.1.3. A csatorna szerkezete és a kotranszlációs transzlokáció mechanizmusa 

Az ER-be irányuló fehérjetranszportot biztosító csatorna szerkezetét sok évig tartó vizsgálat tárta fel. Az első 

eredmények olyan élesztőmutánsokkal folytatott kísérletek során születtek, amelyekben a szekréciós fehérjéket 

szintetizáló riboszómák az ER felszínéig még eljutottak, ám ott elakadt a további transzláció. Az így azonosított, 

az evolúció során erősen konzervált csatornafehérjét az élesztőmutáns után a szakirodalomban azóta is Sec61α-

nak, a három tagból (Sec61α, Sec61β és Sec61γ) álló teljes komplexet, a transzlokont pedig Sec61 komplexnek 

nevezik. A csatorna belsejében lévő vizes pórust a Sec61α alakítja ki membránon átívelő doménjei által. 

Csakúgy, mint a szignál felismerésére és ER-hez szállításához szükséges apparátus, a csatornát képező fehérjék 

is erősen konzerváltak. Prokariótákban a sejten kívülre irányuló fehérjeexportban és a membránfehérjék 

integrálásában játszanak szerepet. Sok strukturális modell készült a Sec61 transzlokonról, de a csatorna 

molekuláris szerkezetét legpontosabban feltáró röntgen-krisztallográfiás vizsgálat ezideig csak egy 

archebaktériumból izolált homológ esetében sikerült. A kapott adatok alapján maga a pórus körülbelül 1 nm 

átmérőjű, ezért csak teljesen kitekeredett fehérjelánc képes áthaladni rajta. Ugyanakkor kis molekulák bőven 

átjuthatnának, ami persze sértené az ER belső terének integritását. A csatorna zártságát egy rövid, helikális 

szerkezetű peptid, ”dugó” biztosítja, amely az N-terminális szignál-szekvenciát érzékelve konformációs 

változáson esik át, és átengedi a növekvő polipeptidláncot. Amint a transzláció befejeződött, a fehérjedugó 

visszaveszi eredeti pozícióját, és teljesen elzárja a pórus belsejét (3. ábra). A pórusnak azonban nyitott 

állapotban is biztosítania kell azt, hogy az áthaladó fehérjelánc mellett ne szökhessenek ki vagy be kis 

molekulák, ionok. A transzlokon középső területén, a Sec61 hélixeinek a pórus belseje felé néző oldalát sok 

hidrofób izoleucin oldallánc alkotja. Ezek rugalmas tömítőgyűrűként viselkednek: az átcsúszó peptid átfér, de az 

egyéb hidrofil molekulák nem jutnak át rajta. 
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Ahogy az már a korai kísérletekből is kiderült, az ER-be irányító jel nincs rajta a transzlokonon átjutott érett 

fehérjén. Eltávolításáról az úgynevezett szignál-peptidáz gondoskodik, amely a transzlokonhoz asszociálódó 

transzmembrán fehérje. A Sec61 komplex finomszerkezete azt mutatja, hogy a csatorna képes oldalirányban, a 

lipidmembrán felé is megnyílni. Ezt a lépést minden bizonnyal az ER-szignál hidrofób szekvenciája váltja ki. 

Így a szintetizálódó fehérje eredeti N-terminálisa kicsusszan a lipidrétegbe, ahol a szignál-peptidáz levágja, 

majd egyéb proteázok által degradálódik. A transzláció zajlik tovább, és az ily módon felszabadult új N-

terminális vég folytathatja útját az ER ürege felé (3. ábra). 

A mikroszómákkal végzett in vitro kísérletek alapján magához a póruson való átjutáshoz elegendő a fehérje 

szintéziséhez felhasznált energia. A riboszóma felől folyamatosan növekvő peptidlánc így magától 

„beletolódik” a csatornába. 

 

A Sec61 transzlokon (animáció) 

 

Átjutás a csatornán (animáció) 

2.1.4. Poszttranszlációs transzlokáció az ER-be 

Megemlítjük, hogy elsősorban élesztőkben létezik poszttranszlációs transzlokáció is, melynek során kész 

fehérjék is bejuthatnak az ER-be. Ezek a fehérjék azonban, ahogy ez a mitokondriumok és kloroplasztiszok 

poszttranszlációs transzportjára is jellemző (lásd 7. fejezet), nem veszik fel végső szerkezetüket, citoszolikus 

dajkafehérjék tartják őket széttekert állapotban. A mechanizmus nem igényel SRP-t és SRP-receptort, a szignál-

szekvenciát az ER membránjában lokalizálódó heterotrimer Sec62 komplex ismeri fel, majd továbbítja 

ugyanahhoz a Sec61 transzlokonhoz, amely a kotranszlációs transzlokációt is biztosítja. Magában az átjutásban 

szerepet játszik egy Sec63 nevű transzmembrán komplex, valamint a lumenben található dajkafehérjék, 

elsősorban a Hsp70 fehérjék családjába tartozó BiP (Binding immunoglobulin protein) chaperonok (ezekről még 

később lesz szó). Ahogy arról a mitokondriális fehérjetranszport során szintén szó esik, ezek a dajkafehérjék 

ATP felhasználásával húzzák be a fehérjét az ER lumenébe. Pontosabban: bár a fehérje random módon ki-

becsúszkálna a pórusban, a BiP chaperonok racsni módjára nem engedik a visszajutást, így végeredményben a 

nettó elmozdulás befelé irányul (4. ábra). 

 

4. ábra A poszttranszlációs transzlokáció mechanizmusa. A citoszolban elkészült fehérjét chaperonok (az ábrán 

nincsenek feltüntetve) szállítják a Sec61 komplex közelében lokalizálódó Sec62/Sec63 komplexhez, amely 

mind az N-terminális szignál felismeréséhez, mind az átjutáshoz szükséges. A transzlokációban fontos szerepet 

játszanak az ATP felhasználásával működő BiP-chaperonok is. 

Ma azt is feltételezik, hogy kis mértékben, de az emlősök sejtjeiben is szerepet játszik a poszttranszlációs 

transzlokáció, elsősorban a kisméretű, 75 aminosavnál rövidebb szekréciós fehérjék esetében. Ezek ugyanis túl 
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rövidek lennének ahhoz, hogy még szintézisük folyamán a SRP kötődéséhez szükséges teljes szignál 

kibukkanjon a nagy alegység csatornájából, mielőtt befejeződne a transzláció. 

Elképzelhető, hogy az ATP-hidrolízisből energiát nyerve, „molekuláris racsniként” működő BiP chaperonok a 

kotranszlációs transzlokáció utolsó szakaszában is szerepet kapnak. Ugyanis a szintézis befejeztével a 

riboszóma leválik az ER-ről, így természetesen már nem tudja a fehérje néhányszor tíz aminosavnyi utolsó 

szakaszát beletolni a csatornába. A BiP chaperonok a feltételezések szerint itt is a peptidlánc C-terminálisának 

véletlenszerű ide-oda csúszkálásait „egyirányúsítják” a lumen felé, ezáltal jócskán meggyorsítják az előbb-utóbb 

egyébként ATP nélkül is bekövetkező teljes átjutást (emlékeztetőül: in vitro kísérletek alapján a kotranszlációs 

transzlokációt biztosítja a riboszóma működése és az SRP reciklizációjához szükséges GTP). 

 

Poszttranszlációs transzlokáció eukariótákban (animáció) 

2.2. Transzport az ER membránjába 

2.2.1. A membránfehérjék szintézisének első lépései 

Ahogyan azt már a bevezetőben is említettük, a teljes endomembrán rendszer és a sejthártya valamennyi 

membránfehérjéje az ER felszínén szintetizálódik. Emellett a membránfehérje irányultsága – azaz melyik része 

néz a citoszol felé, és melyik a membrán másik felszínének irányába - a szintézis után már sohasem változhat 

meg. Bármilyen sok vezikula-lefűződés és -fúzió után is jut el például a plazmamembránig, az eredetileg ER-

lumen felé néző része mindig az extracelluláris térbe lóg majd. A membránban elfoglalt helyzet nincs kódolva 

az aminosavsorrendben, kizárólag az határozza meg, hogy a beépülés a citoszol irányából valósul meg. 

A membránfehérjék szintézise az előző bekezdésben ismertetett lépésekkel kezdődik, ugyanazon SRP és SRP-

receptor segítségével kerül a riboszóma az ER felszínére, a transzlokáció ugyanazon Sec61 transzlokonon 

keresztül zajlik. Sőt, van olyan membránfehérje, amelyet a szolubilis fehérjékkel kapcsolatban megismert N-

terminális szignál irányít az ER-hez. Többségük esetében azonban az SRP számára jelként az a belső, 20-25 

aminosavból álló hidrofób szekvencia szolgál, ami nem más, mint maga az (N-terminálistól számított) első 

leendő transzmembrán domén. Ezek a domének α-helikális szerkezetűek, és a foszfolipid kettős réteg hidrofób 

belső részét ívelik át. A membránfehérjéket topológiai csoportokba sorolják, aszerint, hogy hány transzmembrán 

doménből állnak, és azok hogyan orientálódnak a két felszín között (5. ábra). 

 

5. ábra A membránfehérjék osztályozása orientációjuk és transzmembrán doménjeik száma alapján. 

2.2.2. A membránt egyszer átívelő transzmembrán fehérjék szintézise 

Az első három csoportot az egyetlen transzmembrán doménből álló fehérjék alkotják. Az I. típus ugyanazt a 

levágódó N-terminális jelet hordozza, mint a lumenbe jutó vízoldékony fehérjék, transzlokációja is teljesen 

azonos módon zajlik. Ebben az esetben viszont amint a fehérje belsejében lévő hidrofób szekvencia áthalad a 

Sec61 komplex pórusán, a transzlokon oldalsó, a lipidrétegbe vezető „kapuja” kinyílik, ugyanúgy, ahogyan 
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egyszer már korábban a levágódó N-terminális szignál hatására. A transzmembrán domén azonban nem vágódik 

le, rögzíti a fehérjét, a transzlokáció itt megakad – az ilyen jellegű szekvenciát ezért „stop-transzfer” 

szekvenciának is hívják. A citoszol felől a riboszóma ugyanakkor tovább folytatja a szintézist, mindaddig, míg a 

stop-kodonhoz nem ér. Ily módon a kész fehérje a membránba integrálódott, úgy, hogy N-terminálisa (amelyről 

már levágódott az eredeti szignál) a lumen felé, míg C-terminálisa a citoszol felé néz (6. ábra). 

 

6. ábra Az I. típusú transzmembrán fehérjék kialakulása. A halványabb szín az adott részlet korábbi, míg a 

sötétebb árnyalat a későbbi helyzetét, a piros nyilak pedig a mozgás irányát jelölik. (1.) Az I típusú 

transzmembrán fehérjék a szolubilis fehérjékkel megegyező N-terminális hidrofób ER-szignált hordozzák, 

amely a transzlokáció kezdetén a csatorna laterális megnyílásával a membránba ékelődik. Orientációját 

valószínűleg meghatározzák a szignál N-terminális végén található pozitív töltésű aminosavak. (2.) A fehérje 

tartalmaz egy következő hidrofób szakaszt is, amely a csatorna területén szintén a membránba inszertálódik, így 

a további transzlokációt megakadályozza („stop-transzfer” szignál). Az N-terminális szignált levágja a szignál-

peptidáz. (3.) A transzláció azonban folytatódik, majd a termináció bekövetkeztével a riboszóma leválik az ER 

felszínéről, és a transzmembrán fehérje C-terminálisa a citoszol felé néz. 
Az I. típusú transzmembrán fehérjék tipikus képviselői a tirozin kináz receptorok. 

A II. és III. típusú transzmembrán fehérjék esetében már nem találunk levágódó N-terminális jelet. Mindkét 

típusnál egyetlen hidrofób belső domén az, amit szintézise után az SRP azonnal felismer és a riboszómát az ER-

hez szállítja. A két kategória között az a különbség, hogy míg a II. típusú fehérje C-terminális vége az ER 

lumenében van, a III. típusnál a citoszolban (az I. típussal megegyezően). Vajon mi határozza meg, hogy hogyan 

helyezkedik el a membránban a fehérje? Bár orientációja transzmembrán doménjének irányultságától függ, 

magában a döntésben a hidrofób szakasz szekvenciája nem játszik szerepet. 

Felfedezték, hogy a hidrofób szakaszt valamelyik végén mindig bázikus aminosavak csoportja határolja, erős 

pozitív töltést biztosítva vagy N-terminális szélén (a II. típusú fehérjék esetében), vagy C-terminális szélén (a 

III. típusú fehérjék esetében). Amikor a riboszóma dokkol a transzlokonon, a jelként szolgáló, majd a csatornába 

ékelődő hidrofób szakasz mindig úgy helyezkedik el, hogy a pozitív töltésű rész a citoszol felé irányul. Ezt 

sokáig nem tudták megmagyarázni, de a legújabb eredmények szerint ennek az az oka, hogy maga a Sec61 

komplex (citoszolikus felén csoportosuló negatív töltésű aminosavjai révén) irányítja a hidrofób szakasz 

orientációját. Ez minden bizonnyal szerepet játszik a lumenbe tartó fehérjék levágódó szignáljának 

elhelyezkedésében is (lásd 3. és 6. ábra). 

A II. típusú fehérjéknél tehát a már korábban transzlálódott N-terminális lánc sohasem jut be az ER-be, hanem 

kívül marad a citoszolban. A hidrofób szakasz a csatorna oldalsó nyílásán a lipidrétegbe jut és rögzíti a leendő 

fehérjét. A transzlokonra települt riboszóma azonban tovább folytatja a szintézist, és az újonnan elkészült 

fehérjelánc – a transzmembrán domén elhelyezkedése miatt – a lumenbe csúszik bele, mindaddig, míg a 
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legutolsó (C-terminális) aminosav is el nem készült. Miután a transzmembrán régió orientációja lehetővé teszi, 

hogy a növekvő peptidlánc a lumenbe jusson, „start-transzfer” szekvenciának is nevezik (7. ábra). 

 

7. ábra A II. és III. típusú transzmembrán fehérjék ellentétes orientációját az határozza meg, hogy hidrofób 

szignáljuknak melyik végén lokalizálódik erős pozitív töltés. A szignál elhelyezkedése a II. típus esetében 

lehetővé teszi a transzláció során képződő fehérjelánc átjutását a csatornán („start-transzfer” szignál). A III. 

típusú fehérjéknél a hidrofób szakasz megakasztja a fehérjelánc további transzlokációját („stop-transzfer” 

szignál), a növekedés a citoszol irányába folytatódhat. 
Ebbe a kategóriába tartozik például a transzferrin receptor. 

A III. típusú fehérjék esetében, ahogy fentebb említettük, a pozitív töltések a hidrofób szakasz C-terminális 

határán vannak, és a citoszol irányába orientálják azt. Ezért a már elkészült N-terminálisnak kell a lumen felé 

néznie. Ehhez a kész peptidláncnak át kell préselődnie a csatornán. Az ilyen típusú fehérjéknél ez a szakasz 

ezért is rövid – vagy másképp fogalmazva: a hidrofób transzmembrán domén az N-terminális közelében van. A 

transzlokonon ülő riboszóma ebben az esetben is folytatja a transzlációt, de a készülő peptidlánc és végül az 

elkészült C-terminális vég már a citoszolba kerül (7. ábra). Ismert III. típusú fehérje a citokróm P450. 

Figyeljük meg, hogy bár az I. és III. típusú transzmembrán fehérjék orientációja megegyezik, ez eltérő 

transzlokációs mechanizmussal alakult így. Jellegzetes az is, hogy emiatt az I. típussal szemben a III. típus N-

terminális lumenbe érő vége mindig rövid. Külön csoportba sorolásuk ezért mindenképpen indokolt. 

2.2.3. A membránt többször átívelő transzmembrán fehérjék szintézise 

Bár talán első ránézésre jóval bonyolultabbnak tűnhet a membránon többször átnyúló fehérjék szerkezetének 

kialakulása, ha a fenti bekezdésben foglaltakat sikerült megérteni, ezután sokkal könnyebb dolgunk lesz. Az ER-

hez irányító szignálként itt is egy hidrofób szakasz, egy leendő transzmembrán domén szolgál. Mégpedig az N-

terminális véghez legközelebb eső, hiszen ez bukkan fel először a riboszóma nagy alegységének csatornájából, 

ezt ismeri fel az SRP. Az orientációt is ez a legelső hidrofób régió, pontosabban az azt határoló pozitív töltések 

elhelyezkedése határozza meg. Aszerint, hogy a beépült fehérje N-terminálisa a citoszol vagy a lumen felé néz, 

a IVa illetve a IVb topológiai csoportba sorolják őket (5. ábra). 

A IVa típusú fehérjékben az első, szignálként is működő szakasznak - a II. típusú fehérjékhez hasonlóan – az N-

terminális határán lokalizálódik a pozitív töltéstöbblet. Ez determinálja a membránba illeszkedés irányát, a 

fehérjének a jel felbukkanása előtt szintetizálódott N-terminális vége a citoszol felé néz. Ezért aztán az első 

hidrofób régió a transzlokáció szempontjából is ugyanúgy, „start-transzfer” szekvenciaként viselkedik, a 

szintézis során növekvő peptidlánc a lumenbe nyúlik bele. A nagy alegységből felbukkanó, majd a 

transzlokonba jutó második hidrofób régió viszont szükségszerűen megakasztja az utána következő szakasz 

transzlokációját, „stop-transzferként” működik. A szintézis folytatódik, a peptidlánc immáron a citoszol felé 

növekszik, és ha egy újabb hidrofób régió következik, az ismét „start-transzfer” lesz, és így tovább (8. ábra). 
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8. ábra A IVa típusú transzmembrán fehérjék szintézise és integrálódása a membránba. A legtöbb 

transzmembrán doménnel rendelkező fehérje orientációját meghatározza az, hogy az első szintetizálódott domén 

milyen helyzetben stabilizálódik a csatorna belsejében – ezt pedig az dönti el, hogy ezen szignál melyik oldalán 

található pozitív töltéstöbblet. Az első transzmembrán domén után felváltva, elhelyezkedésükből adódóan hol 

stop-transzfer, hol start-transzfer szignálként működve épülnek a membránba a soron következő hidrofób 

szakaszok. 
IVa típusú pédául a legtöbb ioncsatorna. 

A IVb csoport esetében az első hidrofób szakasz C-terminális végén csoportosul az orientációt meghatározó 

pozitív töltéstöbblet, ezért a rákövetkező hidrofób szakasz „start-transzfer” szekvencia, utána ismét„stop-

transzfer” lesz. Innentől a membránba rendeződés a fent vázolt séma szerint történik, amíg valamennyi 

transzmembrán domén a helyére nem kerül. A G-fehérje-kapcsolt receptorok óriási családja ebbe a kategóriába 

tartozik. 

Könnyen felismerhető az a törvényszerűség, hogy minden második hidrofób szekvencia ugyanúgy viselkedik, 

az őt megelőzővel ellentétesen helyezkedik el. Tehát az első kivételével az egymás után következő 

transzmembrán domének orientációját alapvetően a sorrendben elfoglalt pozíciójuk határozza meg. Ez 

legtöbbször valóban így is van, például ha mesterségesen eltávolítják egy fehérje egyik hidrofób szakaszát, az 

utána következők orientációja megfordul az eredetihez képest. Ezek a szabályok lehetővé teszik, hogy a fehérje 

aminosavsorrendjének ismeretében meg lehessen próbálkozni a képződő fehérje topológiájának jóslásával (9. 

ábra). 
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9. ábra Egy IVb típusú fehérje, a rodopszin hidropátiás profilja (A), és transzmembrán doménjeinek pontos 

elhelyezkedése a membránban (B). Az A ábrán az x tengelyen az aminosavak pozíciója, az y tengelyen az adott 

aminosav hidrofób (pozitív értékkel) illetve hidrofil jellege (negatív értékkel) van feltüntetve. A bekeretezett 

részek a szekvenciának azon, körülbelül 20 egymás utáni, többségében hidrofób aminosavból álló szakaszai, 

amelyek feltehetően a membránban helyezkednek el. A B ábra a rodopszin fehérjeláncának a membránba 

illeszkedő, illetve a citoszolba vagy az ER lumenébe nyúló aminosavjait mutatja. Az első N-terminális 

transzmembrán domén orientációját a citoszol felé néző pozitív töltések határozzák meg. (Figyelem, az 

eddigiekhez képest ezen az ábrán a citoszol van „lenn”, míg az ER lumene „felül”!) 

3. Az ER-ben működő fehérje-módosító folyamatok 

3.1. A fehérjeszerkezet kialakulása az ER-ben: a dajkafehérjék 
szerepe 

Bár a legtöbb - nem túl nagyméretű - fehérje magától is képes kialakítani helyes szerkezetét, ez sokkal 

gyorsabban végbemegy, ha dajkafehérjék is segítenek. A korábban is említett, ER-ben lokalizálódó BiP 

chaperon már a transzlokáció során, a luminális oldalon kapcsolódik a befelé haladó fehérjelánchoz. Azáltal, 

hogy felismeri és átmenetileg köti az egyes kisebb hidrofób szakaszokat, megakadályozza, hogy azok egymással 

számukra pillanatnyilag energetikai szempontból kedvezőbb, de aspecifikus kölcsönhatásba lépjenek, esetleg 

aggregálódjanak. Miután ezek a szakaszok normálisan a kész fehérje (vagy fehérjekomplex) belsejében vannak, 

a BiP chaperonok mindaddig újra és újra visszakötődnek, míg a helyes struktúra ki nem alakult – ily módon 

hozzá is járulnak az „éretlen” fehérjék ER-ben tartásához. A fentiekből következik, hogy nemcsak az egyedi 

fehérjék, hanem a monomerekből felépülő bonyolultabb komplexek is kialakulnak az ER-ben, és ezek is csak 

hibátlan negyedleges szerkezettel hagyhatják el azt. A BiP-ek működéséhez, ahogy erről már korábban, a 

poszttranszlációs transzlokáció tárgyalásánál is szó esett, ATP-hidrolízisre van szükség (10. ábra). 
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10. ábra A Hsp70 chaperon-fehérjék családjába tartozó BiP szerepe az ER-be érkező fehérjék helyes 

térszerkezetének kialakításában. A BiP ATP-kötött állapotban – de csak ekkor - kis affinitással képes a fehérjék 

felszíni hidrofób részeihez kapcsolódni. A megkötött ATP hidrolízise után (melyet az ábrán nem szereplő 

“segéd” chaperonok aktiválnak), ADP jelenlétében azonban tartósabb kölcsönhatás jön létre köztük. Nukleotid-

cserélő faktorok (NEF, nucleotide exchange factor) hatására a BiP-ről ledisszociálódó ADP helyére ismét ATP 

köt be, a “dajkált” fehérje megint könnyen leválhat, a BiP újabb ciklusba léphet. Az ismétlődő kötődés-szétválás 

ciklusok során a formálódó fehérjének jut ideje a megfelelő szerkezet felvételére, anélkül, hogy nagy eséllyel 

aggregálódhatna más érésben lévő, felszíni hidrofób elemeket tartalmazó fehérjével. 

A fehérjék „feltekeredését” gyakran lassítja, hogy a prolin részvételével kialakult peptidkötések mentén a - más 

aminosavak között egyébként energetikailag favorizált - transz helyett nagy valószínűséggel cisz helyzet is 

kialakulhat. Miután a kész fehérjében ezeknek a prolin melletti kötéseknek az egyik meghatározott formában 

stabilizálódniuk kell, az izomerizáció katalizátorai, a peptidil-prolil izomerázok meg tudják gyorsítani a 

folyamatot, különösen prolinban gazdag fehérjék esetében. 

Mindeközben más enzimek is elvégzik azokat a módosításokat, amelyek szintén elengedhetetlenek a megfelelő 

konformáció létrejöttéhez. 

3.2. N-glikoziláció 

A legáltalánosabb, az ER-be érkezett legtöbb fehérjén bekövetkező módosulás az N-glikoziláció. Ennek során 

egyes aszparaginok oldalláncának NH2-csoportjához egy oligoszacharid „fácska” kapcsolódik, amelynek 

valamennyi eukariótában ugyanolyan a szerkezete: 14 cukormolekula (N-acetilglükózamin, mannóz és glükóz) 

kapcsolódik össze elágazó „fácskát” alkotva (11. ábra). 
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11. ábra Az N-glikoziláció során az ER lumenébe szintetizálódó fehérjelánc egyes aszparaginjaira egy egységes 

szerkezetű, 14 cukormolekulából álló elágazó oligoszacharid lánc kerül. A cukorlánc soklépéses folyamat során 

épül fel a dolikol nevű lipiden, ahonnan az oligoszacharid-transzferáz enzim pirofoszfát-kötés bontásából 

felszabaduló energia felhasználásával kapcsolja a fehérjeláncra. 
Bár az N-glikoziláció lehetséges pozíciója leírható az Asn-X-Ser/Thr képlettel (ahol X bármilyen aminosav 

lehet), azt, hogy az ilyen helyek közül melyikre kerül fel valóban a cukoroldallánc, szekvencia alapján nem lehet 

megjósolni, valószínűleg térszerkezeti szempontok is meghatározzák. Az adott helyen bekövetkezett N-

glikozilálódás a legtöbb fehérje végleges konformációjának kialakításában mindenképpen szerepet kap, de 

bizonyos esetekben elengedhetetlen is a helyes térszerkezet létrejöttéhez. Az elkészült és szekretált fehérjék 

stabilitását is megnövelheti, és további módosulások révén a sejtfelszíni fehérjék és az általuk létesített 

kapcsolatok specificitására döntő mértékben hathat. (Megjegyezzük, hogy az úgynevezett O-glikoziláció, mely 

során szerin vagy treonin OH-csoportjára kerül egy jóval rövidebb és egyszerűbb szerkezetű cukoroldallánc, a 

Golgi készülékben vagy a citoplazmában következhet be.) 

A folyamatot katalizáló oligoszacharid-transzferáz az ER-membránjába integrálódott enzimkomplex, mintegy 

„lesben áll” a transzlokon mellett: a citoszol felé eső részén két alegysége is a riboszómával lép kölcsönhatásba, 

így rögzíti az enzimet a csatorna közelében. Ily módon rögtön „leolvashatja” az ER-be frissen érkező 

peptidláncot, és a megfelelő jelet érzékelve rápakolja a már előre elkészült teljes oligoszacharid „fácskát”, egy 

dolikol nevű poliprenol lipidről. A transzfer energiaigényét a cukorlánc és a dolikol közötti pirofoszfát-kötés 

felszakadása biztosítja (11. ábra). A teljes 14-tagú cukorlánc tehát már előzőleg, a dolikolhoz kapcsolódva jön 

létre, a kezdeti lépések a citoszol felőli oldalon mennek végbe, a befejezés az ER-ben zajlik. A soklépéses 

folyamatról biokémiai könyvekből tájékozódhatunk. 

Az eredeti cukorlánc glikozidázok révén már az ER-ben rögtön rövidülni kezd, aminek nagy szerepe lesz a 

minőségellenőrzésben (lásd később). Az ER-ből kilépő fehérjék még egységes szerkezetű, két N-acetil-

glükózaminból és nyolc mannózból álló „fácskát” tartalmaznak. A glikoproteinek cukoroldalláncainak szabás-

varrása (processzálása) aztán a Golgi-készülékben teljesedik ki igazán, de a „törzset” alkotó öt cukor (két N-

acetil-glükózamin és három mannóz) valamennyi végleges oldalláncban megmarad. 
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Referencia:  

3.3. A diszulfid-hidak kialakulása 

A szekretált fehérjékben és a membránfehérjék extracelluláris részében gyakran találhatunk diszulfid-kötést. A 

citoplazma redukáló közege inkább a tiol-forma fennmaradásának kedvez, ezért az ezen fehérjék térszerkezetét 

alapvetően meghatározó intra- vagy intermolekuláris diszulfid-hidak csak az ER lumenében jöhetnek létre. Ott 

is jelen kell lennie egy oxidáló faktornak, mert két –SH csoport között magától még oxidatív körülmények 

között is csak igen lassan jön létre kötés. Ezt a feladatot látja el a protein diszulfid izomeráz (PDI), amely 

valamennyi eukarióta sejtben megtalálható. Az enzim katalitikus helyén tioredoxin doméneket tartalmaz, 

amelyek diszulfid-kötést tartalmaznak. Az enzim ezek révén először a képződő fehérjelánc egyik ciszteinjének 

tiolcsoportjával kapcsolódik kovalensen, majd egy másik közeli tiolcsoport hatására a PDI redukálódik, maga 

után hagyva egy, a szubsztráton kialakult diszulfid-hidat. A PDI újraoxidálásáról más ER-ben található enzim 

gondoskodik (12. ábra). 

 

http://biowiki.ucdavis.edu/Biochemistry/Carbohydrates/Glycoproteins%3A__Biosynthesis_and_Function
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12. ábra Az ER lumenében található PDI (protein diszulfid izomeráz) sokszor több ciklusban, saját diszulfid-

hídjainak redukciója révén alakítja ki az ER-be jutó fehérjeláncon a tiol-csoportok között a diszulfid-kötéseket. 

A PDI „visszaoxidálásáról” az EroI enzim gondoskodik. A hibás térszerkezetű fehérjék rossz helyen létesült 

diszulfid-hídjait is a PDI alakítja át, egy másik fontos ER-chaperonnal, a kalretikulinnal együttműködésben. 

Mi a helyzet azokkal a fehérjékkel, amelyekben nemcsak két cisztein van, tehát diszulfid-híd többféle 

kombinációban is kialakulhat? Logikus, hogy az ER-be fokozatosan nyomuló peptidláncon először a már 

szintetizálódott, egymás közelében elhelyezkedő ciszteinek között jön létre ez a kapcsolat – azonban egyáltalán 

nem biztos, hogy a végső szerkezetben is itt kell lennie. A helyes párok formálódását is a PDI biztosítja, úgy, 

hogy redukált formájában a már létesült, de instabil, reaktívabb diszulfidhidakat szétbontja, majd újabb, kevésbé 

reaktív kombinációkat hoz létre, mindaddig, míg a fehérje fel nem veszi legstabilabb szerkezetét. Ez gyakran 

más, a fehérjék helyes konformációjának kialakításában szerepet játszó fehérjékkel, például a kalretikulinnal 

(lásd később) karöltve teszi (12. ábra). 

3.4. A GPI-horgony 

A membrán integráns fehérjéi sokszor nem képesek a lipidmembránban laterálisan elmozdulni, mert citoplazma 

felőli részüket „fogva tartja”, immobilizálja például a citoszkeleton valamelyik komponense. A sejthártya 

extracelluláris oldalán egyes fehérjék szabadabb mozgását teszi lehetővé az, hogy nem hidrofób α–hélix révén, 

hanem egy amfipatikus glikolipid, a glikozil-foszfatidil-inozitol (GPI) által horgonyzódnak a membránba. A 

GPI-horgony a fehérje útjának végállomását is meghatározhatja: lipid-tutajokba, illetve egyes polarizált 

sejtekben az apikális felszínre irányítja őket. 

Ezen fehérjék szintézise követi az I. típusú transzmembrán fehérjék képződésének lépéseit: N-terminális 

szignáljuk levágódik, majd belső hidrofób doménjük révén megrekednek az ER membránjában. Egy 

transzamidáz nevű enzim azonban, miután a transzmembrán domén lumen felőli végénél felismeri a megfelelő 

szekvenciát, levágja a a membránt átívelő szakaszt és a „maradék” fehérjelánc újonnan kialakult C-terminálisát 

összekapcsolja egy, a membránban várakozó GPI terminális (etanolaminon található) aminocsoportjával (13. 

ábra). 

 

13. ábra A GPI (glikozil-foszfatidil-inozitol)-horgonyos fehérjék kialakulása. A fehérjék az I. típusú 

transzmembrán fehérjékhez hasonlóan először hidrofób α–helikális doménjükkel a membránba ékelődnek. A 

megfelelő szignál felismerése után egy transzamidáz nevű enzim a fehérjét elhasítja membrándoménjének 

lumen felőli végénél, majd rákapcsolja egy GPI terminális etanolaminjának aminocsoportjára. További 
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módosítások után, amelyet PGAP-ok (post-GPI-attachment to proteins) hajtanak végre, a kész GPI-horgonyos 

fehérje továbbhaladhat a szekréciós úton, a plazmamembrán irányába. 

4. Minőségellenőrzés az ER-ben 

4.1. A cukor-oldallánc szerepe a fehérje szerkezetének 
ellenőrzésében 

Ahogy „A fehérjeszerkezet kialakulása az ER-ben: a dajkafehérjék szerepe” című alfejezetben olvasható, a BiP 

chaperon mindaddig kötődik a frissen szintetizálódott fehérjéhez, míg az megfelelő szerkezetét fel nem vette, 

így egyfajta ellenőrszerepet is betölt. Magasabbrendű eukariótákban két másik, a szénhidrátkötő lektinek 

családjába tartozó dajkafehérje viszont az oligoszacharid oldallánc állapotától függően tartja fogva a formálódó 

fehérjét. A kalretikulin szolubilis, míg a kalnexin membránfehérje, nevük Ca2+-függésüket jelzi. Akkor kötik a 

fehérjét, ha annak valamelyik cukorlánca végén a háromból egy glükóz még megmaradt (lásd 11. ábra). Az ER-

glikozidázok ugyanis folyamatosan eltávolítják a terminális glükózokat, míg egy másik ER-enzim, a glikozil-

transzferáz éppen ellenkező hatást fejt ki - de csak azokra az oligoszacharidokra kapcsolja rá újra a glükózt, 

amelyek még fel nem tekeredett fehérjéken vannak. Ily módon a nem megfelelő konformációjú fehérjék újra 

meg újra kikötődnek a kalnexinhez vagy a kalretikulinhoz (14. ábra) – így egyrészt nem tudnak aggregálódni, 

másrészt időt nyernek a további formálódáshoz, harmadrészt dajkafehérjéik kölcsönhatásaikon keresztül 

„odavonzzák” például a PDI-t is, ezáltal is gyorsítva a helyes térszerkezet kialakítását (lásd 12. ábra). 

 

14. ábra Minőségellenőrzés az ER-ben. Az ER-ben lokalizálódó glikozidázok (I és II) a teljes, 14 tagú 

oligoszacharid-láncon a háromból csak egy terminális glükózt hagynak meg. Az ER-ben az ilyen cukorláncot 

felismeri és köti két chaperon, a szolubilis kalretikulin és a membránban található kalnexin (az ábrán csak ez 

utóbbi van feltüntetve). A glikozidáz-II az utolsó glükózt is képes levágni, ha azonban a fehérje szerkezete még 

nem megfelelő, egy glikozil-transzferáz újabb terminális glükózt kapcsol a cukorláncra. Ekkor újból köti a 

kalnexin vagy a kalretikulin, és ez mindaddig ismétlődhet, amíg a fehérje fel nem veszi végső, „érett” 

szerkezetét – ekkor már nem ismeri fel a glikozil-transzferáz, és kijuthat az ER-ből. 

A sok segítség ellenére a fehérjék egy részének mégsem sikerül a feltekeredés. Ők pusztulásra vannak ítélve. 

Fontos szempont azonban, hogy - bár egyikük szerkezete sem mondható megfelelőnek - az ellenőrző rendszer 

meg tudja megkülönböztetni a még fiatal, „próbálkozó” fehérjéket azoktól, amelyekről már le kell mondania a 

sejtnek. A megoldást minden bizonnyal egy olyan, kevéssé hatékony, „lassú” mannozidáz tevékenysége 

biztosítja, amely leválaszt a cukorlánc egy adott pozíciójáról egy mannóz molekulát. Miután ez az enzim 

alacsony hatásfokkal dolgozik, a normális idő alatt összeszerelődött monomer fehérjék és komplexek nagy 

többsége még azelőtt távozhat az ER-ből a Golgi felé, mielőtt elveszítené ezt a mannózt cukor-oldalláncáról. Ha 

egy fehérje azonban túl sokat időzik az ER-ben (és ennek oka nyilván valamilyen szerkezeti hiba), akkor előbb 
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utóbb biztosan „elkapja” a mannozidáz, és hatására egy olyan új cukorlánc-struktúra jön létre, amely jelként 

szolgál a degradációt lebonyolító apparátus számára. 

4.2. Az ER-hez kapcsolódó fehérjebontás (ERAD) 

Az ER-ben különböző mechanizmusok ellenőrzik a szolubilis illetve a membrán-kötött fehérjék állapotát, ezek 

közül az egyik a fentebb említett mannóz hiányának monitorozása. Korábbi elképzelésekkel szemben ma már 

tudott, hogy a pusztulásra ítélt fehérjék nem az ER lumenében bomlanak le, hanem a citoszolban - a folyamat 

neve: ER-asszociált degradáció (ERAD). 

Szintézisükhöz hasonlóan a degradáció útjára is chaperonok kísérik a fehérjéket, valószínűleg egy ugyanolyan 

Sec61 komplexhez, amely ER-be érkezésüket biztosította. Diszulfid-kötéseik felbomlanak, cukor-oldalláncaikat 

elvesztik, és a Sec61 komplex és más, a csatornához asszociálódott fehérjék segítségével a citoszoba kerülnek 

(retro-transzlokáció). 

A citoszol felőli oldalon kifejezetten az ERAD-ra „szakosodott”, az ER membránjához lokalizált ubikvitin-

konjugáló és ubikvitin-ligáz enzimek fogadják az átjutott fehérjéket, és a rájuk került poliubikvitin jel hatására 

végezetül a proteaszóma lebontja őket. A mechanizmus lépései még pontosan nem ismertek, de a folyamatot 

biztosító energiaforrással kapcsolatban azt feltételezik, hogy a transzlokon citoszol felőli oldalán várakozó, a 

poliubikvitin-jelet felismerő ATP-ázok „húzzák ki” a fehérjéket az ER lumenéből és továbbítják őket a 

proteaszómához (15. ábra). 

 

15. ábra Az ER-hez kapcsolódó fehérjebontás (ERAD) lépései. A javíthatatlanul torz szerkezetű fehérjéket az 

őket fogva tartó chaperonok a Sec61-transzlokon, ubikvitin-konjugáló enzim, ubikvitin-ligáz, valamint más 

járulékos fehérjék alkotta komplexhez szállítják. A hibás fehérje citoszolba jutását ATP-áz biztosítja, az 

ubikvitin-konjugáló enzim és az ubikvitin-ligáz poliubikvitin oldalláncokkal látja el, és citoszolikus chaperonok 

a proteaszómához továbbítják, ahol aminosavjaira bomlik. 

4.3. Az ER-stressz (UPR) 

Ha valamilyen stressz – tipikusan hőstressz - éri a sejtet, az hatással van a fehérjék szintézisére és szerkezetének 

alakulására. A sejt és az egész szervezet számára létfontosságú, hogy ilyen helyzetekben gyorsan és megfelelően 

reagáljon. Az alapvető folyamatok biztosításának érdekében a hibás szerkezetű fehérjék abnormális 

felhalmozódása azonnal vészjelként szolgál. Transzkripciós szintű változásokat indukál mind a citoplazmában 

(hősokk-válasz), mind az endoplazmatikus retikulumban (UPR, unfolded protein response, azaz „szerkezet 

nélküli” protein-válasz). Ehelyütt csak az ER-ben játszódó folyamatokra térünk ki. 
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Az UPR nem véletlenül tartozik szervesen az ER-hez rendelt tevékenységek körébe. Ha valami zavar lép fel a 

szekréciós fehérjék szerkezetének kialakulása közben (akár egy mutáció következtében), az ER nem engedi 

tovább a hibás terméket, az felhalmozódhat, „eltömítheti” az ER-t - ami végül a sejt pusztulásához vezethet. Az 

UPR több úton próbál megoldást találni: ER-dajkafehérjék szintézisének serkentésével, a végérvényesen hibás 

formák degradációjának elősegítésével, illetve a transzláció általános gátlásával. Ha már nem menthető a 

helyzet, az UPR apoptózist indukál. 

Stresszmentes helyzetben az ER egy membránreceptorának (PERK: protein kinase RNA-like endoplasmic 

reticulum kinase) lumen felőli részéhez kötődik a nem túlságosan „elfoglalt” BiP chaperonok egy része, és 

akadályozza dimerizációját. Amint az összes BiP-nek munkába kell állnia, mert lekötik őket a hibás 

konformációjú fehérjerészletek, a PERK oligomerizálódik, foszforilálódik, és így aktiválódik. Citoszolikus része 

foszforiláció által közvetlenül gátolja a transzlációhoz szükséges eIF2 iniciációs faktort. Ennek az a 

következménye, hogy általában lecsökken a transzláció szintje (így kevesebb fehérje érkezik az ER-be is), és 

ennek hatására a sejtciklus is megáll a G1 fázisban (16. ábra). 

 

16. ábra Az ER-stressz kezelésében szerepet játszó legfontosabb folyamatok. Mindhárom mechanizmus 

esetében a hibás szerkezetű fehérjék (UP: unfolded protein) megnövekedett szintje a BiP chaperonokat „leköti”, 

elvonja őket a membránba ágyazódó ATF6 fehérjétől illetve az IRE1 és PERK receptoroktól. - Ennek hatására a 

PERK receptorok dimerizálódnak és aktiválódnak, kináz-aktivitásuk révén foszforilálják az eIF2 transzlációs 

iniciációs faktort. A transzláció mértéke általában lecsökken, de egy specifikus transzkripciós faktor (ATF4) 

szintézise fokozódik. Az ATF4 az ER-stressz kivédését elősegítő fehérjék expresszióját serkenti. - Hasonló 

módon aktiválódik az Ire1 receptor, amelynek különleges hatása van: képes egy intront kivágni az XBP1 

fehérjét kódoló mRNS-ből, ennek hatására aktív XBP1 transzkripciós faktor szintetizálódik a citoszolban, amely 

a sejtmagban szintén az ER-stressz ellen ható géntermékek kifejeződését indukálja. - Az ATF6 membránfehérje 

a BiP chaperonoktól megszabadulva képes lesz vezikuláris transzporttal a Golgi-készülék területére jutni, ahol 

az S1P és S2P proteázok levágják citoszolikus doménjét, amely transzkripciós faktorként ismét csak az ER-

stressz ellen hat. 

Az UPR transzkripciós szinten is hat. De vajon hogyan tud az ER vészjeleket küldeni a sejtmagba? Maga a 

fentebb említett PERK is részt vesz ebben: miközben a transzláció általában gátlódik, egy transzkripciós faktor 

(ATF4, activating transcription factor 4) mRNS-ének átíródása megnő. Az ATF4 pedig serkenti az UPR-ben 

szerepet játszó fehérjék génjeinek átíródását. 
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A transzkripciós szintű válasz kiváltásának érdekes módja az élesztőkben felfedezett, azóta emlősökben is 

azonosított Ire1 (inositol requiring kinase 1) receptoron keresztül történik. Az Ire1 az ER membránjában 

lokalizálódó transzmembrán fehérje, stresszmentes állapotban a PERK-hez hasonlóan monomer, a BiP 

chaperonok kötődése miatt. Stressz hatására az Ire1 is dimerizálódik és autofoszforiláció révén aktiválódik. 

Citoszol felőli egyik doménje képes egy specifikus mRNS-t intronkivágás által úgy módosítani, hogy ennek 

hatására a citoszolban lévő riboszómákon aktív transzkripciós faktor képződik róla, amely ER-stressz-géneket 

aktivál a sejtmagban (16. ábra). 

Egy másik útvonal egy olyan transzkripciós faktoron (ATF6: activating transcription factor 6) keresztül lép 

működésbe, amely szintézise során az ER membránjába integrálódik, és ott is marad, mert a szabad BiP 

chaperonok (a PERK és Ire1 receptorokhoz hasonlóan) kötődnek hozzá, és az ER-ben tartják. Ezért normális 

körülmények között nem képes a sejtmagba transzlokálódni. Stressz hatására a BiP-eket „elszólítja a 

kötelesség”, az ATF6 a szekréciós utat követve a Golgi készülék membránjába kerül. Ott Golgi-specifikus 

membrán-proteázokkal találkozik, lehasad egy citoszolikus darabja, amely leucin-cipzár típusú DNS-kötő 

doménjével ismét csak az UPR-ben szerepet játszó géneket képes aktiválni (16. ábra). 

Az eredetileg az ER és a sejt túlélésének védelmében aktiválódott, UPR-t serkentő receptorok hosszútávú 

aktiváltsága végül pro-apoptotikus gének serkentéséhez vezet, és az egész sejt apoptózis által bekövetkező 

pusztulását katalizálja. 

5. A membránok lipidkomponenseinek biogenezise 

Az egész citoplazmát behálózó ER egyes területei, időnként átfedésekkel, de egy-egy feladat elvégzésére 

szakosodtak; ezek közül a jelen fejezetben tárgyalt fehérjeszintézishez kapcsolódó durva felszínű ER alkotói és 

működése ismertebb. A hagyományosan simafelszínű ER-nek (SER) nevezett, asszociált riboszómákat nem 

tartalmazó ER-régió az egységes morfológia ellenére nagyon sokféle feladatot lát el, külön 

membrándoménekhez kötve. Ezek közé tartozik a fentebb bemutatott, a minőség-ellenőrzést és az ERAD-ot 

biztosító terület, a Golgi-készülék felé induló vezikulák lefűződésének helye („exit site”), a méregtelenítést 

ellátó apparátus és a lipidszintézis helyszíne is. (17. ábra) 

 

17. ábra Az endoplazmatikus retikulum (ER) speciális membránterületekhez kapcsolható funkciói. RER: durva 

felszínű endoplazmatikus retikulum; SER: sima felszínű endoplazmatikus retikulum; ERES: ER-exit site 

(Golgi-készülék felé irányuló transzport helye); ERQC: ER quality control (az ER minőség-ellenőrzés helye); 
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MAM: mitokondrium-asszociált membrán; PAM: plazmamembrán-asszociált membrán. Az eltérő színű és 

alakú kis alakzatok az adott területre jellemző fehérjéket szimbolizálnak. (Biochimica et Biophysica Acta 2011, 

1813, 1893–1905) 

5.1. Lipidszintézis az ER membránjában 

A membránfehérjékkel szemben a sejt membránjainak valamennyi lipid-komponense (néhány speciális esettől 

eltekintve) az ER (pontosabban tehát a SER) felszínén képződik. A glicero-foszfolipidek szintéziséhez 

szükséges valamennyi komponens a citoszolból érkezik. A hordozó fehérjék által szállított zsírsavak 

membránba integrálásával kezdődik a folyamat, amelyet aktiválás követ koenzim A kötődése révén. Két aktivált 

zsírsavat acil-transzferáz kapcsol rá egy glicerin-3-foszfátra, és a képződött foszfatidsav már önmagában is 

képes stabilan a membránban maradni. A foszfolipid fejcsoportja (leggyakrabban kolin vagy szerin) ezután a 

megfelelő enzim segítségével kerül rá a foszfatidsav „vázra”. A zsírsavlánc egyes pozícióiban a telítetlen 

kötések kialakítását szintén az ER membránjában lokalizálódó deszaturázok biztosítják. Ezen folyamatok 

pontosabb részleteit biokémiai tankönyvekből ismerhetjük meg. 

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy mindezek a reakciók az ER membránjának citoszolikus felszínéhez kötve 

zajlanak. Ennek az a következménye, hogy a foszfolipid-szintézis során az ER membránjának külső 

lipidrétegébe folyamatosan újabb foszfolipidek ágyazódnak, a belső azonban ezen az úton nem tud gyarapodni. 

Mindkét réteg egyenletes növekedését az biztosíthatja, ha a citoszolikus oldalon szintetizálódott foszfolipidek 

átjuthatnak a lumen felőli lipidrétegbe. A poláros fejcsoport transzlokációja okoz nehézséget: a membrán 

zsírsav-oldalláncok alkotta erősen hidrofób belsején kell áthatolnia ahhoz, hogy végül a lumen felé nézzen. 

Megfelelő enzimek közvetítése nélkül ez nagyon lassú, akár napokig tartó folyamat; azonban biológiai 

membránokban találhatóak úgynevezett flippázok, olyan transzmembrán fehérjék, amelyek éppen a 

foszfolipidek ilyen irányú, transzverzális („flip-flop”) mozgását katalizálják. Az ER membránjában lokalizálódó 

flippázok perceken belül, a fejcsoport minőségétől függetlenül, ráadásul energia felhasználása nélkül képesek 

átjuttatni a lumen felőli felszínre az új foszfolipidek egy részét, kiegyenlítve ezáltal a membrán növekedését. Az 

ilyen enzimek azonban csak az ER-re jellemzőek: a sejt egyéb membránjaiban működő flippázok energiát 

igényelnek, és/vagy csak specifikus szubsztrátjaik flip-flopját biztosítják. 

 

18. ábra A flippáz működése az ER membránjában. (link) 

A koleszterin és a ceramid szintézise is az ER felszínén történik. A koleszterin az állati sejtek membránjának fő 

lipidkomponensei közé tartozik, ugyanakkor emellett sok bioaktív molekula (például a szteroid hormonok, 

epesavak, D vitamin) prekurzora is. Bár szintézisének néhány lépése a citoszolban zajlik, mind az intermedier 

mevalonsav, mind a végtermék létrejöttét katalizáló enzimek az ER-hez kötődnek. A ceramid, amely a Golgi-

készülékben szintetizálódó szfingolipidek (lásd 9. fejezet) prekurzora, szintén az ER membránjában képződik 

úgy, hogy először a zsírsavláncot tartalmazó amino-alkohol szfingozinhoz egy második zsírsav-oldallánc 

kapcsolódik (Mindkét lipid szintézisének részleteit a biokémiai tananyag ismerteti). Sem a koleszterin, sem a 

ceramid nem rendelkezik poláros fejcsoporttal, ezért a két membránréteg között enzimek nélkül is igen gyorsan, 

másodpercek alatt képesek közlekedni. 

http://course1.winona.edu/sberg/308s09
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Végül megemlítjük, hogy bár a lipidszintézis fő helyszíne az ER, azért más organellumok is részt vesznek 

benne. A peroxiszóma állítja elő a plazmalogént, amely a mielinhüvely legfontosabb foszfolipid komponense (a 

plazmalogén olyan glicero-foszfolipid, amelyben a glicerin első szénatomjához észter-kötés helyett éter-kötéssel 

kapcsolódik a zsírsavlánc). Eukariótákban a mitokondrium belső membránjában szintetizálódik a bakteriális 

eredetű kardiolipin, amelyben két glicero-foszfolipidet egy közbülső glicerinváz köt össze, így összesen négy 

zsírsav-oldallánccal rendelkezik. Speciális szerkezetének köszönhetően a kardiolipin sokféle módon járul hozzá 

a mitokondrium normális működéséhez. A fentiekben pedig említettük, hogy bár ceramid prekurzoruk az ER-

ben alakul ki, a szfingolipidek a Golgi-készülékben (illetve kismértékben a plazmamembrán felszínén) 

szintetizálódnak. 

5.2. Az ER-ben szintetizált lipidek transzportja a sejten belül 

Az ER-ben létrejött lipid-komponensek egy része a 9. fejezetben ismertetett vezikuláris transzporttal, a Golgi-

készüléken keresztül jut el rendeltetési helyére. A foszfolipidek és a koleszterin esetében azonban régóta 

nyilvánvaló volt, hogy más, a szekréciós úttól független mechanizmusnak is működnie kell, hiszen a vezikuláris 

transzport gátlása sem zavarta meg az organellumok közötti közlekedésüket. Ráadásul a sejt igényeinek 

megfelelően dinamikusan osztódó és fuzionáló, tehát időnként sok új membránkomponenst igénylő 

mitokondriumok nem is vesznek részt a vezikuláris transzport-közvetített membrán-áramlásban. 

A Golgi-független lipidtranszport egyik lehetséges módja a membránfelszínek közvetlen kapcsolata révén 

valósulhat meg. Elektronmikroszkópos módszerekkel jól detektálható, hogy a SER bizonyos helyeken nagyon 

szoros kontaktust létesít a mitokondrium külső membránjával, és ezekben a speciális membrándoménekben 

koncentráltan vannak jelen a lipidszintézisért felelős enzimek. Kimutatták a rendkívül közeli (néhányszor tíz 

nanométernyi) távolságban lévő membránok közötti lipid-transzfert biztosító integráns fehérjék jelenlétét is. 

Ilyen szoros kapcsolatot az ER a plazmamembránnal is képes létesíteni, ahol szintén adódhatnak át lipidek. 

Az ER-ben szintetizálódott lipidek szállításában szolubilis transzfer-fehérjék is részt vehetnek. Főleg 

foszfolipideket és koleszterint egyesével megkötő és a citoszolon keresztül szállító fehérjéket azonosítottak, de 

ismert, hogy az ER és a Golgi-készülék között ceramid-transzfer fehérje is közlekedik. 

5.3. A membránfelszínek lipid-aszimmetriájának kialakulása 

A biológiai membránok két rétegének lipid-összetétele között jelentős különbségek vannak. Ennek élettani 

jelentősége óriási: a kizárólag a plazmamembrán külső felszínén található lipid-komponensek (szfingolipidek, 

glikolipidek – elsősorban glikoszfingolipidek) hozzájárulnak a speciális funkciókat ellátó lipid-raftok és a 

glikokalix kialakításában. A két felszín közötti eltérés teszi lehetővé például azt is, hogy a fagociták meg tudják 

különböztetni az ép sejteket az apoptotikus vagy sérült sejtektől. 

Az ER területén még nem tapasztalható jelentős eltérés, ami annak köszönhető, hogy a foszfolipid-szintézis 

fentebb bemutatott „egyoldalúságát” kiegyenlítő, csak az ER-ben lokalizálódó flippáz nem specifikus. A 

koleszterin és a ceramid eloszlása is egyenletes az ER membránjában, köszönhetően gyors, katalizátort sem 

igénylő transzverzális „flip-flop”-juknak. 

A Golgi-készülék területén kezdődik a szimmetria felbomlása. A ceramidot szfingolipiddé átalakító enzimek 

valamennyien a luminális felszínen működnek, és a poláros fejrész, illetve a glikoszfingolipidek esetében a 

cukor-oldallánc kialakulása megakadályozza a további szabad transzverzális mozgást. Ebből ered, hogy a 

vezikuláris transzport végén valamennyi szfingolipid a plazmamembrán extracelluláris felszínére kerül. A 

Golgi-készülék belső membránrétegében a koleszterin szintén feldúsul, ez elsősorban annak köszönhető, hogy 

erős affinitást mutat a szfingolipidekhez és a luminális oldalon reked –így nagy arányban kerül bele a leendő 

lipidraftokba is. 
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19. ábra A lipidek membrán-aszimmetriájának kialakulása a Golgi-készülék, az endoszómák és a 

plazmamembrán területén. PC: foszfatidil-kolin; PE: foszfatidil-etanolamin; PS: foszfatidil-szerin; Cer: ceramid; 

DAG: diacil-glicerol; SM: szfingolielin; GSL: glikoszfingolipid; P4: az aminofoszfolipideket (PS, PE) a 

membrán másik rétegébe átszállító specifikus ATP-áz. Egyéb magyarázat: lásd a szövegben. (Nat Rev Mol Cell 

Biol. 2008, 9(2) 112–124) 

A foszfatidil-szerin és a foszfatidil-etanolamin viszont már a Golgi-ciszternákban a citoszolikus felszínre 

koncentrálódik, és ez az egyenlőtlenség megőrződik a plazmamembránban is. Az aminofoszfolipidekre jellemző 

aszimmetria kialakulása szelektív, ATP-t igénylő transzporterek működésének eredménye. A foszfatidil-kolin és 

a szfingolipidek nem rendelkeznek ilyen specifikus transzporterrel. Az apoptózis során extrém módon 

megemelkedő citoszolikus Ca2+-szint hatására aktiválódó transzporter (szkrambláz) vagy a plazmamembrán 

nagyobb sérülése a sejtfelszínre juttatja az aminofoszfolipideket, jelezve a környezet fagocitái számára, hogy a 

sejtet eliminálni kell. 

6. A 6. fejezet kérdései 

1. Milyen fehérjékkel, komplexekkel létesít kapcsolatot a szekréciós fehérje, míg a citoszolból az 

endoplazmatikus retikulum lumenébe jut? 

2. Mi az SRP, és milyen funkciói vannak? 

3. Mi jellemzi a szekréciós fehérjéket az endoplazmatikus retikulumba irányító jelet, és mi lesz későbbi sorsa? 
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4. Hogyan zajlik a poszttranszlációs transzlokáció az endoplazmatikus retikulum esetében? 

5. Hogyan osztályozzák az integráns membránfehérjéket topológiájuk alapján? 

6. Mi a különbség szintézis szempontjából az I. és III. csoportba tartozó membránfehérjék között? 

7. Mi határozza meg azt, hogy egy több transzmembrán doménnel rendelkező fehérje N-terminálisa a citoszol 

vagy az endoplazmatikus retikulum lumene felé néz? 

8. Melyik lépés(ek)nél érhető tetten a kotranszlációs transzlokáció energiaigénye? 

9. Milyen, a fehérjék szerkezetét alakító, kifejezetten az endoplazmatikus retikulum lumenére jellemző 

folyamatokat ismer? 

10. Hogyan zajlik a minőség-ellenőrzés az endoplazmatikus retikulumban? 

11. Mi történik a minőség-ellenőrzés során „megbukott” fehérjékkel? 

12. Milyen mechanizmusokkal próbálja a sejt kivédeni a hibás szekréciós fehérjék túlzott 

felhalmozódásából (endoplazmatikus retikulum-stressz) adódó veszélyeket? 

13. Mik a flippázok, és miért van rájuk szükség az endoplazmatikus retikulum membránjában? 

14. Hogyan alakul ki az endomembrán rendszer egy részére és a plazmamembránra jellemző lipid-

aszimmetria? 

7. A 6. fejezet ábráinak hivatkozásai 
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7. fejezet - Transzport a citoszol és az 
organellumok között (Lippai Mónika) 

1. Bevezetés 

Az eukarióta sejt belsejében, a prokariótákkal szemben, sokféle, különböző funkciójú membrán-határolta teret –

kompartimentumot – találunk. Kompartimentumokként jelenik meg a sejtszervecskék többsége (sejtmag, 

mitokondrium, stb.) Ezeknek a belső tereknek a kialakulása tette lehetővé, hogy az eukarióta sejtekben többféle, 

eltérő környezetet igénylő, sokszor egymást kizáró metabolikus folyamat tud egyidőben működni. Mindezek 

mellett az organellumok megjelenése a sejt belső felszínének radikális növekedésével hozzájárult az alapvető 

membránhoz kötött biokémiai folyamatok (például az oxidatív foszforiláció) hatékonyságának emelkedéséhez. 

A kompartimentumok megjelenése a vitathatatlan előnyök mellett azonban nagy kihívást is jelent a sejt számára. 

Ismert, hogy valamennyi fehérje a citoplazmában található riboszómákon szintetizálódik. A sejtnek tehát 

gondoskodnia kell valahogyan arról, hogy azok, de csakis azok a fehérjék, amelyek egy adott térrészben 

működnek, el is jussanak rendeltetési helyükre. Emellett minden sejt folyamatosan juttat a sejten kívüli 

extracelluláris térbe (vagy a plazmamembránba) olyan fehérjéket, amelyek például a szomszédos sejtekkel vagy 

a sejten kívüli állománnyal való összeköttetést és a kommunikációt biztosítják. Ez különösen igaz az 

úgynevezett szekréciós sejtekre, amelyek a soksejtű szervezet váladéktermelésre szakosodott sejtjei. 

Hogyan oldható meg ez a bonyolult feladat? Milyen természetű az a jel, amely „megmondja”, hogy melyik 

fehérje hová kerüljön a sejtben? Milyen mechanizmus valósítja meg az „utazást” a célállomásra? A kérdéseket 

megválaszoló munkáért Günter Blöbel német származású amerikai kutató 1999-ben Nobel-díjat kapott. Szignál-

elmélete szerint: 1) a fehérje integráns részét képező szignálpeptidek biztosítják a megfelelő sejtszervecskébe 

jutást; 2) létezik olyan szállítóapparátus, amely felismeri ezt a jelet, és biztosítja a célbaérést. 

Azt, hogy egy fehérje milyen módon kerülhet rendeltetési helyére, meghatározza, hogy a szintézis helyének tere 

(a citoszol) egyenértékű-e, ekvivalens-e a célszervecske terével. Ebből a szempontból meg lehet különböztetni 

topológiailag ekvivalens tereket (például citoszol – sejtmag, endoplazmás retikulum belső tere – Golgi-készülék 

belső tere), illetve nem-ekvivalens tereket (citoszol – endoplazmás retikulum tere, citoszol – mitokondrium) (1. 

ábra). Az egymással egyenértékű közegek közös evolúciós eredetűek (2. ábra), közöttük szabadabb az átjárás. 

Ezt jelzi a nagyméretű vizes pórus a sejtmag esetében, illetve a vezikuláris transzport a szekréciós és 

endocitotikus útvonalon belül. Nem-ekvivalens terek között csak szigorúan szabályozott, zárható csatornákon, 

transzlokátorokon keresztül történhet a fehérje átjutása, hiszen egyébként sérülne az eltérő terek integritása. 

 

1. ábra. Különböző belső terek az állati sejtben. A topológiailag ekvivalens terek azonos színnel vannak 

jelölve. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1999/blobel-lecture.pdf
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2. ábra. A sejt belső membránrendszerének evolúciós eredete 

2. A sejtmagi transzportfolyamatok 

2.1. Közlekedés a sejtmag és a citoplazma között 

A sejtmagon belüli nukleoplazma és a citoplazma tere egyenértékű, amit az is alátámaszt, hogy mitózis során 

valamennyi magasabbrendű eukarióta sejtben a sejtmaghártya lebomlik, és a két tér egyesül. Interfázisos sejtben 

azonban, bár az ionok és a kisméretű molekulák szabadon közlekedhetnek a sejtmag és a citoplazma között, a 

fehérjék többsége diffúzióval nem juthat át a sejtmaghártya pórusain. A sejtmaghártyát átívelő, sokszáz 

fehérjéből felépülő póruskomplex (NPC, nuclear pore complex) ugyanis körülbelül 0,9 nm átmérőjű 

csatornaként viselkedik, amely a ~100-200 kDa-nál nagyobb tömegű citoplazmatikus fehérjéket nem engedi át. 

Hogyan juthatnak akkor be a sejtmagba az ott működő nagyméretű fehérjék (például polimerázok, 

transzkripciós faktorok), és hogyan lépnek ki onnan az érett mRNS-ek, ingázó fehérjék, és az óriási méretű 

riboszóma-alegységek? 

Az egyik megválaszolandó kérdés az, hogy mi biztosítja a póruskomplex szelektivitását. Mi teszi lehetővé, hogy 

ugyanaz a csatorna egyszerre képes megakadályozni a mérethatár feletti molekulák szabad diffúzióját, és mégis 

biztosítani egyes „kiválasztottak” transzportját? Erre a választ az NPC-t alkotó nukleoporinok egy speciális 

csoportja, az úgynevezett FG-nukleoporinok adják. Ezek a csatorna belső felszínén, de a komplex citoplazma 

felőli és a sejtmagi nyúlványain is előforduló fehérjék. Jellemzőjük, hogy sok, egymás után elhelyezkedő 

fenilalanin-glicin (FG-) ismétlődés van aminosav-szekvenciájukban. Ezek az FG-ismétlődések kis hidrofób 

régiókat alkotnak a pórus belső csatornájának üregébe benyúló, egyébként hidrofil fehérjeláncokban. A jelenlegi 

elképzelések szerint ezek a hidrofób régiók egymással interakcióba lépve csomópontokat képeznek, 

összekapcsolják az egyes FG-nukleoporinok oldalláncait, és térhálós, gélszerű szerkezetet hoznak létre. 

Ezen háló jelenléte zárja ki a nagyobb molekulák szabad diffúzióját az NPC-n keresztül, míg az engedélyezett 

transzport során az FG-nukleoporinok oldalláncainak elrendeződése úgy módosul, hogy egyes molekulák 

átbújhatnak köztük. 3b ábra 
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3. (A) ábra. A póruskomplex sematikus ábrája, sárga pöttyek jelzik az FG-nukleoporinok oldalláncai 

között létrejövő hidrofób kölcsönhatásokat 

3. (B) ábra.  Az FG-nukleoporinok oldalláncai által kialakuló gélszerű, térhálós szerkezet. Kékkel az FG-

szigetek közötti hidrofób kapcsolatok, zölddel a háló átrendezésére, ezáltal a póruson való átjutásra képes 

nagyobb molekulák vannak jelölve. 

 

Referencia:  

A másik kérdés pedig az, hogy mi lehet a jel, amelynek hatására a sejtmagi fehérjék rendeltetési helyükre 

jutnak, és mi az a mechanizmus, ami ezt lehetővé teszi számukra? 

2.2. Import a sejtmagba 

Biokémiai és géntechnológiai módszerek segítségével sikerült az első, azóta klasszikusként emlegetett sejtmagi 

lokalizációs jeleket (NLS, nuclear localization signal) felderíteni. A klasszikus NLS kétféle lehet, aszerint, hogy 

https://sites.google.com/site/sspatel/nuclearporecomplex.%20All%20media%20©%202001-2006%20Samir%20S.%20Patel)
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egy (monopartit NLS) vagy két (bipartit NLS), néhány bázikus aminosavat tartalmazó szekvenciából áll-e. Az 

NLS jelenléte szükséges és elegendő a sejtmagba jutáshoz. A monopartit NLS-t éppen úgy fedezték fel, hogy az 

SV40 vírus úgynevezett nagy T antigénje, amely normálisan a sejtmagba kerül a fertőzés során, az NLS-ében 

bekövetkezett egyetlen aminosavcsere miatt a citoplazmában maradt. Ugyanakkor, ha egy egyébként 

citoszolikus fehérje szekvenciájába mesterségesen NLS-t építenek be (vagy akár egy mikroszkopikus 

aranyszemcsére NLS-peptidet csapatnak ki), az NLS-tartalmú molekula a sejtmagba jut. A sejtmagba juttató 

jelnek nincs meghatározott helye a fehérje aminosav-szekvenciájában, sőt, az is elegendő, ha egy komplex egyik 

alegysége tartalmazza az NLS-t. 

Az NLS-t receptorfehérje szállítja a citoplazmából a sejtmagba, amely legtöbbször az importin β (karyopherin 

β) fehérjék családjába tartozik. A legelőször felderített és legtöbbet tanulmányozott klasszikus importfolyamat 

során egy közvetítő, adapter fehérje is szerepet játszik: ez az importin α. Az ismétlődő, úgynevezett armadillo 

szekvenciákat tartalmazó importin α belső, konkáv felszínén levő két kötőhelyén keresztül képes mindkét 

klasszikus NLS-fajtához kapcsolódni. Ma azonban már az is ismert, hogy sok esetben maga az importin β, 

adapter nélkül ismeri fel az NLS-t. 
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4. (A) ábra ) Az importin α szerkezete. A molekula belső, konkáv felszínén található a két NLS-kötő hely. A 

monoportit NLS-sel rendelkező fehérjék bármelyikhez, külön-külön kötődhetnek, a bipartit NLS-t tartalmazók 

pedig egyszerre a kettőhöz. 

IBB (importin β binding) doménje révén az importin β-val létesített kapcsolat hatására szabaddá válik az 

importin α NLS-kötő doménje, aminek segítségével „kihorgássza” a citoszolból a sejtmagba szállítandó fehérjét. 

4. (B) ábra. Az importin α IBB doménje mindaddig gátolja az NLS szekvencia kötését, míg nem 

kapcsolódik az importin β–hoz. 

Az importin β 19 ismétlődő, úgynevezett HEAT szekvenciából áll, ami rugószerű struktúrát biztosít, és lehetővé 

teszi, hogy a molekula egyik részében bekövetkező kis konformációs változásnak jelentősen hatása legyen 

távolabbi régiókban. Az importin β és rokonai tartalmaznak az FG-nukleoporinok hidrofób régióival gyenge 

kapcsolatot létesítő domént is. (5 ábra). Ennek segítségével bejuthatnak a póruskomplex csatornájába és 

sejtmagi oldalára is, az FG-nukleoporinok oldalláncaival új és új kötéseket létrehozva majd megszüntetve, 

mintegy folyamatosan „lépegetve” az NPC belső felszínén. Az importin β mozgásának nincs kitüntetett iránya, 

véletlenszerűen mozog ide-oda a pórus sejtmagi és citoplazma felőli nyílása között. Akkor vajon mitől lesz 

irányított az NLS-tartalmú fehérje mozgása? Miért akkumulálódik a sejtmagban, ha az őt szállító receptor 

mozgása ezt nem indokolja? 

 

5. (A) ábra. Az importin β szerkezete, kiemelve a kölcsönható partnerek kötőhelye. A 8. HEAT ismétlődő 

szekvencia kitüntetett szerepű: savas hurkot képez, mely interakcióba léphet mind az importin IBB doménjével, 

mind a RanGTP-vel. 

5. (B) ábra. Az importin β térszerkezete, feltüntetve a kötőhelyek és a savas hurok. 

A sejtmagi importban szerepet játszó tényezőket azonosító kezdeti kísérletekben izoláltak egy, az úgynevezett 

kis G-fehérjék családjába tartozó GTP-kötő fehérjét, amelyet Ran-nak (Ras-related nuclear protein) neveztek el. 
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A kis G-fehérjék képesek kötött GTP-jüket GDP-vé hidrolizálni, és ezen GTP-áz aktivitásukat specifikus GAP-

ok (GTP-áz aktiváló proteinek) serkenthetik. A GDP-kötött állapotú G-fehérjére specifikus GEF (guanin-cserélő 

faktor, guanine exchange factor) hathat, ennek következtében a G-fehérje elengedi GDP-jét, és a sejtben mindig 

jóval nagyobb koncentrációban jelen lévő GTP-vel lép interakcióba 

 

6. ábra. A kis G-fehérjék GTP-kötött állapotban aktívak, amit GAP-ok és GEF-ek befolyásolnak. 

 

Into the Nucleus (animáció) 

http://video.google.com/videoplay?docid=6374761646657730470# 

A Ran GTP-kötött formában kizárólag a sejtmagban, GDP-kötött formájában pedig csak a citoplazmában 

található meg. Ennek az az oka, hogy a Ran-GAP a citoszolban (pontosabban az NPC citoplazmába nyúló 

fehérjéin) lokalizálódik, ily módon a sejtmagból kijutó Ran-kötött GTP hidrolízise azonnal bekövetkezik. 

Ugyanakkor a Ran GEF-je (másik ismert nevén RCC1, regulator of chromatin condensation) a 

kromatinállományhoz kötődik, és valamennyi sejtmagi RanGDP-n indukálja a GDP-GTP cserét. 

http://video.google.com/videoplay?docid=6374761646657730470
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7. ábra. A sejtmaghártya két oldalán RanGTP-RanGDP grádiens jön létre a lokalizált RanGAP-nak és 

RanGEF-nek köszönhetően. 

Az importin β, azon kívül, hogy képes (önmagában, vagy adaptermolekulán keresztül) interakcióba lépni a 

sejtmagba szállítandó fehérjével és az FG-nukleoporinokkal, tartalmaz egy RanGTP-t felismerő domént is (5. 

ábra). RanGTP kötés hatására azonban olyan konformációs változás következik be szerkezetében, aminek 

hatására elengedi a citoszolban hozzá kapcsolódott fehérjé(ke)t. 
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8. ábra ) A RanGTP-hez kapcsolódott importin β nem képes tovább kötni az importin α IBB doménjét. 

Miután az importin β RanGTP-vel csakis a sejtmagban találkozhat, a receptor-komplexről a szállított fehérje 

nem válhat le az NPC citoszolikus oldalán, csakis a sejtmagban. Az importin β a magban szorosan köti a 

RanGTP-t, ezért nem tudja újra „felvenni csomagját”. Ahhoz pedig, hogy az import során bejutott molekula 

kijusson újra a citoszolba (ahogy ezt sok, úgynevezett ingázó fehérje teszi), egy újabb jelre van szükség (lásd 

később). 

Miután az importin β RanGTP-vel csakis a sejtmagban találkozhat, a receptor-komplexről a szállított fehérje 

nem válhat le az NPC citoszolikus oldalán, csakis a sejtmagban. Az importin β a magban szorosan köti a 

RanGTP-t, ezért nem tudja újra „felvenni csomagját”. Ahhoz pedig, hogy az import során bejutott molekula 

kijusson újra a citoszolba (ahogy ezt sok, úgynevezett ingázó fehérje teszi), egy újabb jelre van szükség (lásd 

később). 

Az importmechanizmus folytonossága érdekében alapvető, hogy a szállítást lebonyolító fehérje 

visszakerülhessen a citoplazmába. Az importin β RanGTP-kötött állapotában is ugyanúgy, minden irányítottság 

nélkül mozog az NPC környékén az FG-nukleoporinokhoz kapcsolódva. Azonban a citoszolikus oldalon 

kölcsönhatásba lép a RanGAP-pal (amit egy RanBP, Ran binding protein segít), ennek következtében a Ran 

GTP-jét GDP-vé hidrolizálja. A RanGDP viszont már nem tud hatékonyan kötődni az importin β-hoz, ez utóbbi 

felszabadul. Miután mindez csak az NPC citoszolikus oldalán következhet be, szabad importin β csak itt 

fordulhat elő, biztosítva az NLS-tartalmú fehérje egyirányú szállítását. 

 

9. ábra. A klasszikus import folyamata 

A fentiekből az is következik, hogy a Ran - az importin β közreműködésével – folyamatosan „szökik” a 

sejtmagból, tehát nyilvánvaló, hogy valahogyan vissza kell juttatni. Az importin β nem képes RanGDP-t kötni, 

más szállítóra van szükség. Valóban, már a korai kísérletekben izoláltak egy NTF2 (nuclear transport factor 2) 

nevű fehérjét, amely dimert képezve erősen köti a RanGDP-t, és az importin β-hoz hasonlóan az FG-

nukleoporinokon, gyenge kölcsönhatások révén közlekedik az NPC két oldala között. A sejtmagban RanGTP-vé 
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alakuló partneréhez viszont már nem kapcsolódik szorosan, így a Ran importin β-val ellentétes irányú szállítását 

valósítja meg (9. ábra). 

Mint minden olyan folyamat, amely rendezetlen állapotból egyfajta rendezettséget hoz létre, a sejtmagi import is 

energiát igényel. Miután az importin β NPC-n keresztül történő helyváltoztatásához nincs szükség 

energiabefektetésre, az importfolyamatot a RanGDP-RanGTP grádiens hajtja, azaz a grádiens létrejöttéhez 

elengedhetetlen GTP-hidrolízis. 

2.3. Export a sejtmagból 

Már a klasszikus importfolyamatban adapter szerepet játszó importin α esetében is felmerül a kérdés, hogyan jut 

vissza egy-egy ciklus végén újra a citoplazmába. A fehérjék exportja az importhoz nagyon hasonló 

mechanizmus szerint történik. Az exportinok egy, a kijuttatandó fehérjék szekvenciájában található NES-t 

(nuclear export signal) ismernek fel – ezek közül egy speciális exportin az, amely az importin α–t szállítja vissza 

a citoplazmába. Az exportinok a NES-hez akkor tudnak kapcsolódni, ha RanGTP-vel komplexet tudnak 

képezni, azaz a sejtmagban. A póruskomplexen átjutva a citoplazmában, a GTP hidrolízise után a RanGDP-ről 

disszociál az exportin, majd a NES-tartalmú fehérjéhez való affinitása is lecsökken - a szállított fehérje a 

citoplazmába kerül. 
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10. ábra. Fehérjék exportja a sejtmagból a citoplazmába 

Talán nem meglepő, hogy az importin β és az exportinok szerkezete nagyon hasonló, valamennyien az importin 

β (vagy karyopherin β) fehérjék közös családjába tartoznak. Ismétlődő HEAT-szekvenciáik rugószerű, flexibilis 

struktúrát hoznak létre, gyenge interakcióba lépnek az FG-nukleoporinokkal. Ugyanazon a régión keresztül, 

erősen kötődnek a RanGTP-hez, míg a RanGDP-hez már nem. A RanGTP-kapcsolódás azonban az 

importinokra és az exportinokra ellentétesen hat: a szállított fehérjével kapcsolódó domén kötőképessége az 

előbbi esetben lecsökken, míg az utóbbi esetben megnövekszik. 

A sejtmagból kijutó, a citoplazmában működő vagy ott ribonukleoproteinné összeszerelődő RNS-féleségek 

többségét (a tRNS-eket, snRNS-eket, miRNS-eket, sőt a vírus RNS-eket is) - az mRNS kivételével - szintén 

speciális exportinok szállítják. A mRNS-ek külön, erősen konzervált mechanizmus révén exportálódnak, Ran-

független módon. A két alegységből álló NXF1/Nxt1 fehérjekomplex (NXF1: nuclear export factor1, Nxt1: 

nuclear export transporter1) akár több helyen is kötődik az mRNS-hez, közvetlenül és adapterfehérjéken 
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keresztül is. A speciális fehérjék által kísért mRNS-t mRNP-nek, azaz messenger-ribonukleoproteinnek is 

nevezik. Mindkét mRNP-exporter alegység - az importinokhoz hasonlóan - interakcióba lép FG-

nukleoporinokkal, és diffúzióval átkerülhet az NPC citoplazmatikus oldalára. Ott azonban egy RNS-helikázok 

családjába tartozó enzim lokalizálódik, hatására az mRNP átrendeződik és exportere disszociálódik, néhány, az 

mRNP-t csak a pórusig kísérő fehérjével egyetemben. 

 

11. ábra. Az 5’ sapkával (cap) és 3’ poliA-farokkal ellátott érett mRNS-eket külön exporter (NXF1/Nxt1 

komplex) juttatja ki a citoplazmába. Az átjutáshoz egy RNS-helikáz (élesztőben: Dbp5) működése is 

szükséges. 

2.4. Alternatív sejtmagi transzport útvonalak 

Egyre több kísérlet bizonyítja, hogy az importin β család tagjainak közreműködése nélkül is megvalósulhat 

egyes fehérjék sejtmagi transzportja. Egyik ismert példa erre a β-catenin, amely transzkripciós szabályozóként 

közlekedik a sejtmag és a citoszol között. Közvetlenül kapcsolódik az FG-nukleoporinokkal, sőt, más fehérjék 

importját is képes ily módon biztosítani. Hasonló szerepet tulajdonítanak a Ca2+-kötő calmodulin és calretikulin 

fehérjéknek is. A citoszolban nem túl gyakran előforduló glikozilált fehérjék a cukor-oldalláncokat felismerő 

lectinek családjába tartozó szállítót használnak a sejtmagba jutáshoz. 

2.5. A sejtmagi transzport szabályozása 

Míg néhány, NLS-t és NES-t is tartalmazó fehérje folyamatosan ingázik a sejtmag és a citoszol között (például 

az mRNS-t a riboszómáig kísérő, az mRNS érésében és a transzportjában szerepet játszó faktorok), más fehérjék 

mozgása szigorú kontroll alatt áll. Ez különösen igaz a transzkripciós faktorokra, amelyeknek folyamatos magi 

jelenléte káros lenne a sejt működésére nézve. Változatos módokon szabályozható a fehérjék közlekedése a két 

tér között. Akár az NLS, akár a NES - vagy a környezetükben lévő aminosavak - poszttranszlációs módosítása 

(főként foszforilálása) megváltoztathatja e jelek affinitását receptorukhoz. Gátló faktorok kapcsolódása 

közvetlenül is eltakarhatja transzportjelet, vagy olyan konformációs változásra késztetheti a jelet hordozó 

fehérjét, amely megakadályozza a receptor kötődését. Sok esetben valamilyen citoplazmatikus komponenshez 
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(membránhoz, sejtvázhoz) való rögzülés akadályozza az NLS érvényesülését, amely csak megfelelő stimulus 

hatására szűnik meg. 

3. Fehérjeszállítás a mitokondriumba és a 
kloroplasztiszba 

A mitokondrium és a kloroplasztisz prokarióta eredetű organellum, membránjaik összetétele eltér az eukarióta 

membránokra jellemzőtől. Könnyen belátható, hogy az a speciális miliő, amely az elektron-transzportlánc 

működéséhez és az ATP-termeléshez szükséges, nem lehet kompatibilis a citoszollal. Ezért a mitokondrium és a 

kloroplasztisz bármely részébe (mátrix/sztróma, külső és belső membrán, intermembrán tér, illetve tilakoid-

membrán és a tilakoidok tere) csak szigorúan szabályozott, zárható csatornákon, transzlokátorokon keresztül 

juthat be fehérje. A fehérjék importjára pedig szükség van, hiszen bármennyire is van saját genomja és 

transzlációs rendszere ezeknek az organellumoknak, az evolúció során lezajlott, a sejtmag felé irányult 

géntranszfer következtében a saját genetikai állomány alapján kódolt fehérjék száma kevés, az emberi 

mitokondrium esetében például csak 13. Ebben a fejezetben részletesen csak a mitokondriális 

fehérjetranszportot tárgyaljuk. A fejezet végén a kloroplasztiszokra vonatkozó ismeretek rövid összefoglalása 

olvasható, további adatokat növénysejttani tankönyvekben találhatunk. 

3.1. Transzport a mitokondrium mátrixába 

A legrégebben ismert fehérjeszállító mechanizmus a mitokondriális mátrix fehérjéinek importja. Sejtmentes 

kísérleti rendszerben folytatott vizsgálatok során derült ki, hogy az import ATP-igényes, és függ egy, az N-

terminális közelében található 20-50 aminosavnyi amfipatikus –egyik oldalán pozitív töltésű, a másikon 

hidrofób - α-hélix jelenlététől. 

 

12. (A) ábra. Egy tipikus mitokondriális protein, a citokróm-oxidáz IV. alegységének mátrixba irányító 

jelszekvenciája. 12. (B) ábra. Az (A) ábrán látható aminosavak amfipatikus α–hélixet alkotnak. 

A jel hatásosságát nem annyira a pontos szekvencia, mint inkább az amfipatikus karakter biztosítja. A fehérjék a 

mátrixba olyan, elektronmikroszkópos felvételeken jól látható pontokon jutnak be, ahol a mitokondrium külső 

és belső membránja érintkezik. 

A mitokondrium mátrixába induló fehérje, bár teljes szintézise lezajlik a citoplazmában, nem veszi fel a rá 

jellemző térszerkezetet, mert az N-terminális szignált érzékelő citoszolikus Hsp70 dajkafehérjék (chaperonok) 

kitekert állapotban tartják. Ez az ATP-igényes folyamat nagyon fontos a fehérje membránon való átjutásához, 
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mert a szűk csatornán másképp nem férne át. Genetikai és biokémiai módszerekkel azonosították a 

felismerésben és a szállításban szerepet játszó faktorokat. A mitokondrium külső membránjában található, az 

importban szerepet játszó fehérjéket TOM-ként (translocon of the outer membrane), míg a belső membrán 

hasonló funkciójú fehérjéit TIM-ként (translocon of the inner membrane) rövidítik. Az N-terminális mátrix-jelet 

a külső membránban elhelyezkedő receptorkomplex (TOM20/22) érzékeli, és az ily módon „megfogott” fehérjét 

átjuttatja a szomszédos TOM40 transzlokátorhoz, amely a külső membránt átívelő csatorna-komplex. 

 

13. (A) ábra. A mitokondrium mátrixába történő szállítás mechanizmusa. TIM23(1): a PAM 

motorkomplexszel együttműködve juttatja a fehérjét a mátrixba. 13. (B) ábra.A mitokondrium belső 

membránjába történő szállítás mechanizmusa a TIM23 csatornán keresztül. TIM23(2): a légzési lánccal 

együttműködve juttatja a fehérjét a belső membránba. Ha a fehérje hordozza a megfelelő jelet, egy specifikus 

proteáz hasítása révén végül az intermembrán térbe jut (szaggatott nyíl). 

Bebizonyosodott később, hogy nemcsak a mátrixba, hanem az egyéb mitokondriális „helyszínekre” tartó 

fehérjék is valamennyien a TOM40 transzlokátoron haladnak át először. 

A mátrixfehérjék a TOM40-en áthaladva rögtön a belső membránban elhelyezkedő TIM23 transzlokátorba 

jutnak, amit egyik alegysége mindaddig zárva tart, amíg a TOM40 intermembrán tér felé néző oldalán meg nem 

jelenik az N-terminális szignál. Ezután a szignál és a TIM és TOM komplexek között lezajló, egymást követő 

interakciók eredményeképpen a mátrixfehérje becsúszik a kinyíló TIM23 transzlokátorba, és megkezdi útját a 

mátrixba. 

A fehérjék átjutása az átmenetileg összekapcsolódott két csatornán természetesen energiát igényel. Az egyik 

energiaforrás a működő mitokondrium sajátossága: a H+-ionok elektrokémiai grádiense miatt kialakuló, a belső 

membrán két felszíne közötti feszültségkülönbség fontos szerepet játszik a transzlokációban. A mátrix felőli 

oldal negativitása szükséges az N-terminális szignálban található pozitív töltésű aminosavak „behúzásához”: az 

elektrokémiai grádiens kialakulását gátló szerek megakadályozzák a mátrixfehérjék transzportját. Ezen kívül a 

transzlokáció ATP-t is igényel. A TIM23 komplex belső felszínéhez egy PAM (preprotein translocase-

associated motor) elnevezésű, több alegységből álló molekuláris motor csatlakozik, melynek fő komponense 

egy mitokondriális Hsp70 dajkafehérje. Ez utóbbi - a citoszolban található rokonához hasonlóan – kötődik a 
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kitekert állapotban éppen becsúszó fehérjeszakaszhoz, majd egy idő múlva, ATP-hidrolízis után elengedi azt, 

mindeközben a PAM húzóerőt fejt ki a fehérjén. 

A mátrixfehérjék transzlokációja során az N-terminális szignálszekvenciát egy proteáz (MPP: mitochondrial 

processing peptidase) levágja, majd a teljes átjutás után a transzportált fehérje – általában mitokondriális 

dajkafehérjék segítségével – felveszi normális térszerkezetét. 

3.2. Transzport a mitokondrium belső membránjába, az 
intermembrán térbe és a külső membránba 

A mátrixba irányító, később levágódó amfipatikus szignált hordozó fehérjék egy része végül mégsem a 

mitokondrium belső terébe, hanem a belső membránba vagy az intermembrán térbe kerül. Ez csak akkor 

lehetséges, ha ezek a fehérjék egyéb jelet is hordoznak. Valóban, például a CoxVa nevű citokróm oxidáz 

alegység az N-terminális mátrix-jelen kívül egy hidrofób szekvenciát is tartalmaz, amely a TIM23-on történő 

átkelés közben megakasztja a folyamatot, a csatorna laterálisan megnyílik a lipid kettősréteg irányába, és a 

CoxVa a membránba kerül. Érdekesség, hogy bár ugyanaz a TIM23 csatorna végzi a transzlokációt, ekkor nem 

a PAM motorkomplex-szel, hanem az elektron-transzportlánc két elemével (III és IV komplex) együtt működik, 

és ATP-t ekkor nem, csak az elektrokémiai grádiens energiáját használja (13B ábra). Más fehérjék (például a 

citokróm b2) először ugyanilyen úton jutnak a belső membránba, majd egy, az intermembrán térben 

lokalizálódó proteáz elhasítja a fehérjét a transzmembrán régió közelében, így a fehérje kiszabadul az 

intermembrán térbe (13B ábra, szaggatott nyíl). 

Szintén hordoznak mátrix-szignált azok a fehérjék is, amelyek először szabályosan a mátrixba 

transzportálódnak, de egy második specifikus jelnek köszönhetően egy OXA nevű, a belső membránban 

található komplexhez szállítódnak. Az OXA komplex – amely néhány, a mátrixban, a mitokondrium saját 

riboszómáin szintetizálódott fehérje membránba integrálását is elvégzi - aztán beépíti őket a belső membránba. 

A külső mitokondriális membránnal ellentétben a belső membránon keresztül az anyagáramlás szigorúan 

szabályozott, így valamennyi, a citromsavciklusban és a terminális oxidációban szerepet játszó metabolit 

szállítófehérjék segítségével közlekedik a mátrix és az intermembrán tér között. Egy harmadik úton ékelődnek a 

belső membránba a hat transzmembrán doménnel rendelkező transzporterek, köztük az ADP-t ATP-re cserélő 

antiporter. Ezen fehérjék nem hordoznak levágódó mátrix-jelet. Belső, erősen hidrofób régióikat már a 

citoplazmában specifikus dajkafehérjék óvják a vizes közegtől, és a mitokondrium membránjában a TOM 

komplex egy eddig nem szerepelt eleme, a TOM70 receptor ismeri fel őket. Ekkor – mint valamennyi 

mitokondriális fehérje - a TOM40 transzlokonban jutnak át a külső membránon, de ezután rögtön az 

intermembrán térbe kerülnek. Miután itt ismét vizes közegben vannak, a transzlokáció során rögtön kisméretű, 

szolubilis, úgynevezett TIM chaperonok kötődnek rájuk. Ezek aztán egy másik TIM csatornához, a TIM22-höz 

szállítják őket, amely beilleszti őket a belső membránba, méghozzá úgy, hogy dimerizálódnak is közben 
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14. ábra. A metabolit-transzporterek a TIM22 komplex segítségével a mitokondrium belső membránjába, 

a β–hordó szerkezetű fehérjék a SAM komplex segítségével a külső membránba integrálódnak. Bár az 

ábrán nincs feltüntetve, már a citoszolban is speciális dajkafehérjék kísérik, az intemembrán térben pedig kis 

TIM-chaperonok „gondozzák” őket. A belső membránba épüléshez szükséges az elektrokémiai grádiens épsége 

is. 

A TIM22 komplex működéséhez is szükséges az elektrokémiai grádiens épsége. 

Az intermembrán térre jellemző, kisméretű, sok ciszteint tartalmazó fehérjék (mint például a citokróm c hem 

liáz) csak egy transzport-szignált tartalmaznak, mely a TOM-komplexen való átjutáshoz kell. Az intermembrán 

térben rögtön chaperonok támogatják a megfelelő diszulfid-hidak kialakítását, biztosítva ezen fehérjék 

megfelelő működését. 

Legvégül a külső mitokondriális membránban található úgynevezett β–hordó fehérjék integrálódását 

ismertetjük. A β–hordó szerkezet csak a mitokondriumok, a kloroplasztiszok és a Gram-negatív baktériumok 

külső membránjában található csatornafehérjékre jellemző struktúra, a porinok és maga a TOM40 transzlokátor 

is β–hordó fehérje. (A mitokondriumok már csak ezért sem tudnak de novo szintetizálódni: a külső membránban 

működő β–hordó fehérjék beépülése feltételezi már meglévő β–hordó struktúra meglétét). A dajkafehérjék által 

„támogatott” β–hordó fehérje-prekurzorok, miután átjutnak a TOM-komplexen, szintén kis TIM-chaperonok 

támogatásával a SAM (sorting and assembly machinery) komplexhez vándorolnak, ahol egyéb fehérjék 

segítségével a külső membránban veszik fel jellegzetes térszerkezetüket (14. ábra). 
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15. ábra. A mitokondrium különböző tereibe juttató jelek összefoglalása, egy-egy példával. 

A 15. ábra összegzi a mitokondrium különböző tereibe kerülő fehérjék által hordozott szignálokat. 

3.3. Fehérjeszállítás a kloroplasztiszba 

A kloroplasztisz külső és belső membránjába, az intermembrán térbe és a sztrómába irányuló transzport 

mechanizmusa nagyon hasonlít a mitokondriumnál tárgyaltakra. A fehérjék N-terminális, a sztrómában 

levágódó szignált hordoznak, nem veszik fel végső szerkezetüket a transzport előtt, és a külső és belső 

membránban található transzlokonok kölcsönhatása révén történik sztrómába jutásuk. A transzlokon-komplexek 

alkotói azonban jelentősen különböznek, és a kloroplasztisz (mivel belső membránja mentén nincs 

elektrokémiai grádiens) csak ATP hidrolíziséből jut az ezen folyamatokhoz szükséges energiához. Mindez arra 

utal, hogy a mitokondriumban és a kloroplasztiszban működő transzport funkcionális hasonlósága konvergens 

evolúció eredménye. 

A kloroplasztisz harmadik terébe, a tilakoidba, illetve annak membránjába kerülő fehérjék először a sztrómába 

jutnak, mert valamennyien hordozzák az oda irányító N-terminális szignált. Miután – csakúgy, mint a 

mitokondriumok esetében – ezt a szignált levágta a megfelelő peptidáz, érvényesül egy második jel, melynek 

hatására a fehérje útja a tilakoid felé folytatódik. Jelenleg két-két független, a tilakoidba, illetve annak 

membránjába szállító mechanizmust derítettek fel. 

4. Fehérjeszállítás a peroxiszómába 

Az oxidációs és szintetikus folyamatokat bonyolító, egyetlen membránnal határolt peroxiszóma valamennyi 

eukarióta sejtben jelen van, bár mennyisége és mérete sejttípusonként és a körülményektől függően is eltérő 
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lehet. Mind osztódással, mind de novo, az ER-ből lefűződve jöhetnek létre új peroxiszómák. Mindez 

természetesen specifikus fehérjék szintézisétől és peroxiszómába jutásától függ, hiszen saját genommal és 

transzlációs apparátussal nem rendelkeznek. 

A peroxiszóma mátrix- illetve membránfehérjéinek transzportjáért felelős szállítóapparátus tagjait elsősorban 

mutációk vizsgálatával azonosították. Az ilyen mutációk hatására vagy egyáltalán nem képződnek 

peroxiszómák, vagy hiányzanak belőlük a működéshez elengedhetetlen enzimek – egyes esetekben akár teljesen 

üresek is lehetnek. Az öröklődő súlyos, néha halálos emberi betegség, a Zellweger-szindróma oka éppen a 

peroxiszomális fehérjeimport valamilyen defektusával járó genetikai hiba. Különböző Zellweger-szindrómás 

páciensek, valamint élesztő-mutánsok vizsgálatának eredményeképpen jelenleg 32, a peroxiszomális 

transzportban szerepet játszó gént azonosítottak, az általuk kódolt fehérjéket peroxinoknak (Pex) hívják. 

4.1. Transzport a peroxiszóma mátrixába 

A mátrixba irányító leggyakoribb szignál régóta ismert, a fehérjék C-terminálisán található. Ez egy, a működő 

fehérjében is megmaradó, általában szerin-lizin–leucin (egybetűs kóddal: SKL) szekvencia, PTS1-nek is 

nevezik (peroxisome targeting signal 1). Bár legtöbbször ez a három aminosav valóban elegendő a célba 

jutáshoz, újabban kimutatták, hogy egyes esetekben néhány környező aminosav jelenléte szintén szükséges a 

PTS1 jel működéséhez. A peroxiszóma mátrixában működő enzimek egy másik, jóval kisebb csoportjában 

viszont egy N-terminális, többféle variációban előforduló peptid található, amelyet PTS2-nek hívnak. A kétféle 

jelhez a citoszolban kötődő receptorokat is majdnem két évtizede azonosították. A PTS1-et a Pex5 nevű receptor 

önállóan, a PTS2-t a Pex7 receptor koreceptorok segítségével ismeri fel (16. ábra). 

 

16. ábra Fehérjék transzportja a peroxiszóma mátrixába. (I) A Pex5 illetve Pex7 receptorok felismerik a 

szállítandó fehérjék szignálját (PTS: peroxisome targeting signal). (II) A receptor-fehérje komplex a 

peroxiszóma membránjában lokalizálódó Pex13/14 komplexhez kötődik. (III) A Pex5 és a Pex 14 csatornát 

képez a membránon keresztül, és (IV) a szállított fehérje a lumenbe kerül. (V) A Pex5 reciklizációja; 

magyarázat a szövegben és a 17. ábrán. (Biochimica et Biophysica Acta 2010, 1803, 724–731) 

Talán meglepő, hogy magát a peroxiszomális fehérjetranszport mechanizmusát a legutóbbi időkig teljes homály 

övezte. Két nehezen magyarázható aspektusa is van ugyanis a folyamatnak: 

1. a peroxiszóma membránján térszerkezetüket teljesen felvett, „érett” fehérjék, sőt, akár összeszerelődött nagy 

komplexek jutnak át; 

2. mindmáig nem tudták állandó csatorna jelenlétét kimutatni. Hogyan lehetséges ez? 
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Az utóbbi évek eredményei kezdenek választ adni a felmerült kérdésekre, bár sok részlet felderítése még várat 

magára. Az alábbiakban a jelenleg legelfogadottabb hipotézis rövid összefoglalása következik. 

A PTS1-tartalmú fehérjéhez kötött Pex5 a peroxiszóma membránjában egy integráns fehérjékből álló dokkoló 

komplexen (Pex13/14) landol. Ezek után a Pex14 és a Pex5 oligomerizálódik, a Pex5 a membránba integrálódik, 

magával „cipelve” a transzportálandó fehérjét is. Ily módon egy átmeneti pórus képződik a membránban. A 

PTS1-tartalmú fehérje kiszabadul a mátrixba (élesztőkben egy következő komponens, a Pex8 segítségével). 

A továbbiakban a Pex5-nek vissza kell jutnia a citoplazmába. Míg maga a peroxiszomális fehérjeimport energiát 

nem igényel, a receptor reciklizációjának két lépése is ATP-függő folyamat. Az exporthoz, érdekes módon, 

szükség van a Pex5 mono-ubikvitinálódására, ez a folyamat egyik energiaigényes lépése. Ezt a peroxiszóma 

membránjában található E2 ubikvitin konjugáló enzim (Pex4) és az E3 ubikvitin-ligázokból álló RING-komplex 

(Pex2/10/12) viszi véghez (16. és 17. ábra; az ubikvitinálódás szerepét a fehérjék életében az 10. fejezet taglalja 

részletesen). 

 

17. ábra A Pex5 mono-ubikvitinálódás hatására reciklizálódik, míg a poli-ubikvitináció a degradálódás útjára 

tereli. Az egyes membrán-komponensek szerepét lásd a szövegben. (Biochimica et Biophysica Acta 2010, 1803, 

724–731) 

A mono-ubikvitinált Pex5 egy export-komplexhez (Pex1/6/15) kötődik, amelynek két tagja (a Pex1 és a Pex6) 

szintén ATP-áz aktivitású – ez a második ATP-függő lépés. A citoszolban a Pex5 deubikvitinálódik, és készen 

áll egy újabb import-ciklus lebonyolítására. Úgy találták, hogy esetenként a Pex5 poliubikvitinálódhat is, ekkor 

proteaszomális degradáció lesz a sorsa – valószínűleg egy peroxiszomális minőség-ellenőrzés 

eredményeképpen. 

A Pex7 receptor által közvetített importról jóval kevesebb adat áll rendelkezésre, de azok alapján elképzelhető, 

hogy a PTS2 jelet hordozó mátrix-fehérjék is hasonló úton kerülnek rendeltetési helyükre. 

4.2. Transzport a peroxiszóma membránjába 

A membránfehérjék (PMP: peroxisomal membrane protein) ugyancsak a mitokondriumnál leírtaktól eltérő 

módon épülnek a peroxiszómába. Már korai kísérletekből kiderült, hogy a mátrixba illetve a membránba 

irányított fehérjék független úton importálódnak, hiszen a Pex-mutánsok többségében csak a mátrixban működő 

enzimek hiányoztak, üres, de egyébként ép membránszerkezetű peroxiszómákat detektáltak. A kevés számú, de 

a peroxiszómák teljes eltűnésével járó mutációk (Pex3, Pex16, Pex19) azonosították azokat a géneket, amelyek 

terméke a membrán struktúrájának kialakításában játszik szerepet. 
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A PMP-k szignálja (mPTS; membrán PTS) nehezen azonosítható, konszenzus szekvenciát eddig nem sikerült 

hozzárendelni. A jelenlegi ismeretek alapján a PMP-k nagy többségét a Pex19 fehérje ismeri fel a citoszolban. A 

Pex19 valószínűleg nemcsak receptorként, hanem dajkafehérjeként is viselkedik, megvédve a hidrofób 

transzmembrán régiókat. A Pex19-PMP komplex a peroxiszóma membránjában található Pex3/16-komplexhez 

kapcsolódik (a Pex19 farnezil oldallánca szerepet játszik a lipidréteghez rögzülésben). Ezután – eddig 

tisztázatlan módon – a Pex19 is a membránba integrálódik, és így harmadik funkciója az, hogy segít a szállított 

fehérje beépülésében is. Mindez egy, a Pex5 receptorhoz hasonló működést feltételez, de nem ismert sem a 

Pex19 reciklizációjának mechanizmusa, sem az, hogy a folyamat melyik lépése jár energia-felhasználással. 

 

18. ábra A peroxiszóma membránfehérjéinek integrálódása. Receptorként a Pex19 ismeri fel a membrán-

lokalizációt biztosító jelet (PMP: peroxisome membrane protein), és a fehérjét a membránban található 

Pex3/Pex16 komplexhez szállítja. (Biochimica et Biophysica Acta 2010, 1803, 724–731) 

Régóta vitatott kérdés volt, hogy a peroxiszómák – a mitokondriumokkal, kloroplasztiszokkal szemben – 

létrejöhetnek-e de novo. A kérdést egy olyan kísérlet döntötte el, amelyben Pex3-mutáns, peroxiszómákkal 

egyáltalán nem rendelkező élesztősejtbe kívülről juttatták be a Pex3-at kódoló mRNS-t. Ennek hatására 

képződtek új peroxiszómák – és ez azt is bizonyította, hogy a de novo szintézisben a membránfehérje Pex3-nak 

alapvető szerepe van. Ma úgy gondolják, hogy a Pex3 és a Pex16 is képes az endoplazmás retikulum 

membránjába épülni, ugyanúgy, mint a „szabályos” ER membránfehérjék (az ER-be irányuló 

fehérjetranszporttal kapcsolatban: lásd 6. fejezet). Ott egyéb Pex fehérjéket (például a Pex19-et) gyűjtenek 

maguk köré, ily módon speciális területet alakítanak ki az ER-en belül, amely aztán „újszülött” peroxiszómaként 

lefűződhet. További PMP-k beépülésével létrejön a mátrixfehérjék transzlokációját biztosító apparátus, és 

kialakul a működőképes peroxiszóma (19. ábra). 
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19. ábra A peroxiszóma de novo szintézisének mechanizmusa. Mind a Pex3, mind a Pex16 (az ábrán ez utóbbi 

nincs feltüntetve) az ER membránjában szintetizálódik, majd az ER speciális területeiről a Pex19 közvetítésével 

pre-peroxiszomális vezikulákba fűződnek le. Ezen három Pex-fehérje jelenléte teszi lehetővé előbb a 

peroxiszóma többi membránfehérjéjének integrálódását, majd a megfelelő Pex-ek segítségével a mátrix 

„feltöltését” is. PMP: peroxisome membrane protein; mPTS: membrán-PTS (peroxiszóma targeting szignál). 

(JCB 2011, 193, 7-16) 

Az érett peroxiszómák régóta ismert osztódásában szerepet játszó fehérjét is azonosították már. A Pex11 

szükséges ehhez, mesterséges túltermeltetésével nagymértékben megnőtt a peroxiszómák száma a sejtben. Tehát 

minden adott ahhoz, hogy akár egyszerű osztódással, akár az ER-ből kiinduló szintézissel a sejt – szükség esetén 

- új peroxiszómákat hozzon létre (20. ábra) 
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20. A peroxiszómák száma de novo, és osztódás útján is növekedhet. Pex11: az osztódásban szerepet játszó Pex-

fehérje; DLP: dynamin-like protein: a vezikula lefűződésében szerepet játszó dinamin G-fehérjék családjába 

tartozó fehérje. (Biotechnology Letters 2011, 33(10), 1921-1931) 

5. A 7. fejezet kérdései 

1. Milyen módokon juthatnak a citoszolban szintetizálódott fehérjék más kompartimentumban található 

rendeltetési helyükre? Mit jelent a „szignál-elmélet”? 

2. Milyen szerkezeti elem biztosítja a sejtmagi póruskomplex szelektivitását? 

3. Milyen természetű az a jel, ami a sejtmagba irányítja a legtöbb fehérjét? 

4. Milyen fehérjék vesznek részt a „klasszikus” sejtmagi importban és exportban? Mutassa be fő szerkezeti 

jellemzőiket! 

5. Mi biztosítja a sejtmagi fehérjeimport- illetve export irányát? Hol mutatkozik meg a folyamatok 

energiaigénye? 

6. Hogyan jutnak ki a különböző RNS-ek a sejtmagból? 

7. Milyen módokon szabályozható a transzkripciós faktorok mozgása a sejtmag és a citoszol között? 

8. Milyen fehérjékkel létesít kapcsolatot a mitokondrium mátrixába tartó fehérje, míg a citoszolból rendeltetési 

helyére jut? 

9. Mi jellemzi a fehérjéket a mitokondrium mátrixába irányító jelet, és mi lesz későbbi sorsa? 

10. Milyen lépés(ek)nél jelentkezik a mitokondrium mátrixába történő fehérjetranszport energiaigénye? 

11. Milyen lehetséges útvonalakon kerülhet a mitokondrium belső membránjába egy fehérje? 

12. Milyen lehetséges útvonalakon kerülhet a mitokondrium intermembrán terébe vagy a külső 

membránjába egy fehérje? 

13. Mi jellemzi a fehérjéket a peroxiszóma mátrixába irányító kétféle szignált és receptorukat? 

14. Miért különleges a peroxiszómába történő fehérjeimport, és mi a mai álláspont mechanizmusával 

kapcsolatban? 

15. Milyen szerepet játszhat az ubikvitináció a peroxiszomális import folyamatában? 

16. Hogyan kerülnek a fehérjék a peroxiszóma membránjába? 

17. Milyen módon jöhetnek létre peroxiszómák de novo? 

6. 7. fejezet ábráinak hivatkozásai 
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8. fejezet - Vezikuláris transzport 
(Lippai Mónika) 

1. Bevezetés 

A sejten belüli transzportfolyamatok egy meghatározó hányada membrán-határolta hólyagocskák, vezikulák 

közvetítésével zajlik. Az ER, a Golgi-készülék, az endoszómák és a lizoszómák - az úgynevezett endomembrán 

rendszer tagjai – egymás és a plazmamembrán közötti anyagforgalma valósul meg így. A vezikuláris 

transzporttal összekapcsolt, membránnal határolt terek szigorúan elkülönülnek a citoszoltól, egymással azonban 

topológiai szempontból egyenértékűek (lásd 1. ábra, 7. fejezet). Ez nem is lehet másképp, hiszen a vezikulák 

lefűződése és fúziója sokkal szabadabb szolubilis és membrán-kötött anyagáramlást tesz lehetővé, mint a nem-

ekvivalens terek közötti forgalmat biztosító, jól zárható csatornák (például az ER-be vezető transzlokon). 

Ugyanakkor az endomembrán rendszer különböző kompartmentjei funkció szempontjából világosan 

elkülönülnek, mert mind membránjuk összettétele, mind beltartalmuk különbözik. 

Az ER-től kiinduló és a Golgi-készüléken keresztülhaladó vezikuláris transzportot szekréciós útnak nevezik, 

annak ellenére, hogy az anyagáramlás végállomása nem feltétlenül az extracelluláris tér vagy a plazmamembrán. 

Hiszen ezt az útvonalat „használják” a Golgi-készülék különböző tereibe, a lizoszómákba vagy az 

endoszómákba irányított, ott működő fehérjék is. A plazmamembrán felől lefűződő vezikulák pedig az 

endocitotikus útvonalon haladnak végig, és szállítanak molekulákat a lizoszómába, vagy reciklizáció révén 

vissza a plazmamembránba (1. ábra). 

 

1. ábra. A sejtben működő fő vezikuláris transzport útvonalak. Piros nyíl: anyagforgalom a plazmamembrán 

irányába; kék nyíl: endocitotikus útvonal; lila nyíl: Golgi-ER retrográd transzport 

A vezikuláris anyagtranszport irányait, állomásait és a benne résztvevő molekulákat az 1960-as évek óta 

kutatják, kezdve George Palade-dal, aki először írta le a szekréciós út lépéseit (1974-ben Nobel-díjat kapott). A 

kutatások egy része az úgynevezett pulse-chase módszeren alapult, amelynek során rövid ideig (régebben 

radioaktívan) jelölt aminosavakat juttattak szekréciós sejtekbe, és követték a szintetizálódott – elsősorban 

kiválasztásra kerülő –fehérjék sorsát. Ezt az utóbbi húsz évben kiegészítette a GFP riporterfehérjével fúzionált 

hőmérséklet-érzékeny szekréciós fehérjék lokalizációjának vizsgálata: restriktív (alacsony) hőmérsékleten 

gátlódik ezen fehérjék feltekeredése, valamennyien elakadnak az ER-ben. Alkalmas időben permisszív 
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hőmérsékletet biztosítva aztán egyszerre indulnak el a szekréciós úton, és fluoreszcens mikroszkópban akár in 

vivo lehet detektálni őket. Az egyes kompartmentekben működő, illetve a vezikuláris transzport 

lebonyolításában szerepet játszó fehérjéket egyrészt biokémiai módszerekkel, sejttenyészetben és sejtmentes 

rendszerekben, másrészt genetikai megközelítéssel, a szekréciós útvonalban sérült hőmérséklet-érzékeny 

élesztőmutánsok izolálásával és vizsgálatával azonosították. 

A vezikulák lefűződése a donor membránról, vándorlása a sejtben és fúziója a következő állomás membránjával 

természetesen szigorúan szabályozott. Bár az endomembrán rendszer elemei között óriási számban találhatunk 

morfológialilag teljesen egyformának tetsző hólyagocskákat, ezek molekuláris összetétel szempontjából 

különböző identitással bírnak, amit a membránjukban található jelölő, úgynevezett markermolekulák különböző 

kombinációi biztosítanak. Hiszen minden egyes vezikulának pontosan „tudnia kell”, már születése, azaz a 

lefűződés során, hogy hová tart; ugyanúgy, ahogy egy kompartmentnek is tudnia kell, mely vezikulákkal lehet 

fuzionálnia, és melyekkel nem. Ugyanakkor a lefűződés, a felismerés és a fúzió mechanizmusa ugyanarra a 

sémára íródott, az egyes folyamatokban résztvevő molekulák egy családba tartoznak, vagy funkciójukban igen 

hasonlóak (2. ábra). 

 

2. ábra. Két membránfelszín közötti vezikuláris transzport általános lépései 

Ez a fejezet összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyek a vezikuláris transzport lépéseit általánosan 

jellemzik, és egy–egy külön fejezet (a 9. és a 18.) tárgyalja magát a szekréciós és az endocitotikus útvonalat. 

2. A vezikulák lefűződése 

Rögtön a lefűződés tárgyalása kapcsán előkerül az a kérdés, hogy hogyan alakulhat ki egy új membrán-identitás. 

Hiszen ennek során a donor membrán – bármi is legyen az – egy kis területe másképp kezd el viselkedni, új 

sorsot kezd követni, nyilvánvalóan valaminek meg kell változnia az eredeti összetételhez képest. 

Ennek látványos, fénymikroszkópban is jól látható eleme a membrán citoszolikus oldalán kezdődő 

burokképződés (3. ábra), 
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3. ábra. Klatrin-burkos vezikula elektronmikroszkópos képe lefűződés közben (→), és lefűződés után 

(tangenciális metszetben, ► ) 

amelyben speciális, a membrán görbülését elősegítő burokfehérjék vesznek részt. Ezek különböznek az eltérő 

irányokba közlekedő vezikulákon: COPII típusú burok (COP: coat protein) alakul ki az ER-től a Golgi-készülék 

felé irányuló anterográd (előre haladó) transzportban, COPI típusú a Golgi-készülék felől az ER felé és a Golgi-

készülék egyes ciszternáiból visszafelé haladó, úgynevezett retrográd transzport során, és klatrin veszi körbe a 

többi irányban haladó vezikulák többségét (4. ábra). 
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4. ábra. A három legismertebb burokfehérje (COPI, COPII és klatrin) részvételével zajló 

transzportfolyamatok 

Több mint tíz éve fedezték fel az úgynevezett retromer komplexet, amely az endoszómáktól a transz-Golgi 

hálózat felé közlekedő vezikulák felszínén található. Ezekről később esik részletesebben szó. Ugyanis a 

lefűződést kiváltó folyamat a burok kialakulásánál korábban kezdődik, és a főszerepet GTP-kötő, úgynevezett 

kis G-fehérjék játsszák benne. 

2.1. A kis G-fehérjék szerepe a lefűződés kiváltásában 

A kis G-fehérjék GTP-áz aktivitással rendelkező, a sejt számos életfolyamatában központi szerepet játszó, 

kapcsolóként működő molekulák. Aktivitásuk a GTP jelenlétéhez kötött, amelynek GDP-vé hidrolízisét GAP-ok 

(GTP-ase activating protein), a GDP GTP-vé cserélését a GEF-ek (guanine exchange factor) serkentik. Ily 

módon a GAP-ok a kis G-fehérjék aktivitásának kikapcsolásában, a GEF-ek pedig bekapcsolásában vesznek 

részt (lásd még: 7. fejezet, 6. ábra). A COPII-burok kialakulásában a Sar1, a COPI- és a klatrin-burok 

kialakulásában pedig az ARF (ADP rybosilation factor) nevű kis G-fehérje játszik szerepet. 30 különböző ARF-

ot azosítottak eddig emlősökben. 

A vezikulaképződés kezdetén a donormembrán egy kis területén aktiválódnak a megfelelő Sar1-GEF illetve 

ARF-GEF-ek, melyek integráns membránfehérjék. Aktiválódásukhoz valószínűleg a kompartmentből 

elszállítandó „cargo” molekulák – jelenléte és receptorhoz kötődése vezet, amely változást idéz elő a receptor 

szerkezetében és hozzájárul a GEF-ekkel történő interakcióhoz. Az aktív GEF odavonzza a GDP-kötött, inaktív 

formájában szolubilis kis G-fehérjét, és elősegíti a GDP-GTP cserét. Ennek hatására a G-fehérje konformáció-

változáson esik át, felszínére kerül hidrofób N-terminálisa (az ARF esetében egy mirisztoil-csoport is), ezáltal a 

membrán citoszolikus felszínére horgonyzódik (5. ábra). 

 

5. ábra. Kis G-fehérjék szerepe a burok képződésében és leválásában. Az ábrán a COPI-es burok 

kialakulásában szerepet játszó ARF (ADP rybosilation factor) és GEF-je (guanine exchage factor) szerepel. A v-

SNARE a célmembránnal történő fúzióban szerepet játszó fehérje. 

A donormembránba lokalizálódott aktív kis G-fehérje kezdi aztán kölcsönhatásai révén maga köré gyűjteni 

mindazokat a fehérjéket, amelyek 1) szükségesek a membrán görbítéséhez, 2) további szolubilis és 
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membránfehérje „cargo”-t kötnek meg, és 3) hozzájárulnak a vezikula identitásához, azzal, hogy meghatározzák 

a leendő célállomást is. Ezek közé tartoznak a már említett burokfehérjék, amelyek a membrán formálása 

mellett egyes esetekben cargo-receptorok kötésével a szállított molekulák szelektálásában is részt vesznek; 

maguk a cargo-receptorok és adapterfehérjék is (5. ábra). A fogadó kompartment membránjával történő 

fúzióhoz nélkülözhetetlen az úgynevezett SNARE (SNAP receptor – a SNAP-okról később lesz szó) 

fehérjecsalád, közülük a v-SNARE-k a vezikulák, a t-SNARE-k a cél- (target) membrán felszínén vannak, 

szerepüket részletesebben később tárgyaljuk. Ugyanígy, már ekkor beépülnek egy másik kis GTP-áz alcsalád, a 

Rab-ok GEF-jei, szintén a fúzió bemutatása során lesz róluk szó. 

2.2. A vezikula formálódása, leválás a donormembránról 

A burokfehérjék szerkezeti egysége monomerekből felépülő komplex. A COPI hét különböző monomerből 

szerelődik össze, a COPII-t kétféle heterodimer képezi, a klatrinburok pedig három „könnyű” és három „nehéz” 

klatrinfehérjéből összeálló, különleges háromágú, úgynevezett triskelion alegységből épül fel. A klatrinburok 

esetében egy adapterekből kialakuló belső gömbhéj is kialakul (6. ábra). 

 

6. ábra. A: A klatrin triszkelion szerkezete és az összeszerelődött klatrinburok. B: A membrán görbítését a 

klatrin adapterekkel együtt végzi, az ábrán az AP2 (adapter protein 2) komplex látható. 

Ezek a burkok alapegységeik szabályos összeilleszkedésével egységes kosárszerű képet mutatnak. A retromer 

komplex, amely a Golgi felé irányuló retrográd transzportban az endoszómák felszínén öt alegységből áll össze, 

ezzel szemben kevésbé szabályos, tubuláris szerkezetű lefűződéseket tesz lehetővé. Abban is különbözik a 

régebb óta ismert burokfehérjéktől, hogy már eleve enyhén hajlított membránon tud kialakulni (7. ábra). 
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7. ábra. A retromer komplex elsősorban tubuláris szerkezetű membránfelszínen jön létre. Az ábrán egy 

ilyen endoszóma-cső keresztmetszete látható, amelyet körbefog az öttagú komplex: a teljes retromert a 

membrán felszínére toborozó SNX-BAR dimer és a szállítmány (cargo) kötéséért felelős Vps35/Vps29/Vps26 

trimer. A retromer csak foszfatidil-inozitol 3-foszfát (PI(3)P)-tartalmú membránon (így elsősorban endoszómán) 

szerelődik össze. 

A burokfehérjék membránhoz vonzásában nemcsak a kis G-fehérjék, hanem lipidkomponensek is szerepet 

játszanak. A membránban található foszfatidil-inozitolra kerülő foszfátcsoportok különböző kombinációi az 

endomembrán rendszer más-más tagján jönnek létre, így a fehérje-összetevők mellett lipidek is részt vesznek a 

membránok identitásának kialakításában (8. ábra). 
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8. ábra. A különböző foszfatidil-inozitol-foszfátok eloszlása az endomembrán rendszer tagjainak felszínén. 

N: sejtmag (nucleus); ER: endoplazmatikus retikulum; GC: Golgi-ciszternák; TGN: transz-Golgi hálózat; EV: 

endocitotikus vezikula; EE: korai (early) endoszóma; RE: reciklizáló endoszóma; MVB: multivezikuláris test 

(body); LE: késői (late) endoszóma; LY. lizoszóma; PH. fagoszóma. A jelen fejezetben nem tárgyalt 

kompartmentekről a szekréciós utat illetve az endocitózist bemutató fejezetekben lehet tájékozódni. 

Például a plazmamembrán jellegzetes alkotója a foszfatidil-inozitol 4,5 bifoszfát (PI(4,5)P2), amelynek jelenléte 

szükséges a klatrinburok belső rétegét alkotó adapterfehérjék kötődéséhez, így az endocitózis első lépéseihez. 

A membránhoz kötődött burokfehérjék újabb burok-komponensekkel lépnek interakcióba, egyfajta 

polimerizáció következik be. Ahogyan számuk növekszik a donormembrán egy területén, szerkezetükből 

adódóan fokozzák a membrán görbülését, végül kialakul a buroktípusra jellemző méretű hólyagocska. 

A vezikula leválását egy dinamin nevű motorfehérje teszi lehetővé. Spirálszerűen körbeveszi a nyakrégiót, GTP-

hidrolízis hatására megnyúlik, elszakítva a nyakat a donormembrántól. Először a legintenzívebben kutatott 

klatrin-burkos vezikulák lefűződésével kapcsolatban azonosították, ma már úgy gondolják, hogy a dinamin vagy 

dinamin-szerű fehérjék minden vezikula leválásánál jelen vannak (9. ábra). 
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9 . ábra. A dinamin szerepe a vezikula leválásában. A dinamin-monomerek spirális formában 

oligomerizálódnak a formálódó vezikula „nyaka” körül. GTP-hidrolízis hatására konformációt váltanak, 

összehúzzák a nyakat és kiváltják a rendkívül közel kerülő lipidrétegek fúzióját. A GTP-hidrolízis után nem 

sokkal elhagyják a membránt. 

3. A burok elvesztése és a vezikulák transzportja 

Lefűződés után a vezikula gyorsan elveszti burkát (5. ábra). Ez igen fontos lépés, hiszen így kerülhetnek 

felszínre azok a - még a képződés során a membránba integrálódott - komponensek, amelyek a sejtváz mentén 

történő vándorlást és a fúziót is lehetővé teszik. Vajon milyen hatásra válik le valamennyi, a vezikulát 

polimerként beborító burokfehérje? 

Ahogy erről már szó esett, a kis G-fehérjék saját belső GTP-áz-aktivitással bírnak, ezért egyfajta időzítőként 

működhetnek. Akár megfelelő GAP-ok hatására, akár egy idő után maguktól is hidrolizálják GTP-jüket. Ennek 

következtében konformációjuk megváltozik, membránnal való kapcsolatuk meggyengül, ismét a citoszolba 

kerülnek. A burokfehérjék a kis G-fehérjék hiányában szintén elvesztik affinitásukat a membránfelszínhez és a 

citoszolba távoznak. GTP-hidrolízisre képtelen mutáns ARF vagy Sar1 hatására vezikulák létrejönnek és 

lefűződnek, de a burok nem tud távozni, és a fúzió sem következik be (ugyanez történik in vitro körülmények 

között is, ha nem hidrolizálható GTP-analógokat alkalmaznak – ezek a kísérletek tették lehetővé a vezikulákon 

„ragadt” burokfehérjék nagy mennyiségben történő izolálását és azonosítását). 

Ha megfelelő ütemben zajlik a lefűződés (például mert elegendő mennyiségű szállítandó fehérje összegyűlt a 

donor kompartment lumenében), a GTP hidrolízisére csak azután kerül sor, miután a vezikula már levált. Ha 

azonban túl lassú a képződés, a burok szétesése előbb következik be a lefűződésnél, és az egész folyamat elölről 

kezdődik. 

Bár a kis G-fehérjék szerepe döntő, legalábbis a klatrinburok szétesésében más folyamatok is részt vesznek. Az 

endocitózis során lefűződött vezikula felszínén a membránban aktiválódó foszfatázok bontják a 

plazmamembrán-specifikus PI(4,5)P2-ot, ez gyengíti a burok belsejét alkotó adapterfehérjék kapcsolódását. 

Kimutatták azt is, hogy a Hsp70 hősokkfehérjék családjába tartozó chaperonok ATP-hidrolízisből nyert energiát 

felhasználva szintén részt vesznek a klatrin-burok bontásában. 

A lefűződött vezikulák vándorlása a sejtváz mentén történik, mindhárom motorfehérje-család tagjai – dineinek, 

kinezinek és miozinok egyaránt - részt vesznek benne (10. ábra). 

A vándorlás irányát a motorfehérjék határozzák meg, a megfelelő motor kiválasztása azonban a vezikula 

membrán-összetételében van kódolva. A motorfehérjék felismerhetik a membrán egyes lipid-összetevőit, 

valamely cargo-t kötő receptort és a célmembrán felismerésében és a fúzióban szerepet játszó Rab GTP-ázokat 

vagy effektoraikat is (ezekről a következő alfejezetben lesz szó). Tehát a vezikulák membránjának egyedi 

összetétele nemcsak a fúziót, hanem már a sejten belüli mozgás irányát is meghatározza. 



 Vezikuláris transzport (Lippai 

Mónika) 
 

 155  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10. ábra. A különböző specificitású motorfehérjék a szállítandó vezikula felszínének egyes fehérjéihez - 

sokszor adapterek közvetítésével – kötődnek. A vezikula membrán-összetétele határozza meg a kapcsolódó 

motorfehérje minőségét, és így a szállítás irányát is. 

4. A vezikulák fúziója 

Egy küldemény szállításának lebonyolítása sem végződhet sikeresen a pontos cím ismerete vagy a kézbesítéshez 

szükséges apparátus nélkül. Ahogy a Bevezetés is említi, a vezikulák membránja olyan molekulákat tartalmaz, 

amelyek együttes kombinációja szükséges és elegendő mind a célfelszín felismeréséhez, mind a folyamat 

„technikai” részéhez, a két membrán egyesüléséhez. A lefűződés után a burokfehérjék leválása azt a célt is 

szolgálja, hogy a vezikula ezen membránfehérjéi is a felszínre jussanak, és elvégezhessék feladatukat. 

4.1. A célmembrán felismerése 

A membrán-határolt kompartmentekkel zsúfolt citoszolban a fúzióra alkalmas felszíneknek nagy specificitással 

kell egymást felismerniük. Ebben ismét kis G-fehérjék egy csoportja, az úgynevezett Rab-ok (Ras-rokon 

fehérjék) játszanak döntő szerepet, amelyek GDP-kötött formájukban a citoszolban vannak, fogva tartják őket 
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specifikus inhibitoraik. A megfelelő membránban lokalizálódó, és a burokfehérjék távozása után előtérbe kerülő 

faktorok eltávolítják a gátlófehérjét, majd GEF-jeik aktiválják őket, és ezután a GTP-kötött Rab szintén a 

membrán citoszolikus felszínéhez rögzül. Ugyanis - a lefűződést segítő kis G-fehérjékhez hasonlóan - ekkor 

konformáció-változás következtében egy lipidhorgony, a Rab-ok esetében egy C-terminálishoz kapcsolódó 

prenil-csoport kerül olyan helyzetbe, hogy alkalmassá válik a membránba ékelődésre. Az aktív Rab-ok sokféle 

folyamatban szerepet játszó fehérjével léphetnek kölcsönhatásba, ezeket gyűjtőnéven Rab-effektoroknak 

nevezik (11. ábra). 

 

11. ábra) A Rab-okat GDP-kötött, inaktív formában tartják a citoszolban inhibitoraik (GDI: GDP dissociation 

inhibitor). A GDI-t eltávolító GDF (GDI-displacement factor), majd a GEF (guanine exchage factor) hatására a 

Rab GTP-t köt, a membránhoz rögzül prenilcsoportja révén, és sokféle fehérjét (specifikus Rab-effektorokat) 

toboroz a felszínre, amelyek többek között a megfelelő irányú mozgást és a fúziót is biztosítják. 

Emberben eddig körülbelül hetven különböző Rab-fehérjét azonosítottak, ők alkotják a legnépesebb kis G-

fehérje alcsaládot. 

Fontos megjegyezni, hogy Rab-ok nemcsak vezikuláris felszínen, hanem a megfelelő célmembránon is jelen 

vannak és szükségesek is a fúzió lebonyolításához. Szelektív jelenlétük az egyes felszíneken nagyban hozzájárul 

az adott membrán identitásának kialakításához. A Rab-effektorok egyik csoportja a már említett motorfehérjék 

társasága: a Rab-ok már a szállítás irányát is meghatározzák. A pányvázó (tethering”) fehérjék egy típusa 

membránban lokalizálódik, hosszú, fonalszerű szerkezeti elemeivel „horgászik” a citoszolban, és egy alkalmas 

partner-membránban lokalizált aktív Rab-fehérjével interakcióba lépve elősegíti a megfelelő vezikula 

dokkolását (12. ábra). 
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12. ábra) A vezikulák célmembránhoz történő dokkolását pányvázó fehérjék segítik, amelyek felismerik és 

kölcsönhatást alakítanak ki a megfelelő vezikula-specifikus fehérjével (itt: egy Rab-bal). A kísérő ábrán egy 

ismert pányvázó fehérje (EEA1: early endosomal antigen1) szerkezete látható. A pányvázó fehérjék megfelelő 

közelségbe hozzák a vezikula felszínén található v-SNARE-t és a célmembrán t-SNARE fehérjéit (lásd még: 13. 

ábra) 

Rab-ok szükségesek a fúziót lebonyolító SNARE-k működéséhez is (lásd később). 

Az aktivált Rab saját GEF-jeit is odatoborozhatja maga köré, ily módon újabb és újabb Rab-ok csoportosulnak a 

membrán egy területére. Miután ugyanaz a Rab-fehérje többféle effektorral léphet kapcsolatba, és az egyes 

interakciók pozitív visszacsatolások következtében sokszor erősítik további kölcsönhatások létrejöttét, a 

membrán felszínén egy-egy foltban igen gyorsan összegyűlhetnek és aktiválódhatnak az adott fúzióban szerepet 

játszó effektorok. Sőt, sok esetben egy (nagyobb) kompartment membránjának különböző területein eltérő 

összetételű foltok alakulhatnak ki, különböző irányból érkező vezikulák fogadásához és indításához. 

A sikeres fúzió után, „dolguk végeztével” a Rab-ok (GAP-ok támogatásával) hidrolizálják GTP-jüket, 

szerkezetük átalakul, prenil-oldalláncuk kiszabadul a membránból és újra a citoszolba kerülnek. Ott 

inhibitoraikkal kapcsolódva mindaddig inaktívak maradnak, míg specifikus GEF-jükkel kölcsönhatásba lépve 

egy újabb ciklusba nem kezdhetnek. 

4.2. A fúzió folyamata 

A membránfúziót a már többször említett SNARE-k bonyolítják le, amelyek mechanikai szerepükön kívül részt 

vesznek a megfelelő donor-és célmembrán azonosításában is. Ezzel összefüggésben szintén népes 

fehérjecsaládról van szó: több, mint hatvan tagját izolálták eddig. A vezikula membránjában a v-SNARE-k, a 

célmembránban pedig komplementer partnereik, a t-SNARE-k lokalizálódnak. A v-SNARE-ket egyetlen, a t-

SNARE-ket két vagy három polipeptidlánc alkotja. Bár szerkezetükben, méretükben eltérhetnek, a citoszolba 

nyúló doménjük (SNARE-motívum) hasonló: 60-70 speciális elrendeződésű, hidrofób és töltött aminosavból 

álló α-hélixet képez. Ha a komplemeter v- és t-SNARE-k egymás fizikai közelségébe kerülnek (Rab-ok és Rab-

effektor pányvázó fehérjék interakciója következtében, lásd 12.ábra), α-hélixeik egy stabil hármas vagy négyes 

köteget, a transz-SNARE komplexet hozzák létre (13. ábra). 
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13. ábra. A v-SNARE és a t-SNARE-k stabil komplexet alakítanak ki, megfelelő közelségbe hozva így a 

vezikula és a célmembrán lipidrétegeit. 

Ebben döntő szerepet játszik egy-egy töltött aminosav (a v-SNARE-n egy pozitív töltésű arginin, a t-SNARE-

ken egy-egy negatív töltésű glutamin), valamint a környező hidrofób aminosavak, amelyek leucin-cipzár-szerű 

struktúrát alkotnak. 

Az α–hélixek feltekeredése olyan közelségbe hozza a két membránfelszínt, hogy még a vízmolekulák is 

kiszorulnak a két lipidréteg közül. Ekkor egyes lipidmolekulák átvándorolhatnak egyik citoszolikus 

lipidrétegből a másikba, és még részleteiben nem teljesen tisztázott módon a két membrán egyesül (14. ábra). 
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14. ábra. A membránfúzió lehetséges lépései. 1. A két lipid kettősréteg megfelelő közelségbe kerül. 2. Az 

egymással szemben levő (cisz) felszínek fúziójával kialakul egy „szár” - ezt az állapotot hemifúziónak nevezik. 
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3. A „szár” kiterjed, a transz felszínek is kontaktusba lépnek; hemifúziós diafragma jön létre. 4. A diafragma 

átszakad és a két membrán egyesül. 

A transz-SNARE komplex létrejötte energetikai szempontból rendkívül kedvező, olyannyira, hogy önmagában 

biztosítja azt a nem kevés energiát, amely a membránok fúziójához szükséges. In vitro kísérletekben 

komplementer v- illetve t-SNARE-kat a felszínükön hordozó liposzómák Rab-ok és effektoraik hiányában 

ugyan lassan, de végül spontán módon fuzionálnak. 

Ahhoz, hogy a SNARE-k közötti interakció jó helyen és jó időben jöjjön létre, a Rab-ok is hozzájárulnak. A t-

SNARE-k sokszor gátlófehérjéhez kötődnek a célmembránban, és csak a megfelelő Rab-ok vagy effektoraik 

képesek ezt feloldani. Így aktív t-SNARE-k csak a membránfelület azon részein vannak jelen, ahol a közvetlen 

közelben fúzióra váró vezikulák tartózkodnak. 

A fúzió azonos identitású membránok között is bekövetkezhet, erre mind a szekréció során (például ER-ből 

lefűződő vezikulák), mind az endocitózis során (például az endocitotikus vezikulák fúziója korai endoszómává) 

sokszor sor kerül. Ekkor azonos v-, illetve a nekik megfelelő t-SNARE-komplexek találhatóak mindkét 

membránfelszínen, szimmetrikusan. Ez a folyamat a homotipikus fúzió, míg az eltérő kompartmentek között 

heterotipikus fúzió jön létre. 

A fúzió nem mindig következik be a komplementer SNARE-k interakciója után. A szabályozott szekréció 

esetében a befejezéshez egy külső jel is szükséges. A legtöbbet tanulmányozott membránfúziós esemény, a 

szinaptikus vezikulák exocitózisa során egy részlegesen összeszerelődött transz-SNARE komplex jön létre, a 

fúzió befejeződéséhez pedig a külső jelet az axon-terminálison bekövetkező Ca2+-beáramlás biztosítja, amely az 

exocitózishoz szükséges Ca2+-függő fehérjéket aktiválja (9. fejezet 14. ábra). 

5. A célmembrán regenerálódása 

A folyamat kezdetén két külön kompartmenthez tartozó membrán között létrejött transz-SNARE komplex a 

membránok egyesülése után mint cisz-SNARE komplex marad fenn. Ennek szét kell bomlania, hogy a benne 

résztvevő t-SNARE-k újabb fúzióban játszhassanak szerepet. Ha a négyes α–hélix olyan stabil állapotot 

eredményez, hogy létrejötte képes a fúzióhoz szükséges energiát biztosítani, akkor szétválásához nyilvánvalóan 

újabb energiaforrás szükséges. Ezt egy NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor) nevű fehérje biztosítja, ATP-áz 

aktivitása révén. Az NSF az α-SNAP-on (soluble NSF attachment protein) keresztül ismeri fel a cisz-SNARE 

komplexet, és bontja szét a felteketedett hélixeket, szétválasztva a komplexet alkotó SNARE-kat (15. ábra). 

 

15. ábra. A cisz-SNARE komplex felbontásához, és így a v-SNARE-k reciklizációjához ATP-t használó 

enzim (NSF) szükséges. 
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Az NSF-ről és az α-SNAP-ról nemrég még azt gondolták, hogy a membránok egyesüléséhez kellenek, mert 

hiányukban felszaporodtak a fúzióra képtelen vezikulák. Ma már ismert, hogy a problémát az okozta, hogy 

regeneráció hiányában elfogytak a fúzióhoz szükséges szabad SNARE-k. (A SNARE-k nevüket – SNAP-

receptorok - éppen az α-SNAP-pal való kölcsönhatás miatt kapták). 

Ahogy fentebb említettük, a sikeres fúzió után a Rab-ok is inaktiválódnak, visszajutnak a citoszolba. A 

célmembrán területén felhalmozódó lipid- és fehérjetöbblet (például a transzportált fehérjét szállító receptorok, 

különböző GEF-ek, v-SNARE-k) retrográd transzporttal, a vezikuláris transzport eddig ismertetett lépéseivel 

jutnak vissza új célmembránjukhoz, a kiindulási kompartmentbe. 

6. A 8. fejezet kérdései 

1. Mit jelent a vezikuláris transzport kifejezés, és milyen sejtalkotók között közlekednek ilyen módon az 

anyagok? 

2. Melyek azok a fő lépések, amelyek a vezikuláris transzport során lezajlanak, míg az anyagok a donor 

térrészből a fogadó térbe érkeznek? 

3. Hogyan kezdődik meg a vezikula lefűződése a donor membránról, és mi ebben a szerepe a kis G-

fehérjéknek? 

4. Milyen burokfehérjék játszanak szerepet a vezikuláris transzportban, és melyik milyen irányba tartó 

vezikulán található meg? 

5. Ismertessen olyan membrán-komponenseket, amelyeknek szerepük van a vezikulák identitásának 

kialakításában! 

6. Milyen típusú fehérjék vesznek részt a célmembrán felismerésében? 

7. Hogyan zajlik a fúzió folyamata, milyen fehérjék vesznek részt benne? 

8. Hogyan regenerálódik a fúzió után a célmembrán területe? 

7. A 8. fejezet ábráinak hivatkozásai 
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3. Jamieson (Department of Cell Biology, Yale University School of Medicine): 

http://www.cellimagelibrary.org/images/37137 
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9. fejezet - A szekréciós út (Lippai 
Mónika) 

1. Bevezetés 

A szekréciós út – a sejt belsejéből a külső környezetbe, a plazmamembránba, illetve az endomembrán rendszer 

tagjainak üregébe vagy membránjába irányuló anyagáramlás 

 

1. ábra A szekréciós út állomásai. 1 A szekréciós út fehérjéi mindig a durva felszínű endoplazmatikus retikulum 

felszínén szintetizálódnak és a lumenbe vagy a membránba kerülnek. 2 Az innen továbbinduló fehérjék 

vezikulákba csomagolva jutnak a Golgi-készülékbe. 3 A Golgi-készülék ciszternái között is vezikuláris 

transzporttal szállítódnak a fehérjék. 4 A Golgi-készülék túlsó (transz-) felszínéről exocitózissal a 

plazmamembránba vagy az extracelluláris térbe kerül a fehérjék egy része. Más fehérjék a lizoszómába 

kerülnek, hogy ott a lizoszóma működését biztosítsák (például a savas hidrolázok). 
– első lépése mindig az endoplazmás retikulumba (ER) vezet. Ezt a folyamatot a 6. fejezet tárgyalja részletesen. 

Az ER-ből aztán a vezikuláris transzport révén szállítódnak tovább az anyagok rendeltetési helyükre. A 

vezikuláris transzport egyes szakaszainak (lefűződés, a vezikulák vándorlása, fúzió a célmembránnal) 

molekuláris mechanizmusát, az abban résztvevő fehérjéket a 8. fejezet ismerteti. Jelen fejezet azokat a 

folyamatokat mutatja be, amelyek kifejezetten a szekréciós út egyes állomásaira és az ezekben zajló történésekre 

jellemzőek. Az anyagrész elsajátítását ugyanakkor nagyon megkönnyíti a fentebb említett két fejezet 

tartalmának ismerete, sokszor utalunk is vissza a bennük foglaltakra. 

A szekréciós út bemutatása során először sorra vesszük az ER és a Golgi-készülék között történő kétirányú 

szállítás jellemzőit, majd a Golgi-készülék egyes részeiben zajló folyamatokat. Ezt követi a Golgi-készülék 

transz oldaláról lefűződő vezikulák sorsának ismertetése: a konstitutív és a szabályozott szekréció, valamint a 

lizoszómába vezető út bemutatása. 

2. Az ER és a Golgi-készülék közötti anyagforgalom 

2.1. Az ER-ből a Golgi-készülék felé: az anterográd transzport 

Az ER-ből a minőség-ellenőrzésen átesett szolubilis és membránfehérjék a Sar1 G-fehérje által kialakított 

COPII-burkos vezikulákban (2. ábra és 8. fejezet 4. ábra) 



 A szekréciós út (Lippai Mónika)  

 164  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2. ábra A COPII-es burok kialakulása. A Sar1 G-fehérje GDP-kötött formában a citoszolban található. GTP-

kötött formájában (a GDP-GTP cserét guanin-cserélő faktora, a Sar1-GEF segíti) képes a membrán külső 

rétegébe integrálódni, és a COPII burokfehérjék közül a Sec23/24 komplexet a felszínre toborozni. A Sec23/24 

komplexnek fontos szerepe van a szállítandó fehérjék koncentrálásában, valamint lehetővé teszik a másik 

COPII-es burokalkotó, a Sec13/31 komplexnek a membrán felszínéhez csatlakozását. A burokfehérjék a 

membránfelszín görbüléséhez is hozzájárulnak. 
indulnak tovább a Golgi-készülék cisz oldala felé. Ezt a haladási irányt, mivel a szekréciós út a sejt belsejéből a 

sejten kívüli tér felé halad, anterográd, azaz előreirányuló transzportnak nevezik. A vezikulák általában az ER 

Golgi-készülék felé néző, kötött riboszómáktól mentes felszínén, az ER kilépési helyein (ER exit site) alakulnak 

ki. 

Néhány membránfehérjénél sikerült egy olyan jelet kimutatni (Asp-X-Glu: úgynevezett „két-savas” jel, ahol X 

bármilyen aminosav lehet), amely a citoszol felőli oldalon a COPII burok egyik heterodimer elemével (Sec23/24 

komplex) interakcióba lépve a képződő vezikula területére koncentrálja őket, és lehetővé teszi szelektív 

transzportjukat (2. ábra). Vannak olyan szolubilis szekretálódó fehérjék is, amelyek ilyen szignállal rendelkező 

membránfehérjék lumen felőli részéhez kapcsolódva gyűlnek össze a lefűződés helyén. Ekkor a transzport-jelet 

tartalmazó membránfehérjék receptorként működnek. Kimutatták olyan transzmembrán fehérjék jelenlétét is a 

COPII-vezikulákban, amelyek a cukorláncokat kötő lektinek családjába tartoznak: a szekréciós fehérjéket 

oligoszacharid oldalláncuk alapján ismerik fel és koncentrálják a vezikulába. Ugyanakkor feltehető, hogy a nagy 

mennyiségben képződő váladékfehérjék többségének nincs szüksége külön transzport-jelre, hiszen nagy 

koncentrációban vannak jelen az ER-ben, emiatt aztán a képződő vezikulákba is elsősorban ők kerülnek bele. 

Kísérletek sora igazolta, hogy egyéb jelre a szekréciós fehérjéknek nincs is szükségük: az anterográd útvonal 

egyenesen a sejten kívüli térbe szállítja őket, csak a szekréciós út egyéb célállomásai igényelnek külön szignált. 

A még nem teljesen kész, vagy rossz térszerkezetű fehérjéket membrán-kötött és szolubilis dajkafehérjék tartják 

vissza az ER-ben (lásd 6. fejezet). Egyes esetekben a dajkafehérjék éppen a transzport-jelre kötnek és lefedik 

azt, ily módon is biztosítva, hogy csak teljesen ép fehérjék jussanak tovább a szekréciós úton. 

A lefűződő COPII-es vezikulák időnként önállóan teszik meg a Golgi-készülék felé vezető utat, elsősorban 

akkor, ha a donor- és célmembrán közötti távolság kicsi. A legtöbb esetben azonban a burok elvesztése után a 

vezikulák egymással fúzionálnak (homotipikus fúzió; lásd 8. fejezet), hosszú, csőszerű szerkezetet képezve. Ezt 

a beolvadó (és leváló) vezikulák miatt folyton változó, a mikrotubulusok mentén a Golgi-készülék irányába 

haladó struktúrát vezikuláris-tubuláris klaszternek nevezik. Ezek a nagyméretű, gyorsan vándorló, 

elektronmikroszkópban azonosítható képletek végül a Golgi-készülék cisz oldalához érkeznek és fuzionálnak 

vele, a cisz-Golgi hálózat (CGN, cis-Golgi network) részét képezve (3. ábra). 
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3. ábra A Golgi-készülék kompartmentjei és a közöttük közlekedő vezikulák típusai. Vastagon és bordó színnel 

vannak feltüntetve az egyes, morfológiailag és funkcionálisan megkülönböztethető terek. Rövidítések: ER: 

endoplazmatikus retikulum; VTC: vezikuláris-tubuláris klaszter; CGN: cisz-Golgi hálózat (network); TGN: 

transz-Golgi hálózat (network). Az anterográd irányú transzportot fekete, a retrográd transzportot piros nyilak 

jelzik. 

2.2. A Golgi-készüléktől az ER felé: a retrográd transzport 

Az ER-ben zajló folyamatokat bemutató 6. fejezetben megismerhettünk olyan szolubilis enzimféleségeket 

(például a BiP chaperonok, PDI), amelyek nagy mennyiségben vannak jelen az ER lumenében. Ezek, és más, 

úgynevezett ER-rezidens fehérjék nyilvánvalóan nem tartalmaznak semmiféle olyan jelet, amely őket a Golgi-

készülék felé irányítaná. Ugyanakkor a vezikuláris transzport mechanizmusa, amely csak „pozitív szelekcióra” 

képes, nem tudja kizárni őket a képződő vezikula üregéből, az ER-rezidens fehérjék egy része időről-időre 

megszökik egy-egy lefűződött COPII-burkos vezikulában. Miután egyéb jel hiányában a szekréciós út 

„alapértelmezett” végállomása az extracelluláris tér, az ER enzimei egy idő után kiürülhetnének a sejtből. Ez 

nyilvánvalóan nagy pazarlás lenne a sejt részéről, az ER-rezidens fehérjék pótlása folyamatos, extra 

fehérjeszintézist igényelne – ennél jóval egyszerűbb, ha valahogyan gondoskodik a visszaszállításukról. 

Ráadásul a vezikuláris transzport során a donormembrán felszíne állandóan csökken, és ez természetesen az ER-

re is vonatkozik. Tehát a COPII-es vezikulákkal távozott membránt, és a benne található, az anterográd 

transzportot biztosító membránfehérjéket (v-SNARE-k, GEF-ek, transzmembrán receptorok) is vissza kell 

juttatni az ER-hez. 

Logikus megoldás, hogy ez is vezikuláris transzporttal történjen: most a vezikulák az anterográd transzport 

célmembránjából, a cisz-Golgi-készülék, a CGN, sőt, az anterográd transzport elején formálódó vezikuláris-

tubuláris klaszter területéről fűződnek le és haladnak „hátrafelé”, az ER irányába: ez a retrográd transzport (3. 

ábra). Ezen kívül valamennyi, a szekréciós út későbbi állomásai között később lejátszódó, pótlás céljából 

visszafelé irányuló szállítást is így nevezik. 

Az is könnyen érthető, hogy a retrográd transzportban szerepet játszó vezikulákat más típusú fehérjéknek kell 

burkolnia. Az ER és a Golgi-készülék közötti szűk térben vezikulák tömege áramlik mindkét irányba, de 

lefűződésükkor nem ugyanazon fehérjék válogatódnak ki szelektíven. A retrográd transzport vezikuláit COPI-es 

fehérjék burkolják - lásd 8. fejezet (ezeket azonosították először, ezért kapták az I sorszámot). Lefűződésük más 

kis G-fehérjék (ARF GTP-ázok) és más GEF-ek (ARF-GEF-ek) interakciója során következik be, de a 

mechanizmus megegyezik a 8. fejezetben leírtakkal. A COPI-es burkot hét különböző monomer képezi, 

amelyek a citoszolban is komplexet, úgynevezett coatomert képeznek, majd a membránhoz kapcsolódva 
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polimerizálódnak, és a membrán görbítésével formálják a képződő vezikulát. A membrán görbülését érzékelő 

ARF-GAP-ok serkentik az ARF GTP-áz-aktivitását. Az ARF-ok GDP-kötött formájukban távoznak a 

membránból, ami a burok szétesésével jár (4. ábra). 

Ezen kívül valamennyi, a szekréciós út későbbi állomásai között később lejátszódó, pótlás céljából visszafelé 

irányuló szállítást is így nevezik. 

Az is könnyen érthető, hogy a retrográd transzportban szerepet játszó vezikulákat más típusú fehérjéknek kell 

burkolnia. Az ER és a Golgi-készülék közötti szűk térben vezikulák tömege áramlik mindkét irányba, de 

lefűződésükkor nem ugyanazon fehérjék válogatódnak ki szelektíven. A retrográd transzport vezikuláit COPI-es 

fehérjék burkolják - lásd x fejezet (ezeket azonosították először, ezért kapták az I sorszámot). Lefűződésük más 

kis G-fehérjék (ARF GTP-ázok) és más GEF-ek (ARF-GEF-ek) interakciója során következik be, de a 

mechanizmus megegyezik az x fejezetben leírtakkal. A COPI-es burkot hét különböző monomer képezi, 

amelyek a citoszolban komplexet, úgynevezett coatomert képeznek, majd a membránhoz kapcsolódva 

polimerizálódnak, és a membrán görbítésével formálják a képződő vezikulát. A membrán görbülését érzékelő 

ARF-GAP-ok serkentik az ARF GTP-áz-aktivitását. Az ARF-ok GDP-kötött formájukban távoznak a 

membránból, ami a burok szétesésével jár (4. ábra). 

 

4. ábra A Golgi-ER retrográd transzportot biztosító COPI-es vezikulák kialakulása. Az ábrán az első lépések 

nincsenek feltüntetve, az ARF-GEF működése és az ARF-GTP membránba integrálódása lényegében 

megegyezik a Sar1-GTP-ével (2. ábra). A COPI-coatomerek szintén membránfehérjéket vonzanak (lásd 

később), és polimerizációjuk görbíti a membránt. Ezt érzékelik az ARF-GAP-ok, amelyek serkentik az ARF 

GTP-bontó-aktivitását. A GDP-kötött ARF visszatér a citoszolba, a coatomerek leválnak, és velük együtt 

távozik a folyamatot megindító ARF-GAP is.színűek. 
A hatékony visszaszállításhoz a szolubilis ER-rezidens fehérjék külön jelet, úgynevezett retenciós jelet 

hordoznak. Ez a C-terminálisukon található KDEL szignál (Lys-Asp-Glu-Leu vagy nagyon hasonló 

aminosavakból álló szekvencia). A KDEL szignált a KDEL transzmembrán receptorok ismerik fel, és már az 

anterográd útvonal ER utáni első állomásain megkötik az ezt hordozó, az ER-ből kiszökött fehérjét. A KDEL-

receptorok a szerveződő COPI-es vezikulák területére koncentrálódnak, mert citoszolikus doménjük szintén 

retenciós jelet hordoz: a legismertebb ezek közül a C-terminális KKXX (két lizin, utána bármilyen két 

aminosav). A KKXX jelet a COPI-es burokfehérjék α és β alegysége képes kötni. A KDEL-receptorok 

ligandjuk kötése után valószínűleg olyan szerkezeti változáson mennek keresztül, amely elősegíti retenciós jelük 

és a COPI burok közötti interakciót (5. ábra). 
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5. ábra Az ER fehérjéinek retrográd transzportja. A szolubilis fehérjéket specifikus KDEL-jelüket felismerő és 

kötő KDEL-receptorok szállítják vissza az ER-be. A KDEL receptor és az ER rezidens membránfehérjéi maguk 

hordozzák a COPI-es vezikulákba történő szelektív felvételhez szükséges szignált (leggyakrabban két C-

terminális lizint). A KDEL-receptor csak az ER lumenétől különböző, annál enyhén savasabb terekben képes 

megkötni szubsztrátjait, ezért csak retrográd irányba, vissza az ER-be szállítja a „megszökött” ER-rezidens 

fehérjéket. Anterográd transzport: fekete nyíl, retrográd transzport: piros nyíl. VTC: vezikuláris-tubuláris 

klaszter; CGN: cisz-Golgi hálózat (network); TGN: transz-Golgi hálózat (network). 

Ilyen KKXX vagy hasonló, COPI-hez kapcsoló jelet tartalmaz valamennyi ER-rezidens transzmembrán fehérje, 

mert kis valószínűséggel, de ők is lefűződhetnek az ER membránjából a COPII-es vezikulákba. De retenciós 

szignálja van maguknak a COPII-es vezikulák kialakításában szerepet játszó transzmembrán fehérjék egy 

részének és a szekréciós fehérjéket szállító receptoroknak is – hiszen visszatérítésük az ER membránjába 

elengedhetetlen az újabb COPII-es vezikulák indításához. 

Tehát az ER és a Golgi-készülék közötti forgalom egyes transzmembrán elemei, például a szolubilis fehérjéket 

szállító receptorok nagy hatékonysággal épülhetnek be mind COPII-es, mind COPI-es típusú vezikulába. Vajon 

mi biztosíthatja azt, hogy az általuk szállított fehérje csak az egyik irányba haladjon, és ne kerüljön vissza 

receptorával együtt a kiindulási helyre? Például a KDEL-receptorok esetében fontos, hogy az ER lumenének 

enzimei csak a vezikuláris-tubuláris klaszter vagy a Golgi-készülék területén kapcsolódjanak nagy affinitással 

hozzájuk, az ER-be visszatérve váljanak le. Különben hasonlóan receptorukhoz, a KDEL-jelet hordozó fehérjék 

is ide-oda mozognának a kompartmentek között, ahelyett, hogy az ER-ben koncentrálódnának. Ugyanez 

vonatkozik, ellentétes irányultsággal, a szekréciós fehérjék receptoraira is: ezeket a fehérjéket nagy 

hatékonysággal kell kötni az ER területén, és el kell engedni a Golgi-készükékhez érve. A KDEL-receptor 

esetében már ismert, hogy az ER és a Golgi-készülék belső tere közötti kis pH-különbség okoz olyan 

konformáció-változást a receptor szerkezetében, amely lehetővé teszi, hogy az ER-ben elengedje a későbbi 

állomásokon „felszedett” KDEL-fehérjét (5. ábra). Hasonló, az egyes kompartmentek között a pH-ban és ion-

összetételben megmutatkozó különbségek teszik lehetővé a szállított fehérjék szelektív kötését a többi 

transzmembrán receptor számára is. 

Az ER és a Golgi-készülék között a fehérjék rendkívül hatékony szortírozását alapvetően a kétféle típusú (COPI 

és COPII) burok segítségével történő szelektív válogatás, szállítás és visszajuttatás teszi lehetővé. Ezek a 

mechanizmusok a szekréciós út későbbi szakaszain is hasonlóképpen működnek. Az egyes kompartmentek 

közötti eltérő pH-t és ion-összetételt a szelektíven transzportált különböző ioncsatornák és pumpák biztosítják. 

3. A Golgi-készülék működése 
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3.1. A Golgi-készülék felépítése 

Az összetett szerkezetű Golgi-készülék morfológia és funkció szempontjából is kisebb egységekre tagolható (3. 

ábra). Az ER felőli, belépő felszíne a cisz-Golgi hálózat (CGN: cis Golgi network), amelyet a fuzionáló 

vezikuláris-tubuláris klaszterek hoznak létre. Innen is folyamatosan fűződnek le COPI-es vezikulák, a CGN 

üregének fehérje-összetétele tehát az ER-étől már jelentősen különbözik. 

A szekréciós fehérjék ezután a Golgi-készülék ciszternáiba jutnak. Ezek, mint ismeretes, igen lapos, kiterjedt 

felszínű zsákok, a legtöbb eukariótában négy-hat ciszterna található szoros közelségben (6. ábra). Közöttük 

gyakran csőszerű összeköttetések figyelhetőek meg. A lefűződő vezikulák leginkább az egyes ciszternák szélén 

láthatóak, ennek oka valószínűleg az, hogy a membrán ott eleve erősen görbült. A rendezetten elhelyezkedő 

ciszternák között is megkülönböztethetünk belépési (cisz-Golgi), középső (mediális Golgi) és kilépési (transz-

Golgi) ciszternát. 

A teljes Golgi-készülék kilépő felszínén a CGN-hez hasonló, folyamatosan formálódó, zsák-és csőszerű 

elemekből álló transz-Golgi hálózat jön létre (TGN: trans Golgi network). A készüléken belül ez működik 

elosztó-központként: a megfelelően módosított fehérjéket és lipideket szignáljukat (vagy annak hiányát) 

értelmezve rendeltetési helyük felé irányítja. Ennek megfelelően a TGN-ről is folyamatosan vezikulák 

képződnek, a sejtfelszín irányába, az endomembrán rendszer egyéb elemei felé, vagy visszafelé, a retrográd 

transzportot biztosítva. Ugyanakkor maga a TGN is fogad a szekréciós út „hátralévő” szakaszai felől visszatérő 

vezikulákat. 

A Golgi-készülék kompakt szerkezetét egyrészt a mikrotubulus-hálózat biztosítja. A mikrotubulusok 

depolimerizációjának hatására a ciszternák „szétválnak”, eltávolodnak egymástól, a sejt különböző területeire 

(de mindig az ER közelébe) lokalizálódnak. Másrészt speciális, úgynevezett Golgi-mátrix fehérjék is szerepet 

játszanak benne, melyek a ciszternák között hálózatot alkotnak, vázszerűen egymáshoz rögzítik az egymás után 

elhelyezkedő zsákok membránját, sőt, a közöttük közlekedő vezikulákat sem engedik túl messzire „kóborolni”. 

A sejtosztódás során a mikrotubulus-hálózat átrendeződik, a Golgi-mátrix fehérjék pedig a mitóziskor 

aktiválódó kinázok hatására foszforilálódnak. Ennek az az eredménye, hogy a Golgi-készülék ciszternái 

fragmentálódnak és szétoszlanak a citoplazmában – a létrejövő két új sejtbe valamennyi komponensből jut. A 

mikrotubulusok később újra az interfázisra jellemző struktúrába rendeződnek, a Golgi-mátrix fehérjék 

defoszforilálódnak: az új Golgi-készülék összeáll. Méretének (membrán-felszínének) növekedését az újra 

meginduló fehérje-és lipidszintézis biztosítja az ER irányából. 

3.2. Közlekedés a Golgi-készüléken belül 

Elektronmikroszkópos felvételeken a Golgi-készülék ciszternái között és környékén számtalan vezikulát 

figyelhetünk meg (6. ábra). 
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6. ábra A Golgi-készülék elektronmikroszkópos szerkezete. A: Transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel 

egy emberi leukocita Golgi-készülékéről. B: Fagyasztva-töréses feltárás után készült pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétel egy tengerimalac spermatocitájának Golgi-készülékéről. 
Évtizedekig tartotta magát az az elképzelés, hogy a vezikulák többsége a szekréciós és membránfehérjék CGN-

től az egymás utáni ciszternákon keresztül a TGN-ig haladó anterográd transzportját bonyolítja. Eszerint maguk 

a ciszternák állandónak tekinthető képletek, a szekréciós fehérjék pedig vezikulákban „utaznak” a Golgi-

készülék állomásai között. Ezt nevezik vezikuláris transzport-modellnek. Az egyes ciszternákból „megszökött” 

enzimek és a membránalkotók visszajuttatását biztosító retrográd transzport ugyanúgy COPI-burkos vezikulák 

által zajlik, ahogyan az ER-Golgi között is. Igaz, hogy a COPI fehérjéken kívül a ciszternák között más típusú 

burokfehérjét nem sikerült kimutatni, de a szállított komponensek szelektivitását az is biztosíthatja, ha a 

burokfehérje ugyanaz, de más-más adapterfehérjékkel kölcsönhatásban görbíti a membránt. 

A mai felfogás szerint azonban a Golgi-készüléken belüli anyagáramlást inkább az úgynevezett ciszterna-érési 

vagy ciszterna-progressziós modellel magyarázzák. Eszerint nem a szekréciós és membránfehérjék mozognak 

külön-külön, vezikulákba csomagolva, hanem maguk a ciszternák „vonulnak” előre, és ennek során 

folyamatosan változik enzim- és lipid-összetételük (7. ábra). 
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7. ábra A Golgi-készüléken belüli anyagáramlás modelljei. A vékony fekete nyilak a helyváltoztatás irányát 

jelzik, míg a vastag világoskék nyilak az időbeli változásokat. A vezikuláris transzport modell szerint a 

szekréciós fehérjék vezikulákba csomagolódva haladnak ciszternáról ciszternára, az egyes Golgi-enzimek 

helyben maradnak. Retrográd transzporttal csak a membránkomponensek (és a „megszökött”, korábbi 

kompartmentekben működő enzimek) közlekednek. A ciszterna-érési modell szerint a szekréciós fehérjék 

ugyanabban a ciszternában haladnak végig a készüléken (egy ilyen ciszterna van rózsaszínnel kiemelve), vagyis 

az anterográd transzport során maguk a ciszternák mozognak. Körülöttük folyamatosan, megfelelő sorrendben 

cserélődnek a Golgi-enzimek, melyeket a retrográd transzport vezikulái szállítanak. 
Az előző elképzeléssel szemben ez egy dinamikus Golgi-modell. A folyamat kezdetén a vezikuláris-tubuláris 

klaszterek egyesüléséből létrejövő CGN tehát teljes egészében módosul. A visszafelé, az ER irányába induló 

COPI-burkos vezikulákban távoznak, míg a következő Golgi ciszterna felől, szintén COPI-es vezikulákban 

érkeznek fehérjék: elsősorban a cisz-Golgi ciszternára jellemző enzimek. A következő lépésben a most már cisz-

Golgi ciszternaként „viselkedő” kompartmentből retrográd transzporttal a cisz-Golgi enzimei távoznak, 

helyettük megérkeznek a mediális ciszternák komponensei, és így válik ugyanaz a tér transz-Golgi ciszternává, 

majd TGN-né. 

Ezek szerint úgy kell elképzelnünk a szekréciós fehérjék érését, hogy valójában nem mozdulnak ki az első 

állomáshelyről, ahová az ER-ből érkeztek: csak a környezetük, az őket módosító enzimek változnak 

folyamatosan, és a ciszterna, amelyben vannak, folyamatosan mozog a mikrotubulus-hálózat mentén a 

plazmamembrán felé. A ciszternák körüli COPI-es vezikulák pedig valamennyien retrográd transzportot 

bonyolítanak, a soron következő érő ciszternába viszik vissza a módosító fehérjéket. 

Bár elsőre talán meghökkentő ez a modell, de sok tény támasztja alá. Régóta kérdés volt, hogy a nagy 

komplexek – például a kollagén szintézise során kialakuló prokollagén aggregátumok – hogyan jutnak tovább, 

hiszen fizikailag nem férnének be a vezikulák kis terébe, nem is azonosítottak soha prokollagén tartalmú 

vezikulát. Újabban sikerült kimutatni, hogy a cisz- vagy transz-Golgi ciszternára jellemző, fluoreszcens 

riporterfehérjével jelölt rezidens enzimek ténylegesen nem ugyanabban a kompertimentumban vannak 

folyamatosan, hanem vándorolnak a Golgi-készüléken belül. Emellett a Golgi-készülék körüli vezikulákból csak 

minimális mennyiségben sikerült szekréciós fehérjét kimutatni, ugyanakkor tele vannak a Golgi-készülékben 

működő enzimekkel. A ciszterna-érési modellben logika is van: egyszerűbb a nagy tömegben szintetizálódó 

szekréciós fehérjéket együtt mozgatni, és csak a jóval kisebb mennyiségű módosító enzimeket „fuvarozni” a 

ciszternák között. 
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Sok a megválaszolatlan kérdés ez utóbbi elképzeléssel kapcsolatban is: például a statikus modellnél jól 

magyarázható a mikrotubulus-hálózat szerepe, de ciszterna-érési modell esetében nem ismerik még pontosan azt 

a mechanizmust, amellyel a Golgi-mátrix követi a dinamikusan változó összetételű és funkciójú ciszternák 

mozgását. Az is lehetséges, hogy mindkét folyamat jelen van a szekréciós fehérjék szállítása során: egyes 

fehérjék gyorsabban érnek és anterográd irányban, vezikulákban jutnak a következő ciszternába, míg a nagy 

többség helyben marad, és megvárja, míg az enzimek cserélődnek ki körülötte. 

3.3. Golgi-készülékben zajló módosító folyamatok 

A plazmamembránba és a sejten kívüli térbe kerülő fehérjék többsége tartalmaz kovalens kötéssel kapcsolódó 

cukor-oldalláncot. A Golgi-készülék egyik fő feladata a glikoproteinek és glikolipidek cukor-tartalmának 

formálása - ennek megfelelően a sok glikoproteint szekretáló nyálkatermelő sejtekben igen fejlett Golgi-

készülék található. 

A glikoproteinek és glikolipidek nagy aránya és cukor-oldalláncaik sokfélesége jelzi a glikoziláció fontosságát. 

A cukor-oldalláncok sokkal kevésbé flexibilisek, mint a peptidek, a sejt felszínén ezért védőburkot (glikokalix) 

képesek alkotni: nem engedik a fehérjelánc közelébe az extracelluláris tér proteolitikus enzimeit. A nagy 

cukortartalmú nyálkaréteg a patogénekkel szembeni ellenállást is növeli. Ez lehetett a glikoziláció ősi feladata: 

az eukarióta sejt megszabadulhatott a prokariótákra jellemző rigid sejtfaltól, ugyanakkor a plazmamembrán nem 

maradt védelem nélkül. A sejtfelszíni cukor-oldalláncok sejttípusra jellemző összetétele és az őket felismerő 

fehérjék, a lektinek fontos szerepet játszanak számos élettani folyamatban, például a sejtek vándorlásában és 

adhéziójában. Közismert a cukorláncok szerepe a fehérjék antigén tulajdonságainak kialakításában. A 

glikoproteinek kétféleképpen kaphatják meg cukor-részüket: N-glikozidos kötés révén, amely az ER-ben jöhet 

létre, az x fejezetben ismertetett módon, vagy O-glikozidos kötéssel, amely elsősorban a Golgi-ciszternákban, és 

kismértékben a citoszolban alakulhat ki. 

Az emberi genomban több száz glikozil-transzferáz gén található, amelyek eltérő expressziós mintázatot 

mutatnak a különböző sejttípusokban. Ugyanaz a fehérje vagy lipid más és más cukor-oldalláncot kaphat a sejt 

differenciálódása során is. A cukor-oldalláncok szintézisével és módosításával kapcsolatban kevés ismeretanyag 

áll rendelkezésre, intenzív kutatások folynak ezen a tudományterületen is. Egyelőre jórészt ismeretlen az a 

„kód”, amely meghatározza, hogy egy fehérje melyik aminosavára, és milyen összetételű cukorlánc kerüljön. 

3.3.1. Az N-glikozidos cukor-oldalláncok módosítása 

Az 6. fejezet részletesen leírja, milyen ellenőrzési lépések után haladhat tovább egy fehérje az ER-ből. A 

kontrollban fontos szerepet játszik az N-glikoziláció. Az eredetileg egységes szerkezetű, 14 cukormolekulából 

felépülő oldallánc a megfelelően összeszerelődött fehérjéken a Golgi-készülék területére érkezve még mindig 

egyforma: az oligoszacharid „fácska” két N-acetil-glükózaminból és nyolc mannózból áll. Miután a minőség-

ellenőrzésben már betöltötte szerepét, a szekréciós út további állomásain szabadon változtatható. Bár a törzsét 

alkotó öt cukor végig megmarad, a Golgi-készülék egyes ciszternáiban lépésről lépésre intenzív módosítások 

zajlanak (8. ábra). 
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8. ábra Az N-glikozilált fehérjék cukor-odalláncainak sorsa a Golgi-készülékben (TGN: transz-Golgi hálózat). 

Az ábrán egy transzmembrán fehérje sematikus rajza látható, egyetlen cukor-oldalláncal. Valójában egyetlen 

fehérje is sok helyen glikozilálódhat, és az egyes oldalláncok más-másképpen módosulhatnak. 
Valamennyi Golgi-rezidens cukor-módosító enzim transzmembrán fehérje, ezek sokszor komplexeket képeznek. 

Minden ciszternára más glikozidázokból és glikozil-transzferázokból álló enzimkészlet jellemző, de ez inkább 

nagyobb feldúsulást, mint kizárólagos lokalizációt jelent az adott kompartment membránjában. Az egyes 

enzimek által katalizált reakciók egymásra épülnek: például a középső Golgi-ciszternák enzimeinek csak az a 

fehérje lehet szubsztrátja, amely már átesett a cisz-Golgi-specifikus folyamatokon. 

A Golgi-készülék egyes szakaszaiban zajló enzim-aktivitást biokémiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok 

derítették fel. A CGN-ben elsősorban foszforilálás zajlik, a lizoszómába irányított fehérjék kapják itt meg 

mannóz-6-foszfát szignáljukat (lásd később). A cisz-Golgi területén (azaz, amikor a ciszterna-érési modell 

alapján a CGN-fázisban lévő kompartment cisz-Golgi-ciszternává alakul) mannozidázok kurtítják meg az N-

glikozidos kötésű oligoszacharid láncot, majd a későbbi fázisokban, a mediális illetve transz-Golgi 

ciszternákban és a TGN-ben az oldalláncokra újra mannóz és egyéb cukormolekula, galaktóz, fukóz, N-acetil-

glükózamin vagy N-acetil-neuraminsav (sziálsav) rakódhat rá (9. ábra). 
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9. ábra Az N-glikozilált fehérjék cukor-odalláncainak módosulása a Golgi-készülék egyes ciszternáiban. A 

folyamatot a membránban lokalizált enzimek katalizálják, az újabb cukormolekulákat egymás után, egyesével 

rakják az oldallánc végére. A cukormolekulák aktivált formában, nukleitidokhoz kötődve érkeznek a módosítás 

helyére. (CMP: citozin-monofoszfát; UDP: uracil-difoszfát¸ CGN: ciszsz-Golgi hálózat; TGN: transz-Golgi 

hálózat). 
A cukor-monomerek nukleotidhoz (általában UDP-hez vagy CMP-hez) kötődve, aktivált formában érkeznek a 

citoszol felől az adott ciszterna lumenébe, szállításukról a membránban található transzporterek gondoskodnak. 

Az oldallánchoz kapcsolódás egyesével történik, egy-egy specifikus transzferáz révén. Míg tehát az ER-ben egy 

részben a citoszolban, részben a lumenben előre megszintetizált, „előregyártott”, soktagú komplex cukor-

oldallánc került a fehérjére, a Golgi-készülék területén az oldallánc módosítása, processzálása egyedi lépésekből 

álló, rendkívül összetett folyamat, szigorúan meghatározott sorrendben, és ahogy fentebb említettük, adott 

ciszternákhoz kötötten zajlik. 

 

Animáció: Cukor-oldalláncok módosulása a Golgi-készülékben 
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3.3.2. Az O-glikozidos cukor-oldalláncok szintézise 

Nem esett még szó a Golgi-készülékben lejátszódó O-glikozilációról. Egyes fehérjékre hidroxil-csoporton 

keresztül kapcsolódik cukorlánc, leggyakrabban valamelyik szerinre vagy treoninra. Az O-glikozidos kötés 

kialakításában és a cukorlánc növelésében aktivált cukor-nukleotidok hozzáadásával szintén membrán-kötött 

glikozil-transzferázok játszanak szerepet. A Golgi-ciszternákban szintetizálódó, O-glikozidos kötést tartalmazó 

fehérjék közül a legfontosabbak a mucinok és a proteoglikánok. 

A mucinok nagy molekulasúlyú glikoproteinek, a nyálka fő komponensei, a testben található csatornák (légutak, 

emésztőtraktus, urogenitális rendszer) hámja termeli elsősorban védelem céljából. Aminosav-szekvenciájuk 

középső részén főleg szerin és treonin-tartalmú ismétlődések vannak, amelyekre a Golgi-készülékben több száz 

oligoszacharid oldallánc szintetizálódik. 

A proteoglikánok fehérje-részének („core” protein) egyes szerinjeire először egy négy cukormolekulából álló 

lánc kapcsolódik, majd erre egyesével kerülnek rá a hosszú, el nem ágazó glükózaminoglikán polimert képező 

diszacharidok. Elsősorban oldalláncuk szerkezete alapján osztályozzák őket. A proteoglikánok általában erősen 

negatív töltéssel rendelkeznek, köszönhetően cukor-oldalláncaik uronsav-tartalmának és annak, hogy a TGN 

területén nagy arányban szulfát-csoportok kerülnek rájuk. Nagy a vízmegtartó képességük (a mucinokhoz 

hasonlóan), és a hosszú, rigid poliszacharid oldalláncoknak köszönhetően nagy az ellenállásuk az nyomóerővel 

szemben. Nagy a térkitöltésük, gélszerű állományt képeznek, amely lehetővé teszi az anyagok (ionok, kis 

molekulák metabolitok, például tápanyagok, hormonok) áramlását. Az extracelluláris mátrix fő komponensei, de 

sok proteoglikán integráns membránfehérje. A kötőszövetek alapvető alkotóelemei. 

3.3.3. A lipidek módosítása a Golgi-készülékben 

A plazmamembrán külső felszínét borító cukorláncokból álló réteg, a glikokalix kialakításában nemcsak 

membrán-kötött glikoproteinek, hanem glikolipidek is részt vesznek. Ezek túlnyomó része a szfingolipidek közé 

tartozó glikoszfingolipid: az ER membránjában szintetizálódó ceramidból (lásd 6. fejezet) a Golgi-készülék 

területén glikozil-transzferázok segítségével, oligoszacharid oldalláncnak a fejcsoporthoz kötésével jönnek létre. 

A cukormolekulák minősége és sorrendje alapján a glikoszfingolipidek is nagyon sokfélék lehetnek. A sejt 

felszínének védelme mellett szerepet játszanak a sejtek felismerési és jelátviteli folyamataiban is. 

A szfingolipidek másik csoportját alkotó szfingomielinek szintén ceramidból képződnek. A transz-Golgi 

ciszterna területén a szfingomielin-szintetáz enzim egy foszfatidil-kolinról származó foszfokolin csoportot köt rá 

a ceramidra (a fejcsoport ritkábban foszfoetanolamin is lehet). A szfingomielinek – mint nevük is jelzi – nagy 

mennyiségben vannak jelen az idegsejtek axonjait körülvevő mielinhüvely membránjában, de valamennyi sejt 

plazmamembránjának alapvető alkotóelemei. Szintén szerepet játszhatnak a jelátvitelben is. 

Az ER-ben szintetizálódó, a sejtmembrán extracelluláris felszínéhez fehérjéket rögzítő glikozil-foszfatidil-

inozitol (GPI)-horgonnyal együtt a szfingolipidek nagy arányban fordulnak elő a sejthártya speciális területein, a 

lipid-tutajokban. 

4. A Golgi-készülékből a plazmamembrán felé 

A transz-Golgi ciszterna érési folyamata végén a rendkívül dinamikus képet mutató transz-Golgi hálózattá 

fejlődik. Elektronmikroszkópos képeken jól látszik, hogy ahogyan a CGN a cisz Golgi-ciszternával, úgy a TGN 

is - tubuláris csatornák által - összeköttetésben van a transz-Golgi ciszternával. A TGN a Golgi-készülék utolsó 

kompartmentje, amelyben még zajlik módosítás is (például a cukorláncok szulfatálása), de legfontosabb 

funkciója a szortírozás. A szekréciós út ezen állomásáig valamennyi molekula együtt szállítódik, a TGN 

feladata, hogy megkülönböztesse és a megfelelő végállomás – a plazmamembrán vagy a lizoszóma - felé indítsa 

el őket. A plazmamembrán felé is kétféle módon juthatnak: konstitutív (folyamatos) vagy szabályozott 

szekrécióval (10. ábra). 
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10. ábra A konstitutív és a szabályozott szekréció. A valamennyi sejttípusra jellemző folyamatos (konstitutív 

szekréció) pótolja a plazmamembrán és az extracelluláris tér komponenseit. A csak erre specializálódott 

sejtekben zajló szabályozott szekrécióval adott jelre, egyszerre ürülnek a kiválasztott fehérjét tartalmazó 

szekréciós vezikulák. A szekréciós vezikulák érési folyamaton mennek keresztül, amelyet fúzió, reciklizáció és 

a beltartalom nagyfokú koncentrálódása jellemez. 
A ciszterna-érési modell alapján a TGN állománya tulajdonképpen eltűnik, megszűnik, membránja és lumene 

anterográd és retrográd irányba haladó (COPI-burkos) vezikulákra osztódik szét, és helyébe fokozatosan a 

transz-Golgi ciszterna lép. 

4.1. A konstitutív szekréció 

4.1.1. A konstitutív transzportot bonyolító vezikulák lefűződése, érése és 
szállítása 

A plazmamembrán felé irányított molekulákat tartalmazó vezikulák a legtöbb sejttípus esetében folyamatosan 

fűződnek le a TGN területéről és a dokkolás után exocitózissal juttatják tartalmukat az extracelluláris térbe vagy 

a membránba. Ilyen módon történik a sejtközötti állomány komponenseinek, valamint a membrán fehérjéinek és 

lipidtartalmának utánpótlása. Ez a konstitutív szekréció folyamata, amely valamennyi sejtben állandóan 

működik. 

A konstitutív szekréció vezikuláinak képződéséről keveset tudunk. Nem azonosítottak eddig specifikus 

burokfehérjéket felszínükön, alakjuk és méretük változatos lehet. A konstitutív szekrécióra szánt fehérjék a 

TGN-beli osztályozáshoz alapesetben nem igényelnek külön jelet: ez az alapértelmezett útvonal. Ha például egy 

citoszolikus fehérjét mesterségesen az ER-be irányító szignállal látnak el, de egyéb jelet nem kap, folyamatosan 

fog az extracelluláris térbe ürülni. 

A vezikulák plazmamembrán felé tartó célirányos mozgását a mikrotubulus-hálózat biztosítja. Interfázisos 

sejtben a centriólum által organizált mikrotubulusok (+)-vége van a sejthártya közelében, a transzportot tehát a 

(+)-vég felé haladó kinezin motorfehérjék végzik, a vezikula specifikus adapterfehérjéihez kötődve. 

4.1.2. A szállítás irányítása a polarizált sejtekben 
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Speciális azonban a polarizált sejtek helyzete: ebben az esetben nem mindegy, hogy a szekréció az apikális vagy 

a bazolaterális felszín felé történik-e. Egy hámsejtnek például fejlett glikokalixra és nyálkatermelésre az apikális 

felszínen van szüksége, a bazolaterális irányba viszont a bazális membrán fehérjéit kell szekretálnia. A 

sejthártya komponenseinek pótlását is irányítani kell, hiszen a két membránterület összetételében és - ennek 

következtében – funkciójában jelentősen eltér. Szeparálásukban a szoros sejtkapcsoló struktúra (lásd 17. fejezet) 

játszik szerepet, de ez nem sokat érne, ha a membrán anyagainak megújulása nem biztosítaná a különbségek 

fenntartását. 

A különböző felszínek felé irányuló szekréció több módon is megoldható. A hámsejtek esetében az jellemző, 

hogy a TGN-ben külön vezikulákban szállítódnak az apikális, illetve a bazolaterális felszín molekulái (11. ábra). 

 

11. ábra Szekréció polarizált sejtekben. A szoros sejtkapcsoló struktúrák miatt a membránfehérjék laterális 

mozgása korlátozott, ezért a szeparált felszínekre külön kell megoldani a szállítást. A legtöbb esetben már a 

transz-Golgi hálózat (TGN) területén eldől, hogy a bazolaterális vagy az apikális felszínre kerülnek-e a 

transzportált anyagok. 
A vezikulák membránjának összetétele eltér: más-más Rab GTP-ázok és v-SNARE-k találhatóak bennük – ez 

magyarázhatja a különböző célmembránokkal történő fúziót. 

De hogyan válogatódnak maguk a szállított fehérjék az adott felszín felé induló vezikulákba? Univerzális jelet 

ebben az esetben sem sikerült azonosítani, valószínűleg több szerkezeti elem együttese szolgál komplex 

szignálként. Az azonban ismert, hogy az ER-ben GPI-horgonnyal ellátott fehérjék az esetek döntő többségében 

(kivételek is vannak!) az apikális membránba jutnak, de általában nem külön-külön. Sikerült olyan területeket 

kimutatni, amelyek azt igazolják, hogy a plazmamembrán apikális felszínén kitüntetett szerepet játszó lipid-

tutajok már a TGN felszínén összeszerelődnek, és a GPI-fehérjék ezekbe lokalizálódnak. A lipid-tutajok 

emellett nagy arányban tartalmaznak glikoszfingolipideket, szfingomielint és koleszterint, valamint a speciális 

folyamatokban (például a jelátvitelben) együtt működő egyéb transzmembrán fehérjéket is „begyűjtik”. Teljes 

lipid-tutajok szegregálódnak és fűződnek le az apikális felszín felé tartó vezikulákba. 

Egyes sejttípusoknál, például a hepatociták esetében más folyamat biztosítja az eltérő membrán-összetételt. Itt 

nincs válogatás a TGN szintjén, hanem valamennyi vezikula a bazolaterális felszínre ürít. A membrán azonban 

rögtön visszafűződik endocitózissal klatrin-burkos vezikulákba, és ezek azok az organellumok, amelyek 

szortíroznak: lefűződő vezikulákban a bazolaterális komponensek reciklizálódnak, míg az apikális komponensek 

átszállítódnak a sejt másik felszínére - ez a transzcitózis folyamata. A transzcitózis a többi polarizált sejtben is 

előfordul, valószínűleg korrekciós szereppel: a TGN válogatásában bekövetkezett hibákat hozza helyre. Az 

endocitózis folyamatát a 18. fejezet mutatja be. 

4.2. A szabályozott szekréció 

A multicelluláris szervezetekre jellemző munkamegosztás fejlődése során igen korán elkülönültek azok a sejtek, 

amelyek valamilyen váladék termelésére szakosodtak. Ezek a kiválasztósejtek a folyamatos, valamennyi 
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sejtféleségre jellemző szekréció mellett szabályozott ürítésre is képesek – speciális, általában nagy 

mennyiségben szintetizált termékük szekréciós vezikulákba csomagolva várakozik mindaddig, míg aztán 

valamilyen extracelluláris jel hatására ezek egyszerre fuzionálnak a plazmamembránnal. Itt hangsúlyozzuk, 

hogy szekréciós vezikuláknak vagy granulumoknak általában csak ezeket a nagyjából egyforma méretű és 

beltartalmú, nagyszámú, a kiválasztósejtekre jellemző képleteket nevezik. 

Minden sejtre jellemző a szabályozott szekréció speciális esete, amelynek során a plazmamembrán felületének 

növelése céljából adott körülmények hatására (például az osztódó sejtek befűződése, a citokinézis során, vagy a 

plazmamembrán sérülésekor) egyszerre sok vezikula fúzionál, hogy a felszín növeléséhez szükséges plusz 

membránalkotókat biztosítsa. 

4.2.1. A szekréciós vezikulák lefűződése és érése 

Bár a szabályozott szekréciót végző sejtféleségek tanulmányozása vezetett a szekréciós út egyes folyamataival 

kapcsolatos mai ismereteinkhez, magáról a döntő lépésről, azaz a TGN-ben zajló szelekciós folyamatokról még 

mindig hiányosak az adatok. Nem tudják pontosan, hogy milyen burokfehérje segít a vezikulák lefűződésében: 

egyes elméletek szerint klatrinfehérjékről van szó, mások szerint a burok összetétele még ismeretlen. 

Ugyanígy kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy milyen szignál irányítja a TGN-ben a sokféle membrán-

lefűződés közül éppen a leendő szekréciós vezikulába a váladékfehérjéket. Míg ezek a fehérjék a Golgi-készülék 

előző szakaszaiban a többi szállított anyaggal teljesen elvegyülnek, a TGN területén –a csökkenő pH-nak is 

köszönhetően - összecsapzódnak, és aggregátumaik kerülnek szelektíven, minden bizonnyal receptorok 

segítségével egy-egy vezikulába. Valószínű, hogy az aggregálódásban és a szelekcióban nem egyetlen 

szekvencia-részlethez köthető, hanem összetett, a fehérje felszínén foltszerűen érvényesülő jel játszik szerepet. 

Genetikailag módosított sejtekkel végzett kísérletek viszont azt igazolták, hogy ez az ismeretlen jel akár 

ugyanaz is lehet a különböző váladékfehérjék esetében: ha egy szekréciós sejtet mesterségesen egy rá egyébként 

nem jellemző hormon termeltetésére bírnak, az idegen hormon ugyanúgy aggregálódik és csomagolódik 

vezikulákba, mint a saját termék. 

A szabályozott szekréciót végző sejtek sok esetben polarizáltak, bennük a szekretált molekula ürítése általában 

az apikális oldal irányába történik. Ide tartoznak az idegsejtek is, ahol az axon és az idegvégződések membránja 

számít apikális felszínnek. A konstitutív szekréció tárgyalásánál ismertetett okok miatt már legtöbbször a TGN 

területén eldől, hogy a lefűződő vezikula melyik felszín felé indul el. 

A lefűződéskor keletkező membrán-határolta képlet neve éretlen szekréciós vezikula. Az érési folyamat első 

lépéseként azonnal megkezdődik a membrán reciklizációja a TGN irányába, amely a TGN-specifikus 

komponensek visszatérését biztosítja (10. ábra). A visszaszállító vezikula burkának összetétele itt sem tisztázott, 

egyes vizsgálatok szintén a klatrin szerepét vetik fel. Az érő vezikulák fúzionálnak is egymással, ez további 

membrán-reciklizációval jár. Ily módon csökken térfogatuk, beltartalmuk tovább koncentrálódik (12. ábra). 
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12. ábra Emlős (futóegér) fültőmirigy-sejtjének transzmissziós elektronmikroszkópos képe. A felvétel jobb 

felső részén durva felszínű endoplazmatikus retikulumot, középen a Golgi-készülék ciszternáit láthatjuk. Nyilak 

jeleznek két, a transz-Golgi-hálózatról lefűződött és egy nagyméretű, még éretlen szekréciós vezikulummal 

(„condensing vacuole”) éppen fuzionáló vezikulát. Az érett szekréciós granulum („secretory granule”) felszíne 

lecsökkent, beltartalma viszont erősen kondenzált. Jól megkülönböztethető az erősen denz, és nem homogén 

beltartalmú lizoszómától („lysosome”). 
Ez annak is köszönhető, hogy lumenük savasodik is, a membránban szelektíven dúsuló H+-pumpák működése 

révén. A pH fokozatos csökkenése egy másik, az érett szekréciós granulumokra jellemző folyamatban is 

szerepet játszik: ez a kiválasztott fehérjék proteolízise. 

4.2.2. Proteolitikus folyamatok a szekréciós vezikulákban 

Sok szekretált hidrolitikus enzim, hormon és neurotranszmitter, valamint a membránfehérjék egy része a TGN 

elhagyása után az adott sejt szekréciós vezikuláira jellemző specifikus proteázok révén módosulhat. A 

proteolízis „időzítésében” segít a vezikulák fentebb említett fokozatos, enyhe savasodása, amely a proteázok 

aktivitásához szükséges. A hasítás bekövetkezhet a fehérje N-terminálisán, C-terminálisán, vagy a belsejében, 

akár több helyen is, gyakran úgynevezett dibázikus (argininből és/vagy lizinből álló) aminosav-pár mellett. Az 

ily módon processzált szekréciós fehérjék esetében az mRNS-ben kódolt teljes aminosav-szekvenciát szokás 

pre-proproteinnek, az ER szignál-peptidáza által hasított, de még nem érett fehérjét pedig proproteinnek 

(például: proinzulin) nevezni. 

A proteolízis következménye lehet aktiválódás. A bontó enzimek esetében ennek a lépésnek - sokszor nem is a 

szekréciós vezikulákban, hanem csak az extracelluláris térben bekövetkező – késleltetése azt a célt szolgálja, 

hogy a sejt elkerülje saját alkotóelemeinek hidrolízisét. Más esetekben a proprotein sokkal stabilabb szerkezetű, 

ezért történik csak közvetlenül az exocitózis előtt az aktiválás. 

Néha a később levágódó szekvencia ahhoz szükséges, hogy a fehérje végigjárhassa a szekréciós utat. A kis 

molekulasúlyú peptidhormonok, neuropeptidek érett formájukban sokszor olyan rövid aminosavláncból épülnek 

fel, hogy nem tudnának kotranszlációs transzlokációval az ER-be jutni, vagy a TGN-beli szelekcióhoz 

szükséges szignált biztosítani. 

Egyes esetekben az eredeti géntermék nem is egy, hanem több érett peptid szintézisét biztosítja. Az ilyen, 

úgynevezett poliproteinek tartalmazhatják ugyanazt a fehérje-szekvenciát több kópiában, vagy több különböző 

peptiddé vágódhatnak szét. Sokszor ugyanaz a poliprotein különböző sejtekben más proteázokkal találkozik, 

ezért eltérő módon hasítódik. Jó példa erre a pro-opiomelanokortin alternatív processzálása az agyalapi mirigy 

egyes területein. 
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13. ábra Pro-opiomielokortin eltérő processzálásával különböző aktív hormonokat lehet előállítani. Az agyalapi 

mirigy különböző sejtjeiben más-más kombinációban találhatók a különböző proteázok (sárga „villám”), ezért 

szekréciós vezikulumaikban különböző hormonok képződnek és szabadulnak fel az exocitózis során. 

4.2.3. Az exocitózis szabályozása az idegsejtekben 

A konstitutív szekrécióhoz hasonlóan a szekréciós granulumok is a mikrotubulus-váz mentén haladnak a 

plazmamembrán irányába. A megérkezés után azonban mindaddig nem következik be a fúzió, amíg egy adott 

intracelluláris jel erre nem ad utasítást. A jelet általában a sejt felszínén bekövetkező ligand-receptor 

kölcsönhatás váltja ki, vagy - ahogyan az idegsejtek esetében – membrán-depolarizáció. Az idegsejtek 

szabályozott szekréciója messze a legismertebb valamennyi közül, a továbbiakban (nagy vonalakban) ezt 

ismertetjük. Részletesebb információkat az idegélettani tananyagok tartalmaznak. 

A szabályozott szekréciós út eddig ismertetett lépései azokban az idegsejtekben játszódnak le, amelyek 

fehérjealapú váladékot, úgynevezett neuropeptidet (például valamilyen endorfint) ürítenek. A klasszikus 

neurotranszmitterek kisebb, az acetilkolin kivételével egyetlen aminosavból vagy származékából álló 

molekulák. Természetesen nem az ER-Golgi úton haladnak végig, hanem a citoszolban szintetizálódnak, és a 

TGN-ről lefűződő, úgynevezett szinaptikus vezikulákba transzporterek közvetítésével kerülnek bele. A 

szinaptikus vezikulákat morfológiailag is meg lehet különböztetni a „közönséges” szekréciós granulumtól: igen 

nagy számban képződnek, és egyformán kicsik, 40-50 μm átmérőjűek. Emiatt jól lehet biokémiai módszerekkel 

izolálni őket, egyes szinaptikus vezikula-típusok teljes membrán-összetétele ismert. A vezikulák maguk tehát a 

szekréciós úton jönnek létre, lefűződésük után tartalmazzák azokat a membránfúzióhoz szükséges fehérjéket 

(például Rab GTP-áz, v-SNARE, H+-pumpa), amelyek valamennyi szekréciós vezikulára jellemzőek. 

Ugyanakkor membránjuk tele van az adott idegsejt által szekretált neurotranszmittert protonra cserélő 

antiporterrel is. A szinaptikus vezikulák savas beltartalma tehát azt az energiát is biztosítja, amely ahhoz 

szükséges, hogy a neurotranszmittert a citoszolból a vezikulába H+ ion ellenében szállító fehérje működjön. 

Egyes idegsejtek mind neuropeptidet, mind valamilyen neurotranszmittert képesek üríteni. Ezekben a kevés, 

nagyobb és denzebb beltartalmú szekréciós vezikulákat jól meg lehet különböztetni a szinaptikus vezikuláktól, 

és exocitózisuk is külön szabályozás alatt áll. A továbbiakban a legjobban ismert szinaptikus vezikulák 

exocitózisát mutatjuk be. 

Az idegsejt dendritjein vagy sejttestjén (tehát a bazolaterális részén) bekövetkező receptor-aktiválódások 

egyesült hatása az axondombon akciós potenciált generál, amely az preszinaptikus idegvégződések területén 

csoportosuló feszültség-függő Ca2+-csatornák kinyílásához vezet. A hirtelen lokálisan több nagyságrenddel 

megemelkedő intracelluláris Ca2+-koncentráció vezet a neurotranszmittert tartalmazó szinaptikus vezikulák 

exocitózisához (14. ábra). 
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14. ábra Szabályozott szekréció idegsejtek axon-végződésein. Részletes magyarázat a szövegben olvasható, de 

kiemeljük a „priming” folyamatát, melynek során a szinaptikus vezikulák részlegesen kapcsolódnak a 

membránhoz, ezért a Ca2+-szint megemelkedése során igen gyorsan megtörténhet a teljes fúzió és a 

neurotranszmitter exocitózisa. A másik speciális folyamat a reciklizált „üres” vezikulák helyben való feltöltése a 

neurotranszmitterrel, amelyet a protonpumpák által kialakított H+-koncentráció-grádiens biztosít. 

Ez a folyamat azonban a vezikulák dokkolásához, az idegsejt-specifikus v-SNARE/t-SNARE komplex 

kialakulásához és a lipid kettősréteg fúziójához szükséges időtartamnál jóval gyorsabban lezajlik (a 

membránfúzióhoz vezető lépések molekuláris mechanizmusát a 8. fejezet mutatja be). A szinaptikus vezikulák 

egy kis hányada ugyanis már egy részlegesen össszeszerelődött transz-SNARE-komplexen keresztül a 

preszinaptikus membránhoz kapcsolódik (ezt a folyamatot hívják angolul „priming”-nak). A komplex négy α–

hélixének teljes feltekeredését olyan fehérjék akadályozzák meg, amelyek Ca2+ hatására konformációt váltanak, 

leválnak a transz-SNARE-komplexről és nem gátolják többé, esetleg más módon még segítik is a fúziót. 

Egy idegsejt axonvégződésén másodpercenként akár több százszor is bekövetkezhet exocitózis. Ez egyrészt 

annak is köszönhető, hogy a szinaptikus vezikulák nagyon nagy mennyiségben várakoznak a preszinaptikus 

membrán úgynevezett aktivációs zónájában, de mindig csak kis számban dokkolódnak közvetlenül a 

membránnál. Amint egy adagnyi neurotranszmitter felszabadult a szinaptikus résben, a következő adag vezikula 

máris dokkol és készen áll egy újabb fúzióra. 

A szinaptikus vezikulák másik jellegzetessége, hogy döntő többségük a gyors utánpótlás érdekében nem teszi 

meg a sejttestben lokalizálódó Golgi-készüléktől az axonon végigvezető, időnként igen hosszú utat a 

szinapszisig. A vezikulák folyamatos endocitózissal jutnak vissza, míg a szinaptikus résből a nem kötődött 

hírvivők transzporterek segítségével reciklizálódnak a citoszolba. Az először szinte még üres vezikulák a 

hagyományos endocitotikus úttal szemben (lásd 18. fejezet)- nem egyesülnek korai endoszómával, hanem a H+-

pumpák révén a lumenükben felhalmozódó protonok koncentráció-grádiensét kihasználva a 

H+/neurotranszmitter antiporterek által helyben „feltöltődnek” (14. ábra). Így a hagyományos szekréciós út 

tulajdonképpen csak pótolja az elkerülhetetlenül apadó membrán- és neurotranszmitter-molekulákat, de a 

hatékony újrahasznosítás következtében a szinaptikus vezikulák többsége helyben, a preszinaptikus membrán 

közelében képződik. 

 

Szinaptikus vezikula ()animáció 

Referencia: 

http://icarus.med.utoronto.ca/Neurons/Library/index.htm
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5. A Golgi-készülékből a lizoszómák felé 

A TGN-ben zajló osztályozás legkorábban megismert eleme a lizoszómába kerülő, ott működő szolubilis és 

membránfehérjék szelektív kiválogatása volt. Ehhez a ritka lizoszomális betegségek tanulmányozása vezetett. 

Ezek a genetikai rendellenességek azzal járnak, hogy valamilyen – vagy súlyos esetben mindegyik - bontóenzim 

hiányzik „munkahelyéről”, a lizoszómából, ezért a sejtek nem képesek megemészteni az oda bejutott anyagokat. 

Néhány esetben az enzimek ugyan rendben szintetizálódtak és kotranszlációs transzlokációval bejutottak az ER-

be, de megfelelő jel hiányában a TGN-ből kikerülve konstitutív szekrécióval kiürültek a sejtből. Genetikai és 

biokémiai módszerekkel sikerült azonosítani az ilyen páciensekből mutáció következtében hiányzó fehérjéket, 

és így fény derült azokra a folyamatokra, amelyek a bontóenzimek lizoszómába vezető útját biztosítják. 

5.1. A lizoszomális enzimek szelektív transzportját biztosító 
szignál 

A lizoszómában működő bontóenzimek valamennyien szolubilis savas hidrolázok, amelyek csak a 

lizoszómában uralkodó igen alacsony, 4-4,5-ös pH-n működőképesek, mert odavezető útjuk során inaktív 

proenzim formában vannak. Csak a lizoszóma erősen savas, a többi sejtalkotótól elzárt közegében következik be 

az aktiválódást biztosító specifikus proteolízisük (a proteolízis jelentőségét a szekréciós út kapcsán már 

említettük). 

A lizoszóma-specifikus membránfehérjék közé tartoznak – többek között - a különféle transzporterek, amelyek 

az elbontott makromolekulák építőköveit juttatják vissza újrahasznosítás céljából a citoszolba, illetve a 

lizoszóma részvételével zajló sokféle vezikuláris transzportot biztosító, a dokkoláshoz, fúzióhoz és a 

lefűződéshez szükséges komponensek. Ezek általában erősen glikoziláltak, ami védelmet biztosít a lizoszóma 

membránjának a savas hidrolázok emésztésével szemben. 

A szolubilis lizoszomális fehérjék (más, aminosav-szekvencián alapuló válogatási jellel szemben) valamennyien 

N-glikozidos cukor-oldalláncukon módosulnak, egy mannóz-6-foszfát (M6P) jelet kapnak még a CGN területén. 

Ez azt jelenti, hogy az ER minőség-ellenőrzésén átjutó, még egységesen két N-acetil-glükózaminból és nyolc 

mannózból (lásd 8. ábra) álló cukorfácska valamely, akár több mannózának 6. szénatomjára foszfátcsoport 

kerül. 

De ha valamennyi, ER-ből kijutó fehérje ugyanazt a cukorláncot viseli, hogyan kaphatnak csak a lizoszomális 

enzimek M6P jelet? A specificitást egy N-acetil-glükózamin-foszfotranszferáz enzim biztosítja, amely felismer 

egy, csak a savas hidrolázokon megtalálható, több felszíni fehérjerészletből összeálló folt-jelet. A kötődés után 

az enzim (nevéhez méltóan) foszforilált N-acetil-glükózamint kapcsol - akár több cukorláncon is - egy mannóz 

6. szénatomjára (15. ábra). 
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15. ábra A lizoszomális enzimek transzportja. A cisz-Golgi ciszterna területén az N-acetil-glükózamin-

foszfotranszferáz N-acetil-glükózamin-foszfáttal jelöli meg egyes mannózain a térszerkezete alapján felismert 

savas hidrolázokat. Ezek után a cukoroldallánc már csak a transz-Golgi ciszternában módosul, ahol levágódik 

róla az N-acetil-glükózamin. A transz-Golgi hálózat területén a maradék foszfátcsoportot 6. szénatomján 

tartalmazó mannózokat megköti a mannóz-6-foszfát receptor, és a késői endoszómába (speciális esetekben 

közvetlenül a lizoszómába) irányuló vezikulákba csoportosul (az ábrán a burokfehérjék nincsenek jelölve). Az 

endoszóma savasabb közegében a receptor elengedi a szállított fehérjét, amelyről a foszfátcsoport is nyomban 

levágódik. A receptor reciklizálódik a Golgi-készülék területére, a savas hidroláz pedig végül a lizoszómába jut. 
A lizoszomális betegségek egy különösen súlyos fajtájában, az úgynevezett I-sejtes betegségben (I, mint 

inclusion, azaz zárvány) az összes lizoszomális enzim hiányzik. Ezt okozhatja az, hogy éppen az N-acetil-

glükózamin-foszfotranszferáz szintézise gátlódik mutáció következtében (más esetekben az M6P-receptor 

hiányzik, lásd alább). 

A módosítás megakadályozza a Golgi-készülék ciszternáiban működő glikozidázok további bontó 

tevékenységét, így változatlan cukorlánccal rendelkezik az egy vagy több M6P jelet hordozó lizoszomális 

fehérje a transz-Golgi ciszternában is. Ott az N-acetil-glükózamint a foszfátcsoport mentén aztán leválasztja egy 

foszfodiészteráz, és marad a foszfáttal kötött 6. szénatom (15. ábra), amelyet a TGN membránjában lokalizált 

M6P-receptor köt meg. 

5.2. A lizoszomális fehérjéket szállító vezikula képződése 

Míg az M6P-receptor lumen felőli szakaszán a módosult mannózzal lép kölcsönhatásba, addig citoszol felé néző 

része adapterfehérjékhez kötődik, és elkezdődik a burokfehérjék toborzása is. A TGN-ről lefűződő vezikulák 

közül a lizoszóma felé indulók szerkezete a legismertebb. Hat monomerből (három könnyű és három 

nehézláncból) álló, „háromlábú” klatrin triskelionok alkotják a külső héjat, polimerizációjuk a burok belső héját 

alkotó AP1-es (adapter protein 1), vagy a rokon GGA (Golgi-localized, gamma adaptin ear-containing, ARF-

binding) fehérjékből álló komplexek összeszerelődésével párhuzamosan, velük kölcsönhatásban zajlik (lásd 8. 

fejezet, 6. ábra). Többféle AP-komplex létezik, ezek más-más funkciójú transzport-vezikulák klatrinburkának 

alkotásában, ezáltal más fehérjék szállításában vesznek részt (lásd később, illetve az endocitózisról szóló 

fejezetben). A burok összeszerelődésében itt is ARF GTP-ázok játszanak szerepet, csakúgy, mint a COPI-es 

burok esetében (újabban kimutatták a COPI-et alkotó héttagú fehérjekomplex és a klatrin/AP-komplex együttese 

közötti szerkezeti rokonságot is). 
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Egyetlen AP komplex maga is négy alegységből áll, amelyek az AP1 esetében nemcsak az M6P-receptorokat, 

hanem a membránba integrálódott lizoszomális fehérjéket is szelektíven kötik. Nemrég azonosították az egyik 

válogatási jelet, amely alapján ez a kölcsönhatás létrejöhet: ez egy négy aminosavból álló YXXФ szekvencia 

(Y: tirozin, X: bármilyen aminosav, Ф: hidrofób aminosav). A szintén lizoszomális fehérjéket kötő GGA 

adapterfehérjék ettől eltérő, aszparagin-tartalmú jelet ismernek fel. Ily módon a TGN membránjában speciális 

összetételű folt jön létre, benne a lizoszómára jellemző membránfehérjékkel és az M6P-receptorokkal. A folt 

lumen felőli oldalán az M6P-receptorhoz kötött savas hidrolázok csatlakoznak, a citoszol felől pedig 

közvetlenül az AP1-es vagy GGA adapterből álló réteg, azon pedig a polimerizálódott klatrinból álló burok 

rögzül. 

5.3. A TGN-ből a lizoszómába vezető utak 

A megfelelő görbületet elért vezikula dinamin segítségével lefűződik, (8. fejezet 9. ábra), majd a burok leválása 

után egy (korai vagy késői) endoszómával fúzionál. Az endoszómákról részletesebben a 18. fejezetben esik szó. 

Itt csak annyit említünk meg, hogy a lizoszómába vezető lebontó útvonalak egy köztes állomását képező 

sejtalkotók, emésztendő anyagokat is tartalmazó, a koraitól a késői endoszóma felé haladva savasodó 

beltartalommal. A pH 6-nál savasabb, a késői endoszómákra jellemző könyezetben az M6P-receptor elengedi a 

szállított savas hidrolázt, ráadásul a késői endoszómában működő foszfatázok a foszfátcsoportot is leválasztják a 

mannózról. Az M6P-receptor, együtt más, TGN-specifikus membránfehérjével (például ARF-GEF, v-SNARE) 

szelektíven reciklizálódik: egy nemrégiben felfedezett burokalkotó, a retromer komplex (lásd 8. fejezet 7. ábra) 

segítségével lefűződő vezikula visszaszállítja őket a Golgi-készülék transz oldalához (15. ábra). 

A késői endoszóma membránja és lumene tehát már tartalmazza a lizoszómára jellemző fehérjekészletet. 

Beltartalmának savassága még nem éri el a lizoszómáét, de a membránba került protonpumpák működésével 

pH-ja egyre csökken, majd egy meglévő lizoszómával fúzionálva maga is részévé válik. A késői endoszómát 

(főleg állati sejtekben) sokan tekintik a lizoszóma egy érési stádiumának. 

A lizoszómába azonban közvetlenül is vezethet út a TGN felől. Az ide tartó vezikula burkában AP3 típusú 

komplexek sokasága alkotja a belső héjat, míg kívülről valószínűleg ugyanúgy klatrin borítja. Ez az útvonal 

azonban főleg speciális sejttípusokra, például a melanocitákra jellemző, ahol a lizoszóma-eredetű 

melanoszómába szállítódnak így a fehérjék. 

A savas hidrolázok, ha kis mennyiségben is, de belekerülhetnek a TGN-ből lefűződő konstitutív szekréciós 

vezikulákba is, és az extracelluláris térbe juthatnak. Ott ugyan nem aktívak, de a sejt gondoskodik 

visszavételükről: néhány M6P-receptor ugyanígy kikerül a plazmamembránba, majd megkötve a „megszökött” 

lizoszomális enzimet, receptor-mediált endocitózissal (lásd 18. fejezet) visszaszállítja a késői endoszómába. 

6. A 9. fejezet kérdései 

1. Mit jelent az anterográd illetve retrográd transzport kifejezés, mi a feladata a kétféle útvonalnak a szekréció 

során? 

2. Ismertesse az endoplazmatikus retikulumból a Golgi-készülék felé irányuló transzport eseményeit és a 

bennük szerepet játszó fehérjéket lépésről lépésre! 

3. Mi jellemzi a Golgi-készülék irányából az endoplazmatikus retikulum felé tartó vezikulák membránjának és 

beltartalmának összetételét? 

4. Mi teszi lehetővé, hogy az endoplazmatikus retikulum rezidens fehérjéit felismerő receptorok csak egy 

irányba szállítják szubsztrátjukat? 

5. Mutassa be, hogy a Golgi-készülék egyes részei hogyan vesznek részt a vezikuláris transzportban: honnan 

érkeznek és hová távoznak területükről vezikulák? 

6. Ismertesse a Golgi-készüléken belüli anyagtranszport mechanizmusának két modelljét! Milyen érvek szólnak 

az egyik illetve a másik modell mellett? 

7. Milyen módosításokon mehetnek keresztül a Golgi-készülék egyes kompartmentjeiben az N-glikozilált 

fehérjék? 
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8. Milyen típusú fehérjék jellegzetes módosulása az O-glikoziláció, és mi jellemzi a rájuk kerülő 

cukoroldalláncokat? 

9. Milyen lipid-módosulások történnek a Golgi-készülék területén? 

10. Mi a különbség a konstitutív és a szabályozott szekréció között? 

11. Hogyan bonyolódik a szekretált és membránfehérjék szállítása a polarizált sejtekben? 

12. Milyen folyamatok zajlanak le a szabályozott szekréció során képződő vezikulák érése során? 

13. Ismertesse az idegsejtek axonvégződéseiben lezajlódó exocitózis lépéseit! 

14. Milyen jelet hordoznak a Golgi-készülék irányából lizoszómába szállítandó fehérjék, hol és hogyan 

alakul ki ez a jel? 

15. Milyen irányokba szállítódhatnak vezikulák a transz-Golgi hálózat területéről, és mit lehet tudni a 

lefűződő vezikulákat borító burokfehérjék természetéről? 
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10. fejezet - A polipeptidek poszt-
transzlációs módosításai (László 
Lajos) 

1. Bevezetés 

Egy olyan összetett, soksejtű élőlény esetén, mint az ember, a „megjelenés” (fenotípus) kialakításához, a 

sejtélettani folyamatok lebonyolításához rendkívül sokféle fehérjére van szükség. Mai ismereteink szerint a 

humán fehérjekészletet (proteom) mintegy 1 000 000 különböző fehérje alkotja. Könnyen belátható, hogy ennyi 

fehérje kódolására a körülbelül 21 000 fehérje-kódoló gént tartalmazó emberi genom nem képes. Olyan, a 

molekuláris komplexitást fokozó folyamatokra van tehát szükség, amelyek – a genomtól a proteomig – 

megsokszorozzák (k. 50-szerezik) a különböző molekulaféleségeket (1. ábra). 

 

1. ábra. A genom, a transzkriptom és a proteom mérete és komplexitása 

A „sokszorozó” folyamatok egyik csoportja még a sejtmagban fejti ki hatását a DNS-ről történő átírás 

(transzkripció), vagyis a hírvivő RNS-ek (mRNS) szintézise során és azt követően. Ezek működésének 

következményeként a sejt citoplazmájában szintetizálódó különböző fehérjék szintézisére vonatkozó utasítást 

hordozó mRNS-ek száma jelentősen megnő. Így jön létre a transzkriptom (RNS készlet), amelyet döntően az 

mRNS-ek alkotnak. A humán transzkriptom mintegy 100 000 tagból áll. (A fenti folyamatokról részletesen – 

mRNS alternatív illesztése (splicing), mRNS érése (editing) – az 5., „A sejtmag és az eukarióta genom 

szerkezete és működése” c. fejezetben esik szó.) 

A fehérjekészlet sokszínűségének további kialakításában szerepe van a szintézisük helyén, többnyire az 

endoplazmatikus retikulum lumenében lezajló, úgynevezett ko-transzlációs módosításoknak is (1.6., „ 

Transzport az endoplazmatikus retikulumban és a membránok biogenezise” c. fejezet). A proteomot alkotó 

teljes fehérje repertoár végleges kialakulása azonban döntően a fehérjék szintézise után, az úgynevezett poszt-

transzlációs módosítások (PTM) révén történik. 

2. A fehérjék poszt-transzlációs módosításának 
típusai 

Tágabb értelemben minden olyan kovalens módosítást, amely egy fehérjelánccal történik, az adott fehérje poszt-

transzlációs módosításának tekinthetünk. Ennek legfontosabb biológiai funkciói röviden a következők: 

1. fehérjék stabilitásának (féléletidejének) meghatározása (l. sejtciklus szabályozása), 

2. biokémiai aktivitás szabályozása (aktiválás/inaktiválás, l. például “Az apoptosis molekuláris mechanizmusa” 

c. fejezetet) 

3. a fehérjék sejten belüli helyének meghatározása (irányítás, targeting, l. “Transzport a citoszol és az 

organellumok között”, “A vezikuláris transzpot” és a “Szekréciós útvonal” c. fejezeteket) 

4. jelek kialakítása fehérje-fehérje kölcsönhatások és kaszkád sorok szerveződése számára 
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(l. "Sejtek közötti kommunikáció", "Az endocitózis jelentősége" c. fejezetek). A molekuláris sejtbiológiai 

folyamatok szabályozása rendkívüli gyorsaságot és alkalmazkodást igényel. Ezt csak a reverzibilis kovalens 

módosítások tudják biztosítani, ezért szűkebb értelemben ezeket soroljuk a fehérjék poszt-transzlációs 

módosításainak körébe. A módosítás végleges vagy dinamikus (oda-vissza alakuló) volta alapján beszélhetünk 

irreverzibilis (visszafordíthatatlan) és reverzibilis (visszafordítható) PTM-ről. Az irreveribilis PTM-ek 

legismertebb példái a fehérjék limitált proteolízisével járó folyamatok. Ide tartozik például a zimogén 

proenzimek pro-doménjének lehasításával történő aktiváció (pro-kaszpázok, tripszinogén), prohormonok „érési” 

folyamata (pl. pre-proinzulin -> proinzulin -> inzulin), de végső soron a lebontandó célfehérjék poliubikvitin 

lánccal történő megjelölése is PTM-nek tekinthető (l. „Az ubikvitiniláció” c. fejezetet). 

A kovalens módosítások leginkább a polipeptid láncot alkotó aminosavakat érintik, de megtörténhetnek az N- és 

a C-terminálison is. Leggyakoribb típusait a 2. ábra foglalja össze. 

 

2. ábra. A leggyakoribb kovalens módosítások, azok szerepe és előfordulása: a foszforiláció a sejtmembrán 

receptorok és a hozzájuk tartozó úgynevezett szignalizációs útvonalak jellemző folyamata (1); az 

ubikvitiniláció, ha úgynevezett poliubikvitin lánc kialakítását jelenti, akkor citoplazmatikus fehérjék 

lebontásában, turnoverében nélkülözhetetlen (2); a lebontás maga hidrolízis, amely a fehérjék peptid-gerincének 

feldarabolását eredményezi – ezt a degradációt egy, sok alegységből álló, gyűrűszerű fehérjekomplex, az 

úgynevezett proteaszóma végzi (3); Az acetiláció és a metiláció mikrotubulushoz kötött proteinek (4) és a 
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hisztinok jellemző poszt-transzlációs módosítása (5, l. hiszton kód); a glikoziláció folyamata során kialakuló 

glikozilációs mintázat a fehérjék sejtbeli helyét és fél-életidejét határozza meg (6); a preniláció zsírsav 

oldallánccal rendelkező fehérjék lokalizációját befolyásolja. A fentiektől eltérően a sav-bázis reakciók nem 

katalizált folyamatok, spontán mennek végbe 

A kovalens módosításokat minden esetben az arra a funkcióra specializálódott enzimek végzik. Így például a 

kinázok a foszforilációt, a foszfatázok a defoszforilációt, az acetilázok és acetil-transzferázok az acetilációt, az 

ubikvitin-ligázok a poliubikvitinilációt és így tovább (2. ábra). A sejt élettani folyamatainak biokémiai 

vizsgálata során olyan molekuláris történések sorozatával találkozunk, amelyekben a résztvevő fehérjék 

reverzibilis kovalens módosítása nélkülözhetetlen, és elmaradásuk, leállásuk vagy éppen „túlpörgésük” komoly, 

sokszor fatális zavart okoz a sejt működésében. 

Ennek egyik jól ismert példája a tau fehérje kovalens módosítása és működésének szabályozása 

foszforiláció/defoszforiláció révén. A tau az idegsejtek egyik tipikus mikrotubulus-asszociált fehérjéje, amely 

meghatározó szerepet játszik a mikrotubuláris rendszer stabilitásában és dinamikus átrendeződésében. 

Defoszforilált állapotban a mikrotubulusokhoz kötve stabilizálja a hálózatot, míg a foszforilációját követően 

leválik onnan, s így lehetőség nyílik a mikrotubulusok átépülésére, a hálózat átrendeződésére. Kóros esetben 

azonban a tau hiperfoszforilációja lép fel, ami, azon túl, hogy meggátolja a mikrotubulushoz való kapcsolódását, 

megváltoztatja az eredeti konformációját is, és ezáltal fokozza a tau fehérje aggregációs hajlamát. A 

hiperfoszforilált (és ubikvitinált!) tau fehérjék jellegzetes, nagy intracelluláris lerakódásokat (úgynevezett 

neurofibrilláris, vagy Alzheimeres kötegeket: Alzheimer‟s tangles) hoznak létre a neuronokban, amelyek az 

Alzheimer-kórós agyszövet legbiztosabb citopatológiai diagnosztikai bélyegei (3. és 4. ábra). A hiperfoszforilált 

tau aggregációjának következménye a mikrotubuláris hálózat szétesése, a sejtváz rendszer összeomlása és végül 

az idegsejt „programozott” (kevert, autofág és apoptotikus típusú) halála (l. a „Az autofágia és funkciói” és a 

„Az apoptózis molekuláris mechanizmusa” című fejezeteket). 

 

3. ábra. Hiperfoszforilált tau immunhisztokémiai kimutatása Alzheimer-kóros beteg agyszövetéből származó 

metszeten. A nyíl a temporális kéreg egy neuronjának citoplazmájában kórosan felhalmozódó, úgynevezett 

intracelluláris neurofibrilláris kötegre mutat 
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4. ábra. 

A neurofibrilláris köteget tartalmazó idegsejt ultrastruktúrális részlete. A piros nyíl a hiperfoszforilált tau 

fehérjékből felépülő úgynevezett páros helikális filamentumokra (PHF) mutat. A neurofibrilláris köteg az 

idegsejt poszt-szinaptikus régiójában helyezkedik el (SV: szinaptikus vezikulák a pre-szinaptikus régióban). A 

PHF-eket dekoráló apró fekete pontok aranyszemcsék, amelyek az ubikvitinált tau fehérjék jelenlétét jelzik 

3. Az ubikvitiniláció 

Az ubiquitin-proteaszóma rendszer (UPR) az eukarióta sejtek evolúciósan egyik legkonzervetívabb 

funkcionális rendszere. Működése végigkíséri a sejt egyedi életének egész időszakát a „születés” pillanatától az 

aktív sejthalálig. Zavartalan funkciója nem csak a sejt protein homeosztázisának biztosításában, a szabályozó 

fehérjék gyors turnoverében és a káros/kórós fehérjék szelektív eliminációjában nélkülözhetetlen, hanem az 

olyan folyamatokban is, mint a transzkripció, az irányított intracelluláris transzport, a sejtciklus, vagy az 

apoptózis. Nem véletlen tehát, hogy az UPR molekuláris komponenseinek felfedezéséért és alapvető 

funkcionális leírásukért 2004-ben három kutató is Nobel-díjat kapott, köztük a karcagi születésű Avram 

Herschko (Herschko Ferenc). 

Az ubiquitiniláció a polipeptidek poszt-transzlációs módosításának egyik leggyakrabban előforduló típusa, 

amely – más PTM formákkal finoman összehangolt együttműködésben – számos komplex sejtélettani 

mehanizmus (például a sejtciklus) szabályozásáért felelős. 

A célfehérjék szempontjából végzetes, ha egy lizin aminosavjuk -helyzetű aminocsoportjához egy legalább 4 

tagból álló poliubikvitin lánc kapcsolódik. Ez egyértelműen az adott fehérje proteaszómális lebontásra való 

megjelölését jelenti. Az ATP igényes mechanizmust egy 3 komponensű (E1, E2, E3) enzimkaszkád végzi (5. 

ábra). 
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5. ábra. A poliubikvitiniláció a fehérjék proteaszómális degradációjához vezet: az ubikvitin molekulát első 

lépésben aktiválni kell (ezt az E1 enzim végzi), majd az aktivált ubikvitin E2 enzimre kerül. A megjelölendő 

fehérjét az E3 enzim ismeri fel, amely az E2 által biztosított, megfelelő állapotban lévő ubikvitint a 

célfehérjéhez kapcsolja. Ezután ehhez az első ubikvitin molekulához még több kapcsolódik (kis kék nyilak), s 

egy poliubikvitin lánc jön létre, amely a fehérjét a hidrolitikus aktivitású proteaszómához irányítja. A 

felszabaduló, visszanyert ubikvitin reciklizálódik 

A fehérjeláncban található, Lysin oldalláncok ubikvitinilálása többféleképpen is megtörténhet. 

Monoubikvitiniláció az, amikor a fehérjén csak egy Lysin jelölődik, ráadásul csak egy ubikvitinnel. Ezt az E2 

enzim is képes elvégezni. A multiubikvitiniláció során a lánc több ponton monoubikvitinálódhat, a 

poliubikvitiniláció esetében pedig egy olyan hosszabb ubikvitin lánc jön létre, amelynek csak az első tagja 

kapcsolódik a fehérjéhez (6. ábra). 

 

6. ábra. Az ubikvitiniláció típusai (magyarázatot l. a szövegben) 

A többféle ubikvitiniláció más és más szabályozási lehetőséget kínál (7. ábra). 
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7. ábra.Az ubikvitiniláció típusából és helyzetéből adódó funkcionális különbségek (K6, K29, K48, K63: az 

ubkvitin molekula adott számú lizinjének ubikvitinilációját jelenti.) 

4. Komplex sejtélettani folyamatok szabályozása a 
kovalens módosítások kombinációja révén 

A sejtciklus szabályozásában résztvevő ciklinek működésének és életidejének szabályozása poszt-transzlációs 

módosítások egymáshoz kapcsolódó sorozata révén zajlik (8. ábra). 

A sejtosztódásban a G1–S fázis átmenethez az szükséges, hogy a ciklin E aktiválja a Cdk-2 kinázt (cyclin-

dependent kinase-2). A ciklin molekula „forgalomból való kivonását”, azaz mennyiségének szabályozását egy 

foszforilációs lépés vezeti be. Ez szükséges ahhoz, hogy a ciklin K48 lizin oldalláncára egy ubikvitin kerüljön. 

Ezt a monoubikvitinilációt egy olyan enzimkomplex végzi, amelynek egyik tagja felismeri a foszforilált ciklint, 

az E3 (ubikvitin ligáz) tagja pedig elvégzi az ubikvitinilációt. Ezt követően e jel alapján a ciklin 

poliubikvitinilálódik, ami a fehérjét a lebontását végző proteaszómához irányítja (ennek van egy ubikvitin 

felismerő és kötő alegysége, UIM, a ubiquitin-interacting motif, 8. ábra). 
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8. ábra. A ciklin E féléletidejének (mennyiségének) szabályozása foszforilációt követő poliubikvitinilálás útján 

(1: a ciklin–Cdk-2 komplex kialakulása, 2: a ciklin foszforilációja, 3. a ciklin monoubikvitinilálását végző E3 

tartalmú komplex, 4: a poliubikvitinilált ciklin proteaszómális lebontása, UIM: ubikvitinnel kölcsönható domén, 

5: az ubikvitin és a foszfát-csoport reciklizációja 

Az ubikvitiniláció fontos szerepet kaphat szignalizációs útvonalakban is. Az epidermisz növekedési faktor 

(EGF, epidermal growth factor) receptorának citoplazmatikus részén van egy foszforilációs hely, amit ligandum 

kötésekor maga a receptor foszforilál (autofoszforiláció). Ezt a jelet egy olyan fehérje ismeri fel, amelynek 

ubikvitin ligáz (E3) aktivitással rendelkező doménje van (Cbl, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene), s 

két helyen is monoubikvitinilálja a receptort. Az ubikvitin ebben az esetben szignál lesz, mégpedig a receptor 

epszin 15 (EGF-receptor-pathway substrate-15) általi felismerését és kötődését teszi lehetővé. Az epszin 

receptorhoz kötődése annak internalizációját (endoszómális vezikulába való “csomagolódását”), végső soron a 

sejtmembránról való visszavonását eredményezi (9. ábra). 
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9. ábra. Az epidermisz növekedési faktor receptor sejtfelszíni jelenlétét monoubikvitiniláció szabályozza (a 

magyarázatot l. a szövegben, UIM: az epszin 15 ubikvitinnel kölcsönható doménje) 

5. A fehérjék poszt-transzlációs módosításán alapuló 
epigenetikai kód – a hiszton-kód 

A PTM (acetiláció, metiláció, foszforiláció, ubikvitiniláció és szumoiláció) jelenségét eredetileg hisztonokkal 

kapcsolatban írták le. A hisztonok az eukarióta DNS állomány kompakt összecsomagolását biztosító 

nukleoszómák alkotói, amelyek a DNS-szálon mint gyöngyszemek helyezkednek el. Alapvetően meghatározzák 

a kromatin állomány eukromatikus és a heterokromatikus állapotát, s a kettő közötti átmenet lehetőségét. 

A nukleoszóma H2A, H2B, H3 és H4 hisztonokból szerveződő fehérje komplexum, amelyet a felsorolt 

hisztonok két-két példánya alkot. A H1 hiszton a DNS internukeoszómális szakaszán kötődik a DNS-hez, s a 

nukleoszómára felfutó, valamint az annak felszínét elhagyó DNS szálat „fogja”, ezzel stabilizálja az 

internukleoszómális és egyben a hisztonra felfutó szakasz szerkezetét is (10.A ábra). 

A hisztonokat érintő kovalens módosítások a következők: szerin vagy treonin oldalláncon történő foszforiláció 

(kinázok, foszfatázok végzik), lizinen keresztüli acetiláció (acetiláz és deacetiláz enzim végzi, l. 10.B–D ábra), 

lizinen és metionin oldalláncon történő metiláció (hiszton metiltranszferázok és demetilázok végzik) lehet. A 

hisztonokon kialakuló PTM mintázat az úgynevezett hiszton-kód. Nyilvánvaló feltételezés, hogy a hisztonok, 

így a nukleoszóma szerkezetét érintő bármely változás, azaz maga a hiszton-kód befolyásolja a kromatin 

állomány működését, meghatározza a génműködést, a génexpresszió intenzitását, a hisztonok pozícóját, 

valamint hatással van a sejtosztódásra is. 
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10. ábra. A kromatin állomány nukleoszómás szerkezete és a hiszton-metiláció: az ábra a H3 hiszton N-

terminálisát érintő metilációs lehetőségeket mutatja. Az enchansosome egy olyan komplex, amely egy gén 

szabályozó régiójához kapcsolódva a gén átírásának intenzitását képes növelni, mint látjuk, a H3 hiszton 

metilációján keresztül, hiszen hozzá kapcsolódik a acetilációt végző acetiláz enzim 

A hisztonokon megjelenő egyedi kovalens módosítások kombinálódnak, erősíthetik és gyengíthetik egymást, 

ami azt jelenti, hogy hatásukat egy komplex környezetben lehet csak értelmezni. Régebben úgy gondolták, hogy 

az acetiláció génexpresszió fokozódást, a metiláció annak csökkenését eredményezi. Újabb adatok szerint a 

helyzet bonyolultabb, hiszen például a H3 hiszton Lys9 metilációja repressziót, míg Lys4 oldalláncának 

metilációja aktivációt eredményez. A lehetséges mintázatok számát tovább növeli az, hogy egy oldallánc nem 

csak egy, hanem két vagy három metil-csoportot is kaphat (mono-, di- és tri-metiláció), s ezen jelölések – a 

kromatin állomány működése szempontjából – akár teljesen eltérő eredményre is vezethetnek. 

Az is bebizonyosodott, hogy a hisztonok szerkezetét érintő, akár különböző típusú módosításokat nem lehet 

különálló, egymástól független folyamatokként tekinteni: az egyik oldalláncra felkerülő PTM ugyanis 

befolyásolja más modifikációs helyek sorsát is („crosstalk”). A hiszton-kód tehát egy nagyon komplex, térben 

és időben dinamikusan változó mintázat. 

Összefoglalóan, egy hasonlattal élve, a nukleoszómákat érintő egyedi módosítások hatása olyan módon vesz 

részt a kromatin állomány működését meghatározó végeredmény kialakításában, mint egy-egy művész 

hangszeres játéka egy szimfónikus zenekar produkciójában. 

6. A 10. fejezet kérdései 

1. Röviden határozza meg, hogy mit jelentenek a következő kifejezések: genom, transzkriptom, proteom! 

Milyen az egymáshoz viszonyított méret és molekuláris komplexitási arányuk? 

2. Mit értünk a fehérjék ko-transzlációs módosításán, és egy eukarióta sejtben hol zajlanak ilyen folyamatok? 

3. Sorolja fel a reverzibilis poszt-transzlációs módosítások legfontosabb típusait, és mondjon példákat arra, 

hogy mely sejtélettani folyamatok mechanizmusában és/vagy szabályozásában játszanak szerepet! 

4. Egy példán keresztül mutassa be, hogy mi történik akkor, ha a fehérjék poszt-transzlációs módosításában 

zavar támad! 
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5. Egy rajzos folyamatábrával szemléltetve mutassa be az ubikvitiniláció – mint fehérje kovalens módosítás – 

enzimatikus ciklusát! 

6. Az ubikvitiniláció milyen típusait ismeri? Mi történik a célfehérjével, ha olyan poliubikvitin lánc kapcsolódik 

hozzá, amelynek a tagjai egymáshoz a 29. vagy a 48. helyen lévő lizinjeik révén kapcsolódnak? (Készítsen 

rajzos illusztrációt is!) 

7. Milyen szerepet tölt be az ubikvitiniláció a receptor-mediált endocitózisban? (Készítsen rajzos illusztráció 

is!) 

8. Milyen szerepe van a fehérjék reverzibilis és irreverzibilis poszt-transzlációs módosításának a sejtciklus 

szabályozásában? 

9. Rajzokkal illusztrálva mutassa be, hogy mit nevezünk hiszton kódnak! 
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11. fejezet - A sejtváz és a sejtek 
mozgása (Kovács János) 

1. Bevezetés 

Az eukariota sejtek összetett belső vázzal rendelkeznek, mely három komponensből áll: a mikrotubulusokból, 

az aktin fonalrendszerből és az intermedier rostok hálózatából. Míg a mikrotubulusok és aktinfonalak 

minden eukariótában megtalálhatók, az intermedier filamentumok citoplazmatikus formái egyes csoportok (pl. 

rovarok) sejtjeiből hiányoznak, míg néhány szövetspecifikus változatuk csak gerincesekben fordul elő. Bár a 

“váz” elnevezéshez statikus, merev struktúra képzete asszociálódik, a sejtváz valójában dinamikus, állandóan 

átalakuló, a változó körülményekhez gyorsan alkalmazkodó hálózat. 

A vázrendszer szerepe sokrétû: meghatározza a sejtek alakját, rögziti helyüket a szöveti strukturákban, de 

lehetõvé teszi mozgásukat is, fenntartja a sejt belsõ rendezettségét, befolyásolja, irányítja a sejten belüli anyag- 

és organellum áramlást, a kromoszómák mozgatását és a sejt kettéválását az osztódás során. A három 

komponens szerepe e funkciók megvalósításában részben átfedő, részben megfigyelhető specializálódás is: az 

intermedier filamentumok elsősorban mechanikai szilárdságot kölcsönöznek a sejtnek, a mikrotubulusokhoz 

kapcsolódnak a sejten belüli transzport folyamatok, míg az aktin váz irányítja a sejtek mozgását, alakváltozásait. 

A vázrendszer elemei összességükben az intracelluláris membránokéval összemérhető kiterjedésű hordozó 

felületet alkotnak, melyhez számos fehérje kötődik, ezért ezek sejten belüli eloszlása és így az általuk katalizált 

reakciók is térben rendezetté válnak. 

Minhárom vázat specifikus fehérjék polimerjei alkotják: a mikrotubulusok αβ tubulin heterodimerek, az aktin 

filamentumok aktin monomerek asszociációjával jönnek létre. Az aktin, illetve a tubulin globuláris szerkezetű 

fehérje. Ezzel szemben, az intermedier filamentumok hosszú, pálcika alakú molekulák polimerjei. Mindhárom 

váz-polimerhez számos járulékos fehérje kapcsolódik, melyek szabályozzák a polimerizációt, a vázelemek 

stabilitását, térbeli eloszlását. A mikrotubulusokhoz és az aktinvázhoz  motorféhérjék is kapcsolódhatnak. 

Számukra a vázelemek sajátságos sínként szolgálnak, melyen végígcsúszva szállítják a hozzájuk kötött 

anyagokat. 

A dinamikus belsõ váz létrejötte az eukarióták kialakulásának és fejlõdésének jelentős mozzanata volt.A sejt 

ezáltal képessé vált a gyors alakváltozásra és mozgásra, ami lehetõvé tette a külsõ környezet részeinek 

bekebelezését. A fagocitózissal nemcsak tápanyagok, hanem a plazmamembrán részei is bekerültek a sejtbe, és 

ez magyarázhatja az eukarióta sejtekre jellemzõ változatos belsõ membránrendszerek és a maghártya 

kialakulását. Bekebelezéssel jöhetett létre a szimbiózis õsi eukarióta sejtek és egyes baktériumok között, mely a 

mai mitokondriumok, illetve színtestek kialakulásához vezetett. A mikrotubuláris váz felhasználásával új 

osztódási mechanizmus – a mitózis – alakult ki, mely alkalmas volt nagy mennyiségû DNS pontos szétosztására, 

és ez megnyitotta az utat a genom méretének növekedése elõtt. A mitózisra való képesség alapján fejlõdhetett ki 

a meiózis és a szexuális szaporodás. 

2. A mikrotubuláris váz 

A mikrotubulusok a sejtek citoplazmájában elhelyezkedő kb 24-25 nm átmérőjű,áltakozó számú és hosszúságú 

csövek (1.ábra), melyek αβ tubulin heterodimerek polimerizációjával jönnek létre. 
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1. ábra Mikrotubulus-hálózat (zöld) kimutatása a sejtekben immunfestéssel, a sejtmagok kék színűek. 
Az α illetve β tubulin két egyenként kb. 450 aminosavból álló, egymáshoz szerkezetében és molekula 

tömegében hasonló globuláris, kb 4nm átmérőjű fehérje, szintézisüket követően állnak össze 8nm hosszúságú 

heterodimerré (2. ábra). 
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2. ábra Szarvasmarha tubulin szekvenciák 
ódhat. 

egy-egy GTP molekulát megkötni. A polimerizáció során, mely a heterodimereknek a csõ végeire történõ 

hoz kötött GTP elhidrolizál, míg az β tubulinhoz kötött GTP 

változatlan marad. Ezért a cső belsejében a heterodimerek β alegységei GDP tartalmúak, míg a csövégeken a β 

alegységek lehetnek GTP, vagy GDP-töltött formában (l. alább). A GTP hidrolízisnek fontos szerepe van a 

mikrotubulusok dinamikájának szabályozásban. 

A polimerizáció során, mely kémcsõben is jól tanulmányozható, a tubulin-heterodimerek „fej-farok” 

orientációban (az egyik dimer α-alegysége a következõ dimer β-alegységéhez kötõdve: αβ,αβ,αβ…sorozatban) 

összekapcsolódnak és fonalszerû struktúrákba, protofilamentumokba szervezõdnek. Tipikusan 13 ilyen 

protofilamentum laterálisan egymáshoz illeszkedve és egymáshoz képest kissé elcsúszva alakítja ki a 

mikrotubulus jellegzetes hengeres formáját(3.ábra). 
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3. ábra A mikrotubulus szerkezete. A tipikus MT 13 protofilamentumból áll össze. A protofilamentumot alfa-

béta heterodimerek sorozata alkotja. Az egyes protofilamentumok egymáshoz képest kb. 0,9 nm-es elcsúszással 

kapcsolódnak laterálisan egymáshoz. A protofilamentumokban laterálisan béta-béta, ill. alfa-alfa kapcsolat van 

(ez a B-mintázat), de az elcsúszás miatt az 1.-13.-ik profilmentum között alfa-béta laterális kapcsolat van. Ez a 

„varrat”. Az MT két vége különbözik: a „ +” végen a béta (piros), a „–” végen az alfa (fehér) alegységek lógnak 
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ki.Elektronmikroszkópos felvételen a protofilamentumok és bennük a heterodimerek gyöngysor szerű 

szálakként tűnnek fel. 
A hengert a heterodimérek közötti hosszanti és oldalirányú kapcsolatok stabilizálják. Mivel a protofilamentum 

két vége nem egyforma (az egyiken a legszélső dimér β tagja, a másikon az α lóg ki), a belőlük szerveződő 

mikrotubulus is polarizált szerkezetű: egyik, úgynevezett “gyors”, vagy “+”(plusz) végén szabad β, míg 

másikon ( “lassú”, vagy ”-“ azaz minusz vég) szabad α alegységeket hordoz. 

A mikrotubulus növekedése vagy rövidülése újabb és újabb heterodiméreknek a mikrotubulus végeire történő 

ráépülésével, ill. disszociációjával valósul meg. A polimerizáció elsősorban az oldat szabad heterodimer 

koncentrációjától függ: ha ez magas, az asszociáció kerül túlsúlyra és a mikrotubulus növekedni fog, alacsony 

értéknél viszont a tubulin alegységek leválnak és a cső kezd rövidülni. Azt a szabad dimerkoncentrációt, 

melynél az idõegység alatt történõ ráépülés és leválás éppen kiegyenlíti egymást, kritikus koncentrációnak 

nevezik. A kritikus koncentráció a csõ két végére nézve nem egyenlõ: a “gyors” végen alacsonyabb, mint a 

“lassú” végen. Ezért létezik olyan dimerkoncentráció-tartomány, ahol a mikrotubulus gyors vége még 

növekszik, miközben a lassú vége már rövidül: a mikrotubulus folyamatosan átépül, miközben hossza 

lényegesen nem változik. Ez a “mókuskerék” állapot (taposómalom, mozgólépcsőzés): a mikrotubulusok 

dinamikus viselkedésének egyik megnyilvánulása. 

A dinamikus viselkedés mikrotubulusokra legjellemzőbb másik formája a dinamikus instabilitás. Ez abban 

nyilvánul meg, hogy a sejtben az egyedi mikrotubulusok gyors növekedési fázisból hirtelen depolimerizációba 

váltanak (“katasztrófa”), majd újra növedni kezdenek (“menekülés”), miközben a szabad dimer koncentráció 

lényegesen nem változik (4.ábra). 
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4. ábra A mikrotubulusok dinamikus instabilitására jellemző a növekedési és rövidülési fázisok közötti hirtelen 

átmenet. A rajz felső része több egyedi mikrotubulus viselkedéséből kapott átlagértékeket tünteti fel, alsó része 

egy kiválasztott mikrotubulus változásait szemlélteti az idő függvényében. 
Ezek a hirtelen váltások a “gyors” végeken játszódnak le (a “lassú” végek in vivo általában zártak, l. alább). A 

váltások oka a tubulin polimerizációhoz kapcsolt GTP-

cső végére való rápülést követően lebomlik GDP-re és foszfátra. Ez szerkezeti változást okoz, a GTP-töltött 

dimer egyenes, míg a GDP tartamú görbült formájú (5.ábra). 
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5. ábra A nukleotid hidrolízis megváltoztatja a dimér szerkezetét: a GTP-vel feltöltött dimér egyenes, a GDP-

töltött forma görbült, ami megnehezíti a laterális kapcsolatok kialakítását. A rajz két-két dimért ábrázol, a 

narancssárga és piros vonalak jelzik az elhajlást. 
Az elöbbi kedvez a protofilamentumok közötti laterális kapcsolatok kialakulásához, az utóbbi kedvezőtlen. 

Ezért, ha a GTP-tartalmú dimerek asszociációja gyorsabb, mint az ezt követõ GTP-hidrolízis, a csõvégeken 

GTP-tartalmú egyenes dimerekbõl álló „sapka” alakul ki, mely stabilizálja a mikrotubulust. Ha a ráépülés 

lelassul (pl. a GTP-tartalmú dimerkoncentráció lokális csökkenése miatt), ez a sapka eltûnhet, a csõvégeken a 

hidrolízis következtében GDP-tartalmú görbült dimerek jelennek meg, a protofilamentumok kigöndörödnek és 

ez azonnali depolimerizációt eredményez( 6.ábra). 
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6. ábra A mikrotubulusok dinamikus instabilitása abban nyilvánul meg, hogy végeik növedési fázisból hirtelen, 

véletlenszerűen átváltanak szétesésbe (katasztrófa), majd újra növekedni kezdenek (menkülés). Az instabilitás 

oka a polimerizációhoz kapcsolt GTP hidrolízis, mely megváltoztatja a dimerek szerkezetét. A GTP-töltött 

dimerekből egyenes protofilamentumok képződnek, melyek között erős laterális kapcsolat jön létre. A GDP 

tartalmú dimerek görbültek, nehezen létesítenek laterális kapcsolatot. Ezért, ha GDP tartalmú dimerek kerülnek 

a protofilamentumok végére, azok elkezdenek kifelé göndörödni és a mikrotubulus rohamosan rövidül. A 

szétesés következtében nő a szabad dimer koncentráció, ezt GDP/GTP kicserélődés követi, és újra a 

polimerizációnak kedvező feltételek alakulnak ki, megindul a cső növekedése (Alberts és munkatársai nyomán). 
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A dinamikus instabilitás következményeként a sejt mikrotubuláris apparátusa folyamatosan átépül: a sejt 

energiát (GTP-t) használ fel arra, hogy a rendszert állandóan átalakulásra kész állapotban tartsa. Különösen 

gyors a mikrotubuláris apparátus átrendezõdése az osztódó sejtekben, melyekben a kromoszómák szállítását a 

mikrotubulusokból álló magorsó végzi . Az osztódás gátlására széleskörûen alkalmazott citosztatikumok 

jelentõs része tulajdonképpen a dinamikus instabilitás megzavarásán keresztül fejti ki hatását. 

Élő sejtben a mikrotubulusok viselkedését számos járulékos fehérje befolyásolja. Egyik csoportjuk - a MAP-k 

(mikrotubulushoz asszociált proteinek)- , melyek különösen nagy mennyiségben találhatók idegsejtekben 

(7.ábra). 

 

7. ábra A struktúra-stabilizáló MAP-k típusai és szerkezete (Lodish és munkatársai nyomán) 
A MAP-k hosszú, szálszerû molekulák, melyek a mikrotubulusok oldalához kötődve kilógnak azok felületéről, 

csökkentik a katasztrófák gyakoriságát, stabilizálják és kötegekbe rendezik a mikrotubulusokat(8.ábra). 
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8. ábra (A) A MAP2 hosszú pálcikaszerű molekula. C-terminális régiója a mikrotubulus oldalhoz kötődik, N-

terminális projekciós doménje kilóg annak felszínéről. (B) Elektronmikroszkópos felvétel alapján készült rajz 

MAP2-t túltermelő sejt nyúlványáról. A MAP2 kötegekbe rendezi a mikrotubulusokat és távtartóként megszabja 

a szomszédos mikrotubulusok közötti távolságot. (C) A tau rövidebb, mint a MAP2, ezért taut túltermelő sejtek 

nyúlványaiban a mikrotubulusok közötti távolság is rövidebb. (Alberts és munkatársai nyomán, módosítva). 
Továbbá, a MAP-ok képesek megkötni, és ezáltal a mikrotubulus közelében rögzíteni más fehérjéket, így 

különbözõ enzimeket is. Ezáltal az egyes mikrotubulusok körül sajátos mikrokörnyezet alakul ki. Egyes MAP-k 

hibás müködése a mikrotubuláris hálózat összeomlásához és az érintett sejt pusztulásához vezethet. Pédául az 

Alzheimer kórban megfigyelhető neuron degeneráció jellegzetes tünete egy MAP (a tau fehérje) 

hiperfoszforilációja és abnormális aggregációja. A járulékos fehérjék más csoportjai gátolják a polimerizációt, 

destabilizáló hatásúak. Így, a stathmin szekvesztráló fehérje: αβ hetrodiméreket köt, ezáltal csökkentve a 

polimerizációhoz szükséges szabad dimer koncetrációt, a kinezin13 – egy motorfehérje – (l. alább) növeli a 

katasztrófák gyakoriságát, a katanin – egy ATP-áz – tördeli a mikrotubulusokat. 

Fontos szerepe van a mikrotubuláris hálózat kialakításában a  tubulinnak. A  tubulin nukleáló fehérje: 

néhány más fehérjével együtt hajlamos gyűrű formájú 10-13 egységből álló oligomerekbe - gyürű komplexekbe 

- szerveződni. Ezekhez asszociálódnak az α/β tubulin heterodimerek, és így a gyürűből fokozatosan egy 

mikrotubulus tud kinőni ( 9. ábra). 
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9. ábra A mikrotubulus nukleáció. A gamma-tubulin (piros) néhány más járulékos fehérjéhez (kék) kapcsolódva 

gyűrű-alakú komplexekbe (gamma-tubulin ring complex – -tubulin 
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mellett a komplex egyben a képződő mikrotubulus “minusz” végét is lezárja, továbbá, a gyűrűt alkotó 

 
A 13 asszociációra lehetőséget adó hely meghatározza a protofilamentumok számát, az a tény pedig, hogy a 

– azaz “minusz” végeikkel - kapcsolódnak a gyürűhöz, a mikrotubulus 

polaritását. A gyürű komplex egyben le is zárja, stabilizálja a keletkező mikrotubulus “minusz” végét. 

3. A sejtközpont 

A mikrotubulusok nukleációja nem véletlenszerű, főleg egy speciális helyen, a mikrotubulus organizáló 

centrumban (MTOC) történik, itt lokalizálódnak a gyürű komplexek. Az állati sejtek MTOC-a a sejtközpont 

(centroszóma), a citoplazma speciális régiója, mely legtöbbször a sejtmag mellett található.A tipikus sejtközpont 

az interfázis első szakaszában (G1 fázis, l-sejtciklus fejezet) 2 centriolumból és az őket felhőszerűen körülvevő 

 

 

10. ábra A sejtközpont: (A) elektronmikroszkópos felvételen látható a két centriolum (hossz-, illetve 

keresztmetszetben); (B) Vázlatos szerkezet. A tipikus sejtközpont két centriolumot (kékezöld hengerek) 

tartalmaz, melyeket pericentrioláris anyag (kék vonalak rendszere) vesz körül. Ebbe ágyazódnak a gamma 

tubulin gyűrűk (bordó körök) és a mikrotubulusok. A piros nyilak a centriolumhoz kapcsolódó függelékekre 

mutatnak. 
A centriólumok henger alakú, néhány tized mikron hosszúságú testek, melyek palástjában 9 tubuluscsoport van. 

Egy-egy csoport három mikrotubuláris tagból (triplet) áll (11.ábra). 
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11. ábra (A) Az érett (idős) centriolum szerkezete. A centriolum henger alakú test, melynek palástjában kilenc 

tubuluscsoport található. Egy-egy csoport három mikrotubulust (tripletet)) tartalmaz. Ezekhez különböző 

fehérjékből álló rostok, pálcikaszerű függelékek tapadnak, melyek különösen a centriolum disztális végén 

figyelhetők meg. (B) Elektronmikroszkópos felvételek: a centiolum hosszmetszeti képén nyíl mutat a 

függelékekre, a keresztmetszeti képén látszik a kilenc triplet. 
k fel és szokatlanul stabilak, nem depolimerizálódnak. A 

sejtközpont funkciója a mikrotubuláris apparátus szervezése interfázisban és az osztódó sejtben. Nukleációs 

aktivitásán keresztül befolyásolja a mikrotubulusok számát, térbeli eloszlát és irányultságát is, mivel a 

mikrotubulusok mindig “minusz” végeikkel ágyazódnak a sejtközponba, míg “plusz” végeik kifélé,a periféria 

felé néznek. A mikrotubulusokhoz kapcsolódó motorfehérjék felismerik a csövek polaritását és ez irányított 

transzport folyamatokat tesz lehetővé (l. motorfehérjék) Az osztódásból kilépõ sejtekben egy sejtközpont van, 

benne egy pár centriolummal. A sejtciklus későbbi fázisában a sejtközpont megkettőződik. Ennek 

morfológiailag jól követhető jele, hogy a centriolum pár két tagja eltávolodik egymástól, és mindegyik mellett 

egy-egy új centriólum képzõdik A centriolum pár idős és fiatal tagja morfológiailag és funkcionálisan 

különbözik: az idösebbhez denz anyagból álló függelék tapad (12.ábra) és az idösebb működik közre az 

elsödleges csillók kialakításában (l. késöbb). 
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12. ábra Centroszóma duplikáció a sejtciklusban. G1 fázisban a sejt egy cenroszómát tartalmaz, benne két 

centriolummal (zöldeskék hengerek), melyket gyakran finom fonalak kötnek össze. A pár idősebb és fiatalabb 

tagja egymástól különbözik, az előbbi disztális végén függelékek vannak (kékeszöld gömbök). Az S fázisban 

megtörténik a duplikáció, ezért a G2 fázisban a sejt már két centroszómát tartalmaz, mindegyikben egy pár 

centriolummal. A párok újonnan képződött fiatalabb tagjai (zöld) általában derékszögben helyezkednek el az 

idősebbekhez képest, proximális végükön speciális fehérjék (sárga) lokalizálódnak. 
A párokat körülvevő pericentrioláris anyag megkettőződésének mechanizmusát nem ismerjük. A következõ 

osztódásba lépõ sejtben tehát már 2 pár centriólum van, mindegyik párban egy idõs és egy újonnan képzõdött 

centriólummal. Osztódáskor egy-egy pár jut a keletkezõ két utódsejtbe, és a ciklus ismétlõdik. 

4. A csillók és ostorok 

A csillók és ostorok a sejtek mikrotubulusokból felépülõ mozgásszervecskéi, melyek eredetük szerint a 

centriólumok származékainak tekinthetõk. Szerkezetük hasonló, a különbség számukban, hosszukban, a mozgás 

módjában és szabályozásában van. A csillók száma több száz is lehet egy sejtben, míg ostorból általában egy 

van. A csillók jóval rövidebbek (5–10 µm), mint az ostorok (150–200 µm), csapásuk gyorsabb és összehangolt. 

A tipikus csilló a sejtfelszínről kiemelkedő henger alakú nyúlvány, melyet a sejtmembrán borít (13. Ábra). 
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13. ábra Csilló hosszmetszet (Tetrachymena), láthatóak a csillószálat kimerevítő külső és és centrális 

mikrotubulusok részletei, valamint az őket összekötő küllők.Az elektronmikroszkópos felvétel forrása:  - A 

csillóműködés filmfelvételen: 
A csillót a belsejében elhelyezkedő, mikrotubulusokból és hozzájuk kapcsolódó fehérjékből álló váz, az 

axonéma merevíti ki. A mikrotubulusok hosszanti lefutásúak, “plusz” végeik kifelé néznek, “minusz” végeik a 

bazális testekbe ágyazódnak (13. Ábra). Elrendeződésük jellegzetes: a csilló palástjában 9 kettős csőcsoport 

(dublet), míg tengelyében két különálló cső helyezkedik el. Ezt a szerkezetet az un. 9+2 képlettel írják le. A 

dubletek tagjait “A” és”B” betűvel jelölik. Keresztmetszetben jól látható minden “A” tagokon két kar, melyek a 

következõ csõpár „B” tagja felé irányulnak (14.ábra). A karok egy jellegzetes motorfehérjébõl, a dineinbõl 

állnak (18.ábra). 

http://www.cellimagelibrary.org/images/34747
http://www.cellimagelibrary.org/images/36812
http://www.cellimagelibrary.org/images/36812
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14. ábra (A) Csilló elektronmikroszkópos képe, keresztmetszet (Tetrachymena); (B) A csilló vázlatos szerkezete 

(Alberts és munkatársai nyomán, módosítva). Az A) ábra forrása: 
A csillók és ostorok mûködésük közben változatos mozgást végeznek. Csillók esetében ez rendszerint gyors 

lecsapásból áll, melyet egy lassabb visszatérés követ, miközben a csilló erôsen behajlik és oldalirányban kitér. 

Az ostorokon általában szinuszhullámok futnak végig. A mozgás molekuláris alapja az, hogy a dineinek a 

szomszédos csőpárokat egymáshoz képest kissé elcsúsztatják és ez eredményezi a csilló meghajlását. 

A csillók jellegzetes szerkezete eredetükbõl következik. A ciliogenezis elsõ lépése az, hogy a sejtközpont 

pericentrioláris anyagában bazális testek képzõdnek. Ezek a centriólumoktól morfológiailag nem különbözõ, 

apró, henger alakú testek, melyek fala 9 darab hármas tagolású csõcsoportból (tripletekbõl) áll (15.ábra). 

 

15. ábra Bazális testek elektronmikroszkópos keresztmetszeti képe. Jól látható a kilenc triplet. Forrás:(A 

hosszmetszeti képet lásd a 13. ábrán) 
Késõbb a bazális testek a plazmahártya alá kerülnek és ott sorokba rendezõdnek úgy, hogy hossztengelyük a 

membránra merõlegesen áll. Ezután minden triplet elsõ két tagján polimerizáció indul meg: a bazális test 

MTOC-ként viselkedik. A növekvõ mikrotubuluspárok maguk elõtt tolják kifelé a plazmamembránt, így alakul 

ki a csilló. 

http://www.cellimagelibrary.org/images/2871
http://www.cellimagelibrary.org/images/36763


 A sejtváz és a sejtek mozgása 

(Kovács János) 
 

 212  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Egyes differenciált, nemciklizáló sejteken megjelenhet a csilló egy specializált változata, az elsődleges csilló. 

Szerkezete 9+0 képlettel írható le, vagyis tengelyében nincsenek csövek és a periferiás dubleteken hiányzik a 

dinein, a bázisánál található bazális test a centriolum pár idősebb tagjából alakul ki. Az esődleges csillók 

mozgásra képtelenek, a vizsgálatok szerint szenzoros funkciót látnak el (pl. érzékelik a környzö folyadék 

áramlást, a környezet kémiai változásait). 

5. A mikrotubuláris váz motorfehérjéi 

A mikrotubuláris váz motorfehérjéi a kinezinek és a dineinek. Ezek mechanokémiai enzimek: képesek ATP-t 

hidrolizálni és a felszabaduló energiát munka végzésére – a mikrotubuluson való elmozdulásra - felhasználni. 

Az első, un. konvencionális kinezint idegszövetből izolálták. A molekula két alegységbôl álló dimer, mindegyik 

alegység egy nehéz és egy könnyû láncból áll (16.ábra). 

 

16. ábra A konvencionális kinezin (Kinesin-1) szerkezete. 
A molekula alapvázát a nehéz lánc alkotja. Ennek N-terminális része (fej, vagy motor domén) globuláris 

szerkezetû, és a nukleotidkötő zsebet (katalitikus régió), valamint a mikrotubuluskötô helyet tartalmazza. 

Folytatása egy kb. 40 aminosav hosszúságú szakasz, a nyak. Ennek kezdő része a rövid, kb.10-15 aminosavból 

álló un. neck linker, mely a hidrolitikus ciklus során előre-vissza lendül. A fej és a nyak együtt alkotja a 

motordomént. A nyak a nyélben, egy hosszú α-helikális szerkezetû pálcikaszerû szakaszban folytatódik, mely a 

molekula oligomerizációs doménje: a dimer úgy alakul ki, hogy a két nyél egymás köré tekeredik. A molekula 

C-terminális szakasza a farok, melyhez asszociálódik a rövid könnyû lánc. A farok köti meg a szállítandó 

anyagokat (különbözô vezikulákat, makromolekula-aggregátumokat). A konvecionális kinezin “+” vég motor, 

lépegetve halad a mikrotubulus “+” vége irányában. Egy-egy lépés megtételéhez egy ATP-t használ fel. A 

lépegetés során a dimer két motordoménje mindig a hidrolitikus ciklus eltérő fázisában van. Ennek azért van 

jelentősége, mert a nukleotid szabályozza a fejek mikrotubulushoz való kötődésének erősségét: az ATP-töltött 

fej erősen, míg az üres, vagy ADP tartalmú nem, vagy csak gyengén kötődik, tehát el tud mozdulni. A mozgás 

molekuláris mechanizmusa az, hogy az ATP kötése a motordoménben szerkezeti változást okoz: a neck linker 

előre hajlik és ezzel előre lendíti a dimer másik, mikrotubulushoz gyengén kötődő (ADP-töltött) tagját. Ezt a 

lépést az ATP hidrolízise követi, majd a két fej szerepet cserél és a ciklus ismétlődik (17.ábra). 
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17. ábra A kinezin dimer 8nm-es lépésekkel halad a mikrotubulus felszínén, ami megfelel egy-

heterodimer (fehér és zöld körök) hosszának. Egy lépés megtételéhez egy ATP-t használ fel. A lépegetés során a 

két motor domén (piros és kék) mindig a hidrolitikus ciklus eltérő fázisában van. Induláskor (A) az elülső motor 

(piros) üres és mikrotubulushoz kötött, a hátulsó motor (kék) ADP-vel töltött és szabad. (B) Az ATP megkötése 

kiváltja az elülső motorhoz tartozó neck-linker (szürke vonalszakasz) előrelendülését, ami előre dobja az eddigi 

hátsó fejet. (C) Az ATP (a most már hátsó fejen ) elhidrolizál, az előre került fejről az ADP eldiffundál és a 

ciklus ismétlődik.Video: 
A konvencionális kinezin processziv motor, ami azt jelenti, hogy sok lépést tud megtenni a mikrotubuluson, 

anélkül, hogy lesne. Ennek az az oka, hogy a két fej közül legalább egy mindig mikrotubulushoz kötött 

állapotban van a hidrolitikus ciklus során, tehát a dimer nem tud leesni. 

http://www.cellimagelibrary.org/images/8082
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A kinezin család legtöbb tagja “+” vég motor, de ismerünk “minusz” vég felé mozgó kinezineket is. Közös 

jellemzőjük, hogy motordoménjük a nehézlánc C-terminusán helyezkedik el. Van olyan kinezin is (Kin13), 

mely nem motor funkciót lát el, hanem depolimerizáló aktivitású, motordoménje a peptid lánc középső részén 

helyezkedik el. 

A mikrotubuláris motorfehérjék másik csoportját a dineinek alkotják. A dineinek “minusz” vég motorok. Két 

nagy csoportjuk ismert: az axonémás (csillókban előforduló) és a citoplazmatikus dineinek. A dineinek 1-3 

nehézláncból és hozzájuk asszociálódó könnyű láncokból álló nagy molekulakomplexek (18.ábra). 

 

18. ábra (A) A citoplazmatikus dinein szerkezete (MTBD-microtubule-binding domain). 
A motordomén a molekula középső részén helyezkedik el és és hét, gyürűbe rendezett alegységből áll. Ezek 

közül hat az un.AAA tipusú ATP-ázokhoz (ATPases associated with various cellular activities) hasonló, de 

mérhető ATPáz aktivitása csak az elsőnek van. A motordoménhez két pálcikaszerű rész kapcsolódik: a törzs 

(farok, tail) és a nyél (stalk). Az előbbi a szállítandó anyagot köti (cargo domén), az utóbbi végén van a 

mikrotubulus kötő régió. A nukleotid hidrolízis során a motordomén alegységeinek poziciója megváltozik, a 

gyürű kissé elfordul, majd visszarendeződik, miközben a nyelet kilendíti, majd visszafordítja (19.ábra). 
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19. ábra A dinein mozgása. ATP-kötött állapotban a nyél leválik a mikrotubulusról, majd a hidrolízist követően 

rákapcsol. Az ADP és Pi leválása után a nyél elhajlik, és elmozdítja a hozzákötött mikrotubulust. Ez a 

munkavégzési fázis (lecsapás, „power stroke”). Oka a motor domén elforgása. 
A citoplazmatikus dineinek fő feladat a vezikuláris transzport. Mivel “minusz” vég motorok, a transzport iránya 

ellentétes (retrográd) a tipikus kinezinek által generált anterográd anyagmozgatással. 

6. Az aktin váz 

Az aktin váz vékony, kb. 7nm átmérőjű, váltakozó hosszúságú fonalak ( mikrofilamentumok) citoplazmatikus 

hálózata(20.ábra). 
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20. ábra A) Az aktin-hálózat(zöld, sejtmag – kék) kimutatása immunfestéssel (NIH 3T3, egér embrionális 

fibroblaszt sejtek); B) az aktinszál vázlatos szerkezete. Az A) ábra forrása: 
A fonalak az aktin fehérje polimerjei. Az aktin monomer (G-aktin) globuláris szerkezetű, 375-377 aminosavból 

 

http://www.cellimagelibrary.org/images/27225
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21. ábra Egér aktin szekvenciák. Az egyes izoformák szekvenciái között kevés az eltérés, ezeket a piros jel 

emeli ki. 
Az α-aktin izomsejtek -aktin 

kb.5x5x3.5nm méretű, kissé ellapított molekula, egyik oldalán egy bemélyedésel, ez a nukleotid (ATP, vagy 

ADP) kötő zseb. Jelenléte miatt a molekulán négy szubdomén különíthető el (22.ábra). 

 

22. ábra (A) A G-aktin szerkezete, szalag modell. A molekula négy szubdoménre osztható, a második és 

negyedik között helyezkedik el a nukleotidkötő zseb. (B) G-aktinok elhelyezkedése az aktinszálban: 

térszerkezeti modell (a számok a szubdoméneket jelölik). 
A polimerizáció során az aktin monomerek azonos orientációban kapcsolódnak egymáshoz, ezért a keletkező 

fonal (F-aktin) polarizált szerkezetű: egyik végén az utolsónak beépült monomer nukleotid-kötő zsebe néz 

kifelé, míg másik végén a szélső monomer zsebbel ellentétes oldala van szabadon. Az előbbi a polimer “lassú”, 
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vagy “minusz” vége, az utóbbi a “gyors” vagy “plusz” vég. A fonalban az aktin monomerek egymáshoz képest 

kissé elcsúszva és elfordulva kacsolódnak össze, ezért az F-aktin két egymásköré fonódó gyöngysorszerű 

szálként írható le, ahol a szálak kereszteződési pontjai 36-37nm távolságra vannak egymástól (23.ábra) 

 

23. ábra Az F-aktinban a monomerek egymáshoz képest kb. 2.75 nm-el elcsúszva, és 1670-al elfordulva 

kapcsolódnak egymáshoz, ezért az F-aktin két egymás köré tekeredő szálként írható le. A két szál keresztezési 

pontjai kb. 36nm-re vannak egymástól, két keresztezési pont között kb. 13-14 monomer helyezkedik el. 
A polimerizáció kezdő lépése a nukleáció: néhány monomer összekapcsolódik oligomerré (mag). A nukleációs 

magok instabil struktúrák, könnyen szétesnek, ezért kémcsőben a nukleáció viszonylag lassú folyamat. Élő 

sejtben ezt a lépést nukleáló fehérjék szabályozzák (l. később). A nukleációt követi az elongációs fázis: az 

oligomerek végeihez újabb és újabb ATP-vel töltött G-aktin monomerek kapcsolódnak. Beépülésüket némi 

késéssel követően az ATP ADP-vé hidrolizál, ezért a szál belsejében levő monomerek nukleotid kötő zsebében 

már ADP van. A növekedés addig tart, amíg a szabad ATP –töltött G-aktin mennyisége eléri a kritikus 

koncentrácíót. A szál szerkezeti polarizáltsága miatt azonban a kritikus koncentráció a két végen nem egyforma, 

a “minusz” végen nagyobb, mint a”plusz”végen. Ezért előállhat olyan állapot, mikor a “plusz” vég még 

növekszik, miközben a”minusz” vég már fogy és exponálódnak az ADP-töltött monomerek, melyek 

disszociációra hajlamosak. Kialakul egy sajátságos mókuskerék állapot, melyre az jellemző, hogy időegység 

alatt a “plusz” végre annyi ATP-töltött monomer asszociálódik, mint amennyi ADP-aktin monomer a”minusz” 

végről leválik: a szál ATP fogyasztása közben folyamatosan átépül, miközben tömege/hossza nem változik 

(24.ábra). 
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24. ábra Az F-aktin polimerizációja: a mókuskerék (taposómalom) állapot vázlata. Az aktinszál két vége a 

nukleotidkötő zseb aszimmetrikus elhelyezkedése miatt nem egyforma (l. szöveg). Az ATP-vel feltöltött G-

aktin (T) kritikus koncentrációja a “plusz” végen alacsonyabb, mint a “minusz” végen. Ezért ebben a 

koncentráció tartományban a “plusz” végre még lehetséges a ráépülés, a “minusz“ végre már nem. A T formán a 

beépülést követően az ATP elhidrolizál, ezért a szál belsejében és végén már ADP.Pi (D+Pi), illetve ADP (D) 

tartalmú G-aktin monomerek vannak, melyek hajlamosak a szálról leválni. Ezt követően újra feltöltődnek ATP-

vel (D->T) és a ciklus ismétlődik. Mókuskerék állapotban időegység alatt annyi T épül rá a “plusz” végre, 

amennyi D leválik a “minusz” végről: a szál hossza nem változik, miközben folyamatosan átépül. A körforgást 

járulékos fehérjék befolyásolják. A cofilin és az ADF (aktin-depolimerizáló-faktor) felgyorsitják a D formák 

leválását a “minusz” végről, a profilin felgyorsítja a D->T konverziót és prezentálja a T formát a “plusz” 

végnek. Együttes hatásukra a körforgás jelentő

formát és így lassítják a körfogást. 

Az aktin polimerizációt, a folyamat dinamikáját (lassítását/gyorsítását), a filamentumok hosszát, térbeli 

eoszlását, stabilitását számos járulékos fehérje biztosítja (25.ábra). 
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25. ábra Az aktin polimerizációt és az aktinszálak térbeli eloszlását szabályozó járulékos fehérjék tipusai és 

jellegzetes képviselői (Alberts és munkatársai nyomán módosítva). 
A polimerizáció kritikus lépése a nukleáció. A sejtekben ez a lépés specifikus fehérjék, nukleáló faktorok 

közreműködésével történik. A mikrotubuláris hálózattól eltérően, ezek nem tömörülnek egységes organizáló 

központba, hanem változatos helyeken, legtöbbször a plazmamembrán alatt, a sejt kortikális régiójában 

lokalizálódnak. Egyik jellegzetes képviselőjük az ARP komplex (actin-related protein), mely két aktinszerű 

fehérjéből és az őket összekapcsoló néhány járulékos fehérjéből áll. A két aktinszerű taghoz G-aktin monomerek 

kapcsolódhatnak és mivel az aktinszerű fehérjék rögzítettek, stabil mag alakul ki, melyről könnyen megindul a 

szálnövekedés. A komplex az újonnan kialakuló szál “minusz” végén helyezkedik el. Az ARP komplex 

hajlamos már létező filamentumok oldalához asszociálódni és innen indítani új szálak polimerizációját. Ezek kb. 

700-s szögben helyezkednek el az anyaszálhoz képest és így faágszerű aktinhálózat alakul ki (26.ábra). 
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26. ábra Dendritikus aktinhálózat részlete. (A) elektronmikrószkópos kép; (B) az elágazás szerkezete. 
A dendritikus aktinhálózat jellemzően a mozgó sejtek kitüremkedő, lemezszerű nyulványaiban 

(lamellipodiumaiban) figyelhető meg (l. később). Egy másik nukleáló és szál-hosszabbító fehérje a formin, 

mely dimereket alkot. A dimer mindkét tagja egy-egy G-aktin monomert tud megkötni és így stabil nukleációs 

mag alkul ki, melyhez újabb és újabb aktin monomerek assszociálódnak, megindul a szál 

hosszabbodás(27.ábra). 

 

27. ábra A forminok “plusz” vég nukleáló/szálhosszabbító működése. A formin dimerek (barna és kék) FH1 

(formin homológia 1) doménjei ATP-töltött G-aktin/profilin komplexeket tudnak megkötni. A dimerek FH2 

doménjei gyűrűt alkotnak az aktinszál “plusz” vége körül. Ezután az FH1 domén a szál véghez hajol és ráülteti a 

G-aktin monomert, majd a ciklus ismétlődik. 
Az ARP komplextől eltérően az elongáció során a formin dimérek végig a szál “plusz” végén ülnek és általában 

nem faágszerű aktin hálót hoznak létre, hanem hosszú, párhuzamosan elhelyezkedő aktin nyalábokat Ilyenek 

merevítik ki a sejtek tüskeszerű állábait, a filopodiumokat. 

Mindkét nukleáló fehérje aktivitását a monomer GTP-ázok (kis G-fehérjék) egyik családjának, a Rho GTP-

ázoknak tagjai szabályozzák ( a kis GTP-ázok GTP-t tudnak megkötni, illetve hidrolizálni. GTP-kötött 

formájukban számos más fehérjét aktiválnak, GDP-kötött állapotban inaktívak). A forminok szabályozása 

direkt: a molekulákon Rho-kötőhely van és nukleálni csak Rho-kötött állapotban képesek. Az ARP komplex 

aktiválása összetettebb folyamat. Ez egy sajátságos molekula, a WASP (Wiskott-Aldrich syndrome protein) 

közreműködésével történik (28.ábra). 
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28. ábra A WASP szerkezete. A molekula több más fehérjével és membrán lipiddel képes kapcsolatot létesíteni. 

Aktivitását Rho-tipusú kis G-fehérjék (pl. Cdc42) szabályozzák, melyek a molekula GBD/CRIB (G-protei 

binding domain) doménjéhez kötődnek. Más domének (WH1 és Basic) a plazmamembrán foszfatidil-inozitol 

molekuláihoz (PtdIns(4.5)P2) kapcsolják a WASP-ot, tehát kijelölik kortikális lokalizációját . A C-terminális 

régió (Pro-rich, V, C, A) profilint, aktint, és ARP komplexet köt. A WASP ezáltal integrátorként működik: egy 

adott jelre a megfelelő helyen összehozza az aktin polimerizációhoz szükséges összes partnert. 
A molekula alapállapotban inaktív, de Rho tipusú kis G-fehérje bekötésére aktiválódik. Az aktiv WASP képes 

ARP-komplex és G-aktin egyidejű megkötésére, tehát “összehozza” a polimerizáció szereplőit és megindulhat a 

dendritikus aktin hálózat kialakulása(29 Ábra). 

 

29. ábra A dendritikus aktinhálózat kialakulása (Pollard és Borisy nyomán módosítva). A polimerizáció külső 

jel (pl.kemotaktikus molekulák) hatására indul be, kis G-fehérjék aktiválják a WASP/ARP rendszert, megindul a 

szálnövekedés, melyet a “plusz” végre ülő végstabilizáló fehérjék (sapka proteinek) korlátoznak. A szálak ADP-

aktint tartalmazó “minusz” végei cofilin hatására depolimerizálódnak, profilin közreműködésével megtörténik a 

szabad G-aktin feltöltése ATP-vel és a ciklus ismétlődik. 
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A polimerizáció szabályozásában jelentős szerepe van a szekvesztráló fehérjéknek, melyek a G-aktin 

monomerek egy részét kötve tartják, csökkentve ezáltal a polimerizációhoz szükséges szabad monomer 

koncentrációt. Jellegzetes képviselőjük a timozin. Egy másik monomer kötő fehérje a profilin, mely 

szekvesztráló hatása mellett elősegíti az ADP/ATP kicserélődést az aktin monomereken és prezentálja az ATP-

vel feltöltött monomert a szál “plusz” végének. A szálak végeinek viselkedését  végstabilizáló fehérjék 

befolyásolják. Ezek lezárják a szálak végeit megakadályozva a további növekedésüket, vagy szétesésüket. 

Ismerünk “plusz” és “ minusz”és vég záró fehérjéket. A mikrofilamentumok hosszát a fragmentáló fehérjék is 

befolyásolják, melyek rövid darabokra tördelik a szálakat. Jellegzetes képviselőjük a gelszolin. Ismerünk 

destabilizáló fehérjéket is. Ilyen a cofilin, mely preferáltan az ADP-töltött aktinhoz kötődik és felgyorsítja ennek 

leválását a szál “minusz” végéről. Cofilin és profilin kombinált hatása a “taposómalom” felgyorsulásához vezet 

(24.ábra). A mikrofilamentumok térbeli elhelyezkedését a keresztkötő fehérjék nagy csoportja befolyásolja. Ez 

utóbbiak hosszú, pálcikaszerű molekulák, végeiken aktinkötő régióval. Egyesek közülük párhuzamos 

nyalábokba, kötegekbe rendezik, mások laza térhálóba szervezik a szálakat. Egy további csoportjuk a 

filamentumokat a plazmamembránhoz kapcsolja (25.ábra). 

A járulékos fehérjék különböző kombinációinak alkalmazásával a sejt az aktin polimerből képes viszonylag 

statikus, merev, nyalábokba rendezett strukturát kialakítani (pl. a mikrobolyhokat kimerevítő aktin köteg), de 

létre tud hozni laza, gyorsan átépülő hálózatot is (pl. dendritkus hálózat a mozgó sejt állábaiban). 

7. Az aktinváz motorfehérjéi: a miozinok 

A miozinok mechanokémiai enzimek: képések ATP hidrolizálni és a felszabaduló energiát munkavégzésre – az 

aktinszál felületén való elmozdulásra – fordítani. A miozin család elsőként izolált és máig legrészletesebben 

tanulmányzott tagja a miozin II (konvencionális miozin), mely nagy mennyiségben nyerhető ki izmokból, de 

megtalálható más sejtekben is. A miozin II mellett a család számos más tagja ismert és egy- egy sejtben 

többféle miozin is kimutatható. A miozinok többsége “plusz” vég motor, de a család egyik tagja, a miozinVI, 

“minusz” vég irányba mozog. A miozinok azonos szerkezeti elv szerint épülnek fel: hosszú, pálcikaszerű 

molekulák, melyek általában két nehéz láncból és a hozzájuk asszociálódó könnyű láncokból állnak. A nehéz 

lánc három, szerkezetében és funkciójában eltérő doménre tagolódik (30.ábra). 
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30. ábra A miozinII. szerkezete. (A) A miozinII két nehéz láncból (kék és piros) és a hozzájuk asszociálódó két-

két könnyű láncból áll. A nehéz láncok N-terminális része a globuláris szerkezetű fej, mely az α-helikális 

nyakban (lever arm, emelőkar) folytatódik. Ezt veszik körül a könnyű láncok. A nehézláncok hosszú C-

terminális régiója a szuperhelikális szerkezetű farok. (B) A fej szerkezeti modelje. Proteázokkal a miozinII 

feldarabolható. Az így kinyerhető egyik darab (S1 fragment) tartalmazza a feji régiót és a hozzá kapcsolódó 

emelőkart a könnyű láncokkal. . 
N-terminusa globuláris szerkezetű, ez a fej. Itt lokalizálódik az aktinkötő hely és a nukleotid kötő zseb. A fej az 

α-helikális szerkezetű nyakban (emelőkar) folytatódik, melyhez a könnyű láncok asszociálódnak. A miozin II 

esetében a kar kb. 8nm hosszú és két könnyű lánc stabilizálja. A hidrolitikus ciklus során a kar előre-hátra 

lendül (l. alább). A nyak a hosszú, α-helikális szerkezetű farokban folytatódik, ez a dimerizációs domén: a 

dimerek úgy alakulnak ki, hogy farki szakaszaik egymás köré tekeredő szuperhelixet alkotnak. Szerkezet, 

aminosav szekvencia, működés szempontjából a fej a miozinok leginkább konzervált része, míg a nyél és farok 

hossza, szerkezete a különböző miozinokban nagyon eltérő lehet. A miozinok funkciója változatos, a miozin II 

az izomkontrakcióért, a sejtmozgások kivitelezésért felel, más miozinok (pl. miozin V) vezikuláris transzportot 

végeznek, a miozin I a mikrobolyhok aktin kötegeit rögzíti a plazmamembránhoz. 
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A mozgás molekuláris mechanizmusát elsősorban a miozin II-vel végzett kisérletek tárták fel. A miozinII 

molekula képes ATP-t kötni és elbontani, de a hidrolizis termékei (ADP ésPi) csak lassan hagyják el a 

nukleotidkötő zsebet. Az aktin gyorsítja a leválást, ami lehetővé teszi újabb ATP bekötését,tehát stimulálja a 

miozin ATP-áz aktivitását (az aktin elnevezés erre az aktiváló hatásra utal). Ugyanakkor a nukleotidok 

szabályozzák az aktin miozinhoz való kötődését: ATP-mentes állapotban a fej erősen kötődik az aktinszához, 

ATP felvétele után viszont leválik róla, majd a hidrolízist követöen a miozin-ADP komplex újra visszaköt. Az 

ADP leválását követően a ciklus ismétlődik. Mozgás azért jön létre , mert a nukleotidkötő zsebet körülvevő 

peptid szakaszok az ATP->ADP.Pi->ADP->nukleotid-leválás ciklus során egymáshoz képest kissé elmozdulnak 

( a zseb szűkül-tágul). Ezek a kis (néhány tizednanométeres) ciklikus elmozdulások egyrészt megváltoztatják az 

aktinkötőhely szerkezetét és ezen keresztül csökkentik-növelik a fej aktinkötő képességét, másrészt áttevődnek 

az emelőkarra, mely a hidrolízist követően mintegy 60o-os szögben kilendül, majd az ADP leválását követően 

visszalendül. Eközben megváltozik a fej és az emelőkar egymáshoz viszonyított poziciója, a fej minden 

ciklusban kb. 5 nmétert mozdul előre (31.ábra). 
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31. ábra A miozinII mozgása a hidrolitikus ciklus során, vázlat, (Alberts és munkatársai nyomán, módosítva). 

A miozin II gyors, nem processziv motor. Ennek részben az az oka, hogy a két fej mozgása a kinezinektől 

eltérően nem koordinált, másrészt a miozin fej a teljes ciklusidő csak mintegy 5%-ban van aktin-kötött 

állpotban. Ezért, mint az in vitro tesztekben jól megfigyelhető, néhány lépés megtétele után könnyen leesik az 

aktinszálról. Harántcsíkolt izmokban ez a probléma úgy oldódik meg, hogy a szarkomerekben a párhuzamos 

sorokba rendezett aktinszálak (vékony filamentumok) között a miozin molekulák oligomerekbe (vastag 

filamentumok) szerveződnek. Egy-egy vastag szál néhány száz miozin molekulából áll antiparallel 

elrendeződésben, úgy hogy farki részeik egymáshoz kapcsolódnak, feji részeik pedig a szarkomert határoló Z-

korongok felé néznek (32.ábra). 

 

32. ábra A harántcsíkolt izmok miofibrillumainak kontraktilis egységei a szarkomerek. A szarkomert a Z-csíkok 

határolják, melyekhez párhuzamosan rendezett aktinszálak kötődnek (zöld). Ezek “minusz” végei a szarkomer 

belseje felé néznek. Közöttük antiparallel elrendezésben miozin II molekulák (barna) helyezkednek el, melyek 

feji részei (sárga/piros) a Z- csikok felé néznek, farki részeik pedig egymáshoz kapcsolódnak . A miozinII 

“plusz” vég motor, munkavégzése során az aktinszál “plusz” vége (vagyis a Z-csík) felé igyekszik elmozdulni. 

Mivel a miozin molekulák egymáshoz való kapcsolódása miatt ez nem lehetséges a miozin fejek elmozdulása az 

aktinszálakat csúsztatja össze a szarkomer közepe felé. (A) A szarkomer elektronmikroszkópos képe 
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(Drosophila repülő izom); (B) A szarkomer vázlatos szerkezete; (C) A miozin molekulák elrendeződése a 

szarkomerben. 
Ennek az elrendeződésnek köszönhetően a fejek között mindig lesznek olyanok, melyek éppen a ciklus aktin-

kötött fázisában vannak, az éppen disszociált állapotban lévők pedig nem diffundálhatnak el. 

A miozin család tagjai között van processziv motor is. Jellegzetes képviselőjük a miozin V, egy homodimer, 

mely a vezikuláris transzportban játszik szerepet. A molekula, a konvencionális kinezinhez hasonlóan, lépegetve 

halad előre az aktinszálon úgy, hogy a dimer legalább egyik feje mindig aktinhoz kötött fázisban van, miközben 

s másik szabad és előre lendül. A lépések hossza kb.36 nm. Ilyen hosszú lépés megtételére azért képes, mert a 

molekula nyaki része (az emelőkar) feltünően hosszú (33.ábra). 
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33. ábra A miozin motorok lépéseinek hossza az emelőkar hosszától és kilendülésének szögétől függ. A miozin 

V emlőkarja lényegesen hosszabb, mint a miozin II-é, ezért 30-36 nm-es lépéseket is tud tenni, bár a kilendülés 

szöge hasonló (kb.700 ) a miozin II-éhez (kb. 60o) (Alberts és munkatársai nyomán). 
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8. A sejtek mozgása 

Az eukariota sejtek képesek alak- és helyváltoztatásra. A mozgásjelenségek hátterében a vázrendszer – 

elsősorban az aktinváz és a hozzákapcsolt motorfehérjék – aktivitása/átrendeződése áll. A mozgásjelenségeket 

legegyszerűbb hordozó felületre kitelepített mozgékony sejteken – neutrofil leukocitákon, fibroblasztokon, 

amöboid sejteken - vizsgálni. Alapállapotban ezeken véletlenszerű irányokban folyamosan képződő kis, rövid 

élettartamú kitüremkedések jelennek meg. Különböző anyagokkal pozitív kemotaxis váltható ki: a véletlenszerű 

álláb képződés leáll, sejt irányított mozgásba kezd, megindul az inger forrása felé, abba az irányba, ahol a 

kemotaktikus anyagok koncentriója a legnagyobb. A folyamat első lépése a mozgás irányának kijelölése. Ez 

azért lehetséges, mert a kemotaxist kiváltó anyagokat a plazmamembránba ágyazott receptor molekulák 

érzékelik. A receptorok egyenletesen oszlanak el a sejt felszínén, közülük azok fognak legerősebben 

aktiválódni, melyek a sejtnek az ingerforrás felé néző oldalán helyezkedenek el. Az aktivált receptorok 

jelátviteli folymatokat indítanak be, melyek eredményeként ebben a régióban lokálisan megnő egy enzim, a 

foszfatidil-inozitol-3kináz (PI3K) aktivitása és felhalmozódik többféle kis G-fehérje. Közöttük találjuk a Rho 

család két tagját, a Rac-ot és a Cdc42-t. A PI3K foszforilálja a plazmamembránban található foszfatidil-inozitol 

molekulákat az inozitol gyürű 3-as poziciójában. Az így “kijelölt” membránokhoz számos más fehérje kötődik. 

A PI3K hatását a sejt hátsó (az ingerforrástól távolabbi) oldalán egy foszfatáz, a PTEN semlegesíti . A hátsó 

régióban megfigyelhető Rho és miozinII felhalmozódás is. E folyamatok végeredményeként kialakul a polarizált 

sejt, melynek “eleje” és “vége” az említett molekulák egyenlőtlen eloszlásával jellemezhető (34.ábra). 

 

34. ábra Az irányított sejtmozgás lépései és néhány jellemző marker fehérje lokalizációjának változásai. (A) 

Alapállapotban (ingermentes közegben) a PI3K és a hatását ellensúlyozó foszfatáz, a PTEN, homogén eloszlású, 

ezért a plazmamembránban nincs PIP3 (PtdIns(3,4,5)P3), a PIP2 (PtdIns(4,5)P2) eloszlása egyenletes. 

Kemoattraktáns jelenlétben (B) a sejt polarizálódik, amit az eloszlás megváltozása tükröz: a PI3K a sejt 

ingerfelőli oldalán akkumulálódik és itt PIP3 képződést katalizál, a PTEN a sejt oldalsó és hátsó részére szorul, 

ahol gátolja a PIP3 megjelenését a plazmamembránban. (C) A polarizált sejt elülső részén aktiválódik két kis G-

fehérje, a Rac és a Cdc42, melyek beindítják a WASP/ARP komplex működését, a kialakuló aktinhálózat 

előrenyomja a plazmamembránt, a sejt lamellipodiumot bocsát az inger irányába. A mozgó sejten letapadási 

korongok (narancssárga oválisok) jelennek meg, melyek között aktin kábelek húzódnak és miozin II, valamint a 

RhoA kis G-fehérje jelenléte is kimutatható. Valószínűleg ez a rendszer húzza előre a mozgó sejt hátsó részét. 
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A következő lépésben megindul az aktinhálózat átszervezése. A Rac és Cdc42 aktiválja a (már korábban 

ismertetett) WASP-ARP rendszert, melynek hátására sejt elülső régiójában lokálisan dendritikus aktin szövedék 

alakul ki . A növekvevő aktinszálak kifelé nyomják a plazmamembránt, a sejt elkezd vékony lemezszerű 

kitüremkedést, lamellipodiumot képezni az ingerforrás irányába (29.ábra). Ezzel egyidejűleg számos letapadási 

korongok is kialakul (l. “Adheziós molekulák” fejezet), melyek segítségével a sejt rögzül az aljzathoz . A 

letapadási korongok között aktinszálakból álló kötegek figyelhetők meg, melyekben miozinII is jelen van. Ez a 

rendszer összehúzódásra képes és felel a sejt hátsó részének előrehúzásáért. A sejtek irányított mozgása tehát 

összekapcsolt, ciklikusan ismétlődő eseménysor – polarizálódás, kitüremkedés előre, letapadás, a hátsó rész 

előrehúzása, új letapadási korongok képzése elöl, a hátsó letapadási pontok szétszerelése – eredményeként jön 

létre. A kitüremkedést a dendritikus aktinhálózat növekvő szálai tolják előre, ez tehát polimerizáció kiváltotta 

mozgás. Ezzel szemben a sejttest előrehúzását motorfehérje, a miozinII, végzi. Bár a mechanizmus különböző, a 

munkavégzéshez szükéges energiát mindkét esetben az ATP hidrolízis szolgáltatja. 

9. Az intermedier filamentumok 

A mikrotubulusok és aktinfonalak mellett a legtöbb eukariotákban egy további vázrendszer is kialakult, az 

intermedier filamentumok (IF) hálózata. A rendszert mintegy 10 nm átmérőjű, hosszú, hajlékony fonalak 

alkotják, melyek az intermedier fehérjék polimerjei (35. ábra). 
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35. ábra (A) IF hálózat GFAP-t expresszáló asztrocitában; (B) GFAP kimutatása immunarany 

elektronmikroszkópiával. A GFAP lokalizációját az aranyszemcsék (nyíl) jelzik. 
Az “intermedier” elnevezés arra utal, hogy vastagságuk az aktinfonalak (7-8nm) és a mikrotubulusok (25nm) 

mérettartománya közé esik. Az IF fehérjék változatos családot alkotnak (human szervezetben kb. 70 különböző 

IF fehérjét kódoló gén ismert), egyes tagjaik a citoplazmában, míg mások ( laminok) a magban hoznak létre IF 

hálózatot. Az IF fehérjék hosszú, pálcikaalakú molekulák, melyek három részre, az N-terminális fejre, a C-

terminális farokra és kettőt összekötő centrális szakaszra (rod domén) tagolódnak. A család tagjai a fej és farok 

rész hosszában, aminosav szekvenciájában jelentősen különböznek egymástól, míg centrális szakasz 

-helikális szerkezetű és a citoplazmatikus IF 

fehérjékben általában 310, a laminokban kb.350 aminosavból áll. A laminok farki régiójában NLS (nukleáris 

lokalizációs szignál) és egy speciális, kb.100 aminosav hosszúságú Ig (immunoglobulin-szerű) domén is 

kimutatható, melyek a citoplazmatikus IF fehérjékből hiányoznak (36.ábra). 

 

36. ábra (A) Az IF fehérjék szerkezete. A molekula három részből – fe -helikális rod domén, farok - 

áll. A rod domén további szakaszokra (coil 1A/1B, coil 2A/2B) tagolható, melyeket linker szakaszok (L) kötnek 

össze. (B)A laminok farki részén NLS (nukleáris lokalizációs szignál) és egy Ig-szerű domén (Ig fold) található 

és a rod doménjük a Coil1B-ben egy 42 aminosav hosszúságú inszerciót tartalmaz. Az inzert, valamint az NLS 

és az Ig fold a citoplazmás IF fehérjékből hiányzik. A fej és a farok hossza tipusonként eltérő (zárójelben az 

aminosavak száma). A dimer a rod domének egymásköré tekeredésével jön létre. 
A tubulintól és aktintól eltérően, az IF fehérjék nem kötnek nukleotidokat, ezért polimerizációjuk sem kapcsolt 

nukleotid hidrolízishez. Eltérés van az előfordulásukban is, míg az előbbiek minden eukariotában megtalálhatók, 

az IF hálózat a növényekből, gombákból hiányzik, továbbá soksejtű állatokban a laminok ugyan mindig 

expresszálódnak, de a citoplazmatikus IF fehérjék hiányoznak olyan nagy csoport, mint az izeltlábúak sejtjeiből. 

További eltérés, hogy az IF-hez nem kapcsolódnak motor-fehérjék. 

Az IF fehérjéket többféle szempont szerint lehet osztályozni. Szekvencia hasonlóság alapján öt, a polimerizáció 

sajátosságai alapján három alosztályba sorolhatók (37. ábra). 
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37. ábra Az IF fehérjék csoportjai 
A legnépesebb csopotot a savas (I.alosztály) és bázikus (II. alosztály) keratinok alkotják (az elnevezés az 

izoelektromos pontok különbözőségére utal). Epiteliális sejtekben expresszálódnak és obligát heteropolimerekbe 

szerveződnek, melyekben 1:1 arányban fordul elő valamelyik savas, illetve bázikus keratin. A III. alosztály 

három jellegzetes képviselője a a mezenchimális sejtekben expresszálódó vimentin, az izomsejtekben megjelenő 

dezmin és a glia fibrilláris fehérje. Mindhárom homopolimereket alkot. A IV. alosztályba a neuronokban 

megjelenő kis (NF-L), közepes (NF-M) és nagy (NF-H) molekulatömegű neurofilamentumok (NF) tartoznak. 

Kopolimereket alkotnak, melyekben a polimer magját az NF-L képezi és ehhez oldalirányban kilógó NF-M és 

NF-H molekulák aszociálódnak. Az V. alosztály tagjai a laminok. Humán sejtekben többféle lamin mutatható ki 

(Lamin A, B1,B2, C), melyek homopolimerekké állnak össze és a maghátya belső oldalához kapcslódva azt 

kimerevítik. 

A polimerizácó menetét a 38. ábra szemlélteti. 

 

38. ábra Intermedier filamentum (vimentin) kialakulása. A polimerizáció kezdő lépése a dimerizáció: két 

monomer rod doménjeikkel egymásköré tekeredve parallel dimért alkot. Ezután két dimér antiparallel 

elrendeződésben és egymáshoz képest elcsúszva tetramerizálódik. Több tetramer laterális asszociációjával 
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blokkok (ULF – unit lenght filament) alakulnak ki, melyek végikkel összekapcsolódva hozzák létre a hosszú és 

kb. 10 nm átmérőjű filamentumot. 
A folyamat dimerképződéssel indul: két monomer rod doménjeikkel egymás köré tekeredve összekapcsolódik 

parallel módon (azaz a két monomer N- illetve C-teminálisai egymás mellett helyezkednek el). A következő 

lépésben két dimer összeáll tetramerré. A tetramerben a dimerek antiparallel módon és egymáshoz képest kissé 

elcsúszva rendeződnek el. Ezután több tetramer oldalirányban és végeikkel összekapcsolódik és így jön létre a 

tipikus kb 10nm átkérőjű IF, mely rendkivül stabil, húzásnak ellenálló struktura. Mérések szerint eredeti 

hosszának hármszorosára is nyújtható anélkül, hogy elszakadna. Az antiparallel elrendeződés következtében az 

IF szál két vége nem különbözik egymástól, nincs “plusz” és “minusz” vég. Mechanikai stabilitásuk ellenére az 

IF-ek nem statikus struktúrák. Mérések szerint a filamentumokon belül alegységeik (tetramerek) 

kicserélődhetnek és foszforilálás hatására a filamentum szétszerelődik. 

Az IF hálózat térbeli szerveződését számos járulékos fehérje biztosítja. Egyik jellegzetes képviselőjük a plectin, 

egy hosszú, szálszerű molekula,mely képes keresztkötéseket létrehozni a egyes intermedier filamentumok illetve 

aktinszálak és mikrotubulusok között (39.ábra). 

 

39. ábra A plectin hosszú, pálcikaszerű molekula, mely képes hálózatba szervezni az aktin, mikrotubulus és az 

IF vázrendszert. Ez azért lehetséges, mert a molekula N-terminálisán aktinkötő (ABD), illetve mikrotubulus-

-terminálisán 

elhelyezkedő úgynevezett plákin szekvenciák (B,C) pedig az IF –hoz kötik. 
Más járulékos fehérjék a sejt-sejt, vagy sejt-matrix kapcsolatot létrehozó deszmoszómákhoz, 

hemideszmoszómákhoz (l.Sejt-sejt kapcsolat, adhezió fejezet) kapcsolják a sejt IF hálózatát (40. ábra). 



 A sejtváz és a sejtek mozgása 

(Kovács János) 
 

 236  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

40. ábra Deszmoszóma elektronmikrószkópos képe. A deszmoszómák foltszerű, stabil, húzásnak ellenálló 

sejkapcsoló struktúrák. A két sejtet a plazmamembránba beépült adhéziós molekulák (desmoglein, desmocollin, 

nyílhegy)) kapcsolják össze, melyek citoplazmatikus régióihoz intermedier filamentumok sűrű szövedéke rögzül 

(nyíl). Forrás: 
Így stabil, húzásnak-nyomásnak ellenálló szöveti szerkezet tud kialakulni. 

10. A 11. fejezet kérdései 

1. Milyen a mikrotubulus szerkezete? 

2. Mit jelent a mikrotubulusok dinamikus instabilitása? 

3. Soroljon fel néhány jellegzetes mikrotubulushoz asszociált fehérjét, és vázolja szerepüket! 

4. Mi határozza meg a sejt mikrotubuláris hálózatának térbeli rendezettségét, miben nyilvánul meg a 

rendezettség? 

5. Milyen motorfehérjék kapcsolódhatnak a mikrotubulusokhoz; röviden ismertesse szerkezeti sajátosságaikat, 

mozgásuk irányát. 

http://www.cellimagelibrary.org/images/27225
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6. Milyen az aktin filamentumok szerkezete? 

7. Jellemezze az aktin filamentumok „taposómalom” állapotát. 

8. Soroljon fel néhány, az aktin polimerizációt befolyásoló fehérjét, ismertesse hatásukat. 

9. Soroljon fel néhány, az aktinhálózat térbeli rendeződését befolyásoló fehérjét, ismertesse hatásukat. 

10. Milyen motorfehérjék kapcsolódhatnek az aktin hálózathoz? 

11. Ismertesse az intermedier filamentumokat alkotó fehérjék közös szerkezeti vonásait, polimerizációjuk 

sajátosságait! 
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12. fejezet - Sejtosztódás I. (Pálfia 
Zsolt) 

1. Bevezetés 

Az élőlények sejtjeinek egyik alapjelensége, hogy képesek örökítő anyaguk megkettőzésére. A legtöbb sejt 

emellett megkétszerezi citoplazmáját, sejtorganellumait is, majd örökítő anyagukat és tartalmukat elosztják két 

utódsejt (leánysejt) között. E lépéssorozat a sejtosztódás, amely az élő szervezetek fennmaradásának, 

egyedfejlődésének, növekedésének, sejtjei megújulásának alapfeltétele. Az eukarióta sejtek osztódása a 

sejtmagosztódásból vagy mitózisból és a sejt azt követő kettéosztódásából (citokinézis) áll. (A mitózis kifejezést 

gyakran használják e két fogalom együttes megnevezésére, néha a teljes osztódás jelölésére is.) Két mitózis 

között eltelő időszak az interfázis. Az utódsejtek újabb növekedési és érési fázisokon át ismét megkettőzik 

örökítő anyagukat, majd kettéosztódnak. A mitotikus- és interfázis váltakozását, a fázisok során szigorú 

sorrendben megvalósuló és periodikusan ismétlődő eseménysorozatot nevezzük sejtciklusnak. 

A sejtciklus részletes folyamatai/történései a különböző szervezetekben, illetve egy szervezet különböző 

fejlődési stádiumaiban változatos képet mutatnak. Azonban mindegyikükben közös az, hogy a szülői (anya)sejt 

genetikai információja megkettőződve, precízen megosztva (szegregálva), két identikus másolatban jut a két 

leánysejtbe, ezzel két, genetikai szempontból egyező utódsejtet létrehozva. 

A sejtciklus irányítására az evolúció során az eukarióta sejtekben igen bonyolult és kifinomult szabályzó 

mechanizmus, komplex regulátor fehérjékből álló hálózat alakult ki. E rendszer lényegi eleme számos biokémiai 

kapcsoló rendezett sorozata. A sejtek érzékenyen reagálnak meghatározott külső ingerekre, a szabályozó 

rendszer ellenőrzi a sejtciklus részfolyamatainak normális megvalósulását, egymásra épülését, javíthatatlan hiba 

esetén gondoskodik a ciklus megállításáról, a sejt ciklusból történő kiléptetéséről. 

Az egysejtűeknél a sejtosztódás eredménye két új organizmus létrejötte. A soksejtű szervezeteknél a 

sejtosztódások összetett és többszörösen ismétlődő sorozata szükséges egy új önálló szervezet kialakulásához. A 

kifejlett magasabb rendű többsejtű élőlények sajátossága, hogy szöveteik többségében sejtjeik állandó 

megújulása zajlik: sejtjeik "elhasználódás" vagy hibás működés, sérülés, káros környezeti hatások miatt 

pusztulnak és az osztódó szövetekből vagy az ún. tartalék sejtekből származó új sejtekkel pótlódnak. A 

sejtpusztulás során eltűnő és az újonnan létrejövő sejtek számaránya a kifejlett szervezetekben közel egyensúlyi 

helyzetben van. Az egyensúlyt soktényezős, finoman szabályozott rendszer biztosítja. E szabályozás megfelelő 

működése igen fontos tényezője a szövetek, szervek normális növekedésének, differenciálódásának. A 

szabályozásban részt vevő gének mutációja vagy géntermékeik hibás működése daganatos elváltozás 

kialakulásához vezethet. Érthető, hogy a sejtciklus és -osztódás sajátosságainak megismerésével intenzíven 

foglalkozik a molekuláris biológia és az orvosbiológia. 

2. A sejtciklus áttekintése 

Az eukarióta sejtek osztódási ciklusát szoros időrendben lejátszódó és szigorúan szabályozott folyamatok 

sorozata jellemzi. E folyamatok meghatározott sorrendben visszafordíthatatlan változásokat generálnak a 

ciklusban lévő sejtekben. 

A soksejtűek esetében a sejtek ciklusba lépéséhez nélkülözhetetlen a mitogén hatást biztosító növekedési 

faktorok jelenléte, melyek jelátviteli útvonalak közvetítésével aktiválják a ciklus beindításához szükséges 

géneket (szérumfüggőség). 

A sejttípusok többsége csak akkor képes osztódni, ha a sejthártya integrin molekulái közvetítésével kapcsolatot 

tudnak kialakítani az extracelluláris mátrix megfelelő komponenseivel (laminin, fibronektin). Az ún. fokális 

kontaktusok a fokális adhéziós kinázokat aktiválva, jelátviteli folyamatokat elindítva indukálják a sejtek 

osztódását (letapadás függőség). 

A sejt-sejt kapcsolatok kialakulása (szintén szignalizációs útvonalakon keresztül) a normális működésű 

sejtekben gátolja a ciklust. Ennek eredményeképpen a sejtek a rendelkezésre álló felületet beborítják, kitöltik, 

majd az osztódás leáll (denzitásfüggő osztódásgátlás). Ebben szerepe lehet annak is, hogy a rendelkezésre álló 

növekedési faktorok hozzáférhetősége korlátos. 
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A soksejtű szervezetekben az osztódások/ciklusok száma limitált. Szövettenyészetekben kimutatható, hogy a 

normál sejtek esetében a ciklusszám fajra jellemző. Például ember esetében embrionális fibroblasztok 

szövettenyészetében a sejtek kb. 50 sejtcikluson mehetnek át. Ezt követően G0 fázisba lépnek, mitogén 

hatásokra már nem reagálnak, majd elpusztulnak. E jelenség hátterében a kromoszómák végdarabja, a telomera 

ciklusról-ciklusra történő rövidülése áll. 

A ciklus meghatározott pontjain molekuláris mechanizmusokon alapuló ún. ellenőrző pontok működnek. 

Szerepük az, hogy a ciklusban való továbblépést csak az adott szakaszra jellemző részfolyamatok teljesítését 

követően engedélyezik. 

Mutációs eredetű hibák a sejtciklus szabályozásának felborulását eredményezhetik. Kialakulhatnak 

szérumfüggetlen, letapadás független, akár korlátlanul osztódó, ún. immortális sejtek/sejtvonalak. A szabályozás 

felfüggesztése a sejtek kontrolálatlan osztódásához, sejtburjánzás kialakulásához vezethet. 

Az egysejtű és többsejtű eukarióta szervezeteket, illetve a soksejtűek különböző sejtjeit vizsgálva felállítható 

egy általánosított eukarióta sejtciklus modell, de számos esetben a jellemző eltérések alapján különböző 

sejtciklus-típusok írhatók le( 2–5. ábrák). 

2.1. Az eukarióta sejtciklus fázisai 

A soksejtű szervezetekben tipikusnak tekinthető sejtciklus négy szakaszra, sorendben G1, S, G2 és M fázisokra 

tagolható. 

 

1. ábra Általánosított eukarióta sejtciklus fázisai és az M fázis szakaszai. 
Emlős sejtek szövettenyészetében egy ciklus kb. 16–24 órát vesz igénybe. Az S, G2 és M fázisok hossza 

kevéssé változó, legrövidebb az M fázis, leghosszabb és a körülményektől függően változó a G1. 



 Sejtosztódás I. (Pálfia Zsolt)  

 240  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A sejtciklus legalapvetőbb funkciója a sejt örökítő anyagának megkettőzése, a DNS pontos replikációja, majd 

ezt követően a kromoszómákba szerveződő DNS kópiák precíz szétosztása két genetikailag egyező utódsejtbe. 

A DNS szintézise az S fázisban, a kromoszómák szegregációja, a sejtmag- és a sejt kettéosztódása az M 

fázisban játszódik le. 

A legtöbb esetben ahhoz, hogy a sejt számára az osztódáshoz (két életképes utódsejt létrehozásához) szükséges 

mennyiségű anyag és organellum rendelkezésére álljon, a sejteknek növekedniük kell. Ezért általában az M és S 

fázis nem követik egymást szorosan, közöttük növekedési fázisok alakulnak ki. Ezek időigényes és jellemző 

anyagcsere-folyamatokat tartalmazó szakaszok. Az M és S fázis között a G1, az S fázis és a mitózis között a G2 

fázis helyezkedik el. Az M fázist megelőző G1, S és G2 alkotja az interfázist, amelyben változó intenzitással, 

de folyamatosan zajlik a növekedés. Jellemzője az intenzív transzkripciós tevékenység és az erős szintetikus 

aktivitás. 

Az interfázisban több ellenőrző mechanizmus is működik, melyek lehetővé teszik, hogy a sejt monitorozza 

környezetét és egyben felügyelje a ciklus részfolyamatainak teljesítését. 

Egy a mitózisból kilépő, újonnan létrejövő sejt csak akkor lép be egy újabb ciklusba, annak G1 fázisába, ha 

külső környezete kedvező – pl. megfelelő a tápanyag ellátottság, az oxigénszint stb. –, továbbá jelen vannak 

(külső eredetű) mitogén hatású szabályozó molekulák. Utóbbiak az állati sejtek esetében az adott sejtre 

specifikus növekedési faktorok. A mitogén szignált a sejt felszínén kifejeződő receptor molekulák kötik meg és 

internalizálják. A jelátvezetési útvonal sokszereplős, végül a sejtmagban az ún, korai gének aktiválását 

eredményezi. A géntermékek elindítják az S fázist előkészítő, valamint a citoplazma növekedését, a 

sejtorganellumok gyarapodását biztosító folyamatokat. 

A sejt citoplazmatikus komponenseinek, organellumainak utódsejtekbe való kerülése nem olyan pontos, mint a 

genetikai anyagé, ezért az utódsejtek tömege némileg eltérhet. Ez a különbség már a következő ciklus G1 

fázisában kiegyenlítődhet úgy, hogy a sejt hosszabb időt tölt a növekedési fázisokban. 

A lezajló anyagcsere folyamatok hatására a sejt a G1 fázis végén, de még az S fázis megkezdését megelőzően 

"elkötelezetté válik" a DNS szintézis megkezdésére. Ez a restrikciós pont (magasabb rendűeknél; élesztőknél 

Start ellenőrzési pont). E ponton túl már visszavonhatatlanul megindul az S fázis végrehajtásához szükséges 

fehérjék szintézise, a ciklus eseményei már automatikusan követik egymást, és a ciklus csak akkor áll le, ha a 

folyamatokba kijavíthatatlan hiba csúszik, vagy a sejtet külső eredetű sérülés éri. 

A restrikciós pontot megelőzően az extracelluláris miliő változása vagy a mitogén szignál hiánya következtében 

a sejt G1-ből kiléphet G0 fázisba. Ez a lépés lehet válasz a sejtet ért kedvezőtlen változásokra, de lehet program 

szerinti, a differenciálódást előkészítő változások hatása is. A G0 fázisú sejtek szintetikus kapacitását már nem 

anyagaik megkettőzése, hanem differenciálódásuknak megfelelően, funkciójuk ellátásához szükséges anyagok 

előállítása köti le. A soksejtű szervezetekben a sejtek többsége G0 fázisban van, ahol napokat, heteket, sőt 

éveket is eltölthetnek. A differenciált sejtek jelentős része elveszíti osztódó képességét (pl. idegsejtek), egy 

részük még megfelelő inger(ek) hatására képes rövid ideig visszalépni a ciklusba (pl. májsejtek). Gyorsan 

cserélődő, megújuló szövetekben (pl. a bélhám vagy a bőr epidermis rétege) a folyamatosan pusztuló 

differenciált sejtek között vagy alatt differenciálatlan ún. törzssejtek biztosítják a sejtutánpótlást. 

A sejtek G0-ból a ciklusba történő visszalépése mindenképpen a restrikciós pont előtt kell megtörténjen. G1-ből 

S fázisba akkor léphet a sejt, ha növekedési faktorokhoz jutott, megfelelő tömegűre nőtt, a DNS állomány 

sértetlen, és a replikációhoz szükséges anyagok és apparátus rendelkezésre áll. 

Az S fázisban zajlik a DNS replikáció és annak állandó ellenőrzése. A DNS-ről csak egyetlen másolat készülhet, 

amit molekuláris mechanizmusok biztosítnak és folyamatosan ellenőriznek. Megkettőződik a sejtközpont, benne 

a centriólum is, de az M fázisig még egymás közelében maradnak. 

A G2 fázisban elsősorban a mitózis lebonyolításához szükséges fehérjék előállítása zajlik. A fázis végén 

található ellenőrzési pont a DNS megkettőződésének hibátlansága, a DNS épsége és az M fázishoz szükséges 

anyagok rendelkezésre állása esetén engedi továbblépni a sejtet az M fázisba. 

Az M fázisban zajlik a mitózis (magosztódás, kariokinézis) és a sejttest befűződéssel történő kettéválása 

(citokinézis). 
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2. ábra A soksejtű szervezetek sejtciklusának néhány jellegzetes típusa. 

 

3. ábra Néhány modell szervezet sejtciklusának idődiagramja. 
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4. ábra A sarjadzó élesztő (Saccharomyces cerevisiae) sejtciklusa fázisai és legjellegzetesebb eseményei. 
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5. ábra A hasadó élesztő (Schizosaccharomyces pombe) sejtciklusának fázisai és jellemző eseményei. 
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13. fejezet - Sejtosztódás II. (Pálfia 
Zsolt) 

1. A meiózis 

Az evolúció során korábban kialakult ivartalan (vegetatív) szaporodás főleg az egysejtű élőlényekben, egyes 

növényi csoportokban és alacsonyabb rendű gerinctelenekben figyelhető meg (pl. bimbózás a csalánozóknál). 

Egyszerű, szomatikus sejteket igénylő folyamat, melynek során a szülői egyeddel lényegében azonos genetikai 

állományú utódok jönnek létre. 

Az eukarióta fajok többségére jellemző az ivaros szaporodás. Két különböző nemű szülői szervezet 

együttműködését igényli. Az ivaros szaporodási forma komplex, energiaigényes folyamat, melynek fontos 

előnye, hogy biztosítja az utódok, rajtuk keresztül a populáció, a faj genetikai állományának változatosságát. Ez 

feltétele a populáció, a faj változó környezeti feltételek közötti túlélésének. A genetikai rekombináció forrása az 

ivarsejtképzés során megvalósuló számfelező osztódás, a meiózis. Az utódok genetikai állományának 

változatosságát növeli az is, hogy a két ivarsejt egyesülésével az utódok a szülőktől új génkombinációkat 

örökölnek. 

Az eukarióták – csekély kivételtől eltekintve – diploid sejtekből álló szervezetek. Életciklusuk egy 

meghatározott szakaszában az ivaros szaporodáshoz haploid sejteket képeznek. A haploid sejtek számos 

alacsonyabb rendű fajban mitotikus osztódással szaporodva akár önálló szervet vagy a szervezetet alakíthatnak 

ki (pl. mohanövény; páfrányok előtelepe). Az eukarióták többségében – megfelelő körülmények között – 

ivarszervekben ivarsejtekké, gamétákká differenciálódnak a haploid sejtek. Általában kétféle, méretében, és 

tulajdonságaiban eltérő gaméta jön létre. A hím egyedekben kisméretű, mozgékony hímivarsejt (spermium), a 

nőstényekben nagyméretű, fajtól függően több-kevesebb tartalék tápanyagot tartalmazó, mozgásképtelen 

petesejtek (ovum) alakulnak ki. 

A petesejt és a hímivarsejt egyesülésével (megtermékenyítés – fertilizáció) létrejövő diploid zigótából, annak 

sorozatos osztódásával indulhat fejlődésnek egy új egyed. 

A haploid és diploid életszakaszok váltakozása a nemzedékváltakozás. A magasabb rendűekben a haploid 

szakasz rendkívül lerövidült, egy, legfeljebb két sejtgenerációból áll, a diploid egyeden belül található. 

A két ivarsejt nem egyforma mértékben járul hozzá a zigóta kialakításához. A petesejt adja a citoplazmatikus 

alkotóelemek túlnyomó többségét, a spermium (genetikai anyagán túl) centriólumokat juttat a zigótába. 

A meiózis két módosult sejtciklusból, két módosult, szorosan egymásra épülő sejtosztódásból áll. A kiinduló 

diploid sejtből négy haploid (1n kromoszómakészletű és 1C DNS-tartalmú) sejt jön létre. Az osztódások fázisai, 

a kromoszómaciklus mechanizmusai a mitóziséhoz hasonlóak. Lényeges eltérés mutatkozik a mitózis profázisa 

és az első meiotikus osztódás profázisa között. Fontos momentum, hogy a meiózis két osztódása között kimarad 

a DNS-megkettőződése, azaz a ciklus S fázisa. 
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14. fejezet - A biológiai energianyerés 
lényege (Laskay Gábor) 

1. A kémiai potenciál 

Az energia fogalmát „munkavégző képesség” – ként definiáljuk és mindig egy molekuláris rendszerre 

vonatkoztatjuk. Maga a „munka” bármely fizikai tevékenység vagy kémiai reakció lehet, amelyet az illető 

rendszer végez (helyváltoztatás, halmazállapot-változtatás, kémiai kötés létesülése vagy bontása, stb.). Egy 

rendszer energiakészletének azt a részét, amelyet a rendszer munkavégzésre képes fordítani, szabadenergiának 

nevezzük. Szokás megkülönböztetni a Helmholtz-féle szabadenergiát (F) és a Gibbs-féle szabadenergiát (G) 

vagy szabadentalpiát. Ez utóbbi állandó térfogaton és nyomáson végbemenő reakciókra vonatkozik, tehát 

biológiai rendszerekben általában ez használatos. A kémiai és biológiai energia részletesebb megismerését 

célszerű a kémiai potenciállal kezdeni. A kémiai potenciál (µ) az adott rendszerben levő minden anyagra 

vonatkozóan az 1 mólnyi anyagmennyiségre jutó szabadentalpia. Ez a mennyiség azért nagyon fontos 

paraméter, mert megmondja, hogy egy adott rendszer energiakészletének hányad része fordítható valamilyen 

hasznos tevékenységre, azaz munkára. Minden molekuláris rendszer jellemezhető egy adott energiatartalommal, 

ami a felépítő komponensek szabadenergia-tartalmának összegét jelenti. Ha több komponensből áll a rendszer, 

akkor a kémiai potenciál minden komponens esetén külön-külön értelmezendő. 

Tekintsünk egy malomkereket hajtó hegyi patakot. A víz akkor képes a malomkereket hajtani, ha egy 

magasabban elhelyezkedő helyről folyik egy alacsonyabban elhelyezkedő helyre. Egy magasabban fekvő 

helyről egy alacsonyabban fekvő helyre azért tud spontán (azaz külső energia, pl. szivattyú nélkül) „lefolyni” a 

víz, mert közben az energiája csökken. Bármennyire meglepő is, a víz nem a Föld, hanem a saját energiájának a 

terhére folyik! A magasabban fekvő helyen ugyanis a Föld nehézségi erőtere kisebb gravitációs erővel hat a 

vízmolekulákra (hiszen még ha kevéssel is, de távolabb vagyunk a Föld középpontjától), mint egy alacsonyabb 

helyen. Mivel minden erőhatás ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányú erőhatást ébreszt (Newton III. 

törvénye: hatás-ellenhatás), a magasabban fekvő helyen a vízmolekulák is kisebb gravitációs erővel hatnak a 

Földre. Ebből következően azok energiatartalmának kisebb részét „foglalja le” a Földdel szembeni gravitációs 

kölcsönhatás, tehát energiatartalmuk nagyobb hányada marad „szabad”. A fizikában ezt úgy fejezik ki, hogy a 

magasabban fekvő helyeken levő vízmolekuláknak nagyobb a helyzeti energiája. Ez a megfogalmazás teljesen 

egyenértékű azzal a meghatározással, hogy a magasabban fekvő helyeken levő vízmolekuláknak nagyobb a 

szabadenergia-tartalma. 

A szabadenergia-különbség munkavégző képességet jelent, hiszen ha pl. egy malomkereket állítunk a víz útjába, 

azonnal látjuk, hogy a nagyobb szabadenergiájú helyről az alacsonyabb szabadenergiájú helyre lefolyó víz 

forgatja a malomkereket, azaz munkát végez. Sőt, minél nagyobb a különbség a kezdeti és a végállapot 

szabadenergiája között (minél nagyobb a szintkülönbség), annál nagyobb a munkavégző-képesség, aminek ékes 

bizonyítéka, hogy annál gyorsabban fog forogni a kerék. Tehát: ha egy anyag szabadenergiája valamely 

rendszer két különböző pontjában nem azonos, az adott anyag a szabadenergia-különbség terhére 

munkát tud végezni mindaddig, amíg a szabadenergia-különbség ki nem egyenlítődik. Értelemszerűen a 

szabadenergia önmagától (külső beavatkozás nélkül) mindig csak csökkenhet: a molekulák mindig a nagyobb 

szabadenergiájú helyről mozdulnak el az alacsonyabb szabadenergiájú hely felé. 

Ezek után térjünk vissza a kémiai potenciálhoz. Mint láttuk, a magasabban elhelyezkedő víznek nagyobb a 

szabadenergia-tartalma, ami minden mólnyi vízmolekulára igaz, tehát a magasabban elhelyezkedő víznek azért 

nagyobb a munkavégző képessége, mert ott nagyobb a víz kémiai potenciálja. Tulajdonképpen a malomkereket 

hajtó hegyi patak esetében is a kémiai potenciálok különbsége az, ami a munkavégzésre fordítható energia 

forrása. Az anyagok azonban nemcsak gravitációs erőtérben képesek munkát végezni, hanem minden olyan 

esetben, amikor a tér két pontjában az adott anyag kémiai potenciálja különbözik. A gravitációs erőtér a kémiai 

potenciál egyik fontos, de nem egyetlen komponense. Rajta kívül egy anyag kémiai potenciálját még 

befolyásolja a koncentráció, a nyomás, a hőmérséklet és az elektromos erőtér. Következik mindebből, hogy 

ha a nyomás és a hőmérséklet azonos (ami a biológiai rendszerekben általában teljesül), az anyagok kémiai 

potenciálja csak saját koncentrációjuktól és az elektromos elektromos töltésüktől függ. 

2. A biológiai folyamatok energetikája 
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Az élet energiaigényes dolog, minden életműködésünkhöz energia szükséges. Hogy ennek okát megértsük, 

először azt gondoljuk végig, hogy mi a lényeges, alapvető különbség az élettelen természet történései és az 

élőlények életjelenségei között. A körülöttünk levő élettelen világ eseményei között találunk olyanokat, 

amelyeket csak figyelnünk, szemlélnünk kell, azok önmaguktól (spontán) is végbemennek, ha magukra hagyjuk 

őket: a meleg tea kihűl, a pohár vízbe dobott kockacukor feloldódik (a koncentráció-különbség kiegyenlítődik), 

a hegyi patak forgatja a malomkereket. Ha jól megfigyeljük ezeket a spontán történéseket, észrevehetjük azt a 

motívumot, amely mindegyikben közös: a jelenség valamilyen paraméter (hő, koncentráció vagy a tengerszint 

feletti magasság) egyenlőtlensége, egyensúlytalansága miatt megy végbe. Az ilyen folyamatok addig tartanak, 

amíg az adott paraméterre vonatkozó különbözőség ki nem egyenlítődik. Tehát az önmaguktól végbemenő 

folyamatok hajtóereje az egyensúlytalanság, az ilyen spontán folyamatok mindaddig tartanak, amíg az 

egyensúlytalanság meg nem szűnik és az egyensúly be nem áll. A meleg tárgyak kihűlése mindaddig tart, amíg a 

hőmérsékletük azonossá nem válik a környezetük hőmérsékletével; a koncentráció-különbség kiegyenlítődése 

mindaddig tart, amíg egy adott anyag koncentrációja azonossá nem válik; a hegyi patak mindaddig forgatja a 

malomkereket, amíg a tengerszintbeli magasság-különbség fennáll. Az egyensúly elérésekor a rendszer több 

munkát nem végez, azaz munkavégzésre fordítható képessége (szabadenergiája) 0-ra csökken. Ez alapján 

megfogalmazhatjuk a spontán folyamatok energetikai feltételét: egy folyamat addig és csak addig megy végbe 

spontán (külső beavatkozás nélkül), amíg az adott rendszer szabadenergiája 0-tól különbözik. Ebből 

egyértelműen az is következik, hogy spontán folyamatokban a szabadenergia mindig csak csökkenhet. 

Még inkább figyelemre méltó, hogy az önmaguktól spontán végbemenő folyamatok mindig csak egy irányban 

zajlanak le és sohasem az ellenkező irányban. Egy test önmagától sohasem melegszik fel, egy homogén 

oldatban önmagától sohasem alakul ki koncentráció-különbség, és egy malomkerék sem forog önmagától az 

ellenkező irányban. Ha ezeket a folyamatokat visszafelé szeretnénk lejátszatni, ahhoz közbe kell avatkoznunk. 

Közbeavatkozás alatt azt értjük, hogy a rendszer munkavégző képességét fokoznunk, azaz szabadenergiáját 

növelnünk kell. Ehhez a kihűlt testet fel kell melegíteni, a koncentráció-különbséget létre kell hozni, a 

malomkereket a patak sodrását legyőzve kell az ellenkező irányban forgatni. Akár így, akár úgy, de energiát kell 

közölnünk a rendszerrel. Az élettelen természetben tehát a folyamatok oka és hajtóereje az egyensúlytalanság, 

azok mindig az egyensúly elérése irányában zajlanak le. Ha az egyensúlytalanságot fenn akarjuk tartani, ahhoz a 

rendszerrel energiát kell közölnünk, a rendszer szabadenergia-készletét növelnünk kell. 

Az élőlények is a környezetüktől elkülönülő, de azzal kölcsönhatást folytató rendszerek, csakúgy, mint az 

élettelen természet tárgyai. A nagy különbség azonban az, hogy az élőlényekben végbemenő folyamatok között 

jelentős számban találunk önmaguktól nem végbemenő folyamatokat, amelyekben nem az egyensúly elérése, 

hanem éppen az egyensúlytalanság tartós fenntartása következik be. Az élő és élettelen rendszerek között éppen 

az a legnagyobb különbség, hogy az élő rendszerek környezetükkel állandó egyensúlytalanságot tartanak fenn. 

Ez az egyensúlytalanság az élő állapot egyik legalapvetőbb jellemvonása. Az élet megszűnésével ez az 

egyensúlytalanság is megszűnik, átadja helyét az élettelen világban fennálló egyensúlynak. Ahhoz, hogy az élő 

rendszer folyamatosan fenn tudja tartani az egyensúlytalanságot, energiára, méghozzá jelentős mennyiségű 

energiára van szükség. Az élőlényeknek a létfenntartáson kívül még az egyéb életműködésekhez is energiára 

van szüksége, hiszen minden életjelenség végső soron munkavégzés. Ez az oka annak, hogy minden 

életműködésünkhöz energiára van szükségünk. 

Az energia definíció szerint munkavégző képességet jelent. A munkavégzés módja alapján konkrét 

energiafajtákról szokás beszélni: mechanikai energiáról, kémiai energiáról, elektromos energiáról, stb. A 

biológiai szervezetekben a két legjelentősebb energiafajta a kémiai energia és az elektromos energia. A kémiai 

energia a kémiából átvett fogalom, ahol a kovalens kémiai kötések létesüléséhez szükséges, illetve hasadásakor 

felszabaduló energia-mennyiséget jelenti. Sejtbiológiai értelemben a kémiai energia némiképpen más 

értelmezést kap és a sejtekben tárolt nagy-energiájú kémiai kötések (pl. az adenozin-trifoszfát (ATP) 

foszfátcsoportjait összekötő kötés) energiáját értjük alatta. Egy nagy-energiájú kötés bomlásakor (vizes 

közegben hidrolízisekor) felszabaduló energia a sejtekben újabb kémiai kötések létrehozására és egyéb celluláris 

folyamatok "meghajtására" fordítódik. Értelemszerűen ez azt is jelenti, hogy egy ilyen nagy-energiájú kötés 

kialakításához tetemes energia befektetésére van szükség. Minden élő sejt működtet olyan mechanizmusokat, 

amelyek energiát szolgáltatnak az ATP és egyéb nagy-energiájú vegyületek szintéziséhez. A prokarióta 

sejtekben ezek a mechanizmusok a sejtmembránban, illetve citoplazmában mennek végbe. Az eukarióta sejtek 

rendelkeznek „energia-gyártó” sejtszervecskékkel, a mitokondriumokkal, és a növénysejtekben a 

kloroplasztiszokkal. Emellett a az eukarióta sejtek is készítenek ATP-t a citoplazmában. 

3. Az ATP-gyártás módozatai 
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A biológia energianyerés lényege az ATP előállítása. Ennek két alapvető mechanizmusa alakult ki a sejtekben: a 

szubsztrát-szintű foszforiláció és a kemiozmotikus ATP-szintézis. Előbbi esetben a nagy-energiájú foszfát-

kötés létrejöttéhez szükség van egy nagy-energiájú, foszfátot tartalmazó atomcsoportra, amelyről a foszfát-

csoport úgy kerül át az ADP-re, hogy közben a szabadenergiája csökken, azaz fedezi az ADP foszforilálásának 

energia-igényét. Ez a típusú ATP-termelés tehát igényeli egy foszforilált köztitermék létét, amelyet korábbi 

energiaigényes rekciók termeltek meg. A glikolízisben pl. az első ATP-gyártó rekció az 1,3-glicerin-difoszfát 

átalakulása 3-foszfogliceráttá, amelyet a foszfoglicerát-kináz katalizál, a második pedig a foszfoenolpiruvát 

átalakítása piruváttá, amelyet a piruvát-kináz katalizál (az elnevezések jól szemléltetik, hogy a reakciók 

ellentétes irányban is lezajlanak, amennyiben a reagensek és a kofaktorok koncentrációja is ellentétes). Mindkét 

esetben tehát olyan molekula szerepel reagensként, amelyen már jelen van a foszfát-csoport, ennek rákerülése a 

glikolízis korábbi energia-fogyasztó lépéseiben következett be. 

A kemiozmotikus ATP-szintézis lényege viszont az, hogy az elektromos energia alakul át kémiai energiává. 

Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell, mit takar az elektromos energia és mit a kémiai energia kifejezés. Az 

elektromos energia mindig elektromos jelenségekkel, azaz töltéssel rendelkező részecskék (töltéshordozók) 

elmozdulásával kapcsolatos. Ebben a meghatározásban két szó emelendő ki: a töltéshordozó és az elmozdulás. 

Ha nem lennének elektromos töltéssel rendelkező részecskék, vagy ha azok nem tudnának elmozdulni 

(mozogni), elektromos jelenségek sem léteznének. A biológiai rendszerekben (is) kétféle töltéshordozó fordul 

elő: ionok és elektronok. Az ionok mérete meglehetősen nagy, hiszen elektromos töltéssel rendelkező atomokról 

van szó, emiatt mozgékonyságuk meglehetősen kicsi. Az elektronok mérete ezzel szemben nagyságrendekkel 

kisebb, így mozgékonyságuk nagyságrendekkel nagyobb. Ez az egyik tényező, ami aláhúzza az elektronok 

fontosságát a biológiai rendszerekben. A másik tényező az, hogy bizonyos körülmények között egy elektron 

hajlandó arra, hogy spontán, azaz energia befektetése nélkül átkerüljön egyik atomról vagy molekuláról egy 

másik atomra vagy molekulára, és ezzel egy teljesen új világot nyit meg: az elektronátmeneti reakciók világát. 

Az élő sejtekben lezajló reakciók döntő többsége elektronátmeneti reakció. 

Az elektron közismerten negatív töltésű részecske, így önmagától csak pozitív töltésű részecskék felé mozdul el. 

Azt az atomot vagy molekulát, amelyről az elektron távozik, elektron-donornak (D), míg az elektront felvevő 

atomot vagy molekulát elektron-akceptornak (A) nevezzük. Az elektron távozását a donorról oxidációnak (D - 

e-), míg megjelenését az akceptoron redukciónak nevezzük (A + e-). Ebből az is egyértelműen kiderül, hogy egy 

egyszerű elektronátmenet során sohasem egyetlen atom vagy molekula, hanem mindig egy donor-akceptor pár 

van jelen, és az elektronátmenet során a donor átad egy elektront (oxidálódik), az akceptor pedig felveszi az 

elektront (redukálódik). 

Mint említettük, az elektronátmenet során a donor megszabadul egy elektronjától. Következésképpen a donor 

egy olyan atom vagy molekula kell, hogy legyen, amelynek elektronszerkezeti szempontból két formája van: az 

elektronleadás előtti forma és az azt követő forma. E két forma mindössze az elektronok számában különbözik: 

az elektronleadás előtti formának 1-gyel több elektronja van, mint az elektronleadás utáni formának. Az 

elektronban gazdagabb formát hívjuk redukált formának, míg az elektronban szegényebb forma az oxidált alak. 

Ezzel beláttuk, hogy egy egyszerű elektronátmeneti reakció tulajdonképpen 2 atom vagy molekula 2-2 

különböző elektronállapotú formáját érinti: egy egyszerű kémiai egyenlethez teljesen hasonlóan az egymásra 

ható anyagok a donor redukált formája (Dr) és az akceptor oxidált formája (Ao), míg a termékek a donor oxidált 

formája (Do) és az akceptor redukált formája (Ar): 

 

A fizikai kémiában ugyanazon atom vagy molekula redukált és oxidált formáját együttesen tartalmazó oldatot 

(pontosabban az abba merített fémes vezetőt) elektródnak nevezik. Ha a két elektródát áramkörré zárjuk, abban 

áram fog folyni, mégpedig a donor-elektród felől az akceptor-elektród felé, hiszen egy elektronátmeneti reakció 

során az elektron az egyik elektródról a másikra kerül át. A donor-elektród oxidálódik, az alábbi elektródreakció 

során: 

 

az akceptor elektród pedig redukálódik az alábbi elektród-reakcióban: 
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Ez a magyarázata, hogy az elektronátmeneti reakciókat miért nevezik oxidációs-redukciós, vagy röviden redox 

reakcióknak. Világosítsuk meg az előbbieket egy példával. Tegyünk egy főzőpohárba Fe2+ és Fe3+ionokat 

tartalmazó, egy másik főzőpohárba Cu2+ és Cu+ ionokat tartalmazó oldatot. Ha az oldatokba platinarudat teszünk 

és azt vezetővel összekötjük, a vezetőben áram folyik annak ellenére, hogy az áramkörünkben semmiféle (más) 

áramforrás nincs. Ebben az esetben egy elektronátmeneti reakció zajlik le, ami az áramot fenntartja. A donor 

elektródunk a Fe2+ és Fe3+ ionokat tartalmazó oldat, míg az akceptor elektródunk a Cu2+ és Cu+ ionokat 

tartalmazó oldat. Vizsgáljuk meg, mi történik az egyes elektródokon. A donor lektródreakció: Fe2+ = Fe3+ + e-, az 

akceptor elektródreakció pedig: Cu2+ + e- = Cu+. Az elektron önmagától csak ebben az irányban halad (magasabb 

helyről alacsonyabb helyre folyik), fordított irányban csak akkor, ha ehhez energiát fektetünk be. Hogy melyik a 

donor, illetve akceptor (azaz melyik van "magasabban" és melyik "alacsonyabban"), azt csak akkor tudjuk 

megmondani, ha a két elektródot vezetővel összekötjük, ugyanis az áram irányából ez egyértelműen kiderül: az 

áram mindig a negatívabb potenciálok felől a pozitívabb potenciálok felé folyik. 

Most hasonlítsuk az elektronok áramlását a korábban már megbeszélt hegyi patakhoz: ugyanúgy, ahogy a patak 

is csak akkor folyik le egy (magasabban elhelyezkedő) helyről egy másik (alacsonyabban elhelyezkedő) helyre, 

ha közben a szabadenergiája csökken, az elektron is önmagától mindig csak akkor megy át egy donorról egy 

akceptorra, ha közben a szabadenergiája csökken. Azt, hogy egy adott donorról átmegy-e egyáltalán egy 

elektron egy adott akceptorra, és ha átmegy, milyen "szívesen" teszi ezt, meg tudjuk előre mondani, ha 

összehasonlítjuk a donor és az akceptor redox-potenciálját, ami az elektronátadó, illetve -felvevő-képesség 

kvantitatív mérőszáma. Egy atom vagy molekula akkor hajlandó könnyen megszabadulni egy elektrontól, ha az 

könnyen ki tud lépni az atomból vagy molekulából. Minél könnyebben ki tud lépni egy elektron egy atomból 

vagy molekulából, annál könnyebben hajlandó az atom vagy molekula leadni azt. Egy anyagnak ezt a hajlamát a 

redoxpotenciál negativitása fejezi ki. Minél negatívabb egy adott anyag redox-potenciálja (minél nagyobb 

negatív, vagy minél kisebb pozitív szám), annál könnyebben válik meg az atom vagy molekula egy 

elektronjától, és annál kevésbé hajlandó felvenni egy elektront, azaz annál jobb elektron-donorról van szó. 

Ellenkező esetben, minél pozitívabb vagy minél kevésbé negatív egy adott anyag redox-potenciálja (minél 

kisebb negatív, vagy minél nagyobb pozitív szám), annál nehezebben válik meg az atom vagy molekula egy 

elektronjától, viszont annál könnyebben vesz fel egy elektront, azaz annál jobb elektron-akceptorról van szó. 

Az, hogy egy adott atom vagy molekula egy adott kölcsönhatás során elektron-donor vagy -akceptor lesz-e, az 

mindig a két reakciópartner redox-potenciáljának viszonyától függ. Ha egy molekula egy nála negatívabb redox-

potenciálú partnerrel kerül kapcsolatba, akkor akceptorként, ha nála pozitívabb partnerrel, akkor pedig 

donorként fog viselkedni. Ez annyira törvényszerű, hogy kimondhatjuk az általános törvényt: azt, hogy adott 

esetben spontán (külső energiabefektetés nélküli) elektronátmenet végbemehet-e vagy sem, és ha végbemegy, 

milyen irányban, azt egyszerűen el tudjuk dönteni, ha összehasonlítjuk a szóbanforgó reakciópartnerek (a 

potenciális donor és akceptor) redox-potenciálját. 

1. Elektronátmenet csak akkor történhet, ha a partnerek redox-potenciálja különbözik. 

2. Elektronátmenet mindig csak a negatívabb redox-potenciálú partnerről a pozitívabb (kevésbé negatív) redox-

potenciálú partner felé történhet. 

Az anyagokat redox-potenciáljuk nagysága alapján sorrendbe állíthatjuk. A redox-potenciál skála relatív skála, 0 

pontja megállapodás alapján a hidrogén, pontosabban a H2-elektród, melyben a redukált forma a hidrogén (gáz), 

oxidált forma pedig a proton. Az elektród-reakció: H2 = 2 H+ + 2 e-. Fontos megjegyezni, hogy a H2-elektród 

redox-potenciálja csak ún. standard körülmények között egyenlő 0-val, azaz 1 atm. légköri nyomáson és akkor, 

ha a H+-ionok koncentrációja 1 M. Az 1 M H+-koncentráció kívül esik a biológiai rendszerek realitásán, ezért a 

biologiai események tárgyalásához külön definiálni kell a H2-elektród redox-potenciálját 7,0 pH értéken, azaz 

10-7 M H+-koncentráció esetén. Ez -430 mV, az egyik legnegatívabb redox-potenciál, ami biológiai 

rendszerekben előfordul. A másik szélső érték az oxigén, pontosabban az O2-elektród redox-potenciálja, 

melyben a redukált és oxidált forma nem más, mint a víz, illetve az oxigén. Az elektród-reakció: O2 + 4 H+ + 4 

e- = 2H2O, redox-potenciálja +820 mV körüli érték. Ez az oka annak, hogy az oxigén igen eros elektron-

akceptor, azaz oxidálószer. 

Most lássuk, mit is jelent a kémiai energia kifejezés. Eredeti jelentésében a kémiai energia egy kovalens kötés 

létesítéséhez szükséges energia nagysága, ami megegyezik azzal az energiával, ami ugyanazon kötés bontásakor 

felszabadul. A sejtekben lezajló biokémiai reakciók többsége kovalens kötések bontásával, illetve létesítésével 

kapcsolatos. Energiánkat azoknak a kötéseknek a hasításából nyerjük, amelyek az elfogyasztott 

táplálékmolekulákat tartják össze, ugyanakkor testünk felépítéséhez megszámlálhatatlan kovalens kötést kell 

létesítenünk. Ezt a munkát speciális végrehajtó berendezések, az enzimek végzik. Az enzimek működésének 

egyik legjelentősebb haszna, hogy a reakciókat felgyorsítják, így azok a testünk hőmérsékletén is mérhető 
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sebességgel mennek végbe. Az enzimek azonban nem energiaszolgáltatók, így a kialakítandó kötések 

létrehozásához szükséges energiára az enzimek működése során is szükség van. Ezt az energiát az élő sejtben 

foszfátcsoportok közötti kötésekben tárolt energia szolgáltatja. Ezen kötések hasadásakor (hidrolízisekor) 

jelentős energiamennyiség (36 kJ/mól) szabadul fel, amit a sejtek a különféle bioszintetikus reakciókban 

alacsonyabb energiatartalmú kémiai kötések létesítéséhez használnak fel. Sejtbiológiai értelemben ezt nevezzük 

kémiai energiának. Ilyen nagy-energiájú kötés található az adenozin-trifoszfátban (ATP) és még néhány nagy-

energiájú vegyületben. A sejtnek tehát ahhoz, hogy szintetikus funkcióit el tudja látni, először az ATP-t kell 

megtermelnie. 

4. Az élet energetikai alapjai 

A mitokondriumok az aerob (oxigén jelenlétében történő) ATP-gyártás üzemei. A táplálék molekuláinak 

lebontásából a sejtek egyrészt építőanyagokhoz (pl. aminosavak, zsírsavak) jutnak, másrészt kémiai energiát 

nyernek. Első megközelítésben úgy tűnhet, hogy a sejtekben a táplálékmolekulák oxigén jelenlétében történő 

elégetése (oxidációja) történik meg, teljesen hasonlóan a kémiai oxidációhoz. Ez részben, de csak részben igaz, 

hiszen a szénvegyületek a sejtekben is szén-dioxiddá oxidálódnak, ebből azonban a sejt nem tud energiához 

jutni. Ha egy szőlőcukormolekulát oxigén jelenlétében elégetünk, akkor a cukormolekula kémiai kötéseiben 

tárolt energia hővé alakul. A felszabaduló energiát (a keletkezett hőmennyiséget) egy kaloriméterrel meg is 

mérhetjük, az jó közelítéssel a cukormolekula "fűtőértékét", azaz kb. 2500 kJ-t adja mólonként. Nagy baj lenne, 

ha egy élő sejtben is csak hővé alakulna a cukormolekula kötéseiben tárolt kémiai energia, ugyanis a hőenergia 

a sejtek számára nem hasznosítható energiafajta, azt a sejtek nem tudják a biológiai működéshez elengedhetetlen 

energiafajtává, kémiai kötések energiájává átalakítani. 

Minden élő sejt működésének lényege, hogy a tápanyagok folyamatos lebontásából folyamatosan építi fel saját 

anyagait. Ennek a folyamatos lebontó-építő ciklusnak van egy anyagi oldala és egy energetikai oldala. Az 

anyagi oldal azt jelenti, hogy a sejtnek meg kell termelni az építkezéshez szükséges építőanyagokat 

(aminosavak, zsírsavak, nukleotidok, stb.). Ehhez felhasználja a lebontott tápanyagmolekulák egy részét, 

amelyek közvetlenül építőanyagként funkcionálnak (pl. az eszenciális aminosavak és zsírsavak), ezeket tehát a 

sejt egyszerűen változatlan formában beépíti saját anyagába. Az építőanyagok többi részét azonban elő kell 

állítani, és ehhez energiára, méghozzá sok energiára van szükség, és a sejtnek ezt az energiát is a 

tápanyagmolekulák lebontásából kell előteremtenie. Ráadásul, a sejt mindezt úgy valósítja meg, hogy a 

szénvegyületek elégetése során a kémiai kötések energiájának jelentős része hővé alakul, azaz energetikailag 

veszendőbe megy. 

Mindehhez a sejt azt a stratégiát követi, amely az energianyerés egy alternatív útja. Energiát ugyanis nemcsak a 

molekulák szénatomjainak oxidációja szolgáltat, hanem hidrogénatomjainak oxidációja is. Mindehhez a sejt a 

hidrogént először alkotóelemeire (H+-ra és elektronra) bontja, ezeket egymástól elkülöníti és külön-külön is 

munkára fogja őket. A protonok energiatartalma koncentrációjukban és töltésükben rejlik (ld. kémiai, illetve 

elektrokémiai potenciál), az elektronok mozgási energiája pedig az elektromos energia. Az élő sejt tehát a 

hidrogén-atomokból leválasztott elektronok mozgásából származó elektromos energiát az ATP nagy-energiájú 

kötéseiben tárolt kémiai energiává alakítja át. (1. ábra) 
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1. ábra 

Foglaljuk össze az élő sejtek bioenergetikájának legfontosabb alapvonalait: 

1. a tápanyag felvétele 

2. a tápanyagmolekulák H atomjainak lehasítása 

3. a H két összetevőjének (H+ és elektron) tartós elkülönítése 

4. az elektronátmeneti energia átalakítása nagy-energiájú kémiai kötések energiájává. (2.ábra) 
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2. ábra 

Fontos megjegyeznünk, hogy a kémiai és a biológiai oxidáció alapjaiban különbözik egymástól. A kémiai 

oxidáció jól ismert folyamata: 

 

Ezzel szemben a biológiai oxidáció összesített folyamata: 

 

A biológiai oxidáció lényege az, hogy a különféle szénvegyületekben levő szénatomok szén-dioxiddá történő 

oxidációja mellett a belőlük lehasított H atomok oxidációja is bekövetkezik, ATP és víz keletkezését 

eredményezve. A biológiai oxidáció (légzés) során először a szubsztrátokról H atomok lehasítása történik meg, 

amit megfelelő enzimek végeznek a citoplazmában. 

5. A mitokondrium energianyerése (respiráció, 
oxidatív foszforiláció) 

A lehasított H atomok H-szállító koenzimekre (pl. NAD+, FAD) kerülnek (3-4. ábrák) és ezek redukált alakjai 

(NADH + H+, FADH2) lépnek be a mitokondriumba. (Megjegyzendő, hogy a NAD+ oxidált, illetve redukált 

formáját korábban NAD-ként, illetve NADH2-ként jelölték.) 
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3. ábra 

 

4. ábra 
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A NADH által szállított elektronok és protonok hidrid anion keletkezése során termelődne, ezt követően e 

NADH kötés-átrendeződés során alakul vissza NAD+-dá (5. ábra). 

 

5. ábra 
A mitokondrium alapállományában (mátrix) meghatározó fontosságú lépés következik: a H atomok H+ ionjainak 

és elektronjainak a szállítása különválik. Az elektronok egy elektronszállító láncba lépnek be, amelynek tagjai 

tulajdonképpen nem "szállítják" az elektront, hanem a redox-potenciáljuk különbsége alapján adják át 

egymásnak, illetve veszik át egymástól. A lánc egyes tagjai ugyanis egyre pozitívabb redox-potenciállal 

rendelkeznek, tehát az elektron egyik tagról a másikra energetikailag akadálytalanul ("lejtőn lefelé") kerül át. 

Ezek az elektron-transzport komponensek a mitokondrium belső membránjában találhatók. 
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6.ábra 

Az elektrontranszport-lánc bizonyos tagjai között a redox-potenciál különbség olyan tetemes, hogy az a 

mitokondrium belső membránján keresztül H+ ionok átpumpálását is fedezi, ílymódon ha az elektrontranszport 

zavartalanul folyik, a mitokondrium külső és belső membránja közötti térben a H+-koncentráció magasabb, azaz 

a pH alacsonyabb, mint a mitokondrium mátrixában. (7. ábra). 
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7. ábra 
Az elektrontranszporthoz kapcsolt proton-transzlokáció megértéséhez tekintsük a 8. ábrát. 

 

8. ábra 
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Ezen a sematikus ábrán a B-vel jelölt membránban levő elektron-szállító fehérje akkor vesz fel egy protont, ha 

egy nagy energiájú (alacsony redox potenciál) elektron érkezik az A-val jelölt elektronszállítótól (pl. NADH). 

Ezután ugyanaz a fehérjemolekula juttatja át a protont a membránon, miközben leadja az elektront egy harmadik 

komponensnek (ami ugyancsak membránban levő elektron-szállító fehérje).A H+ ionok átjuttatása a membránon 

koncentráció-különbséggel szemben, tehát energetikailag "hegyre felfelé" történik. Mindezt intramembrán 

elektron-transzportnak és ehhez kapcsolt transz-membrán H+-pumpálásnak nevezzük. A H+ ionok 

felhalmozódása a membrán két oldala között egy jelentős elektrokémiai potenciál-különbséget ( -t) hoz létre, 

melynek két komponense van: egy koncentráció- (kémiai potenciál) különbség és egy elektromos 

potenciálkülönbség (membrán-potenciál). Mindkét mennyiség olyan irányú, hogy energetikailag a H+ ionok 

befelé (a mátrix irányába) történő elmozdulásának kedvez. A koncentráció-különbség azért, mert a H+ ionok 

koncentrációja a két membrán által határolt térben nagyobb, mint a mátrixban, a membrán-potenciál pedig azért, 

mert a mátrix negatívabb a két membrán által körülhatárolt térnél, emiatt onnan a pozitív töltésű H+ ionokra 

befelé irányuló hajtóerő hat. Ez a jelentős elektrokémiai potenciál-különbség munkára fordítható szabadenergia, 

ez az ATP szintézisének tulajdonképpeni hajtóereje. 

Az ATP szintézisét megvalósító enzim-komplex, az ATP-szintáz, a mitokondrium belső membránjában 

helyezkedik el. Tulajonképpen egy fordított irányban működő ATPázról van szó. Ez az ATPáz az ún. F-típusú 

(vagy F0-F1) ATPázok közé tartozik (a kloroplasztiszok tilakoidmembránjában és a baktériumok membránjában 

található ATPázhoz hasonlóan), amelyek több alegységből állnak. Ezek funkcionálisan két alapvető 

tevékenységet végző részre oszthatók: egy H+-csatornára és egy ATPázra, ami a koncentráció-viszonyok miatt 

nem az ATP-hidrolízis (bontás), hanem az ATP-szintézis irányában működik. A H+ elektrokémiai potenciál-

különbség hajtóereje révén a megnyíló H+-csatornán keresztül a protonok beáramlanak a mitokondrium 

mátrixába, és ezzel egyidejűleg a felszabaduló energia terhére az ATP-szintetáz ADP-ből és szervetlen 

foszfátcsoportból ATP-t szintetizál, tehát a protonok elektrokémiai potenciál-különbsége nagyenergiájú 

foszfátkötések létesítésére fordítódott. E kemiozmózisnak nevezett mechanizmust Peter Mitchell fejtette meg, 

aki ezért a korszakalkotó felismeréséért Nobel-díjat kapott. 

Az elektronok az elektrontranszport-láncon keresztülhaladva végül is elvesztik munkavégző képességüket, azaz 

s-zabadenergiájuk (redox-potenciáluk) közel 0-ra csökken. A biológiai rendszerek ezeket a “megfáradt” 

elektronokat eliminálják, mert potenciális veszélyforrások: ha “véletlenül” rákerülnek egy oxigén-molekulára, 

már meg is van a baj, mert a mindnet károsító szuperoxid anion gyök keletkezik. Ezt elkerülendő, a biológiai 

rendszerek egyik legfontosabb feladata az elektronok eltüntetése. Ehhez elektron-akceptorokat használnak, az 

aerob rendszerek egyenesen a legpozitívabb redoxpotenciálú elektron-akceptort, az O2-t, ahol az O2, a H+ és az e- 

vízzé egyesül: 

 

Az élő sejt energetikai szempontból tehát egyrészt egy elektromosságot termelő redoxi-erőmű, másrészt az 

áramot kémiai kötésekké átalakító szintetikus üzem. Az elektromosság-termelő szakasz elvileg semmiben nem 

különbözik bármely áramtermelő elektródfolyamattól, pl. a korábbi példánkban említett Fe2+/Fe3+ --- Cu2+/Cu+ 

reakciótól. Az élő sejt is két elektródfolyamatot köt össze egymással, a redukált koenzimek elektródját (pl. 

NADH + H+ = NAD+ + 2H+ + 2e-) az oxigénelektróddal (O2 + 4 H+ + 4 e- = 2H2O). A NADH/NAD+ elektród 

potenciálja -340 mV, az O2-elektród potenciálja (mint már láttuk) +820 mV. Tulajdonképpen ez az 1160 mV-os 

elektromos potenciálkülönbség az élet energetikai forrása. A mitokondriumban végbemenő ATP-szintézis 

mindig oxigén jelenlétét igényli, ezért oxidatív foszforilációnak is nevezzük. A mitokondriális energianyerés 

lényegét a 9-12. ábrákon foglaljuk össze. 
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9.ábra 

 

10.ábra 
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11.ábra 

 

12.ábra 
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A biológiai energianyerés lényege I-II. 

6. A hidrogenoszóma energianyerése 

Az “Az eukarióta sejt kialakulása” című fejezetben bemutattukgenoszómát, és említettük, milyen fontos 

szerepet játszott ez az organellum a hidrogén-hipotézis kialakításában. A hidrogenoszóma bizonyos, anaerob 

életmódot folytató egysejtű eukarióták sejtorganelluma, amely szubsztrát-szintű foszforilációval termel energiát. 

A piruvát oxidatív dekarboxilezését a piruvát:ferredoxin oxidoreduktáz (PFO) végzi egy ferredoxin-igényes 

folyamatban. A redukált ferredoxin oxidálását a hidrogenáz katalizálja, amely két protonból és a ferredoxin által 

szállított két elektronból H2-t állít elő. A PFO működéseként termelődő acetil-CoA-t az acetát:szukcinát CoA 

szintetáz alakítja tovább acetáttá és szukcinil CoA-vá, melyből a szukcinil CoA szintetáz működésének 

eredményeként keletkezik az ATP. 

7. Anaerob respiráció 

A kemiozmotikus ATP-szintézishez nem feltélenül szükséges az oxigén, hiszen az oxigén “mindössze” az 

elektronok végső akceptoraként teljesít szolgálatot az aerob anyagcserét folytató sejtekben. Az oxigén az egyik 

“legjobb” elektron-akceptor, hiszen redox-potenciálja kellően magas, azaz sok energia nyerhető azokban a 

redox reakciókban, amelyekben az oxigén az akceptor. Elektron-akceptor azonban lehet más atom, ion vagy 

molekula is, és ez valósul meg azokban az esetkben, amikor az elektron-transzport (vagy csak az egyszeri redox 

reakció) oxigén távollétében megy végbe. Azok a szervezetek, amelyek tartósan anaerob körülmények között 

élnek, ilyen elektron-akceptorokkal rendelkeznek. A baktériumok szinte kimeríthetetlen felhasználói ezeknek a 

nem oxigénnel végződő ATP-termelő redoxi reakcióknak. Elektron akceptor lehet többek között a szén-dioxid 

(CO2), a nitrát anion (NO3-), a szulfát anion (SO4
2-), az elemi kén S, a ferri-ion (Fe3+), a fumársav. A megfelelő 

képződő termékek pedig: acetát (metanogéneknél metán (CH4), nitrit anion (NO2), kén-hidrogén (H2S), ferro ion 

(Fe2+), borostyánkősav. Értelemszerű, hogy a nyerhető energia mennyiségét a donor, illetve az akceptor közötti 

redox-potenciál különbség szabja meg. Ez lehet meglehetősen szerény, pl. a metanogének esetén a szén-dioxid 

redukciója metánná mindössze 130 kJ energiát eredményez (metán) mólonként, szemben a 286 kJ/ (víz) mól 

energiával, ami a hidrogén oxidációjakor nyerhető. A metanogének energianyerését a 13. ábrán mutatjuk be. 

 

13.ábra 
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8. A kloroplasztisz energianyerése (fotofoszforiláció) 

A plasztiszok szinte minden növénysejtben előforduló jellegzetes sejtszervecskék. Általában a bennük található 

színanyag alapján szokás csoportosítani őket. A legismertebb plasztiszok a zöld színanyaggal rendelkező 

kloroplasztiszok, melyek a fotoszintézis feladatára módosult speciális sejtorganellumok. A kloroplasztiszok a 

magasabbrendű növényekben általában 5-10 µm nagyságú, lencse alakú képződmények, de az 

alacsonyabbrendű növények között eltérő méretű és alakú kloroplasztiszokat is találunk. Ilyenek pl. a Spirogyra 

csavarodott szalag-alakú, a Zygnema csillag-alakú, a Chlamydomonas kehelyalakú kloroplasztiszai. 

A kloroplasztiszok, mint sejtorganellumok eredetére vonatkozó legelfogadottab elképzelés az endo-szimbionta 

elmélet, amely szerint az eukarióta sejtben jelenlevő, önálló genetikai állománnyal rendelkező kloroplasztiszok 

ősi egysejtűek és korai fotoszintetizáló prokarióták, cianobaktériumok szimbiózisából származnak. Alátámasztja 

ezt az elképzelést, hogy a kloroplasztiszok, a mitokondriumokhoz hasonlóan, saját DNS-sel és saját fehérje-

szintetizáló apparátussal, a prokariótákra jellemző 70S szedimentációs állandójú riboszómákkal rendelkeznek. 

Az évmilliók során a kloroplasztisz és a sejtmag genetikai állománya részlegesen kicserélődött, emiatt a mai 

növények sejtjeiben a kloroplasztiszok csak részleges genetikai autonómiával rendelkeznek. 

A magasabbrendű kloroplasztisz filogenetikai előfutárát a fotoszintetizáló prokarióták között találjuk meg. A 

kékalgákban (cianobaktériumok) a fotoszintetizáló membránrendszert külön borítómembrán (envelope) nem 

veszi körül, azok a cianobaktérium citoplazmájában helyezkednek el. Lényeges, hogy a membránok még 

egyszerű lefutásúak, közöttük összetapadó régiókat nem találunk. A membránok összetapadása (stacking) az 

ugyancsak prokarióta Prochloron esetében jelenik meg, azonban még gránumokra utaló strukturális 

differenciálódás nélkül. A magasabbrendű növények kloroplasztisza ezzel szemben alapmátrixra (sztróma), és a 

mátrixba ágyazódó összetapadó (gránum) és különálló (sztróma) tilakoidokra különül. 

A magasabbrendű növényekben a kloroplasztiszok egy strukturálatlan plasztisz-képződményből, a 

proplasztiszból jönnek létre. A proplasztisz további fejlődése attól függ, hogy az illető növényi rész fényben 

vagy sötétben van-e. Fényben a proplasztisz folyamatos belső differenciálódás réven kloroplasztisszá alakul. 

Sötétben is elindul a proplasztisz differenciálódása, azonban egy másik irányban halad és végül egy jellegzetes 

belső szerkezetű képződmény, az etioplasztisz (vagy etioplaszt) jön létre. Ennek belsejében egy speciális 

háromdimenziós csőrendszer található, az ún. prolamelláris test. Fény hatására a prolamelláris test csövecskéi 

feldarabolódnak és tilakoidokká szerveződnek, miközben bennük intenzív klorofill- és membránszintézis zajlik 

le. Ezt a komplex folyamatsort zöldülésnek nevezzük. A zöldülés egyik legfontosabb lépése a klorofill-a és -b 

molekulák szintézise. Ismeretes, hogy a csírázástól kezdődően sötétben tartott (etiolált) növények nem zöldek, 

hanem sárgásfehérek. Ennek az az oka, hogy bennük (pontosabban az etioplasztiszaikban) nincs klorofill, 

hanem annak előfutárai, a protoklorofillok és a fitol-mentes protoklorofillidek fordulnak elő. Ezek sárga színű 

pigmentek, és enzimatikus átalakulások sorozatán keresztül alakulnak először klorofill-a-vá, majd klorofill-b-vé. 

Ezen enzimatikus lépések közül több is abszolút fényigényes, azaz fény hiányában nem megy végbe. 

A nem zöld plasztiszok közé a kromoplasztiszok és a leukoplasztiszok tartoznak. Előbbiek a kloroplasztiszok 

lebomlási és átalakulási termékei, jellemző színanyagaik a különféle karotinoidok (pl. paradicsomban a likopin). 

A leukoplasztiszok raktározásra módosult plasztiszok, melyek között többféle anyag raktározására képes 

fajtákat tudunk elkülöníteni. A fehérje-raktározásra módosult plasztiszok a proteinoplasztok. Szénhidrát-

raktározásra módosultak az amiloplasztok, lipid-raktározásra pedig az elaioplasztok. 

9. A kloroplasztisz felépítése magasabbrendű 
növényekben 

A magasabbrendű növények sejtjeiben a kloroplasztiszt egy boríték (envelope) határolja, mely két membránból 

áll. A két membrán egymással nem érintkezik, és mind a lipid-összetétel, mind pedig a transzport-sajátosságok 

tekintetében különböznek egymástól. A borítékon belül helyezkedik el a kloroplasztisz belső állománya, amit 

sztrómaállománynak, vagy sztrómának nevezünk. Itt mennek végbe a fotoszintézis ún. sötét-szakasza, azaz a 

cukor-bioszintézis enzimatikus lépései. Ugyanitt található a kloroplasztisz cirkuláris DNS-e és a riboszómák is. 

A sztrómaállományba ágyazódik a kloroplasztisz belső membránrendszere, a tilakoidrendszer. Ez 

magasabbrendűekben általában két típusú tilakoidra, a magányos sztróma-lamellákra és az egymással 

összetapadó gránumokra különül (14-15. ábrák). 
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15. ábra 
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Vannak azonban kivételek, pl. a kukorica (Zea mays) edénynyalábjait körülvevő, ún. nyalábhüvely-sejtekben a 

plasztiszok strukturálisan és funkcionálisan egyaránt redukáltak, bennük csak sztrómalamellák fordulnak elő. 

A tilakoidmembrán finomszerkezetének felderítésére folytatott vizsgálatok kimutatták, hogy ezek a membránok 

sok vonatkozásban eltérnek a többi ismert biológiai membrán sajátságaitól. Egyik legfontosabb különbség a 

tilakoid-membránok sajátos lipid- és zsírsav-összetételéből adódik. Ezekben a membránokban ugyanis 

foszfolipidek helyett döntő többségben galaktolipideket találunk, monogalaktozil-digliceridet (MGDG) és 

digalaktozil-digliceridet (DGDG). A foszfolipidek közül főleg foszfatidil-glicerin fordul elő jelentősebb 

mennyiségben. A lipidekben előforduló zsírsavak képezik a másik fontos különbséget, a tilakoidmembrán 

lipidjeiben ugyanis dominálnak a többszörösen telítetlen zsírsavak, mindenekelőtt a linolénsav (18:3) és a 

linolsav (18:2). Mint azt a membránokról szóló fejezetben megtárgyaltuk, a telítetlen kettőskötések fokozzák a 

membrán fluiditását. Ennek megfelelően a sajátos zsírsav-összetétel miatt a tilakoid-membránok a kifejezetten 

fluid membránok közé tartoznak. Ennek számos fontos vonatkozása van a fotoszintézis fényigényes 

szakaszában, ami tulajdonképpen egy integrált membránfolyamat. 

A tilakoidmembrán lipidrégiójába ágyazódva helyezkednek el a membránfehérjék, amelyek közé a klorofill-

fehérje komplexek, a vízbontó rendszer (Mn-tartalmú komplex enzimrendszer) tagjai, az elektron-transzportlánc 

komponensei (plasztokinon, citokróm komplex, stb.) és az ATP szintézisét végző ATP-szintáz tartozik. A 

klorofill-fehérje komplexek a fotoszintézis egyik leglényegesebb komponensei. Szigorú értelemben véve két 

különböző jellegű fehérje tartozik ide, egyrészt a fotokémiai rendszerek vagy fotoszisztémák klorofill-fehérje 

komplexei, másrészt a fény-begyűjtő klorofill-fehérje komplex (Light-Harvesting Chlorophyll-Protein complex, 

LHCP). A fotoszisztémákban történik meg a fényenergia összegyűjtése és megy végbe a fotokémiai 

alapfolyamat, míg az LHCP feladata a gránumlamellák összetartása és a gerjesztési energia eloszlásának 

optimalizálása. 

A fotoszintézisben két fényreakció megy végbe, melyeket fizikailag is elkülöníthető két klorofill-fehérje 

komplex katalizál. Ezekben a klorofill-fehérje komplexekben történik meg a fotoszintetikusan aktív fény 

elnyelése és a primer fotokémiai folyamat. A fény egy speciális klorofill-molekulához, az ún. reakciócentrum 

klorofillhoz jut és ott elnyelődik. A fény elnyelését követően a klorofill-molekula gerjesztett állapotba kerül, 

azaz egyik elektronja egy, az atommagtól távolabbi pályára ugrik, ahol az atommag vonzóhatása kevésbé 

érvényesül és így az elektron könnyebben el tud szakadni, és egy közelben levő akceptormolekulára kerül. A 

klorofill-molekulában keletkező elektron-hiány úgy pótlódik, hogy egy közelben levő donor-molekuláról egy 

szabad elektron kerül át az elektron-hiányos klorofillra. Ily módon a klorofill változatlan formában marad, 

mégis létrejött egy donor-akceptor pár, ami a fotokémiai folyamat alapja. 

A két fényreakció más-más hullámhosszú fénnyel működik, és más a szerepe is. Az első fényreakció során a 

NADP+ redukciója történik meg, amit az 1. fotokémiai rendszer (PS1) klorofill-fehérje komplexe végez. A 

második fényreakció során a víz bontására és abból elektron eltávolítására kerül sor a második fotokémiai 

rendszer (PS2) klorofill-fehérje komplexének tevékenysége révén. Az LHCP elsősorban a gránumok 

összetapadó régiójában fordul elő és döntő szerepe van a gránumlamellák összetartásában. Az LHCP-ben 

található klorofill-molekulák ugyancsak elnyelik a fényt, azonban az LHCP-ben nincs reakciócentrum klorofill, 

funkciója nem a fotokémiai folyamat beindítása. Az LHCP speciális kiegyenlítő funkciót tölt be. 

Olyan megvilágítási viszonyok esetén, amikor egyik fotokémiai rendszer több fényenergiához jut, mint a másik, 

az energiában gazdagabb fotoszisztéma károsodhat és előbb-utóbb a fotoszintézis egész folyamatsora leáll. 

Ennek elkerülésére a fotoszintézis zavartalanságának fenntartásához szükség van a két fotokémiai rendszer 

közötti energia-különbség kiegyenlítésére. Ezt a létfontosságú funkciót végzi az LHCP. Az LHCP-molekulák a 

gránum-tilakoidok integráns fehérjéi, melyek felületén negatív töltések találhatók. Normális körülmények között 

ezekhez a negatív töltésekhez elektrosztatikusan Mg2+-ionok kapcsolódnak úgy, hogy két vegyértékükkel két 

szomszédos gránum-lamella LHCP-molekuláját kötik össze. Tulajdonképpen ez az ionikus kölcsönhatás 

biztosítja a gránumok hosszútávú egymáshoz tapadását. 

Amikor az egyik fotokémiai rendszer több fényenergiát abszorbeál, mint a másik, ez az egyensúlytalanság 

egyfajta alarm-szignálként szolgál a kloroplasztiszban és egy reakció-sorozatot indít be. Ennek eredményeként 

LHCP-specifikus kinázok aktiválódnak, és foszforilálni kezdik az LHCP molekulákat. A foszforiláció során 

negatív töltésű foszfátcsoportok rakódnak az LHCP-molekulákra, így azokon több lesz a negatív töltés, ami 

felborítja a Mg2+-ionok és az LHCP-molekulák közötti elektrosztatikus egyensúlyt. Emiatt a szomszédos 

gránum-lamellákban levő LHCP-molekulák közötti kapcsolat lazul, és így az LHCP-molekulák elmozdulhatnak 

a tilakoidmembránban. Ez kulcsfontosságú mozzanat a gerjesztési energia eloszlásának kiegyenlítése 

szempontjából. A membránban szabadon elmozduló LHCP-molekulák ugyanis fizikailag asszociálódnak az 

energiában szegényebb fotoszisztémával és átadják neki fényenergiájukat. Az egyensúly helyreállása után az 
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alarm-reakció leáll és ezzel párhuzamosan LHCP-specifikus foszfatázok aktiválódnak, amelyek lehasítják az 

extra foszfátcsoportokat az LHCP-molekulákról, így az eredeti elektrosztatikus “status quo” helyreáll (16-19. 

ábrák). 

 

16. ábra 
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17. ábra 

 

18. ábra 

 

19. ábra 
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A tilakoidmembránok kétségkívül legkarakterisztikusabb komponensei a fotoszintetikus pigmentek, amelyek 

közül jól ismert komponensek a klorofillok, kevésbé jól ismert, de ugyancsak igen fontos komponensek a 

különböző karotinoid-típusú pigmentek. A pigmentek nem szabadon, hanem fehérjéhez kötött formában 

fordulnak elő a tilakoidmembránban. Többféle klorofillt ismerünk, amelyek mindannyian Mg-tartalmú 

pirrolgyűrűből állnak, melyhez egy 20-szénatomos alkohol, a fitol kapcsolódik észteresítő komponensként (20. 

ábra). 

 

20. ábra 
Az egyes klorofillok közötti különbséget a pirrolgyűrű oldalláncainak szerkezetbeli eltérése okozza. A 

különböző klorofillokat az ABC betűivel jelölik, így létezik klorofill-a, -b, -c és -d. Magasabbrendű 

növényekben csak klorofill-a és -b fordul elő, klorofill-c és -d csak alacsonyabbrendű algákban található. A 

magasabbrendű növények kloroplasztiszaiban a klorofill-a és -b nem ugyanakkora mennyiségben van jelen, 

általában 3-szor annyi a klorofill-a, mint a klorofill-b. 

A klorofill-molekulák zöld színe abból adódik, hogy kék és vörös fényt nyelnek el, a látható spektrum zöld 

tartománya az, amelyből a legkevesebb fényt abszorbeálják. A fény elnyelését követően a klorofill-molekulák 

gerjesztett állapotba kerülnek, amelynek lecsengésére több lehetőség jöhet számításba. 

1. Lehetőség van a gerjesztési energia (sugárzásmentes) átadására egy szomszédos klorofill-molekulának. Ez a 

folyamat megy végbe az ún. antenna-rendszerben, azaz a klorofill-molekulák döntő részében. 

2. Az antenna-rendszer csúcsán található reakciócentrum-klorofillokban a gerjesztési energia 

töltésszétválasztást hoz létre, létrejön egy primer elektron donor-akceptor pár és ezzel megindul a 

fotoszintetikus elektron-transzport. 

3. A gerjesztési energia egy része hővé alakulhat. 

4. A klorofill-molekulák jelentős része az elnyelt fényenergiát visszasugározza, ezt a jelenséget 

fluoreszcenciának nevezzük. A klorofill-molekulák vörös fényt bocsátanak ki, amelynek intenzitása a 

fotoszintetikus folyamat hatékonyságával fordított arányban álló paraméter: minél intenzívebb a 

fotoszintézis, annál inkább az energiaátadásra és a fotokémiai reakcióra fordítódik a gerjesztési energia és 

annál kevésbé a fluoreszcenciára. A klorofill fluoreszcenciája fontos védekező-mechanizmus, egy lehetőség 

arra, hogy a gerjesztett állapot akkor is le tudjon csengeni, amikor valamilyen oknál fogva az energiaátadás 
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vagy a fotokémiai folyamat gátolt. A klorofill fluoreszcenciája emiatt a fotoszintetikus aktivitás 

nyomonkövetésének egyik jól tanulmányozható, megbízható paramétere, amelyet napjainkban széles körben 

felhasználnak. Segítségével többek között a fotoszintetizáló apparátus épsége és működőképessége 

tanulmányozható, de a módszer alkalmas gyomirtószerek hatékonyságának és növényfajok stressztűrő-

képességének vizsgálatára is. 

A karotinoid-típusú festékek közé karotinok és xantofillok tartoznak. Ezek 40 szénatomos poli-izoprén 

vegyületek, amelyek konjugált kettőskötéseket tartalmaznak. A xantofillok oxigén-tartalmú karotin-

származékok. A karotinoidok funkciói közé tartozik a fényelnyelés, az energiaátadás és a védőfunkció. A 

karotinoidok maguk is pigmentek, tehát elnyelnek fénykvantumokat. Színük (és így abszorpciós színképük) 

alapján olyan hullámhosszú fényt nyelnek el, amit a klorofillok nem, és az általuk abszorbeált fényenergiát 

átadhatják a klorofilloknak. Szükség esetén azonban át is vehetik a gerjesztett klorofill-molekulák energiáját, 

ezzel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a klorofillok gerjesztett állapota lecsengjen és ne okozzon 

maradandó károsodást. 

A fotoszintézis folyamatát szokás két élesen különálló szakaszra osztani, az ún. fényszakaszra és a 

sötétszakaszra. A fényszakasz tulajdonképpen egy integrált membránfolyamat, a sötétszakasz pedig a 

sztrómában oldott enzimfehérjék működésének eredménye. A fényszakasz lényege az ATP és a NADPH 

szintézise fotonok energiájának terhére, míg a sötétszakaszban a cukor-bioszintézis enzimatikus lépései zajlanak 

le a fényszakaszban megtermelődött ATP és NADPH felhasználásával (21. ábra). 

 

21. ábra 

Az egész fotoszintetikus "nagyüzem" a fényenergia csapdázásával indul. A fotoszintetikus pigmentek ebben 

döntő szerepet játszanak. Az egyes fotokémiai rendszerekben a pigmentek között jellegzetes munkamegosztás 

figyelhető meg: a gerjesztési energia felvételét a klorofillok milliói végzik, ezeket szokás "antenna-

pigmenteknek" vagy "antenna-klorofilloknak" nevezni. Az általuk abszorbeált fényenergia vándorol a 

pigmentrendszerben és egy kitüntetett klorofillmolekulához, az ún. reakciócentrumhoz jut. A reakciócentrumok 

a fotokémiai reakció helyszínei, ahonnan a fényenergia tovább már nem adódik, hanem fotokémiai folyamat 

elindítására fordítódik és így hasznosul. A fotokémiai reakció eredményeként töltés-szétválasztás megy végbe és 

egy elektron-donor-akceptor pár keletkezik. A reakciócentrum-klorofillról ilymódon leszakadt elektron belép az 

elektron-transzportláncba és továbbszállítódik a NADP+ felé. A NADPH/NADP+ rendszer redoxpotenciálja -340 

mV, azaz igen nagy negatív érték. Mivel az elektron önmagától mindig csak negatívabb redox-potenciálú 
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komponensről pozitívabb redox-potenciálú komponens felé mozog és sohasem az ellenkező irányban, 

beláthatjuk, hogy ilyen negatív (-340 mV-os) redox-potenciál felé mozgatni elektronokat hallatlanul energia-

igényes dolog. A fotonok energiája ezt teszi lehetővé. 

A fotoszintézis során tulajdonképpen ugyanaz az elektródfolyamat megy végbe, mint amit a mitokondriumok 

bioenergetikájánál megtárgyaltunk, egyetlen nagy különbséggel: ellenkező irányban. Itt az O2-elektród +820 

mV-os redox-potenciáljáról kell az elektronokat "felvinni" a NADPH/NADP+ rendszer -340 mV-os redox-

potenciáljára. Ez a +1160 mV olyan tetemes redoxpotenciál-különbség, hogy lekűzdéséhez egyetlen (látható 

hullámhossz-tartományba tartozó) foton energiája nem is elégséges, így két fényreakció és az azokat végző két 

sorbakapcsolt fotokémiai rendszer gondoskodik a folyamat energetikai hátteréről. 

Mindkét fotokémiai rendszerben a foton energiája egy-egy kitüntetett klorofillmolekula (reakciócentrum) 

gerjesztésére hasznosítódik. A 2. fotokémiai rendszer (PS II) által abszorbeált (elnyelt) foton energiája a víz 

bontására hasznosítódik, melyből a tulajdonképpeni hasznos termék az elektron és a proton. Az elektron pótolja 

a gerjesztés és az azt követő töltés-szétválasztás miatt a reakciócentrum-klorofillról eltávozott elektront, a 

proton pedig átjut a gránum-tilakoid membránján, és bekerül annak belső kompartmentjébe (lumenébe). Itt a 

protonok felhalmozódása teremti meg azt az elektrokémiai potenciálkülönbséget ( ), amely az ATP 

szintézisére felhasználódhat. A víz bontásának harmadik terméke, az oxigén, a fotoszintézis szempontjából nem 

hasznosul, a folyamat mellékterméke. 

Az abszorbeált fénykvantum hatására a 2. fotokémiai rendszer reakciócentrum-klorofilljáról leváló elektronok 

redox-potenciálja az oxigén-elektród +820 mV-os redox-potenciáljáról kb. 0 mV-ra "emelkedik". Ez az érték 

már kellően „negatív” ahhoz, hogy ennél pozitívabb redox-potenciálú komponensek számára elektron-donorként 

funkcionáljon. Az innen elinduló elektront egyre pozitívabb redox-potenciálú tagok veszik át és adják tovább. 

Az elektrontraszport-lánc komponensei, a plasztokinon, plasztocianin és citokrómok egyre pozitívabb redox-

potenciáljuk alapján “állnak sorban” és átveszik az elektront a sorban előttük álló, negatívabb redox-potenciálú 

tagtól, majd átadják azt a sorban utánuk álló, pozitívab redox-potenciálú komponensnek. Így jut el az elektron az 

1. fotokémiai rendszer (PS I) reakciócentrum-klorofilljához. Itt egy újabb foton elnyelése történik meg, és az 

elektrontranszport-lánc “felugrik” a –400 mV körüli hallatlanul negatív értékre, ahonnan további 

elektrontranszport-komponenseken keresztül (pl. ferredoxin) a NADP+-ra kerül az elektron. Az elektron és a 

közegben jelenlevő proton jelenlétében a NADP+-ből NADPH lesz, ami a fényszakasz egyik terméke. 

A fényszakasz másik terméke, az ATP, a mitokondriumban lezajló foszforilációhoz nagyon hasonlóan, 

kemiozmotikus úton szintetizálódik. A kloroplasztiszban is a H+ ionok elektrokémiai potenciál-különbsége 

szolgáltatja az ATP szintézisének energetikai fedezetét. A döntő különbség az, hogy a kloroplasztiszban 

végbemenő ATP-szintézis nem kötődik oxigén felhasználásához, de itt is az intramembrán elektron-transzport 

és az ehhez kapcsolódó transzmembrán proton-pumpálás képezi a folyamat két lényegi összetevőjét. Az 

elektronok forrása a víz és a fényenergia az, ami az elektronokat kellően magas (nagy negatív számértékű) 

redox-potenciálra emeli. Innen az elektronok az elektrontranszport-láncon keresztül energetikailag “hegyről 

lefelé” vándorolnak a tolakoidmembránban levő komponenseken keresztül, és a lánc bizonyos tagjai közötti 

redox-potenciál-különbség terhére H+ ionok pumpálódnak keresztül a gránum-tilakoidok membránján. A 

protonok mindig a gránum-tilakoid által körülzárt tér (lumen) belseje felé pumpálódnak, így a gránum-membrán 

két oldalán is, csakúgy, mint a mitokondrium belső membránja esetén, jelentős H+ elektrokémiai potenciál-

különbség alakul ki. Ennek terhére a membránban jelenlevő ATP-szintáz ADP-ből és szervetlen foszfátból 

ATP-t szintetizál. Ez a foszforilációs reakció nem oxigént igényel, hanem fényt, ezért fotofoszforilációnak is 

nevezik. A kloroplasztisz energianyerését a 22. ábrán foglaljuk össze. 
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22. ábra 

10. Fermentáció (erjesztés vagy erjedés) 

Fermentáció (erjesztés vagy erjedés) A kemiozmotikus energianyerés mellett a másik fontos ATP-szintetizáló 

mechanizmus a fermentáció, amelyben szubsztrát-szintű foszforiláció (lásd korábban) történik. A glikolízisben a 

glukóz-piruvát átalakulás során a már korábban említett 2 lépésben szintetizálódik az ATP, emellett 2 molekula 

NAD redukciója is bekövetkezik, azaz 2 HADH + H+ termelődik. Ez további energia forrása, hiszen a NADH 

által szállított protonok és elektronok a mitokondriumba kerülve további ATP-molekulák szintézisét indítják be. 

A cukrok anyagcseréje a piruváttal azonban nem fejeződik be, sőt a piruvát további fontos lépések 

kiindulópontja. A mitokondriumban (oxigén jelenlétében) a piruvát dehidrogenáz alakítja tovább a piruvátot 

acetil-CoA-vá, amelyről a citrát-körben további H-atomok hasadnak le, kerülnek rá H-szállító koenzimekre és 

eredményeznek további ATP molekulákat a terminális oxidáció és a hozzá kapcsolt oxidatív foszforiláció révén. 

Az energiatermelésen kívül ez a mechanizmus a NADH oxidációját is szolgálja, azaz felszabadítja a redukált H-

szállító koenzimeket és lehetővé teszi számukra, hogy újabb H atomokat tudjanak felvenni. A NADH oxidálása 

minden sejt számára alapvető fontosságú, így azokban a sejtekben, amelyek alkalmazkodtak az oxigén-mentes 

körülményekhez, alternatív elektron-akceptorok vesznek részt a NADH oxidálásában. Ezen folyamatok 

legismertebb képviselői a fermentáció során lezajló rekciók, amelyekben piruvátból tejsav, illetve alkohol 

termelődik, közben gondoskodva a NADH oxidálásáról. 
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23. ábra 
Végezetül, a hidrogenoszómában nem NAD, hanem ferredoxin szerepel elektron-akceptorként, és a redukált 

ferredoxin oxidálását a hidrogenáz végzi. A mitokondriummal, illetve hidrogenoszómával rendelkező sejtek 

energianyerését a 24-25., illetve 26. ábrákon foglaljuk össze (24-26. ábra). 
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24. ábra 

 

25. ábra 

 

26. ábra 
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11. A kemiozmotikus ATP-szintézis evolúciója 

Mint láttuk azt az első sejtről (LUCA) szóló fejezetben, az elektrontranszporthoz, proton-pumpáláshoz és proton 

elektrokémiai potenciálkülönbséghez kapcsolt ATP-szintézis már jelen lehetett a Föld korai körülményei között. 

A H+ grádienset a korai sejtek már hasznosíthatták molekulák transzportjára is az ATP szintézise mellett. Az 

Archeák közé tartozó sótűrő Halobaktériumok rendelkeznek egy olyan fehérjével a membránjukban, amely egy 

fény-indukált proton-pumpa, a foton energiáját protonok membránon keresztüli pumpálásásra, azaz 

elektrokémiai potenciálkülönbség generálására használják fel. A membránban elhelyezkedő ATP-szintáz pedig 

ezt a potenciál-különbséget ATP szintézisben realizálja. A bakteriorodopszin kromofórja az all-trans retinál, 

amely a foton elnyelését követően ledisszociál a fehérjéről (opszin), amely aktív konformációt vesz fel és 

proton-pumpaként működik (27-29. ábrák). 

 

27. ábra 
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28. ábra 

 

29. ábra 
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Érdemes megemlíteni, hogy a Halobaktériumok rendelkeznek egy másik típusú fényérzékeny fehérjével 

(érzékelő rodopszin), amely orientációs szignálként hat a baktériumsejtek számára. Abban az esetben, ha a 

„kedvező” fény fotonjai érkeznek a kromofórra, a baktérium a fény irányában fog úszni, ellenkező esetben pedig 

a fényforrással ellentétes irányban. Mindez azért lehetséges, mert ezekben a sejtekben a fény észlelését6 

követően egy szignalizációs rendszer indul be, amely a rodopszinból a bakteriális ostor felé továbbítja a szignált. 

Az úszás irányának megváltoztatását az ostort mozgató rotor forgási irányának megváltozásával éri el a 

baktérium (30. ábra). 

 

30. ábra 

12. A 14. fejezet kérdései 

1. Miért előnyös a biológiában a Gibbs-féle szabadentalpia használata? 

2. Mi a kémiai potenciál definíciója és miért alapvető ez a paraméter a sejtbiológiában? 

3. Mitől függ egy anyag kémiai potenciálja? 

4. Energetikailag miért lenne kedvezőtlen, ha egy élő rendszer oxidálná (elégetné) a cukormolekula 

szénatomjait? 

5. Miért mondjuk azt, hogy az élő rendszerek tartós egyensúlytalanságot tartanak fenn a környezetükkel? 

6. Mi az elektronátmeneti energia és hogyan lehet munkavégzésre fordítani? 

7. A mitokondriális és a fotoszintetikus elektrontranszport-láncban hogyan érvényesül az elektronátmeneti 

energia? 

8. Miért mondhatjuk, hogy a hidrogén-szállító koenzimek energiagyártók? 

9. Miért nyerünk a zsírokból több energiát, mint a szénhidrátokból? 

10. Melyik tudós nevéhez fűződik a kemiozmotikus energianyerés mechanizmusának felfedezése? 



 A biológiai energianyerés lényege 

(Laskay Gábor) 
 

 276  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. Mire használják az aerob szervezetek az oxigént? 

12. Mi a különbség a légzés és a fotoszintézis között? 

13. Mi az azonosság a légzés és a fotoszintézis között? 

14. Mi az anaerob respiráció lényege? 

15. Mi a fermentáció lényege? 
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15. fejezet - Mitokondriumból és 
kloroplasztiszból kiinduló retrodrád 
szignalizáció (Laskay Gábor) 

1. Az anterográd szignalizáció 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló fejezetben láttuk, hogy a horizontális géntranszfer következtében mind a 

mitokondrium, mind a kloroplasztisz génállományának (organelláris genom) jelentős része átkerült a 

„gazdasejt” genomjába (nukleáris genom), amely a sikeres szimbiózist követően a központi irányító és 

információ-tároló funkciót egyaránt ellátja. Ennél fogva az organelláris fehérjék jelentős része a nukleáris 

genomban kódolódik, ott íródik át mRNS-sé, és citoplazmikus riboszómákon transzlálódik fehérjévé. Ezeknek a 

fehérjéknek be kell jutni az organellumokba, amelyre az evolúció során transzlokációs-mechanizmusok 

alakultak ki mind a mitokondriumban (Translocator of outer membrane: „Tim” és Translocator of outer 

membrane „Tom”), mind a kloroplasztiszban (Translocator of outer chloroplast membrane „Toc” és 

Translocator of inner chloroplast membrane „Tic”). Ezek evolúciósan egymástól függetlenül jöttek létre, de 

hasonlóan működnek. A két organellumban működő mechanizmusok közös sajátossága, hogy a transzlokálandó 

fehérje egy szignál-szekvenciával együtt érkezik az organellum külső membránjához egy citoplazmikus 

riboszómáról, és ezt a szignál-szekvenciát egy speciális felismerő fehérje felismeri. Ezt követően a külső 

membrán transzlokációs komplexe addig diffundál a külső membrán síkjában, amíg egy síkba nem kerül a belső 

membrán transzlokációs komplexével, majd chaperonok és ATP közvetítésével a fehérje egyszerre hatol át 

mindkét membránon (1. ábra). 

 

1. ábra 

A sejten belüli üzenetküldés (szignalizáció) iránya tehát normális körülmények között a sejmagtól a periféria 

felé (a nukleáris genomból az organellumok felé) mutat. Ezt a típusú üzenetküldést anterográd szignalizációnak 

nevezzük, és legfontosabb feladata a saját genommal rendelkező organellumok működőképességének biztosítása 

és fenntartása. Az egyes organelláris fehérjék többször több alegységből épülnek fel, és előfordul, hogy ezek az 
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összetett fehérjék genetikai „kimérák”, azaz különböző alegységeik különböző genomikus eredetűek. Ennek 

egyik legnevezetesebb példája a (C3-as növényekben a) kloroplasztisz egyik legfontosabb enzimének, a ribulóz-

bifoszfát-karboxiláznak (RUBISCO) az esete. Ennek a nagyobbik alegysége (Large Subunit, LS) a 

kloroplasztisz genomban kódolódik és kloroplasztikus riboszómákon transzlálódik, a kisebb alegység (Small 

Subunit, SS) viszont a nukleáris genomban kódolódik és citoplazmikus riboszómákon transzlálódik. Mindez 

lehetőséget ad a két komponens arányának mindenkori optimális szabályozására. Ha ugyanis a nagyobb 

alegységből termelődik több, akkor a „felesleg” a kloroplasztiszon belül represszálja a további fehérjeszintézist 

(negatív „feedback”). Ha viszont a nukleáris genomban kódolt kisebb alegységből termelődik több, akkor ez 

transzlációs aktivátorként indukálni tudja az organelláris kódolású nagyobb alegység expresszióját 

 

2. ábra 

 

Az anterográd szignalizáció szép pédája: a RUBISCO alegységeinek összeállása. 

 

A transzkripciós faktorok és az enhancer szekvencia működése 

 

Az 1 receptor - 3 szignalizációs útvonal szemléltetése 

 

A MAP-kináz szignalizációs kaszkád működése 

 

Az enhancer szekvencia közelébe kerülő gén up-regulációja reciprok kromoszóma-transzlokációt követően 



 Mitokondriumból és 

kloroplasztiszból kiinduló retrodrád 

szignalizáció (Laskay Gábor) 

 

 279  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Mitokondrium-sejtmag retrográd szignalizáció 
élesztőben 

Saccharomyces cerevisiae élesztőgombában figyelték meg, hogy mitokondriális defektust követően módosul a 

nukleáris génexpresszió. Az élesztők képesek az anyagcseréjüket az oxigén-koncentráció függvényében aerob, 

illetve fermentatív útvonalra irányítani, így esetükben a mitokondriális funkció részleges vagy teljes kiesése 

nem az ATP-utánpótlás kimaradását jelenti, mint egy kizárólag aerob metabolizmussal működő sejtben. Az 

élesztőben a mitokondrium károsodása a sejt számára elsősorban glutaminsav (glutamát)-hiányt jelent, mert van 

két pont, ahol a mitokondriális elektron-transzport és a citrát-ciklus összekapcsolódik: 1/a NADH (I. komplex) 

és 2/ az ubikinon (II. komplex). Az ubikinon egy kinon-szerkezetű elektron-akceptor, amely két elektron és két 

proton felvételére és továbbadására képes. Az ubikinonhoz csatlakoznak a citrát ciklusban a borostyánkősav 

(szukcinát) dehidrogenzéséből keletkezett H-atomok. Ha tehát az elektrontranszport-lánc gátolt, akkor egyrészt 

a NADH-ból nem érkeznek elektronok és protonok a mitokondriumhoz, másrészt a szukcinátból érkező H-ek 

nem tudnak becsatlakozni az elektrontranszport-láncba, tehát a citrát-ciklus is le fog állni. Ha viszont leáll a 

citrát-ciklus, akkor nem termelődik glutaminsav, és ez az élesztő számára a fő probléma. A glutaminsav (Glu) 

ugyanis az az aminosav, amely központi helyet foglal el a többi N-tartalmú aminosav bioszintézisében. Emiatt 

az élesztőben a mitokondrális defektust követően a sejtmagban azon gének expressziója indul be, amelyek a 

mitokondriumban helyreállítják a glutamát-szintézist. A Glu bioszintézisének kulcsmolekulája az α-keto-

glutársav (αKG), tehát kézenfekvő, hogy Glu-hiány esetén többek között aktiválódnak az αKG-t előállító 

mechanizmusok. Ha több αKG-ra van szükség, akkor a sejt többfrontos kűzdelmet indít ennek az érdekében: 

egyrészt up-regulálja mindazokat a mitokondriális enzimeket, amelyek az αKG-szintet növelik, másrészt 

elősegíti a prekurzorok (pl. citrát) termelődését a peroxiszómában és transzportját a mitokondriumba, 

harmadrészt stimulálja az elkészült αKG kijutását a citoplazmába. Mindezek alapján könnyen felvázolhatjuk, 

hogy melyek azok a gének, amelyek up-regulálódnak a mitokondriális defektust követő retrográd szignalizáció 

során: 1/ az αKG citrát-ciklusban történő termelődését irányító gének (citrát szintáz (CIT), akonitáz (AKO), és 

izocitrát dehidrogenáz (IDH), amelyek termékei három lépésben alakítják át az oxálecetsavat αKG-vá, 2/ a 

peroxiszómában termelődött citrát MK-ba történő transzportjáért felelős citrát transzfer protein génje (CTP), és 

3/ az αKG-at a mitokondriumból a citoplazmába átjuttató transzporter génje (oxidikarbonsav transzporter: 

ODC). Emellett up-regulálódik a piruvát karboxiláz is, amely a piruvátot nem acetil-CoA-vá alakítja át (ami a 

piruvát dehidrogenáz működésének eredménye), hanem közvetlenül oxálecetsavvá, ami beléphet a citrátkörbe és 

további αKG molekulák prekurzora lehet. A citoplazmába kijutott αKG-ból a glutamát dehidrogenáz, vagy 

glutamin felhasználásával a glutamát szintáz készíti el a hőn áhított glutamátot. 

A retrográd szignalizáció génjei (RTG) három fehérjét kódolnak (Rtg1, Rtg2 és Rtg3), amelyek részint 

foszforilácós mechanizmussal, részint fehérje-fehérje kölcsönhatáson keresztül juttatják el a szignált a 

sejtmagba. 
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3.ábra 
Közülük az Rtg1 és Rtg3 játszik effektor szerepet, mivel transzkripciós faktorok, amelyek megfelelő stimulusra 

belépnek a sejtmagba és elindítják a CIT1 gén átírását, 
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4. ábra 
míg az Rtg2 a szignalizációs lánc egyik korábbi komponense. Alapállapotban (RTG szignalizáció kikapcsolva) 

az Rtg1 és Rtg3 transzkripciós faktorok dimerizálódva „szunnyadnak” a citoplazmában, méghozzá úgy, hogy az 

Rtg3 jelentős mértékben foszforilálódva van (3 vagy 4 P-csoport). Ugyanekkor, ha az SPS aminosav-szenzor 

normális glutamát-szintet érzékel, gátolja az Rtg2 „főkapcsolót” (5. ábra). 

 

5. ábra 
A rendszer akkor lép működésbe, amikor a citoplazmában kószáló SPS észleli a glutamát-hiányt, és emiatt 

kevésbé fogja gátolni (azaz aktiválni fogja) az Rtg2 fehérjét. Az Rtg2 tehát működésbe lép, azaz megteszi a 

lépéseket az Rtg1 és Rtg3 aktiválására. Ehhez azonban még arra is szükség van, hogy a retrográd szignalizáció 

egyik negatív regulátorát, az Mks1 fehérjét magához kösse. Ez a foszforilált fehérje ugyanis normál 

körülmények között egy duplán foszforilált 14-3-3 fehérjéhez kötődik, amely interakció megakadályozza az 

Rtg1-Rtg3 dimer aktiválódását (5. ábra). A retrográd szignalizáció első lépésében egy foszfatáz aktiválódik, 

amely lehasítja a 14-3-3 fehérje P-csoportjait, amiatt az „elengedi” a hozzá asszociálódott Mks1 fehérjét, és 

egyszersmind felfüggeszti az Rtg1-Rtg3 dimer gátlását (6. ábra). 
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6. ábra 
Az aktiv Rtg2 kapcsolódik a szabaddá vált Mks1 fehérjéhez (kivonja őt a forgalomból), és ezzel megnyílik az út 

az Rtg1-Rtg3 dimer aktiválásához (7. ábra). 
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7. ábra 
Az aktiváció során további foszfatázok aktiválódnak, amelyek defoszforilálják az Rtg3-at, így az egész Rtg1-

Rtg3 dimer be tud kerülni a sejtmagba és ki tudja fejteni a transzkripciós faktor működését, azaz indukálni képes 

a retrográd válaszban szereplő effektor géneket (8. ábra). 

 

8. ábra 

 

Az Rtg szignalizációs kaszkád működése élesztőben 

3. Mitokondrium-sejtmag retrodrád szignalizáció 
Drosophilában 

Drosophilában leírtak 2 olyan mutánst, amelyek genotípusosan mitokondriális fehérjéket kódoló génekben 

defektívek, fenotípusosan pedig megrekednek a sejtosztódás G1/S pontjában. Ez azért különösen nagy 

jelentőségű, mert ez az első olyan eset, amikor egy celluláris folyamatot (sejtosztódás) egy sejtorganellum 

(mitokondrium) szabályoz. A két mutáns (Pdsw és CoVa) két jelentősen eltérő fenotípust mutatott. A Pdsv a 

normálisnál intenzívebb ROS-termeléssel, míg a CoVa mutáns a normálisnál alacsonyabb ATP-szinttel 

különbözött a vadtípustól. Kiderült, hogy a reciprok viszonyokban mindkét mutáns teljesen normális, azaz a 

Pdsw normális ATP-szinttel, a CoVa pedig normális ROS-szinttel rendelkezett. Kézenfekvőnek látszott tehát az 

a feltételezés, hogy a két mitokondrium-eredetű mutáció más-más szignalizációs utakon jut el a sejtmagba és 

blokkolja a sejtosztódást. 

Ezen potenciális különbségek felderítése céljából megvizsgálták mindkét mutánsban a ciklin E-szintet, amely 

ciklin specifikusan a G1/S átmeneti szakaszban éri el maximális mennyiségét normál körülmények között. 

Kiderült, hogy a CoVa a normálisnál jóval alacsonyabb ciklin E-szinttel rendelkezik, de a Pdws mutánsban a 

ciklin E-szint normális. Ez teljesen érthető és elfogadható a CoVa esetén, de nagyon meglepő a Pdsw esetén, 

tekintve, hogy az alacsony ciklin E-szint („down-regulation”) magyarázná meg igazán a G1/S blokkot. Tehát, 

valami más mechanizmus kell, hogy működjön a Pdsw mutánsban, ami annak ellenére megakadályozza a ciklin 

E funkcióját, hogy az fizikailag jelen van. Az egyik ilyen lehetőség az, hogy túltermelődik egy olyan gátló 
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fehérje (p27), amely specifikusan gátolja a ciklin E-CDK2 komplex kialakulását. A p27 fehérje egy ciklinE-

CDK2 inhibítor, amely szerepet játszik a sejtosztódás szabályozásában és a sejtosztódást szabályozó 

hatóanyagok hatásmechanizmusában. Az egyik ilyen faktor, pl., a TGFβ, epiteliális sejtekben leállítja az 

osztódást a p27 aktiválásán keresztül. Nem meglepő az sem, hogy a p27 mutált változatát mutatták ki emlős 

tumorokból. Kiderült, hogy a CoVa mutánsban a p27 expressziója normális szinten ment végbe, de a Pdsw 

mutánsban a gén expressziójának fokozódása („up-regulation”) történt meg. 

Az eddigi kísérletek tehát azzal az eredménnyel zárultak, hogy a CoVa mutánsban a ciklin E downreguációja, a 

Pdsw-ben pedig a p27 upregulációja felelős a G1/S blokk kialakulásáért. A következő kérdés az volt, hogy a 

Pdsw mutánsban megfigyelt szupraoptimális ROS szint tölthet-e be szignál-szerepet. Ennek vizsgálatára 

túltermeltették a katalázt kódoló gént mindkét mutáns vonalban. A kataláz a legfontosabb H2O2-t bontó enzim a 

sejtekben, amely által katalizált reakció: 2 H2O2 → 2 H2O + O2. Látható, hogy az enzim igen hatékonyan 

működik, hiszen egyetlen „ciklusban” 2 molekula H2O2 eliminációját valósítja meg. Emellett a kataláz 

rendelkezik az egyik legmagasabb átviteli számmal (turnover number), ami az aktív centrumra időegységenként 

eső átalakított molekulák számát jelenti. A gyakorlatban tehát egy molekula kataláz több millió H2O2 

eltüntetését végzi másodpercenként. A Pdsw mutánsban a kataláz overexpresszió a G1/S gátlás feloldását, azaz 

az S fázisba történő belépést eredményezte, míg a CoVa mutánsban a sejtek a G1 fázisban maradtak. Ez igen 

fontos bizonyíték volt arra, hogy a szabad gyökök (amelyekből származó hidrogén-peroxid eliminációját végzi a 

kataláz) a Pdsw mutánsban fontos szerepet játszanak a mitokondrium-sejtmag szignalizációban. 

Mivel a G1/S ellenőrzési pont egyik fontos regulátora a p53 fehérje, ezután azt vizsgálták, hogy a p53 

downregulációja hogyan változtatja meg a két mutáns viselkedését. Kiderült, hogy ez a beavatkozás a CoVa 

mutánsot lendíti át a G1/S ponton, míg hatástalan a Pdsw mutánsban. Ez a CoVa mutáció molekuláris 

felderítése szempontjából jó hír volt, de meg kellett találni azt a komponenst, ami a Pdsw mutánsban kiváltja a 

G1/S blokkot. Végigvizsgálták az összes olyan lehetőséget, amely elképzelhető egy ilyen szignalizációs útvonal 

részeként, és végül a JNK (c-Jun N-terminális kináz) downregulációjával sikerült elérni, hogy a Pdsw mutáns 

belépett az S fázisba, azaz a JNK ebben a mutánsban a mitokondrium-sejtmag szignalizációs útvonal egyik 

fontos komponense. A CoVa mutánsban ez a beavatkozás hatástalan maradt, tehát az a szignalizációs út nem a 

JNK-n keresztül halad. A JNK (c-Jun N-terminális kináz) a mitogén-aktivált protein kinázok egyik tagja, amely 

kötődik a c-Jun proto-onkogénhez, és foszforilálja a Ser63 és Ser73 pozíciókat annak transzkripcionális aktiváló 

doménjében. Kimutatták, hogy a JNK gyakran aktiválódik stresszhatásokra (pl. ROS). Végül kiderült, hogy a 

JNK target-fehérjéje a FoxO transzkripciós faktor (9. ábra). 
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9. ábra 
A Fox fehérjék az először Drosophilában leírt transzkripciós faktor-család tagjai, amelyek közös jellemzője egy 

80-100 aminosavból álló speciális struktúra, az ún. forkhead-box, amely a fehérje DNS-hez történő kötődését 

valósítja meg. Transzkripciós faktorok széles skálája tartozik a Fox fehérjék közé, amelyeket alcsoportokba 

sorolnak. A FoxO fehérje tehát a Forkhead box fehérjék O alcsoprtjába tartozik. A P alcsoportba tartozó egyik 

korábban világhírűvé vált Forkhead box fehérje a FoxP2. Összehasonlító humángenetikai vizsgálatok arra a 

következtetésre jutottak, hogy a FoxP2 fehérje megjelenése mintegy 200000 évvel ezelőtt az emberré válás 

során a nyelv kialakulásának egyik molekuláris determinánsa volt. Ma élő emberekben, pedig ennek a 

fehérjének mutáns változatát mutatták ki olyan betegekből, akiknek nyelvtanulási, grammatikai és hangképzési 

nehézségeik voltak. 

Mindezen kísérletei eredmények birtokában tehát felvázolható a két mutáció szignalizációs útvonala a 

mitokondriumból a sejtmagba Drosophilában. A Pdsw mutánsban a mitokondriális defektus szupraoptimális 

ROS termelésben mutatkozik meg, ami egy szignál molekula és aktiválja c-jun N-terminális kinázt (JNK), 

amely a FoxO transzkripciós faktoron keresztül aktiválja (upregulálja) a p27 fehérjét (egy ciklin E- CDK2 

inhibítort), amelynek szupraoptimális jelenlétében a funkcionális ciklinE-CDK kapcsolódás elmarad, tehát a 

sejtciklus a G1 fázisban megreked. A CoVa mutánsban a mitokondriális defektus szuboptimális ATP- és 

szupraoptimális AMP-szintekben mutatkozik meg. A megnövekedett AMP az a szignál-molekula, amelynek 

szupraoptimális szintje az AMP-függő protein kináz(ok) (AMPK) aktiválásához vezet. Az AMPK target-

fehérjéje a p53, amely a ciklin-E csökkenéséhez vezet, tehát a sejt ugyanúgy megreked a G1 fázisban, mint a 

Pdsw mutáció eredményeként (10. ábra). 

 

10. ábra 

E kísérletek igen fontos eredménye, hogy a mitokondrium-sejtmag retrográd szignalizációban mind a ROS, 

mind az AMP szignál-molekulák. A ROS szignál üzenete ez lehet: „nagy mennyiségben jelen vagyok, tehát már 

sok fehérje károsodását okoztam”. Az AMP-szignál üzenete ez lehet: „nagy mennyiségben jelen vagyok, tehát 

gond van az ATP-utánpótlással”. Feltehetően egy sérült mitokondriumban mindkét útvonal aktiválódik és vagy 

így, vagy úgy, de a sejtosztódás leállításához vezet. Ez igen fontos celluláris döntés, és a sejtnek lehetőséget ad 

egyrészt a ROS által károsított fehérjék kijavítására, másrészt a roppant ATP-igényes S és M fázisok mindaddig 

nem fognak elindulni, amíg az ATP-szintézisben bekövetkezett zavar helyre nem áll. 
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Mitokondrium – sejtmag retrográd szignalizációs kaszkádok Drosophilában 

4. Kloroplasztisz-sejtmag retrográd szignalizáció 

A kloroplasztiszból a sejtmag felé irányuló szignalizációra a kloroplasztisz biogenezis során tett megfigyelések 

irányították rá a figyelmet. Kiderült ugyanis, hogy bizonyos nukleáris gének expressziója csökken olyan 

sejtekben, amelyekben gátolt a kloroplasztisz kialakulása. Ezen gének közé tartozik pl. az Lhcb, azaz a PSII 

fény-begyűjtő (light-harvesting) klorofill-protein komplexét kódoló gén. Úgy tűnt tehát, hogy a nem 

megfelelően kifejlődött kloroplasztiszok „jeleznek” a sejtmag felé, aminek következtében nukleáris kódolású 

kloroplasztisz-fehérjék represszálódnak. A szignál forrásai között 3 lehetséges helyet tételeznek fel, de konkrét 

szignál-forrásként csak egyet sikerült azonosítani. Az egyik feltételezett forrás-hely a klorofill-bioszintézis, 

ennek gátlása ugyanis funkcióképtelen fotoszintetizáló apparátus kialakulásához vezet. Sikerült azonosítani a 

Mg protoporfirin IX-et, mint szignál-forrást. A másik feltételezett hely a karotinoid-bioszintézis gátlása, mivel a 

karotinok annyira fontos képviselői a tilakoid membránokban, hogy hiányukban fehér növények jönnek létre, a 

nagy fényintenzitás ugyanis a karotinoidok hiányában a klorofillok foto-oxidációját és kifakítását 

(photobleaching) okozza. Az e helyről kiinduló szignál pontos forrása még ismeretlen. A harmadik feltételezett 

hely a fotoszintetikus elektron-transzport, különösen annak redox-állapota. Csak spekulációkra tudunk 

hagyatkozni a szignál szóba jöhető forrását illetően: vannak, akik szerint a ROS, mások szerint a Ca2+, és 

feltehetőleg kinázok aktiválásán keresztül jut el e szignál a sejtmagba. 

A GUN mutánsok. A kloroplasztisz-sejtmag retrográd szignalizáció fontos mutánsai. Felfedezésük a karotinoid-

bioszintézis gátlószereinek genetikai hatásait vizsgáló kísérletek eredménye. Transzgénikus növényekben az 

Lhcb expresszióját kívánták nyomon követni, és erre azt a módszert választották, hogy a promóterhez 

hozzáfúzionáltak egy E. coli-ból származó β-glükuronidáz (GUS) gént. A GUS egy olyan enzim, amely 

specifikusan hasítja a glükuronidot (glükuronsav és egy másik molekula közötti glikozidos kötést), de 

növényekben nem fordul elő. Ez teszi lehetővé, hogy riporter-génként lehessen növényekben felhasználni és 

promóter-szakaszok aktiválódását lehessen vele tanulmányozni. A GUS riporter rendszerben egy olyan 

fluoreszkáló festéket használnak, amelyben egy glikozidos kötés található, és a kötés elhasítása fogja a festéket 

fluoreszkáló formává átalakítani. A fluoreszcencia megjelenéséhez tehát a glükuronid-szerű festékmolekula 

szubsztrát enzimatikus hasítása szükséges, ami a nem-fluoreszkáló (színtelen) változatot fluoreszkáló (színes) 

festékké alakítja. A GUS fehérje aktivitásából következtetnek tehát a gus gén expressziójára, amit az Lhcb 

promóteréhez fúzionáltattak. Ha a GUS jelen van, akkor a gus expresszálódik, tehát Lhcb is expresszálódik. 

Ezeket a transzgénikus növényeket mutagénekkel kezelték, és olyan mutánsokat kerestek, amelyek gus-t 

expresszálnak karotinoid-bioszintézis gátlók jelenlétében. Öt ilyen mutánst sikerült előállítani, amelyekben tehát 

annak ellenére expresszálódik az Lhcb, hogy a növények karotinoid-hiányosak. Mivel már korábban kimutatták, 

hogy a karotinoid-hiányos sejtekre az Lhcb expressziójának gátlása jellemző a KP állapota miatt, ezekben az új 

mutánsokban viszont expresszálódik az Lhcb, így ezekben „szétkapcsolódik” az Lhcb transzkripciójának 

függése a kloroplasztisz állapotától. Innen kapták a mutánsok a „genomes uncoupled” (GUN) elnevezést. Az öt 

mutáns jellemzése során kiderült, hogy a GUN2-5 mutáció fejlődésben megrekedt plasztiszokat eredményez. A 

GUN1 fehérjéről azonban az derült ki, hogy az egy KP-ban lokalizált ún. pentatricopeptide-repeat (PPR) 

fehérje. A PPR fehérjék egy meglehetősen nagyszámú fehérjecsalád, amely csak az Arabidopsis-ban 450 taggal 

képviselteti magát. Funkciójukat illetőleg kiderült, hogy még egy közelebbről nem azonosított fontos szerepet 

játszanak az RNS-processing (bármilyen változás az RNS-ben azt követően, hogy a DNS-ről történő, RNS-

polimeráz által katalizált átíródás után elkészült), illetve RNS-editing (egy bázis megváltoztatása a nukleotid-

szekvenciában) folyamatában, főleg a mitokondriumban és a KP-ban. A GUN1 fehérjéről tehát már tudják, hogy 

egy, a kloroplasztisz RNS-processing folyamatában szerepet játszó pentatricopeptide-repeat (PPR) fehérje. Más 

oldalról indított vizsgálatok pedig arra engednek következtetni, hogy a GUN1 a 3 különböző irányból érkező 

szignál közös konvergencia-pontja. Sikerült a downstream komponenst is azonosítani: az ABI4 transzkripciós 

faktor aktiválásán keresztül valósul meg a nukleáris genomban kódolt KP-ba szánt proteinek repressziója. 

5. Kloroplasztisz redox szignalizáció 

Az egyik legérdekesebb lehetőség a kloroplasztiszból olyan szignálokat küldeni a sejtmagba, amelyek a 

kloroplasztisz elektrontranszport-láncának működésével kapcsolatosak. Mivel ez egy lineáris elektrontranszport-

lánc, az egymást követő komponensek redukálják a következő tagot, miközben ők maguk oxidálódnak. Az 

egész lánc működésének alapja, hogy az egymást követő redukciós lépések kb. azonos sebességgel kell, hogy 

kövessék egymást, más szóval, az elektrontranszport-láncban egy egyensúly alakul ki, ami stacioner elektron-
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áramlást hoz létre. Végül is a fotoszintetikus apparátus egésze ezen a stacioner egyensúlyon múlik. Ebben a 

láncban nem lehet sem több redukált tag, sem több oxidált tag, mert akkor az elektronok áramlása már nem lesz 

optimális. Ezért, az elektrontranszport-lánc oxidáltsági/redukáltsági állapota az egész fotoszintetikus apparátus 

működésének az alapja. Nem meglepő tehát, hogy az elektrontranszport-lánc redoxállapota a sejtmagba irányuló 

retrográd szignálok egyik fontos forrása. Különösen a két fotoszisztéma között működő, és a proton 

elektrokémiai potenciál-különbség felépülésésben is vezető szerepet játszó plasztokinon (PQ) „pool” 

redukáltsága az a tényező, ahonnan a sejtmagba irányuló szignálok elindulnak. 

6. A 15. fejezet kérdései 

1. Mit jelentenek az anterográd és a retrográd kifejezések? 

2. Hogyan kerülnek be a nukleáris genomban kódolt fehérjék a mitokondriumba és a kloroplasztiszba? 

3. Mit rövidít a RUBISCO kifejezés? 

4. Hogyan szabályozódik a RUBISCO alegységeinek szintézise? 

5. A Saccharomyces-ben miért a glutamát-hiány a fő probléma, ha nem működik a mitokondrium? 

6. Mely pontokon kapcsolódik a mitokondriális elektron-transzport és a citrát-ciklus? 

7. Milyen gének „upregulációjával” pótolja a glutamátot a Saccharomyces? 

8. A Drosophila-ban lezajló retrográd szignalizáció során mi a két mutáns közös fenotípusa? 

9. A Drosophila-ban lezajló retrográd szignalizáció során mi a két mutáns eltérő fenotípusa? 

10. Miért fontos enzim a kataláz? 

11. Mi az a JNK? 

12. Hogyan lehet szignál-molekula az AMP? 

13. Mit jelent a GUN kifejezés? 

14. Miért lesznek a növények fehérek a karotinoid-bioszintézis gátlása következtében? 

15. Mik a PPR-fehérjék? 
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16. fejezet - A sejtek közötti 
kommunikáció (Sass Miklós) 

1. A sejtek közötti kommunikáció 

A baktériumok hozzávetőleg 3,5 billió évvel, míg az első soksejtű élőlények csak 1 billió évvel ezelőtt ezelőtt 

jelenhettek meg a Földön. Ez azt jelenti, hogy a soksejtűség kialakulása nagyon bonyolult, összetett folyamat 

volt, hiszen 2,5x több idő kellett hozzá, mint az összes soksejtű szervezet evolúciójához. Nyilvánvaló, hogy a 

soksejtű lét megjelenésének részleteit - elérhető adatok hiányában - nem ismerjük. Az azonban nagyonis 

valószínű, hogy egy soksejtű szervezetben a sejtek között korrekt, a szervezet egészének működését szolgáló 

együttműködés kell kialakuljon. Valamennyi sejtnek értesülnie kell a közelebbi és távolabbi szomszédainak, a 

vele együttműködő összes sejtnek az aktuális fiziológiai állapotáról, valamint a saját működésének változásairól 

is informálnia kell őket. Más szavakkal; a soksejtűekben a sejtek között egy olyan kommunikációs rendszernek 

kellett kialakulnia, ami a sejtek közötti koordinációt, funkcionális együttműködést, végső soron az egész 

szervezet életben maradását, normális működését szolgálja. A sejtek közötti kommunikáció, az egyes sejtek által 

kapott és adott jelek sorozata, rendszere határozza meg a sejtek pozicióját, speciális funkciójukat az 

egyedfejlődés és a kifejlett élet során egyaránt. Amennyiben egy sejt valami folytán kiesik e kommunikációs 

rendszerből, akkor elpusztul, vagy kóros és káros elváltozásokat okoz, mint pl. a rákos daganatok sejtjei. 

Az intercelluláris kommunikációt fehérjék és más természetű molekulák egész hada szolgálja az eukaryota 

soksejtű szervezetek körében. E rendszerbe tartoznak a jelként (szignálként) szolgáló molekulák, a sejtfelszíni és 

intracelluláris receptorok, protein kinázok és foszfatázok, GTP-kötő fehérjék és nagyon sok más molekula, 

amelyek az előbbiekkel kölcsönhatásba lépnek. E rendszer tagjainak, működésüknek, kapcsolatainak 

megismerésére csak az utóbbi pár évtizedben nyilt lehetőség, elsősorban a molekuláris biológiai, genetikai 

módszerek megjelenése után. 

2. A sejtek közötti kommunikáció általános jellemzői 

Azok a mechanizmusok, amelyek képessé teszik a sejteket egy másik sejt működésének megváltoztatására, már 

az egysejtűekben kialakultak. Erre utal az, hogy pl. az élesztő sejtek között is világosan kimutatható a 

kommunikáció megléte. Az élesztő sejtek képesek egymás osztódási aktivitását befolyásolni. Amikor egy 

élesztő sejt kész a konjugációra, egy peptidet, az ún. „mating factort” választ el és juttatja a környezetébe. Ennek 

hatására a környékben levő „ellenkező nemű” (mating type) élesztő sejtek mitózisa leáll, és meiózis révén 

felkészülnek a konjugációra. Azért, hogy tisztázzák, milyen molekuláris mechanizmusok állnak a mating 

factoron keresztül történő kommunikáció mögött, olyan élesztő mutánsokat tanulmányoztak, amelyek 

képtelenek a konjugációra való felhívásra. Kiderült, hogy e kommunikációban számos fehérje vesz részt, a 

szekretált mating faktoron kívül. Ezek között vannak sejtfelszíni fehérjék, GTP-kötő fehérjék, protein kinázok, 

amelyek szerkezete és funkciója nagyon hasonlít a soksejtűek hasonló szignalizációs fehérjéihez. Feltételezhető, 

hogy az ezeket kódoló gének duplikációja és divergenciája vezethetett a soksejtűek sejt-sejt kölcsönhatásainak 

kialakulásához. 

3. A szignálmolekulák és receptoraik 

Az élesztő sejtek tehát szekretált peptid molekulák segítségével kommunikálnak egymással. A soksejtű 

szervezetekben szignálmolekulák százai vesznek részt a kommunikációban, amelyek lehetnek peptidek, 

fehérjék, aminosavszármazékok, nucleotidok, szteroidok, retinoidok, zsírsavak, de akár olyan kismolekulájú 

anyagok, mint pl. a NO. A legtöbb szignálmolekulát a jeladó sejtek szekretálják a környezetükbe, de vannak 

olyanok is, amelyek lassú diffúzióval kerülnek ki a sejtekből, vagy ki sem kerülnek a sejtből, hanem a 

sejtfelszínen maradnak, így csak a jeladó sejtekkel közvetlenül érintkező sejtekre hatnak. 
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1. ábra Kommunikáció szekretált és membránkötött molekulák segítségével 
Tekintet nélkül a jelmolekula tulajdonságaira, csak azok a sejtek képesek rá reagálni, amelyeknek van hozzá 

jelfogójuk, azaz receptoruk. Az adott jelmolekulára érzékeny, azt kötni képes receptorral rendelkező sejteket 

célsejteknek (target cells) nevezzük. A jel(szignál)molekula specifikusan köt a receptorához és általában a kettő 

komplexe az, ami a célsejtben a megfelelő választ kiváltja. A legtöbb jelmolekula koncentrációja alacsony a 

szervezetben (10-8M), de a receptorukhoz nagy affinitással kötnek. Ha a jelmolekula vízben oldott (hidrofil) 

vegyület (pl. aminosavszármazék, peptid, fehérje), akkor a célsejt plazmamembránjában levő, transzmembrán 

receptorához kötődik, amely aktiválódik a szignálmolekula bekötése következtében és egy intracelluláris 

kaszkád-reakció (ún. second messenger rendszer) aktiválásával változtatja meg a célsejt működését. Vannak 

azonban zsírban oldódó (hidrofób) jelmolekulák is (pl. szteroidok, retinsavszármazékok, tiroxin). Ezek a 

plazmamembránon akadály nélkül átjutnak, receptoraik a citoplazmában, és/vagy a sejtmagban vannak. A 

célsejt működésére itt is a receptor-szignál komplex hat, de nem second messenger rendszer közvetítésével, 

hanem általában a génműködést szabályozza. A hidrofób szignálmolekulákat a vérben (testfolyadékban) carrier, 

vagy transzportfehérjék tartják oldatban és szállítják. 

 

2. ábra Hidrofil és hidrofób jelmolekulák és receptoraik 

4. Kommunikáció szekretált jelmolekulák segítségével 

A szekretált jelmolekulák hathatnak az őket termelő sejtektől igen távoleső, a szervezet más szerveiben ülő 

sejtekre, de hatásuk lokális is lehet, amikor csak a jelet adó sejtekkel közvetlen szomszédságban levő sejtek 

működését befolyásolják. Ez utóbbi kommunikációs mechanizmust paracrin kommunikácónak nevezzük. 

Ilyenkor a jelmolekulák nem jutnak el messzire, a szomszédos sejtek megkötik őket. A feleslegben levőket 

pedig az extracelluláris tér proteinázai igen gyorsan lebontják, vagy a matrix inaktiválja őket. 

A szinaptikus szignalizációban a célsejt nagyon távol is eshet a jeladó idegsejt sejttestétől, de az axonok 

gyakolatilag egészen a célsejtekig viszik a jelmolekulákat (amiket itt neurotraszmittereknek nevezünk). A 

neurotranszmitterek szintén csak nagyon kis távolságban hatnak, csupán a szinaptikus résen haladnak át. A 

szinaptikus jelátvitel molekuláris részletei az idegélettan keretében kerülnek ismertetésre. 

Az endocrin típusú jelátvitelben a jelmolekula a termelődési helyétől távol hat és a célsejtek a szervezetben 

sok helyütt, akár szétszórva is lehetnek. A szignálmolekulákat hormonoknak nevezzük. A vér (testfolyadék) 

közvetítésével elvileg a szervezet minden sejtjéhez eljutnak, de csak azokra hatnak, amelyeknek van megfelelő 
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receptoruk az adott hormonra. Az endocrin válasz lassabb, mint a neurális, a hormonok felhigulnak a 

testfolyadékban, a neurotranszmitterek nem, a szinaptikus jelátvitel irányított, az endokrin nem az. 
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3. ábra A paracrin, szinaptikus és endocrin jelátviteli mechanizmusok vázlatrajza 

5. Az autocrin jelzőrendszer 

Az autocrin jelzőrendszerben a jeladó sejtek nem csak a szomszédos, azonos típusú sejtekre, hanem saját 

magukra is ható szignálmolekulákat termelnek. Ez a kommunikációs forma elsősorban az egyedfejlődés során 

jellemző. Amikor egy sejtcsoport valamilyen hatásra megindul a differenciálódás egy adott irányába, akkor a 

csoport sejtjei elkezdenek autocrin jeleket adni. Ezzel a sejtek funkcionális elkülönülését, specifikus 

működésüket tovább erősítik. Ez a jelenség lehet az alapja az ún. „community effect”-nek is, amit minden 

fejlődési folyamatban meg lehet figyelni. A fejlődő sejtek ui. egyesével képtelenek válaszolni a 

differenciálódásukat kiváltó jelekre, míg csoportokban igen. 

 

4. ábra Az autocrin jelátvitel sémája 
A kifejlett szervezetben az eicosanoidok működnek autocrin mechanizmus szerint. Ezek a prosztaglandinok, 

prosztaciklinek, tromboxanok és leukotriének. Szerepük a símaizom összehúzódásban, a vérlemezkék 

aggraegációjában, a fájdalom és gyulladásos reakciókban van. Ha pl. a szervezetet szöveti károsodás éri, akkor 

igen nagy mennyiségben szabadulnak fel. Mivel autocrin módon minden sejt erősíti a saját és a szomszédos 

sejtek eicosanoid elválasztását, ezzel (többek között) a sérülés helyére vonzzák a szervezet védekező 

reakcióiban részt vevő fehérvérsejteket. 

6. A sejtek csak specifikus jelekre válaszképesek 

Egy soksejtű szervezetben egyszerre, egyidőben valószínüleg sok száz jelmolekula hat. Ebben a bábeli 

zűrzavarban a sejteknek el kell igazodniuk és szelektív, specifikus választ kell adniuk annak megfelelően, hogy 

milyen tulajdonságai, saját működései vannak. Az eligazodást a jelek sokaságában természetesen nagyban 

megkönnyíti, hogy (ahogy korábban láttuk) egy sejt csak azokra reagál közülük, amelyekre receptorai vannak. 

Azt pedig, hogy egy sejtnek milyen a receptorkészlete, a sejt fejlődési, differenciálódási útja, sorsa határozza 

meg. Általában azt mondhatjuk, hogy minden sejtnek (sejttípusnak) van egy jelrendszere, amelyre 

differenciálódással, egy másikra osztódással, egy harmadikra pedig egyszerű túléléssel reagál. Ha a sejtet 

semmiféle jel nem éri el, akkor arra a saját, „öngyilkos programmjának” (apoptózis) aktiválásával válaszol és 

elpusztul. 
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5. ábra A sejtek reakciója különböző jelmolekula együttesekre és a jelek hiányára 
A sejtek reakcióképessége tehát elsősorban attól függ, hogy milyen a receptorkészletük. Másodsorban attól, 

hogy e jeleket milyen módon „értelmezik”, azaz a jelek milyen reakciókat váltanak ki bennük. Egy jelmolekula 

eltérő válaszokat indukálhat a különböző sejttípusokban. Pl. az acetilkolin a vázizmokban kontrakciót, a 

szívizmokban relaxációt vált ki. Ennek az az oka, hogy a két szövetben két különböző acetilkolin receptor 

talalható meg. Az is előfordul, hogy két különböző sejttípusban ugyanazon receptor fogadja ugyanazt a 

szignálmolekulát, mégis eltérő válasz indukálódik bennük. Pl. a szívizom és a mirigysejtek acetilkolin receptorai 

megegyeznek, mégis a szívizom elernyedéssel, a mirigysejtek váladékelválasztással válaszolnak. 
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6. ábra A jelmolekulák különböző receptorokon más-más reakciót válthatnak ki, és azonos receptorokhoz 

kötve, sejttípustól függően, eltérő válaszokat indukálhatnak. 

7. A szignál hatásának időtartama 

Első közelítésben mindenki arra gondol, hogy a jelzőrendszerekben a jel megjelenése a meghatározó jelentőségű 

mozzanat. Ennek fontossága vitathatatlan, de a kommunikáció szempontjából ugyanilyen jelentősége van a jel 

megszűnésének is. Ezért aztán a jelmolekulák élettartama meglehetősen rövid. Pl. a neurotranszmitterek 

hatásideje msec-sec tartományba esik, a szabályozó fehérjék életideje 10 perc alatt van. Ugyanakkor vannak 

olyan jelek is, főként az embriogenezis során, amelyek egyszer, s mindenkorra meghatározzák egy adott sejt, 

sejtcsoport működését. Hatásuk ideje „végtelen” (az egyed életének végéig tart), a jel megszűnése sem vált ki 

visszarendeződést a sejtfunkciókban. 

8. Jelátvitel nitrogénmonoxid segítségével 

Vannak olyan jelmolekulák, amelyek nagyon kicsik, ezért a sejtmembránon akadály nélkül átjutva szabályozzák 

a sejt egyes működéseit. Ilyen pl. a NO, amelynek szignálmolakulaként való szerepét az utóbbi időszakban 

ismerték fel és tisztázták. Az acetilkolin az érfalakban az vegetatív idegvégződésekből szabadul fel és az 

endothel sejteken levő receptorokhoz köt. Ennek hatására az endothel sejtekben aktiválódik a NO-szintáz (-

szintetáz) enzim, amely az arginin dezaminálásával NO felszabadulását okozza. A NO szabadon diffundál és 

eléri az érfal símaizom sejtjeit. Ezekben a Fe++-guanylyl-cyclase enzimet aktiválja, aminek következtében 

cGMP keletkezik az izomsejtekben. Ez végülis az izomsejtek relaxációjához vezet. A felesleges NO igen 

gyorsan, pár másodperc alatt elbomlik az extracelluláris térben. Lényegében ez a magyarázata és mechanizmusa 

annak, hogy mintegy 100 éve eredményesen használják a nitroglicerint infarktusveszélyben, mivel ellazítja 

koszorúereket és így kisebb a valószínűsége annak, hogy egy vérrög elzárja őket. 
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7. ábra A NO keletkezése és hatása az érfalakban 
Megjegyzendő, hogy egyes esetekben a szénmonoxidnak is van jelfunkciója a szervezetben. 

9. Kommunikáció intracelluláris receptorokon 
keresztül 

A szteroid hormonok, a tiroxin és trijod-tironin, a D vitamin és a retinoidok hidrofób molekulák, amelyeknek a 

kémiai szerkezete meglehetősen különbözik egymástól. Ennek ellenére az a hatásmechanizmus, ami szerint a 

kommunikációban, jelátvitelben működnek nagyonis hasonló. A vérben (testfolyadékban) szállító (carrier) 

fehérjék tartják őket oldatban és ezek szállítják őket a célsejtekhez. A célsejtek sejtmembránján gyakorlailag 

akadály nélkül átjutnak és citoplazmatikus (vagy sejtmagi), ún. intracelluláris, receptorokhoz kötnek. Csak a 

receptor-hormon komplex képes hatni a génműködésre, a hormon maga nem. 

Az intracelluláris receptor molekulák szerkezete nagyon hasonlít egymáshoz, függetlenül a szignálmolekula (ún. 

ligand, vagy ligandum) természetétől. A hormon hiányában minden intracelluláris receptorhoz köt egy Hsp90-t 

tartalmazó, gátló komplex. Amikor a hormon a receptor kötőhelyéhez kapcsolódik, a gátló komplex leválik róla 

és maga a receptor jelentős konformáció változáson megy keresztül. A hormonkötő domain mögött van egy 

csukló-szerű domain, ami ilyenkor kinyílik és így a molekula felszínére kerül a magtranszport jel, valamint a 

DNS-kötő hely is. Következésképp, a hormon-receptor komplex a sejtmagba transzportálódik és a DNS 
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meghatározott (ún. szteroid reszponzív) elemeihez kötődik. A receptor molekula N-terminálisán van egy 

transzkripciót aktiváló domain, ami serkenti a DNS-kötő részek mögött (vagy előtt) levő gének átíródását. 

 

8. ábra Az intracelluláris receptor alegységeinek funkciói és a különböző receptor molekulák DNS-kötő helyei 

A szteroid receptorok még a citoplazmában dimerizálódnak és a sejtmagban dimerként hatnak. Ezek lehetnek 

homo- és heterodimerek. Ma 13 szteroid receptort ismerünk. Egyesek csak egy meghatározott szteroid hormont 

kötnek, míg mások több, különböző szteroidra is specifikusak, de azokat más-más affinitással kötik meg. 

Vannak közöttük ún. árva (orphan) receptorok is, amelyek ugyan nem kötnek szteroidokat, de a funkcióhoz 

szükséges dimer(ek) képzésében részt vesznek. 

A retinoidok receptorai állandón a sejtmagban, a DNS-hez kötve vannak jelen a sejtben, de ha a ligandjaik 

hozzájuk kötődnek, ugyanúgy serkentik egyes gének aktivitását, mint a szteroid hormonok és receptoraik. 

A szteroid hormon-receptor komplex hatása legtöbbször legalább kétlépéses folyamat. Hatásukra először az ún. 

korai gének aktiválódnak. E korai génekről transzkripciót szabályozó fehérjék másolódnak (30 percen belül). 

Ezek részben gátolják a korai gének átírását, részben aktiválják (vagy gátolják) a késői géneket. Részben ez a 

magyarázata annak, hogy a szteroid hormonok hatása elnyúló sokszor órákig (a tiroxin esetében akár napokig) 

tart. 
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9. ábra A hormon-receptor komplex hatására aktiválódó korai és késői gének 
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10. Kommunikáció sejtfelszíni receptorok 
közvetítésével 

Általában azt mondhatjuk, hogy a rekombináns DNS technika forradalmasította a receptorok és a 

szignalizációban részt vevő fehérjék vizsgálatát, hiszen e molekulák legfeljebb a sejt teljes fehérjetartalmának 

0,01%-át teszik ki, így a hagyományos biokémiai, fehérje analitikai módszerekkel csak nagyon nehezen voltak 

megközelíthetők, analizálhatók. 

A vízben oldódó, kiesebb-nagyobb méretű szignálmolekulák (fehérje természetű hormonok, növekedési 

faktorok) a sejtfelszínen levő receptoraikhoz kötődnek. A receptorok maguk nem csak nagy affinitással kötik a 

ligandjaikat, hanem szignál transzducerként (jelátvivőként) is működnek, képesek a jelmolekula kötődését 

értelmezni és konvertálni intracelluláris jellé, ami aztán megváltoztatja a célsejtek működését. A legtöbb 

sejtfelszíni receptor besorolható három fő kategóriába, attól függően, hogy milyen transzdukciós mechanizmus 

szerint működik. 

Az ioncsatornához kötött receptorok (transzmitter-gated ion chanels) a gyors, szinaptikus jelátvitelben 

szerepelnek elsősorban. A neurotranszmitter köt a receptorához és ez a kötődés nyitja (vagy zárja) a receptort, 

azaz átengedi (vagy éppen meggátolja) az ionok áramlását a sejt közötti térből a sejtbe. A receptor ilyenkor tehát 

úgy működik, mint egy ioncsatorna, hypo- vagy hyperpolarizálja a sejtet. Erről a jelátviteli típusról elsősorban 

az idegélettan keretében lesz szó. 

 

10. ábra Az ioncsatornához kötött receptor működése 

A G-protein kapcsolt receptorok esetében a receptor és a célmolekula között egy „trimeric GTP-binding 

regulatory protein” (ún. G-protein) közvetíti a jelet. A jelmolekula maga egy sejtfelszíni receptorhoz köt, ez 

aktiválja a G-proteint, majd az aktivált G-protein köt egy szintén sejfelszíni célmolekulához, ami lehet pl. egy 

ioncsatorna, vagy egy enzimműködésű fehérje. 

A G-fehérjékhez asszociált receptorok ligandjai általában a hormontermelő szervekben termelődő hatóanyagok, 

a szöveti hormonok és egyes érzékszervekre ható anyagok lehetnek. Ilyenek például az adrenalin és 

noradrenalin, az ACTH, STH, szomatosztatin, FSH, LH, TSH, LTH, MSH, a releasing hormonok, a glukagon, a 

dopamin, a hisztamin és a szerotonin, a prosztaglandin és a leucotrien, egyes szaganyagok, savanyú, keserű 

ízérzést okozó molekulák. 

Valamennyi G-protein kapcsolt receptor egy molekulacsaládba tartozik és szerkezetük erősen hasonlít 

egymáshoz. Van rajtuk (természetesen) egy extracelluláris ligand-kötő hely, továbbá hét transzmembrán 

domain, intracellulárisan pedig egy (vagy két) G-protein kötő, és több foszforilációs hely. Ez utóbbiak a 

receptor érzékenységét határozzák meg. 
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11. ábra A G-protein kapcsolt receptor funkcionális egységei 

A G-protein kapcsolt receptorok akkor aktiválódnak, amikor a jelmolekula (ligand) a receptorhoz kapcsolódik 

és az aktivációhoz szükséges konformációváltozást kiváltja. Ennek az a következménye, hogy a 

sejtmembránhoz kötött G-fehérje elmozdul és a receptorhoz kötődik. Ekkor a G-fehérjén a GDP kötés jelentősen 

meggyengül és a GDP GTP-re cserélődik. Utána a G-fehérje β és ɣ alegysége leválik az α alegységről és az α 

lánc felszínére kerül az adenylyl-cylase-(adenilcikláz-)kötő hely. A G-fehérje leválik a receptorról, aminek az a 

következménye, hogy a szignálmolekula lelép a receptor extracelluláris részéről, a G-fehérje α alegysége pedig 

az adenilciklázhoz kapcsolódik és aktiválja azt. Az aktivált adenilcikláz ATP-ből cAMP-t szintetizál, ami ezután 

egy foszforilácós kaszádon keresztül megindítja a sejtben a szignálmolekula által indukált specifikus 

működéseket. Közben a G-fehérje α alegységén a GTP hidrolizál és inaktiválódik. Így a molekula visszatér 

eredeti állapotába, azaz újra GDP-t fog kötni és hozzákapcsolódik a β és ɣ alegységeihez. 
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12. ábra A G-protein kapcsolt receptorokon keresztül történő jelátvitel lépései vázlatrajzon 

A G-fehérjék a receptor-ligand kötés hatására nem csak az adenilciklázt aktiválhatják (mint fentebb láttuk), 

hanem a szintén a sejtmembránhoz kötött foszfolipáz C-t is. A foszfolipáz C működése következtében a PI 4,5-

bifoszfátból (PIP2) részben diacylglycerol (diacilglicerol), részben inozitol 1,4,5-trifoszfát (IP3) keletkezik. A 

diacilglicerol a proteinkináz C-t (PKC) aktiválja. Az inozitol 1,4,5-trifoszfát pedig az endoplazmatikus 

retikulum Ca2+ raktáraiból felszabadítja a Ca2+ ionokat, amelyek specifikusan kötnek egyes fehérjékhez, 

ezáltal aktiválva őket. Ezen a szabályozási útvonalon szintén aktiválódhatnak a sejt specifikus működései. 13-14 
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13. ábra A foszfolipáz C hatására diacilglicerol és IP3 keletkezik a sejtben 
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14. ábra A G-protein kapcsolt receptorok részben a cAMP, részben a Ca2+ koncentrációjának növelése útján 

serkentik a sejt specifikus funkcióit 

A folyamat során keletkező diacilglicerol a PKC-t („C-kinázt”, foszfokináz-C-t) aktiválja, amely egyrészt 

foszforilálja a MAP-kinázokat. Az aktivált MAP-kináz a sejtmagba transzportálódik és az SRF-Elk-1 

transzkripciós komplexet foszforilálja, amely specifikus gének átíródását serkenti. Másrészt az aktivált PKC 

felszabadítja a komplexéből az NF-κB-t, amely szintén belép a sejtmagba és ott meghatározott gének szabályozó 

régiójához kapcsolódva szintén azok átíródását serkenti. E két útvonalon tehát a a G-proteinhez kapcsolt 

receptorokon keresztül megvalósuló szignalizáció a génműködés szabályozásában is jelentős szerepet tud 

betölteni. 
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15. ábra A G-protein kapcsolt receptorok a MAP-kinázokon és az NF-κB-n keresztül a génmüködés 

szabályozásában is részt vesznek 

11. Enzimkapcsolt sejtfelszíni receptorok 

Az enzim-kapcsolt (enzyme-linked) receptorok, mikor a ligand bekötése által aktiválódnak, saját maguk 

működnek, mint enzimek, vagy közvetlenül csatlakoznak a ligand kötés hatására intramembrán enzimekkel. Az 

enzim-kapcsolt receptorok extracelluláris részén azonosítható a ligand-kötő domain. Egy transzmembrán 

domainjük van. Intracellulárisan található a molekula enzimaktivitással rendelkező része (vagy az a kötőhely, 

amellyel egy intramembrán enzimhez képes kapcsolódni a ligandkötés hatására). Az enzim-kapcsolt receptorok 

legtöbbje protein-kináz (vagy protein kinázhoz kapcsolódó molekula). A célsejtben egy specifikus fehérje-

készlet foszforilációját indítják be, ún. foszforilációs kaszkádot aktiválnak. 
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16. ábra Az enzim-kapcsolt receptor működésének rajza 

12. A guanylyl-cyclase receptorok 

A guanylyl-cyclase receptorok ciklikus-GMP keletkezését katalizálják a célsejtben. Meglehetősen ritkák. Ilyen 

pl. a szív pitvarában termelődő „Atrial Natriuretic Peptid (ANP), aminek a koncentrációja magas vérnyomás 

esetén növekszik meg. Az ANP serkenti a vesében a víz és a Na+ ionok kiválasztását, emellett a véredények 

falában a síma izmok relaxációját okozza. Ezzel csökkenti a vérnyomást. Az ANP receptorának citoplazmatikus 

domainje a ligadkötés hatására közvetlenül indukálja a cGMP termelődését a célsejtekben. 

13. Tirozin-specifikus protein kináz receptorok 

Ezen receptorok elsősorban növekedési/differenciálódási faktorokat kötnek, mint pl. az EGF (epidermal growth 

faktor), PDGF (platellet derived growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor), IGF (insulin-like 

growth factor), NGF (nerve growth factor), FGF (fibroblast growth factor), HGF (hepatocyte growth factor), 

stb.. A receptor 1200 aminosavból épül fel. Extracelluláris, ligand-kötő része, erősen glikozilált. Egy 

transzmembrán domainje van. A receptor intracelluláris része tirozin-kináz aktivitással rendelkezik, ami akkor 

aktiválódik, ha a ligand hozzákötődik a molekulához. Ez pontosan úgy történik, hogy a jelmolekula kötődésnek 

hatására a tirozin-kináz receptorok dimerizálódnak. A dimer két intracelluláris része kölcsönösen foszforilálja 

egymást, mégpedig a tirozinjaikon, valamint más, specifikus célfehérjéket is foszforilálnak, szintén azon 

tirozinjain. Az autofoszforiláció fontosságát a folyamatban úgy igazolták, hogy olyan receptor mutánsokat 

generáltak, amelyeknek nincs kináz aktivitásuk, viszont dimerizációra képesek. A hibás receptort tartalmazó 

dimerek nem tudják egymást foszforilálni, ezért nem is tudnak működni, a jelátvitel gátolt ebben az esetben. 
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17. ábra A tirozin-kináz receptorok autofoszforilációja (A) és az autofoszforiláció szerepének kísérletes 

igazolása (B) 

Az autofoszforiláción felül a tirozin specifikus protein kináz receptorok több, intracelluláris fehérjét képesek 

kötni, attól függően más-más fehérjéket, hogy aktuálisan milyen jelmolekula, növekedési faktor aktiválta őket. 

Ezen intracelluláris fehérjéket is foszforilálják a tirozinjaikon. Ezáltal aktiválják őket és így indukálnak 

specifikus funkciókat a célsejtben. 
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18. ábra A tirozin-kináz receptorok nem csak autofoszforilálják egymást, hanem a közvetlenül (A), vagy 

scaffold fehérjék közvetítésével hozzájuk kötődő citoplazmatikus fehérjéket is foszforilálnak, azokat is a 

tirozinjaikon 
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Lássunk erre egy konkrét példát. A Drosophila összetett szemében kb. 800 ommatidium van. Mindegyikben 8 

fotoreceptor sejt (retinula sejt) található. Ezek az embrionális retina egyrétegű hámjából differenciálódnak, 

meghatározott sorrendben. Közülük az R7 sejtek alakulnak ki legkésőbb, amelyek az UV fény érzékelésére 

szolgálnak. 

 

19. ábra A retinula sejtek differenciálódása a Drorophila szemében 

A sevenless (sev) mutánsokban egy tirozin-specifikus protein-kináz receptor hiányzik, ami az R7 sejtekben 

fejeződik ki normálisan. Vannak olyan mutánsok is, amelyekben az R7 sejtek fejlődése zavart, de bennük sev 

expressziója és szerkezete normális. Ez aktiválja a sev fehérjét azokban a sejtekben, amelyek e kötés hatására 

R7 sejtekké differenciálódnak. Igazolható, hogy csak azokból a sejtekből lesz R7 sejt, amelyek közvetlenül 

kapcsolódnak az R8 sejtekhez és felszínükön létrejön a sev-boss kapcsolat. A kötés hatására a downstream 

receptor kináz, a son of sevenless-t (sos) kapcsolja a sev-hez, a sos pedig a Ras molekulákon a GDP-t GTP-re 

cseréli. Ezzel aktiválja őket. Az aktivált Ras fehérjék a sejtmagban specifikus gének aktivációját serkentik, ezzel 

beindítva a sejtek differenciálódását. Fontos, hogy a sos egyidejűleg gátolja a GTP-ase Activating Proteint 

(GAP), ezzel erősítve a jelet a sejtben. Az ilyen típusú jelátviteli mechanizmus feltehetően eléggé általános, de 

ma még csak kevés kísérletesen is igazolt ilyen példát ismerünk. 
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20. ábra A sevenless jelátviteli útvonal a Drosophila retinula sejtjei között 

14. Szerin-treonin specifikus protein kináz receptorok 

Amint a nevük is mutatja, elsősorban az a különbség tirozin specifikus protein kináz receptorok és szerin-

treonin specifikus protein-kináz receptorok között, hogy az utóbbiak az intracelluláris célmolekulákat a 

szerineken, vagy treoninokon foszforilálják. Közülük a TGF-β (transforming growth factor-β) a legismertebb és 

a legelterjedtebb. Ez a jelátviteli útvonal a legtöbb gerinces sejtben gátolja a proliferációt, de pl. serkenti az 

extracelluláris matrix anyagainak elválasztását, a csontfejlődést, gátolja a sejtpusztulást, specifikusan 

serkenti/gátolja egyes gének átíródását. A receptorhoz kötő ligandumok közül a legfontosabbak az activin, a 

MGF (mesodermal growth factor) és a BMGP (bone morphogenic growth factor). 
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21. ábra A sejtpusztulás gátlása szerin-treonin receptorokon keresztül zajló jelátvitel útján 

 

22. ábra A szerin-treonin receptorokon keresztül zajló jelátvitel a génműködést a Jak1-STAT1 (STA2) 

útvonalon keresztül szabályozza. 

15. A 16. fejezet kérdései 
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1. Milyen típusú kommunikáció zajlik a sejtek között szekretált molekulák segítségével? 

2. Mi a NO funkciója a jelátvitel során és hogyan érvényesül? 

3. Milyen típusú jelmolekulákat ismer? 

4. Milyen típusú receptor molekulákat ismer? 

5. Milyen funkcionális részei vannak a sejten belüli receptoroknak? 

6. Milyen módon, mire hatva fejti ki hatását egy szteroid receptor? 

7. Hogyan működik egy ioncsatornához kötött receptor? 

8. Melyek a G-protein kapcsolt receptor funkcionális egységei? 

9. Milyen lépéseken át történik a G-protein kapcsolt receptoron keresztüli kommunikáció? 

10. Soroljon fel olyan jelmolekulákat, amelyek tirozin-specifikus protein kinázokhoz kötődnek! 

11. Hogyan hatnak a tirozin-kináz receptorok? 

12. Írja le a Drosophila R7 sejt kialakulását szabályozó jelátviteli útvonalat! 

13. Nevezze meg a citoplazmatikus receptorokon át ható jelmolekulákat? 

14. Mi a különbség az endocrin és a szinaptikus jelátvitelben? 

15. Mit nevezünk szignál-transzdukciónak? 

16. Nevezzen meg molekulákat, amelyek G-protein kapcsolt receptoron keresztül hatnak! 

17. Hol van szerepe az autofoszforilációnak a jelátvitelben? 
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17. fejezet - A sejt-sejt kapcsolatban 
szereplõ adhéziós molekulák és 
funkcióik (Sass Miklós) 

1. A sejt-sejt és a sejt-matrix kapcsolatok A sejtek 
egymáshoz kapcsolódása a multicelluláris lét 
alapfeltétele 

A soksejtű lét alapvető feltétele, hogy a szervezet sejtjei ne váljanak el egymástól. Térben és időben pontosan 

meghatározott, szabályozott rendszer szerint kapcsolódjanak egymáshoz, ill. az alapállományhoz. Ennek 

megfelelően az embriogenezis során a keletkező utódsejtek a megfelelő időben a megfelelő szomszédos 

sejtekhez tapadnak, kapcsolódnak. A tapadós, ragadós sejtfelszín belső, citoplazmatikus oldalához 

citoszkeletális elemek csatlakoznak, kellő stabilitást adva a sejtek között kialakuló kontaktusoknak. Végül 

kialakulnak azok a sejkapcsoló szerkezetek (desmosomák, septalis junctiók, zonula adherensek és zonula 

occludensek), amelyek stabilizálják a sejt-sejt kapcsolatokat és a sejtek által alkotott szöveteket. Így jön létre a 

szövetek architekturája, amelyet a kapcsoló szerkezetek, az adhéziós molekulák sejten kívüli és sejten belüli 

funkciós részei, valamint a minden sejtben jelen levő sejtváz elemeinek összessége, rendszere alkot. Már most 

meg kell jegyezni, hogy ez nem egy állandó szerkezet, hanem egy dinamikus, folyamatosan fel- és leépülő 

rendszer, ami a fejlődés és a fiziológiai működés aktuális igényei szükségletei szerint módosul. 

A sejtek kapcsolódásának természetét nagyon jól megvilágítja a következő kísérlet. Az embrionális szövetek 

sejtjeit könnyű (de a kifejlett szövetek sejtjeit is lehet) izolálni enyhe tripszines kezeléssel és a Ca2+ ionok 

EDTA-val való kivonásával. Ez a kezelés megszünteti azokat a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat, amelyek 

összetartják a sejteket, azaz a sejtek közötti kapcsolatért, adhéziójáért felelősök. Nagyon érdekes, hogy a tripszin 

hiányában és a Ca2+ ionok jelenlétében az izolált sejtek újra az eredeti szöveti szerkezetbe épülnek vissza. Ez 

azt bizonyítja, hogy a szöveti szerkezet nem egyszerűen filo- és ontogenetikai produktum, hanem aktivan 

fenntartott és stabilizált affinitási rendszer. A reorganizáció mechanizmusának tanulmányozása lehetőséget ad a 

sejt-sejt és a sejt-matrix kapcsolatok szerepének megismerésére a szövetek kialakulásában és fenntartásában. 

A fenti jelenség kitűnően szemléltethető azon kísérletek eredményei kapcsán is, amikor az epidermisz sejtjeit 

izolálják és vizsgálják a reorganizációjukat. Az epidermisz sejtek legalsó rétege az alaphártyán ül. E sejtek 

folyamatosan osztódnak és utódsejtjeik szorosan összekapcsolódó, több rétegben egymásra rendeződő 

szarusejtekké (keratinocyta) differenciálódnak. Megfelelő tenyésztési körülmények között a folyamat in vitro is 

ugyanígy zajlik. Ha azonban kivonják a Ca2+ ionokat a tenyészfolyadékból, a keratinocyták monolayerként 

(egyrétegű sejtsorként) növekszenek tovább, az osztódó és a differenciálódó sejtek nem egymás fölé nőnek, 

hanem egymás közé ékelődnek, többé-kevésbé koncentrikus köröket alkotnak. A Ca2+ ionok megfelelő 

koncentrációjának visszaállítása után a keratinocyták újra az eredeti, a bőrben is megfigyelhető rendszerbe 

szerveződnek megint. Ezen és hasonló kísérletek eredményei alapján jöttek rá arra, hogy a többrétegű hám 

szerkezetét elsősorban egy Ca2+-függő sejtkapcsoló rendszer tartja fenn. A rendszernek két tagja van. Az egyik 

a basalis sejtsort kapcsolja az alaphártyához (a matrixhoz). Ez az ún. integrinek rendszere. A másik a cadherinek 

rendszere, amely a differenciálódó hámsejteket kapcsolja össze egymással. 

 

1. ábra  Az epidermis sejtjeinek organizációja Ca2+ hiányában 

Egy másik kísérletsorozatban két különböző szövet sejtjeit izolálták, majd helyezték egy, közös tenyészedénybe. 

Rövidesen úgy rendeződtek össze a sejtek, hogy az azonos eredetűek egymással mindíg összekapcsolódtak, de a 
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másik szövet sejtjeivel sosem. Az, hogy a Ca2+-függő kapcsolódás szövetspecifikus, arra utal, hogy minden 

(vagy a legtöbb) szövet sejtjei rájuk jellemző, szövetspecifikus cadherineket hordoznak. 

 

2. ábra Az izolált és radioaktívan megjelölt retina sejtek csak a retinasejtekkel, a jelölt májsejtek csak a 

májsejtekkel tömörülnek aggregátumokba. 

Mivel a megfigyelt szövetspecifitás Ca2+ ionok hiányában is nagyrészt fennmarad, azt bizonyította, hogy a 

cadherineken túl is vannak sejtkapcsoló molekulák, amelyek a szövetspecifikus felismerésért és kapcsolódásért 

felelősök. Ezeket sejtadhéziós molekuláknak (cell adhesion molecules, rövidítve CAM) nevezzük. 

2. A cadherinek és funkcióik 

Nézzük először a cadherinekre vonatkozó, legfőbb ismereteket. Az első három cadherin molekulát aszerint 

nevezték el, hogy milyen szövetből izolálták őket. Az E-cadherin a legtöbb epithelialis sejtben megtalálható. Az 

N-cadherin az idegsejtekben (és az izom és a szemlencse sejtjeiben) fordul elő. A P-cadherint eredetileg a 

placentából izolálták, de más szövetekből is kimutatták. Ma már legalább 12 féle cadherint ismerünk. A 

feltételezések szerint minden sejttípus legalább egy, de inkább több cadherint fejez ki, ezeket a sejtmembránba 

transzportálja. A cadherinek jellemző kombinációja az, ami meghatározza, hogy az adott sejt milyen más 

sejtekkel, sejttípusokkal képes kapcsolatot teremteni, milyen sejtekkel tömörül egy szöveti együttesbe. 

Számos in vivo és in vitro kísérlet bizonyítja, hogy az embrionális szövetekben elsősorban a cadherinek tartják 

össze a sejteket. Ha a Ca2+ ionokat kivonják a környezetből, vagy anti-cadherin kezelést alkalmaznak, az 

embrionális szövetek sejtekre hullanak szét. Következésképp, ha a cadherinek nem működnek, a többi 

sejtadhéziós molekula nem képes a sejteket összetartani. Ugyanezt bizonyítják a genetikai kísérletek is. A 

cadherin mutánsok az embriogenezis egész korai időszakában szétesnek sejtekre, ill. nem is képesek egymáshoz 

kapcsolódni. 

Az embriogenezis során először az E-cadherin jelenik meg, emlősökben a 8-16 sejtes állapotban. Az eddig a 

fejlődési állapotig csak lazán egymáshoz nyomódó sejtek (blastomerák) szorosan egymáshoz kapcsolódnak, 

amit egyszerű mikroszkópos megfigyeléssel is jól fel lehet ismerni, ugyanis az embrió kisebb lesz és a sejtjei 

szorosan egymáshoz simulnak. Ez a compactio jelensége. 

A legtöbb cadherin molekula transzmembrán glikoprotein, amely 700-750 aminosavból épül fel. Az 

extracelluláris része öt darab, nagyjából 100-100 aminosav hosszúságú funkcionális egységből (domain) áll. 

Közülük négy gyakorlatilag azonos felépítésű és rendelkezik Ca2+ kötőhellyel. Ha nincs a közegben kalcium 
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ion, akkor ezek a domain-ek súlyos konformáció változást szenvednek és egy bizonyos idő elteltével le is 

bomlanak. Az extracelluláris domain-ek közül a legtávolabbi, legkülső hordoz egy His-Ala-Val aminosav 

szekvenciát, ami a sejt-sejt kapcsolatért elsősorban felelős. Ha ezt a részt, vagy ebből egy aminosavat kivágnak, 

vagy kicserélnek akkor a molekula elveszíti a fiziológiai funkcióját: nem képes a sejtek közötti kapcsolatot 

létrehozni. A molekula intracelluláris része cateninekhez (és más fehérjékhez) kapcsolódik, ami(k) a 

citoszkeletalis actinhoz kötik a cadherin molekulák citoplazmatikus „farkát”. 

 

3. ábra A cadherin molekula domain szerkezete 

A cadherinek egymáshoz ún. homophyl módon kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolódáshoz más 

molekula nem kell, csak a két külön sejten elhelyezkedő két cadherin. Ezek a legdisztálisabb szerkezeti 

elemeikkel képesek egymáshoz kapcsolódni és a két sejtet egymáshoz kötni. Ezt elegáns kísérleti rendszerben is 

bizonyították. L-fibroblasztokon dolgoztak, amelyek felszínén egyáltalán nincsenek cadherinek, ezért nem is 

kapcsolódnak egymáshoz. Ha azonban E-cadherint kódoló DNS-sel transzfektálták a sejteket, akkor azok Ca2+ 

jelenlétében egymáshoz kapcsolódtak. Tehát a kapcsolódás kialakulásához elegendő csak az E-cadherin, más 

molekula jelenléte nem kell hozzá. Természetesen a transzfektált L-fibroblasztok a nem transzfektáltakkal nem 

asszociálódnak. Ugyanebben a kísérleti rendszerben az is igazolható, hogy ha egyes sejteket E-cadherinnel, 

másokat P-cadherinnel transzfektálnak, akkor a két sejtcsoport csak a vele azonos cadherint expresszálókkal 

teremt kapcsolatot, a másikkal nem. 

Ha cadherinek citoplazmatikus részét levágják, akkor azok nem tudnak a cateninekhez, ill. a citoszkeletális 

actinvázhoz kapcsolódni és a sejt-sejt kapcsolat így nem tud normálisan működni. 
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4. ábra A sejtkapcsoló fehérjék a sejtvázhoz való kapcsolat hiányában nem tudják fiziológiai funkciójukat 

ellátni. 

Megjegyzendő, hogy a desmosomák területén is cadherinek tartják össze a két sejtet, de a desmosomák a sejten 

belül nem az actinvázhoz, hanem intermedier filamentumokhoz asszociálódnak. 

A cadherinekhez hasonló szerkezetű selectinek az endothel sejtekben fejeződnek ki, sérüléseket követően. Ezek 

a molekulák a fehérvérsejteken levő lectinekhez kapcsolódnak (heterophyl mechanizmussal) és megkötik őket a 

sérülés helyén, ahol a funkciójukat el tudják látni. 

3. A sejtadhéziós molekulák (CAM) 

Mint fentebb láttuk, vannak olyan sejt adhéziós molekulák, amelyek Ca2+ független módon kapcsolják össze a 

sejteket. Közülük az N- (neuralis)-CAM a legismertebb, ami a nevével ellentétben, nem csak az idegsejteken, 

hanem számos más sejttípus felszínén is megtalálható. A CAM-k az immunglobulinokhoz hasonló felépítésű 

molekulák. Jellemzően öt IgG-szerű alegységet tartalmaznak az extracelluláris oldalon. Ma már legalább 30 féle 

CAM-t ismerünk, de ezek nem különböző génekről másolódnak, mint a cadherinek, hanem egy gén alternatív 

splicing-ja következtében keletkeznek. Közöttük vannak olyanok, amelyekről a transzmembrán és az 

intracelluláris rész is hiányzik. Ezek csak egy GPI horgonnyal rögzülnek a plazmamembránhoz. Egy másik 

CAM-on még a GPI horgony sincs meg. Ez a fehérje ugyan az adhéziós molekulá egyik típusa, de a funkciója 

éppen az ellenkező. Könnyű belátni, hogy ez egy szekréciós fehérje, ami a másik sejten levő CAM-okhoz 

kapcsolódik, így lefedi azok kötőhelyeit, de ahhoz a sejthez, ami őt magát termelte egyáltalán nem kapcsolódik. 

Ezáltal éppen a sejtnek a szöveti együttesből való kiválását szolgálja és nem a bekötését. 
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5. ábra A különböző CAM-típusok kötődése a sejtvázhoz és a plazmamembránhoz 

Általában azt lehet mondani, hogy a CAM-ok gyengébb kötést biztosítanak a sejtek között, mint a cadherinek, 

de a finomabban szabályozott adhéziót biztosítanak, mint a Ca2+ -függő kapcsolatok. Például ha N-CAM 

ellenanyagot injektálnak a retinából az agyba visszanövő neuronális nyúlványok útjába, akkor azok eltévednek, 

mindenfelé kisugároznak, de a chiasma és tectum opticum területét csak alig néhány éri el közülük. Ha 

szövettenyészetben használják az ellenanyagot, akkor a kultúrában tartott neuronok axonjai nem asszociálódnak 

kötegekbe, hanem egyesével, össze-vissza nőnek. 

Egy másik kísérletben igazolták, hogy az N-CAM expressziója megszűnik, mielőtt a velőléc sejtjei kilépnek a 

velőcsőből, majd miután elérték a fiziológiásan korrekt helyüket (a perifériás ganglionoknak megfelelő helyet), 

akkor újra elkezdenek N-CAM molekulákat termelni és ezek összetapasztják őket. Drosophilában az egyik 

CAM típusú molekula a fasciclin. Hiányában az idegrendszer alapszerkezete normális marad, de a hosszú, 

leszálló pályaelemek nem fejlődnek ki, mert a fasciclin funkcióvesztése következtében az axonok nem képesek 

egymáshoz kapcsolódni és kötegekbe (idegpályákba) rendeződni. 

4. Az integrinek 

A sejtkapcsoló molekulák egy másik csoportja nem a sejt-sejt, hanem a sejt-matrix kapcsolatokat szolgálja. (A 

matrix alatt itt a sejtközötti állományt és az alaphártyát értjük.) Ahhoz, hogy a sejtek a matrixhoz 

kapcsolódjanak olyan molekulákra van szükség, amelyek részben a matrix alkotóelemeihez (fehérjéihez), 

részben a sejtek vázelemeihez kapcsolódnak. Ezeket nevezzük integrineknek, amelyek egy nagy molekulacsalád 

tagjai. Az integrinek viszonylag kis energiájú kötéseket létesítenek, de relatíve igen nagy számban fordulnak 

elő. Ezért a sok, de alacsony kötéserő viszonylag stabil kapcsolatot eredményez, mint ahogy azt pl. a tépőzárak 

esetében láthatjuk. (Ezt nevezzük Velcro-effektusnak.) 

Az interginek két glikoprotein alegységből állnak. Ezeket α és β láncnak nevezzük, amelyek egymáshoz nem 

kovalens módon kapcsolódnak. Mindkét lánc részt vesz a matrix anyagaihoz való kötődésben. Egyes integrinek 

a matrix mindhárom fő komponenséhez, a fibronectinhez, a lamininhez és a kollagénhez is képesek kötődni. 

Mások csak egy fehérjét kötnek ezek közül. Az is gyakran megfigyelhető, hogy ugyanaz az integrin molekula 
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más-más sejtek felszínén elhelyezkedve, más matrixfehérjékhez köt. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatok 

kialakításában és specifitásában további fehérjéknek is szepere lehet. 

Az intergrinek α láncának extracelluláris része 140 kD méretű. Van benne egy diszulfid híd és négy ionkötő 

hely. Ezek Ca2+ -ot, vagy Mg 2+-ot kötnek. A molekula csak akkor képes a matrix fehérjéihez kapcsolódni, ha 

az ionkötő helyei foglaltak. A β lánc extracelluláris része 100 kD méretű, amiben négy, ciszteinben gazdag 

domain azonosítható. Az intracelluláris oldalon a β lánc teremt kapcsolatot talin és α–actinin molekulákkal. 

 

6. ábra Az integrin molekula szerkezete, funkcionális egységei 

Ha a β láncban mutációt hordozó Drosophila embriók fejlődését figyeljük, azt láthatjuk, hogy ezek az állatok 

addig normálisan fejlődnek, amíg az első izomösszehúzódásokra nem kerül sor. Ekkor a myomerek ugyan 

összehúzódnak, de maga az izom leszakad a matrixról és semmi nem mozdul meg az állatban. Rövidesen 

elpusztul. Ha az integrin citoplazmatikus részét levágják és ezt a konstrukciót expresszáltatják az állatban, akkor 

– érthetően - izomösszehúzódás sincs az inger hatására, hiszen csak a myomer húzódik össze, az izomrost maga 

nem. 

A sejt-matrix kapcsolatnak sokszor kórtani jelentősége is van. Például a rákos sejtek sokkal kevesebb integrint 

termelnek, mint a normálisak. Ennek következtében alig kötődnek az alapállományhoz és az intracelluláris actin 

filament rendszerük is sokkal kevésbé szervezett. Ezért nagyrészt gömbölyded alakúak és nagyon könnyen 

kiszakadnak a szöveti kötelékükből (a primer tumorból). Részben ez a magyarázata annak, hogy áttéteket 

tudnak képezni. 

A sejtváz-matrix molekulák kölcsönhatása egy szövetben azt eredményezi, hogy egy nagyon rendezett struktúra 

épül ki, hiszen a sejtváz meghatározza a sejt körüli matrixban levő molekulák helyzetét, azok viszont hatnak a 

szomszédos sejtek vázfehérjéire, amelyek aztán újabb matrix molekulák orientációját szabják meg. Az 

integrinek ebben a folymatban meghatározó szerepet játszanak. Jól demontrálható ez az összefüggés 

citochalasin kezeléssel, ami az actinváz összeomlását eredményezi. Ennek egyenes és azonnali következménye 

a matrix rendezettségének összeomlása is. 
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7. ábra A citoszkeleton és a szövetközti állomány rendezettségének összehangolása az integrinek 

közvetítésével 

Megjegyzendő, hogy az integrinek nem csak a sejt-matrix kapcsolatban játszanak szerepet és ezen a módon 

szabályozzák a sejtek alakját, polaritását, mozgását, fejlődését, hanem számos folyamatban receptorként 

viselkednek. Többek között igazolták, hogy az insulin-like receptorokon és a tirozin-kináz receptorok útvonalán 

keresztül hatnak és akár egyes gének expresszióját is befolyásolják. 

5. A junctionális kapcsolatok (sejtkapcsoló 
struktúrák) 

A törzs- és egyedfejlődés során először a sejtfelszíni adhéziós molekulák jelennek meg. Ezek összekötik az 

azonos eredetű, fejlődésű sejteket. Ezután az adhéziós molekulák a sejtmembrán síkjában egyáshoz közelítenek 

és csoportokba tömörülnek. Végül az ezen csoportosulásokba koncentrálódó adhéziós molekulák területén 

kialakulnak a kifejlett szövetekre jellemző, ún. junctionális kapcsolatok, amelyek szorosan összefogják és 

összetartják a sejteket. 

A sejtkapcsoló struktúrákat többféle módon szokták kategorizálni. Itt a legelterjedtebb felosztás szerint 

ismertetjük őket. 
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8. ábra A sejtkapcsoló struktúrák típusai, táblázatban összefoglalva 

A zonula adherens (anchoring junction) többféle formája elsősorban arra szolgál, hogy sejteket egymáshoz, ill. 

az alapállományhoz rögzítse. Funkciója ennek értelmében legfőképp mechanikai jellegű. 

E csoporton belül két típust különítünk el. Az egyik esetében a sejteket összekapcsoló fehérjék a sejten belül a 

citoszkeletális aktinvázhoz kötnek. 

6. Az adhéziós öv 

Elsősorban a hámszövetekre jellemző az adhéziós öv (adhesion belt) megjelenése. Ez a sejt apikális 

egyharmadában, egynegyedében, a sejtfelszínen övszerűen körbefutó stuktúra, amit a cadherin molekulák 

alkotnak. Ezek extracelluláris része természetesen egymáshoz kapcsolja a szomszédos sejteket. Intracelluláris 

részük α-, β- és ɣ-cateninen, vinculinon, α-actininen, esetenként placoglobinon keresztül a sejt aktinvázához 

rögzül. Az adhéziós öv nem csak a sejtek statikus rögzítését szolgálja, hanem a hozzá kapcsolódó aktinváz 

elemeinek összehúzódása következtében kúp, vagy gúla alakúvá tudja formálni a hengerhám sejteket. Ennek 

akkor van jelentősége ha pl. egy hámrétegből cső, vagy gömb alakú struktúra alakul ki a fejlődés során. 
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9.ábra Az adhéziós öv vázlatos rajzon 

7. A focalis kapcsolatok 

Az aktinváz elemei a bazális membrán fehérjéihez is kapcsolódhatnak. Ezeket a kapcsolatokat focalis 

kapcsolatoknak (focal contacts) nevezzük. A sejtmembránban levő kapcsoló fehérjék ebben az esetben 

integrinek, amelyek az aktinvázhoz talinon, vinculinon, vagy α-actininon keresztül kapcsolódnak. 

Ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak a septális kapcsolatok (septate junction), de ezek csak a gerinctelenekre 

jellemzők és a molekuláris felépítésükre vonatkozóan alig rendelkezünk elérhető adatokkal. 

 

10. ábra A septalis junction elektronmikroszkópos képe 

8. A desmosomák és hemidesmosomák 

A zonula adherens másik formája a sejten belül a sejtváz intermedier filamentumok (cytokeratin, desmin) által 

alkotott elemeihez kapcsolódik. Ezek a desmosoma és a hemidesmosoma. A desmosomák a sejt-sejt 

kapcsolatokban, a hemidesmosomák a sejt-matrix (elsősorban alaphártya) kapcsolatokban szerepelnek, 

elsősorban ott, ahol a szövetek jelentős mechanikai terhelésnek vannak kitéve (pl. bőr, szív). A desmosomák 

területén a sejteket összekapcsoló transzmembrán fehérjék szintén cadherinek. Ezek intracelluláris része egy 

kapcsoló fehérjék (plakoglobin, desmoplakin) alkotta, korong alakú testhez kötődik, ami az 

elektronmikroszkópban kitűnően megfigyelhető. E koronghoz belülről a sejtváz cytokeratin (és/vagy desmin) 

molekulái kapcsolódnak. 
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11. ábra A desmosoma ultrastruktúrális szerkezete vázlatrajzon 

Egyes betegségekben (pemphigus) a desmosomák nem képesek a bőr hámsejtjeit egymáshoz kapcsolni, mivel a 

szervezet a desmosomális cadherin ellen ellenanyagot termel. Ennek a bőr fellazulása, a testfolyadék kiáramlása 

a következménye, ami nagyon súlyos következményekkel jár. A jelenség egyben arra is rámutat, hogy a bőr 

desmosomális cadherinjei különbözhetnek a többi szövetben levőktől, mert az ellenanyag csak a bőrben okoz 

elváltozásokat, máshol nem. 

A hemidesmosomák (fél-desmosomák) felépítése alapvetően azons a desmosomákéval, azzal a különbséggel, 

hogy itt nem cadherinek, hanem integrinek a transzmembrán kapcsoló fehérjék. 

9. A tight junction 

A sejtkapcsoló struktúrák másik csoportja a zonula occludens (tight junction). A tight junction főként a 

polarizált hámsejtek kapcsoló szerkezete. A sejtek apikális részén (az adhéziós öv fölött) körbefutó, szintén 

övszerű képlet, amely zeg-zúgos lefutású, egymással anasztomizáló vonalak mentén elhelyezkedő 

molekulaegyüttesekből áll. A tight junction molekuláris szerkezetéről tankönyvbe illő adat egyelőre nem sok áll 

rendelkezésre. Két, globuláris fehérje alkotóját ismerjük, az occludint és a claudint. Ezek gyöngysorszerűen 

rendeződnek és egymáshoz nagyon erősen kötődnek. 
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12. ábra A tight junction szerkezete vázlatrajzon 

A tight junction funkciója nem csupán a hámsejtek mechanikai összetartása, hanem olyan szoros 

összekapcsolása, amely meggátolja a vízben oldott molekulák sejtek közötti áramlását. Ez a legtöbb esetben 

még olyan kismolekulájú anyagokra is igaz, mint pl. a Na+. Feladata nyilvánvaló; a hámréteg két oldalán levő 

folyadékterek minél alaposabb elszigetelése egymástól. Ezáltal az intercelluláris térben nincs anyagkicserélődés, 

molekulák csak a sejteken át, intracellulárisan, szigorúan szabályozott módon kerülhetnek át az apikális 

folyadéktérből a bazolaterális oldalra. Ennek különösen a bélhám, vagy pl. a kiválasztószervek hámjai esetében 

van jelentősége, de a Sertoli- sejtek között levő tigh junction kapcsolatok képezik a vér-here gátat, ami 

megakadályozza az ivari hormonok kijutását a herecsövekből a vérbe. 

Megjegyzendő, hogy a tight junction akadályt képez a membránfehérjék horizontális áramlásával szemben is. 

Magyarán, nem engedi meg, hogy az apikális membrándomain fehérjéi átkerülhessenek a bazolaterális 

domainbe és fordítva, aminek szintén nagyon fontos fiziológiai szerepe van. 

10. A gap junction 

A sejtkapcsoló struktúrák harmadik csoportjába a kommunikációs sejtkapcsolatok tartoznak. Ezek a gap 

junction, az elektromos szinapszis és a plasmodesmata. Közülük itt csak a gap junction-nal foglalkozunk. Az 

elektromos szinapszisról az élettanban, a plasmodesmata-ról a növénytan keretében lesz szó (utóbbi csak a 

növényekben fordul elő). 

A gap junction valamennyi állati szervezetben, szinte valamennyi szövettípusban megfigyelhető struktúra. 

Elektronmikroszkópos szerkezete lényegében azonos minden sejtféleségben. A két kapcsolódó sejt membránjai 

2-4 nm közelségbe kerülnek egymáshoz. Ezt a rést csatornát formáló fehérjék együttese hidalja át. A csatorna 

vízre és kis molekulájú anyagokra (1kD-nál kisebb molekulákra) nézve átjárható, ami azt jelenti, hogy a gap 

junction elektromosan és metabolikusan is összeköti az egyik sejtet a másikkal. A gap junctionokat a connexin 

nevű fehérjék alkotják. Belőlök hat képez egy fél-csövecskét az egyik sejt membránjában. Ezt az együttest 

connexonnak nevezzük. A két szomszédos sejt egymással szembe eső membránrészében ül egy-egy connexon, 
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és ezek ketten alkotják a sejteket összekötő csövecskét, a gap junctiont. Megjegyzendő, hogy a gap junction 

szokták kapu-(vagy rés)kapcsolatként fordítani, de ezeket az elnevezéseket nagyon erőltetettnek tartjuk. 

 

13. ábra A gap junction átereszőképessége (A), elektronmikroszkópos szerkezete vázlatrajzon (B), 

transzmissziós elektronmikroszkópban és fagyasztva-töréses preparátumon (C), valamint a connexinek 

elhelyezkedése a zárt és a nyitott gap junctionban (D). 

A connexinek nem teljesen azonosak minden gap junction esetében. Patkányban pl. 11 féle connexint ismerünk. 

Nem tudjuk azonban, hogy funkcionálisan miben különböznek egymástól, mert különböző a connexinek is 

képesek egy működőképes connexont, ill. gap junctiont létrehozni. A connexin ellen termeltetett ellenanyagok 

meggátolják a a gap junction működését. Ha olyan sejttípust transzfektálnak a conexint kódoló DNS-sel, 

amelyikben nincsenek gap junctiok, azok is képesek lesznek a connexin szintézisére és rövidesen működő gap 

junctionok jelennek meg rajtuk. 

A gap junctiont 1958-ban írták le. Rákok központi idegrendszerében tapasztalták, hogy ha egyes idegsejteket 

ingerelnek, akkor az ingerület átterjed a szomszédos idegsejtekre is, anélkül, hogy közöttük szinaptikus 

kapcsolat volna. Ha az ingerlő elektródán keresztül fluoreszcensz festéket juttattak az egyik idegsejtbe, akkor a 

festék átkerült a szomszédos neuronba is, de nem jutott ki az extracelluláris térbe. Rovarok és halak 

idegrendszerében is vannak olyan idegsejtek, amelyek gap junctionokon keresztül vannak összekapcsolva. 

Ennek az a jelentősége, hogy bizonyos ingerek robbanásszerűen tudjanak terjedni a megfelelő idegpályákban, 

pl. a menekülési reakciókban. Ugyancsak nagy jelentősége van a gap junctionnak a szív működésében. A 

szívizomzatra jellemző fénymikroszkópos struktúra az ún. Ebnert-féle vonal, ami egy sötéten festődő régió a 

sejtmembránban. Elektronmikroszkóposan ez a vonal gap junctiok és desmosomák sorozatának bizonyult. A 

desmosomák az izomrostok mechanikai kapcsolódásáért felelősek, míg a gap junctiok az ingerület gyors és 

szinkronizált terjedését szolgálják. Ugyancsak gap junctiok biztosítják az ingerület terjedését a visceralis 

símaizom szövetben a perisztaltikus mozgás során. Fontos szerepe van a gap junctioknak abban, hogy second 

messenger-ként működő molekulák is átjuthatnak rajta egyik sejtből a másikba. Ilyen módon az azonos szöveti 
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kötelékben levő sejtek reakciója válik összehangolttá és szinkronizálttá. Egyes morfogén hatású anyagok (pl. 

retinsav és származékai) szintén gap junctiokon keresztül jutnak át az egyik sejtből a másikba. 

Megfigyelték azt is, hogy a gap junction működése szabályozott. Magas Ca2+ és alacsony pH melett bezárul és 

semmiféle anyagáramlás nincs rajta kersztül. 

11. A 17. fejezet kérdései 

1. Milyen megfigyelések igazolják a sejt-sejt kapcsolatok meglétét? 

2. Írja le a cadherin molekulákat jellemző tulajdonságokat! 

3. Jellemezze a CAM molekulákat! 

4. Mi a különbség a cadherin és a CAM molekulák között? 

5. Milyen fehérjéket nevezünk integrineknek? 

6. Mi az az adhéziós öv, milyen a felépítése és mi a működése? 

7. Ismertesse a dezmoszóma felépítését! 

8. Mit nevezünk tight junction-nak, és mi a fiziológiás funkciója? 

9. Hogyan épül fel egy gap junction és mire szolgál? 

10. Mekkora a gap junction áteresztő képessége és ez hogyan szabályozódik? 

11. Milyen sorrendben alakulnak ki a sejt-sejt kapcsolatok az embriogenezis során? 

12. Hogyan lehet igazolni a cadherinek szövetspecifitását? 

13. Mi az az Eberth-féle vonal, hol fordul elő és milyen sejtkapcsoló struktúrák vannak benne? 
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18. fejezet - Az endocitózis jelensége 
(Lippai Mónika) 

1. Bevezetés 

Az endocitózis fogalma a külvilág felől a sejt belsejébe vezető, membránbefűződéssel és –leválással járó, 

vezikulák által közvetített anyagfelvételi utak összességét jelöli. A lipid kettősrétegen keresztül, transzmembrán 

transzporttal a sejt számára szükséges anyagok csak igen kis hányada képes átjutni. Valamennyi egyéb tápanyag 

vezikuláris transzporttal jut el a lizoszómáig, ahol lebontásra kerül, és komponensei a citoszolba jutnak 

hasznosítás céljából. 

Az endocitózis során azonban korántsem jut valamennyi felvett anyag a lizoszómába, funkciója egyáltalán nem 

korlátozódik a tápanyagfelvételre. A sejt életének más területein is fontos szerepet játszik: részt vesz a 

védekezésben, a jelátviteli folyamatok szabályozásában. A szekréció utolsó lépésekor, az exocitózis során 

jelentős membrántöbblet keletkezhet a sejt felszínén, amelyet vissza kell juttatni a donor sejtszervecskéhez – ezt 

szintén endocitózis biztosítja. A vírusok és sejtes patogének többsége is az endocitózis folyamatában szerepet 

játszó apparátust használja ki a fertőzés során. 

A sejt belsejébe irányuló transzport által szállított molekulák az endocitotikus kompartmentekbe kerülnek. Első 

lépésben valamennyi lefűződő vezikula egy korai endoszómával fuzionál, amely a TGN-hez hasonlóan (lásd 9. 

fejezet) elosztóállomásként működő, rendkívül dinamikus, folyamatosan változó organellum. Nemcsak az 

extracelluláris térből fogad anyagokat, hanem a TGN felől is érkeznek lizoszomális enzimeket és 

membránfehérjéket szállító vezikulák – emellett visszafelé irányuló retrográd transzport biztosítja a receptorok 

és más membrán komponensek visszaszállítását a TGN-be. A korai endoszóma komponenseinek egy része 

vezikuláris transzporttal - közvetlenül vagy reciklizáló endoszómák közbeiktatásával – exocitózis révén 

visszakerül a plazmamembránba vagy az extracelluláris térbe, más részük pedig késői endoszómába jut, amely a 

lizoszómába vezető út közbülső állomása. A korai endoszómára is, de főleg a késői endoszómára jellemző a 

lumenben lokalizálódó belső (intraluminális) vezikulák jelenléte, ami miatt multivezikuláris testeknek 

(multivesicular body, MVB) is nevezik ezeket a képleteket (1. ábra). 

 

1. ábra A sejt endocitózisban részt vevő belső terei és az endocitózis folyamata kétféle plazmamembrán-

receptor sorsának példáján. Az ábrán egy szekrécióhoz tartozó lépés, a mannóz-6-foszfát receptor (M6P) által a 

lizoszómába szállított enzimek útja is fel van tüntetve. MVB: multivezikuláris test (multivesicular body). 
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Az endocitózis tanulmányozását segíti, hogy a transzport kiinduló állomása a kísérletesen könnyedén 

manipulálható extracelluláris tér. Fluoreszcensen vagy egyéb módon jelölt oldott molekulák, különböző méretű 

részecskék, receptorok, ligandok, membránalkotók alkalmazásával követhető a sejtbe jutott anyag további sorsa. 

A folyamat élesztősejtekben az állati sejtekhez nagyon hasonlóan játszódik le, központi vakólumuk 

megfeleltethető a lizoszómának. Hosszú ideig az emlős szövettenyészeteken kívül ebben a modellrendszerben 

végezték a legtöbb kísérletet (számos, az endocitózisban és egyéb, a lizoszómális transzportban szerepet játszó 

géntermék neve is innen származik: Vps – vacuolar protein sorting). Újabban más, erős genetikai háttérrel 

rendelkező modellszervezetben – Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster – is intenzíven kutatják. 

Az endocitózis tehát valamennyi sejt életében esszenciális, az exocitózissal szorosan kapcsolt folyamat. A 

vezikulák képződésének, sejten belüli mozgásának, fúziójának általános molekuláris mechanizmusával, az 

abban résztvevő fehérjékkel kapcsolatos mai ismereteinket az 8. fejezet mutatja be. Az endocitózis bizonyos 

szakaszainak megértéséhez pedig hasznos, ha az olvasó a szekréciót tárgyaló 9. fejezetet is áttanulmányozza. 

Mindkét anyagrészre többször utalunk majd. 

Valamennyi sejt folyamatosan vesz fel a környezetéből vezikulákba zárva folyadékot és benne többek között 

oldott tápanyagokat, az extracelluláris mátrix komponenseit; valamint membránösszetevőket: lipideket és 

membránfehérjéket. Ezt a jelenséget pinocitózisnak, „folyadékivásnak” nevezik (2. ábra). 

 

2. ábra Az endocitózis típusai. Az ábrán nem méretarányosan vannak feltüntetve a különböző 

mecahnizmusokkal kialakuló képletek: a fagocitózis és a makropinocitózis során lefűződő vezikulák mérete 

sokszorosan meghaladhatja a mikropinocitózissal keletkezőkét. 
Mikropinocitózis során kis, nagyjából egyforma méretű (~100nm-es) vezikulák fűződnek le, elsősorban klatrin-

burok kialakulásával (lásd 8. fejezet 6. ábra), de más, klatrin-független folyamatok is szerepet játszhatnak benne. 

A makropinocitózis jóval nagyobb, akár 0,5-5μm átmérőjű vezikulák keletkezésével jár, amelyekben a folyadék 

aránya sokkal nagyobb a pinocitózishoz képest. 

A fagocitózis során nagyobb szilárd szemcsék, sejttörmelék, mikroorganizmusok bekebelezése történik, a 

keletkező fagoszómák mérete jóval nagyobb és változó, a felvett részecske mérete határozza meg. 

Egysejtűekben ez a táplálékszerzés egyik módja, soksejtűekben célja elsősorban a környezetben elpusztult sejtek 

„eltakarítása” és a védekezés. A hatékonyság érdekében ezt a feladatot az immunrendszer erre szakosodott 

sejtjei végzik. A fagocitózis a fentiek következtében nem is állandóan zajlik: speciális sejtfelszíni receptorok 

ismerik fel a bekebelezendő anyagot, és indukálják a folyamatot. Kezdetben állábszerű nyúlványokkal veszi 

körbe a fagocitáló sejt a részecskét, amely végül körbezárul, és a fagoszóma lefűződik - mindez ebben az 

esetben is az aktinváz intenzív átrendeződésével jár együtt (2. ábra). 

A pinocitózis kategorizálható aszerint is, hogy milyen típusú burok játszik közre a vezikula képződésében. Ez a 

megkülönböztetés nemcsak morfológiai jelentőségű, hiszen, amint a vezikuláris transzport mechanizmusáról 

szóló 8. és a szekréciót bemutató 9. fejezetből is megtudható, a burkot létrehozó fehérjék szelektív kötődésekkel 

maguk is alakítják a vezikula tartalmának összetételét. A legrégebben és legintenzívebben kutatott terület a 

klatrin-burkos vezikulák lefűződésével járó endocitózis, a következőkben elsősorban az innen származó 

ismereteket mutatjuk be. Ugyanakkor egyre több eredmény születik az úgynevezett kaveolákkal, illetve más, 

klatrin-független endocitózissal kapcsolatban is, amellyel egy külön alfejezet foglalkozik. 

Egyes tankönyvekben a fago- és pinocitózis mellett harmadik típusként szokták a receptor-mediált endocitózist 

emlegetni. Valójában ez egy független kategória, bár kétségtelen, hogy leginkább a mikropinocitózissal 

kapcsolatban tudunk a legtöbbet róla. Általában ugyanis kisméretű vezikulák lefűződésével jár, amelyet 

legtöbbször klatrin burkol; de célja nem aspecifikus folyadék- és membránfelvétel, hanem bizonyos 

plazmamembrán-receptorok és/vagy ligandjaik kiválogatása (3. ábra). 
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3. ábra A receptorok által közvetített endocitózis során specifikusan, nagy hatékonysággal tud a sejt anyagokat 

felvenni az extracelluláris térből. 
A receptor-mediált endocitózissal tehát kis térfogatban, de nagy hatékonysággal lehet az extracelluláris térben 

vagy a membránban akár igen alacsony koncentrációban jelen lévő makromolekulákat a sejtbe juttatni - például 

a membránalkotó koleszterin felvétele is így zajlik. 

A receptor endocitózisa lehet konstitutív, mint egyes alapanyagok szállításáért felelős receptorok esetében 

(LDL-, transzferrin-receptor – lásd később); ekkor a receptor ligand nélkül is internalizálódhat. Legtöbbször 

azonban a receptor-ligand kölcsönhatás létrejötte indukálja a vezikulába jutást, és célja sok esetben éppen az, 

hogy a receptort rövidebb-hosszabb időre „kivonja a forgalomból”. Az életműködéshez szükséges, kis 

koncentrációjú molekulák bejuttatásán kívül tehát a receptor-mediált endocitózisnak óriási szerepe van a 

transzmembrán receptorokon keresztül történő jelátvitel szabályozásában is. A fejezetben bemutatott, 

endocitózissal kapcsolatos ismeretek többsége is a receptor-mediált endocitózis vizsgálatából ered. 

2. Az endocitózis első szakasza 

2.1. A klatrin-burkos gödrök kialakulása a plazmamembránban 

A legtöbb endocitotikus vezikula lefűződése a 8. fejezetben ismertetett lépések során, klatrin triszkelionok 

polimerizációjával kezdődik a membrán citoszolikus felszínén. A burok képzésében a kis mennyiségben, de 

specifikusan a plazmamembránban lokalizálódó PI(4,5)P2-ot (foszfatidil-inozitol-4,5-bifoszfátot) felismerő 

AP180 adapterek és más PI(4,5)P2-kötő fehérjék (epsinek) végzik el az első lépéseket (a foszfatidil-inozitolok 

jelentőségéről a membrán-identitás kialakításában szintén az 8. fejezetben olvashatunk). A burok fő tömegét a 

klatrin mellett AP2-es típusú, négy alegységből álló adapter proteinkomplex alkotja (a TGN-ből származó 

vezikulák klatrin-burkában vagy AP1-es, vagy AP3-as komplex található, a célállomástól függően – lásd 9. 

fejezet). Az adapterkomplex egyik alegysége szintén felismeri és kötődik a PI(4,5)P2-hoz. Az AP2 komplex 

ugyanakkor a megfelelő lipidkináz aktiválása révén hozzájárul további PI(4,5)P2 lokális szintéziséhez. 

A PI(4,5)P2 koncentrált jelenléte szerepet játszik az ARF6-ot aktiváló GEF (guanine exchange factor) 

odavonzásában is. Az ARF6 a plazmamembránról lefűződő vezikulák membránjában működő kis G-fehérje, a 

vezikulák képződésében és érésében szerepet játszó ARF-ok családjába tartozik (Az ARF-ok és más kis G-

fehérjék, valamint GEF-jeik funkciójáról is az 8. fejezetben tájékozódhatunk). Ennek az a következménye, hogy 

az ARF6-GEF szubsztrátja, az ARF6-GDP GTP-kötött állapotba kerül, konformációs változáson esik át, és a 

PI(4,5)P2-gazdag membránterülethez lokalizálódva szintén hozzájárul még több PI(4,5)P2 képződéséhez. Az 
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ARF6-GTP és a PI(4,5)P2 együttes jelenléte vonzza csak igazán az újabb AP2-komplexeket - ezáltal gyorsan 

növekszik a klatrin-AP2 burok területe a citoszolikus membránfelszínen. 

A citoszolikus oldalon az egymással kapcsolódó AP2-komplexek számának növekedésével párhuzamosan a 

klatrin triszkelionok is polimerizálódnak, ami a membrán görbülésével jár. A plazmamembrán egyes területein 

fénymikroszkópban jól látható bemélyedések, „burkos gödrök” alakulnak ki (8. fejezet 3. ábra). Egyes 

sejtféleségekben a teljes membránfelület 2%-át is boríthatja klatrin. 

A „burkos gödrök” membránjában egyes transzmembrán receptorok koncentrálódása is megfigyelhető. Bár egy 

részük ligand nélkül is ide kerülhet, legtöbbször a ligand kötése okoz olyan konformáció-változást a receptor 

citoszolikus részén, hogy az addig a membrán síkjában viszonylag szabadon diffundáló receptor a formálódó 

klatrin-burok területén megreked. A plazmamembrán belső felszínén az AP2 komplex egyes monomerjei 

ugyanis felismernek és kötnek bizonyos motívumokat az adott receptoron. A receptorok endocitózisát később 

külön alfejezet ismerteti. 

A plazmamembrán fehérjéinek többsége azonban nem koncentrálódik a burkos gödrök területére. Ezért ez a 

speciális mikrodomén, amellett, hogy a nem-specifikus mikropinocitózis első lépése is, a membránreceptorok és 

ligandjaik szempontjából szelektív filternek is tekinthető, ami az endomembrán rendszer egyéb burkos 

vezikuláinak képződése során is jellemző. 

2.2. A klatrin-burkos vezikula lefűződése és érése 

A klatrin-burok összeszerelődését a ligand-kötött, aktivált receptorok tehát maguk is tovább serkenthetik 

módosult citoszolikus doménjük révén, további adapterfehérjéket toborozva a gödör területére. A klatrin-burkos 

vezikula kialakulása a fentebb ismertetett pozitív visszacsatolások miatt meglehetősen gyors, a megfelelő 

görbület elérése 1-2 percen belül bekövetkezik. Újabban kimutatták, hogy a kortikális aktinváz átrendeződése is 

hozzájárul a folyamathoz. Ezután dinamin közreműködésével, GTP-hidrolízis során (8. fejezet 9. ábra) fűződik 

le a megformálódott vezikula. 

A sejt belsejébe került vezikuláról másodperceken belül leválik a klatrin-AP2 burok. Ennek oka, mint általában 

a vezikuláris transzport során, hogy az addig a membrán felszínén rögzülő kis G-fehérje (ebben az esetben az 

ARF6) hidrolizálja kötött GTP-jét, és az ARF6-GDP a citoszolba vándorol. Az endocitotikus vezikula 

membránjában a többi komponenssel együtt „utazik” egy lipid foszfatáz is, amely szintén aktiválódik, és leszedi 

a foszfátcsoportokat a PI(4,5)P2-ról – így a membrán identitása máris megváltozott. ARF6 és PI(4,5)P2 

hiányában elkezdődhetne az AP2-komplexek leválása. A klatrin-polimer bontásához azonban Hsc70 

dajkafehérjék munkája is szükséges, amely külön energiabefektetést, ATP-t igényel (4. ábra). 



 Az endocitózis jelensége (Lippai 

Mónika) 
 

 328  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4. ábra A kész klatrin-burok szerkezete és a széteséséhez vezető folyamat. A: A klatrin-burok külső (bal oldali 

kép) és belső (jobb oldali kép) felszíne. A klatrin triszkelionok (kék) közé az ATP-áz aktivitású Hsc70 (zöld) 

kötődését és működését serkentő auxilin (piros) enzimek ékelődnek. B: A klatrin-burkot ATP-felhasználás 

mellett lokális konformáció-változásra készteti, „szétfeszíti” az auxilin (zöld) és a Hsc70 (sárga: katalitikus, 

zöld: klatrin-kötő domén) együttese. Az egyes triszkelionok eltérő színnel (kék, okker, narancssárga) vannak 

jelölve. C: A klatrin-burok szétesésének és összeszerelődésének ciklusa. A burok szétesése során először az 

auxilin szabadul fel és távozik a citoszolba. Az egyes klatrin triszkelionokról a Hsc70 csak akkor képes leválni, 

ha a kötött ADP-jét ATP-re cserélte. 

A buroktól megszabadult vezikula felszínén most már működésbe léphetnek a célmembrán felismeréséhez és a 

fúzióhoz szükséges fehérjék – elsősorban a v-SNARE-k, Rab-ok és effektoraik. A kisméretű endocitotikus 

vezikulák sokszor egymással is összeolvadnak homotipikus fúzió révén, mielőtt a korai endoszómával 

egyesülnének (lásd 9. fejezet). 

 

Klatrin-föggő endocitózis (animáció) Referencia: 

2.3. A korai endoszóma 

Bármilyen összetételű is legyen tehát az endocitotikus vezikula, a szállított szolubilis és membránfehérjék első 

állomása ugyanaz. A korai endoszóma, osztályozó funkcióját tekintve, a Golgi-készülék utolsó 

kompartmentjével, a TGN-nel rokonítható. Elsősorban a plazmamembrán felől érkeznek hozzá vezikulák, 

beleértve, mint később olvashatunk róla, a klatrin-független endocitózist is. Ugyanakkor a TGN-ből szállított 

lizoszomális enzimek és membránfehérjék egy része is ide csatlakozik, mielőtt a késői endoszómán keresztül 

„munkahelyére” érne. Így jut hozzá a korai endoszóma például a V-ATP-áz protonpumpákhoz, amelyeknek 

köszönhetően lumene a citoszolhoz (és a külvilághoz képest) enyhén savas, körülbelül 6-os pH-jú. Ennek a pH-

nak nagy funkcionális jelentősége van (lásd a receptor-mediált endocitózis ismertetésénél), azonban még nem 

eléggé alacsony ahhoz, hogy a savas hidrolázok is működésbe lépjenek. 

Két fő útvonal indul ki a korai endoszómák területéről: az egyik vissza a plazmamembrán felé, a másik pedig a 

lebontó út első helyszínére, a késői endoszómák felé (1. ábra). Kísérletes rendszerekben a két folyamat 

megkülönböztetésére gyakran alkalmaznak olyan jelölt transzmembrán receptorokat, amelyek az egyik vagy 

másik irányt követik életútjuk során – erről a receptor-mediált endocitózisról szóló szakaszban lesz szó 

https://iwasa.hms.harvard.edu/project_pages/endocytosis/endocytosis.html
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bővebben. Létezik ugyanakkor a Golgi-készülék irányába (pontosabban a TGN felé) tartó, retrográdnak 

tekinthető irány is, amely a TGN→korai endoszóma transzportot közvetítő TGN-specifikus 

membránkomponenseket szállítja vissza (1. ábra). Egyes sejtféleségekben – polarizált sejtekben – transzcitózis 

is megfigyelhető, amelynek során a korai endoszómába került anyag nem a donor membránfelülethez jut vissza 

reciklizáló vezikulákban, hanem a sejt másik felszínére ürül (például apikális helyett a bazolaterális oldalra). 

A korai endoszóma, akárcsak az endoszomális rendszer legtöbb tagja, átmeneti képződmény. Egy darabig 

(tipikusan körülbelül tíz percig) folyamatosan áramlanak felé és fuzionálnak vele a különböző eredetű 

vezikulák, de ezzel párhuzamosan igen aktív reciklizáció is folyik. Sőt, általában a plazmamembránba 

visszajuttatott membránmennyiség jóval nagyobb, mint a visszatartott, végül lebontásra kerülő „maradék”. 

Ugyanakkor, ha a sejt pillanatnyi helyzete úgy kívánja, a lizoszomális transzport aránya szabályozható: 

előfordul, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű membránfehérje (például aktivált receptor) lebontására van 

szükség. 

A sokféle eredetű, változó összetételű, más endoszomális kompartmentumban is megtalálható membránalkotó 

jelenléte ellenére vannak olyan molekuláris bélyegek, amelyek lehetővé teszik a korai endoszóma azonosítását. 

Jellemző membránkomponensek a citoszolból a membránfelszínhez csatlakozó Rab5 típusú kis G-fehérjék, 

amelyek a korai endoszómák közötti homotipikus fúziót is lehetővé teszik (a Rab-okról is az 8. fejezetben 

olvashatunk bővebben). A korai endoszóma lipidösszetételében is különbözik más kompartmentumoktól: a 

foszfatidil-inozitol 3-kináz (PI(3)K) működésének következtében jellemző a PI(3)P jelenléte (lásd 8. fejezet 8. 

ábra). 

A korai endoszóma komplex szerkezete tükrözi az anyagáramlás irányításában betöltött szerepét. 

Membránfelszínének jórészét (a citoszol felől aktin filamentumok által stabilizált) hosszú nyúlványok 

tartalmazzák, míg a folyékony beltartalom nagyobb hányada a nyúlványok közötti tágasabb üregekben található 

(5. ábra). 

 

5. ábra Az endocitózis kompartmentjei egy HeLa sejtről készült elektronmikroszkópos felvételen. E: korai 

endoszóma; M: MVB, multivezikuláris test; L: lizoszóma. A nyilak az EGF-receptor lokalizációját mutatják, öt 

perccel a receptor felvétele után. Ekkor a receptorok a korai endoszómáig jutnak el, MVB-ben vagy 

lizoszómában nincsenek még jelen. Jól látható egy, a korai endoszómára jellemző vakuoláris terület a lefűződő 

intraluminális vezikulákkal, valamint egy tubuláris régió. A keretezett sematikus rajz egészében ábrázolja a 

korai endoszómát. 
A membrán összetétele foltokban, mozaikosan változó, aszerint, hogy mi az adott terület későbbi rendeltetési 

helye. Az intenzív reciklizáció a tubuláris nyúlványok területéről történik, ahonnan a reciklizáló endoszómák 
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felé, közvetlenül a plazmamembránhoz, vagy a TGN irányába fűződnek le vezikulák, természetesen eltérő 

összetételű membrántartalommal (sok esetben jól ismert például, hogy melyik „kilépő” membrándomén milyen 

típusú Rab fehérjét tartalmaz – 6. ábra). 

 

6. ábra A plazmamembrántól a lizoszómáig vezető út során a membrán folyamatosan változik. A korai 

endoszóma felszínén egy-egy terület összetétele meghatározza az onnan lefűződő vezikulák transzportjának 

irányát. Az ábrán a Semliki forest vírus (fekete pötty) endocitózisában szerepet játszó membrán-komponensek 

láthatóak – a korai endoszóma Rab7-doménjével történő asszociálódás a lizoszómák felé tereli a vírust. MVB, 

multivezikuláris test; MT: mikrotubulus 
Burokfehérjék, köztük klatrin jelenlétét is kimutatták a korai endoszóma egyes membrándoménjein, de pontos 

szerepükkel és a különböző burkok összetételével kapcsolatban még jobbára hiányosak ismereteink. 

A szolubilis, membránfelszínhez nem kötődő beltartalom esetében nem ismert válogatási mechanizmus; de 

miután a jóval nagyobb térfogat-arányú közbenső üregek területe marad meg a lebontó útvonal számára, a 

folyadékállomány döntő többsége is erre a sorsra jut. 

2.4. Út a plazmamembrán felé: reciklizáció és transzcitózis 

Sok membránfehérjét a sejt szeretne újrahasznosítani. Ezek egy része transzmembrán receptor, receptor-mediált 

endocitózissal érkezett a korai endoszómába; más részük „véletlenül” került az endocitotikus vezikulába. Ahogy 

fentebb olvashattuk, ezek a fehérjék külön csoportosulnak a korai endoszóma felszínén, elsősorban a hosszú 

nyúlványok területén koncentrálódnak. Egyes receptorok gyorsan szelektálódnak és jutnak vissza a 

sejtmembránba, a korai endoszómáról lefűződő vezikulák közvetlenül a plazmamembránhoz utaznak és 

fuzionálnak vele. Sok más membránalkotó azonban először egy külön kompartmentbe, a sejt felszínétől 

általában távolabb, a sejtközpont közelében található reciklizáló endoszómába irányítódik. A kétféle irányba 

tartó vezikulák eltérő molekuláris markereket, például más Rab-fehérje-kombinációt tartalmaznak. A reciklizáló 

endoszómáról lefűződő vezikulák szintén a plazmamembrán felé szállítanak, így felvetődik a kérdés: mi értelme 

egy külön teret fenntartani a visszajuttatandó anyagoknak? 

A reciklizáló endoszómákból (az itt is működő retrográd transzport kivételével) ugyan csak a sejthártya irányába 

történik anyagáramlás, de szabályozható módon. A sejt eldöntheti, mikor, milyen körülmények között engedi 

vissza az adott plazmamembrán-fehérjét működési helyére. Ez a szabályozás nemcsak a sejtfelszíni receptorok, 

hanem például transzporterek (7. ábra) 
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7. ábra Példa a reciklizáló endoszómák szerepére: a glükóz-transzporterek (GLUT) sejtfelszíni jelenlétének 

szabályozása. Az endocitózis során (kék nyíl) a GLUT-ok elsősorban reciklizáló endoszómákba, illetve azzal 

közlekedő speciális tároló vezikulákba kerülnek. Speciális jel (inzulin, illetve szívizom-sejtekben a kontrakció 

hatására) exocitózissal (piros nyíl) egyszerre nagy mennyiségű GLUT jut a plazmamembránba, biztosítva a 

glükóz hatékony felvételét. TGN: transz-Golgi hálózat (network). 
vagy sejtadhéziós molekulák funkcióját is befolyásolhatja. A reciklizáló endoszóma membrán-alapanyag 

raktározására is szolgálhat: a citokinézis során egyszerre nagy mennyiségben van szükség új membránra, amely 

adott jelre fuzionálhat a meglevő plazmamembránnal; fagocitáló sejtekben a nagyméretű bekebelezett anyag 

körbevételéhez is szükség van ilyen membránraktárra. 

Elsősorban polarizált sejtekre jellemző folyamat a transzcitózis. Ezzel a fogalommal találkozhattunk már az 9. 

fejezetben, amikor a bazolaterális membránba szekretált fehérjéket a sejt endocitózissal visszaveszi és az 

apikális membránba továbbítja. A transzcitózis ellentétes irányban is működik, és célja ligandtranszport is lehet: 

emlősökben az anya IgG ellenanyagai a placentán transzcitózissal jutnak át a magzat keringésébe (8. ábra). 

 

8. ábra Egy példa a transzcitózisra: az anyai IgG molekulák átszállítása a magzat szöveteibe. A: Az anya és a 

magzat közötti határt alkotó sejtek sematikus rajza. A méhlepény sokmagvú syncytiotrophoblast rétege 
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közvetlenül érintkezik az anya vérével, és szelektív gátként működik az anya és a magzat keringése között. B: 

Az anya keringésében nagy koncentrációban jelen levő IgG molekulák receptor-független módon kerülnek 

endocitotikus vezikulákba, de a korai endoszóma savasabb közegében kötődnek a szintén internalizálódott 

receptorukhoz. A korai endoszómából azonban nem a lizoszómába jutnak vagy az apikális membrán felé 

indulnak vissza, hanem a bazolaterális felszínre kerülnek, ahol a kevésbé savas pH-n ismét megszűnik a 

kapcsolat az IgG-k és receptoruk között. A receptorok reciklizálódnak az apikális membránba, az IgG-k pedig 

eljutnak a magzat keringésébe. 
Ehhez hasonlóan történik az újszülött immunvédelmének biztosítása: az anyatejből származó anyai antitestek az 

utód bélüregének savas közegében a bélhámsejtek apikális felszínén található receptorokhoz kötődnek és 

internalizálódnak. A korai endoszómákból először reciklizáló endoszómákba, majd onnan transzcitózissal a 

bazolaterális oldalra vándorolnak, ahol a szállító vezikulák fúzióját követően a receptor-antitest komplex 

lúgosabb pH-jú extracelluláris környezettel találkozik. Az antitest ennek hatására leválik a receptorról és az 

újszülött véráramába juthat. 

3. Az endocitózis második szakasza 

A korai endoszóma érése során a membrán egyre inkább feldúsul olyan fehérjékkel, amelyek nem válogatódtak 

bele a plazmamembrán vagy a TGN felé induló vezikulákba. A visszatartott fehérjék egy része a Golgi-

készülékből érkezett, és a lebontó útvonalban játszik szerepet; a protonpumpák fokozatos koncentrálódása 

szükséges például a beltartalom további savasodásához. A többi, plazmamembrán-eredetű fehérje (és lipid) 

viszont degradáció céljából kezdi meg útját a késői endoszómán keresztül a lizoszóma felé. Közöttük van az 

összes sérült, kicserélendő transzmembrán fehérje és lipid, valamint számos olyan sejtfelszíni receptor, 

amelynek lebontása létfontosságú a jelátviteli folyamatok megfelelő szabályozása érdekében. 

3.1. A késői endoszóma jellemzői 

Azzal kapcsolatban, hogy milyen folyamaton keresztül változtatja meg morfológiáját, hogyan veszíti el 

nyúlványait a korai endoszóma, és vált át a késői endoszómára jellemző legömbölyödött képletté, még 

megoszlanak a vélemények. Néhány molekuláris szintű átkapcsolás azonban jól ismert. A korai endoszómára 

jellemző Rab5 kis G-fehérje összetett mechanizmusokon keresztül Rab7 típusú fehérjéket toboroz a membrán 

felszínéhez, ezzel egyúttal hozzájárul saját inaktiválásához, és citoszolba távozásához is. Így az átmenetileg 

Rab5-Rab7 tartalmú membránnal rendelkező „friss” késői endoszóma rövid időn belül már csak Rab7-et hordoz 

a felszínén, és ez együtt jár a régi Rab5-effektorok leválásával vagy inaktiválódásával és új, Rab7-specifikus 

partnerek aktiválódásával. 

Ez döntő jelentőséggel bír a késői endoszóma működése szempontjából. Kihat a lokalizációra: más 

motorfehérjékkel kapcsolódva a késői endoszómák eltávolodnak a plazmamembrántól, és jellemzően a 

perinukleáris régióban, a lizoszómákhoz és a Golgi-készülékhez közel találhatóak. Újabb lipid-összetétellel 

kapcsolatos váltás is bekövetkezik: a PI(3)P mennyiségének csökkenése mellett egyre több PI(3,5)P2 jelenik 

meg a membránban (lásd 8. fejezet. 8. ábra). A Rab5-Rab7-konverzió következményeként a fúziós partnerek 

köre is megváltozik: a késői endoszóma ezek után nemcsak egy másik késői endoszómával, hanem a 

lizoszómával és autofagoszómával (lásd 22. fejezet) is képes egyesülni. A homotipikus fúziók következtében a 

késői endoszóma mérete egyre növekszik. Megszűnik ugyanakkor a korai endoszómával való egyesülés 

lehetősége, és nem fűződhetnek le többé a plazmamembrán irányába tartó vezikulák – az érett késői endoszóma 

végleg elköteleződött a lebontó folyamatok felé. 

A korai endoszómától „örökölt” lizoszomális fehérjékhez csatlakoznak újabbak: a késői endoszóma irányába is 

zajlik transzportjuk a TGN felől. A protonpumpáknak köszönhetően a pH egyre savasabb, és a savas hidrolázok 

némelyike ebben a közegben már képes aktiválódni – a lebontás már a késői endoszómákban is intenzíven 

folyik. Párhuzamosan növekszik a határoló membrán ellenállóképessége, a TGN-ből érkező erősen glikozilált 

membránfehérjék (például a LAMP-ok – lysosome-associated membrane protein) által. Természetesen ezalatt 

retromer-burkos vezikulákban zajlik a retrográd transzport is a TGN irányába (9. ábra). 
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9. ábra A késői endoszóma elhelyezkedése az endocitotikus útvonalban. A késői endoszómába a korai 

endoszóma és a Golgi-készülék felől is érkeznek vezikulák, de belőle csak a transz-Golgi-hálózatba 

visszavezető retrográd transzport irányába, illetve a lebontást végző endolizoszóma/lizoszóma kompartment felé 

visz út. Az ábrán a transzferrin-, az EGF- illetve a mannóz-6-foszfát (M6P)-receptor és ligandjuk közlekedése is 

fel van tüntetve, ezzel kapcsolatban lásd még: jelen fejezet 15. és x. fejezet 15. ábra. 

3.2. A multivezikuláris test kialakulása 

Már az 1950-es években, mikor a lizoszomális rendszert felfedezték, leírtak úgynevezett multivezikuláris 

testeket is (továbbiakban MVB: multivesicular body). Olyan membrán-határolt organellumok ezek, amelyeken 

belül több kisebb vezikula található (1., 5., 6., 9. ábra). Később bebizonyosodott, hogy a MVB-k tulajdonképpen 

a késői endoszómáknak felelnek meg. A belső – intraluminális – vezikulák membránja tartalmazza azokat a 

membránkomponenseket, amelyek a késői endoszóma-lizoszóma fúzió után a lizoszóma belsejében teljesen 

lebomlanak. Tehát valamilyen módon a késői endoszóma membránjáról befelé, a lumen irányába történik 

lefűződés. Sőt, egyes eredmények szerint már a korai endoszóma érése során is megindul ez a folyamat, de 

mindenképpen csak a késői endoszómában teljesedik ki. Két alapvető kérdést vet fel a jelenség. 

Az egyik: hogyan lehetséges a vezikuláris transzport során történő membrán-lefűződéssel topológiailag 

ellentétes vezikula-képződés? Hiszen ebben az esetben nem a citoplazmába jut, hanem abból éppen kizáródik az 

új képződmény. Ugyanakkor a folyamatban szerepet játszó faktorok jó részét ugyanúgy a citoplazmának kell 

biztosítania, de azok valószínűleg nem szegregálódhatnak az intraluminális vezikulával együtt az endoszóma 

belsejébe, mert akkor maguk is rögtön degradálódnának. Élesztőmutánsok vizsgálata is azt támasztotta alá, hogy 

itt nem a már többé-kevésbé ismert molekuláris apparátus játszik szerepet a vezikula-képződésben. 

A másik alapkérdés az, hogy milyen szelekciós mechanizmus működik az MVB kialakulásakor? Meg kell 

ugyanis különböztetni valahogyan azokat a membránalkotókat, amelyeket le kell bontani, és azokat, amelyeket 

éppen meg kell őrizni, mert a késői endoszóma/lizoszóma funkcióját biztosítják. 

Ezekre a válaszokra az ezredfordulóig kellett várni. 2001-ben élesztőben azonosították az első komplexet, amely 

szerepet játszik az intraluminális vezikulák képződésében, és ESCRT-I-nek (endosomal sorting complex 
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required for transport-I) nevezték el. Röviddel ezután a folyamat többi elemét is izolálták, és megtalálták az 

emlős-ortológokat is. Tulajdonképpen öt, egymással szoros kölcsönhatásban és munkamegosztásban működő 

egységről van szó, ezek az ESCRT-0, -I, -II, -III komplexek (számozásuk a folyamatban betöltött helyüket 

tükrözi), és a Vps4 ATP-áz komplex. Az ESCRT-okat alkotó fehérjék megismerése arra is rávilágított, hogy a 

citoszolikus rész ubikvitináltsága az a jel, amely az intraluminális vezikulákba száműzi az adott 

membránfehérjét. Az ubikvitin (általában mono- vagy multi-ubikvitinációról van szó) legtöbbször már a 

plazmamembránban rákerül a fehérjére, és megpecsételi későbbi sorsát. 

A komplexek működését csak nagy vonalakban ismertetjük. Az ESCRT-0 kötődik először a késői endoszóma 

citoszolikus felszínéhez, miután ubikvitin-kötő doménjei segítségével felismerte a szegregálandó 

membránfehérjét. A komplex csak endoszomális felszínekkel lép interakcióba, mert a PI(3)P jelenléte is 

szükséges a kölcsönhatás kialakulásához. Miután az ESCRT-0 kijelölte az intraluminális vezikula képződésének 

helyét, először az ESCRT-I kötődik hozzá, majd odavonzza az ESCRT-II-t. Mindketten szintén rendelkeznek 

ubikvitin-kötő doménnel is, szerepet játszhatnak tehát az ily módon megjelölt membránfehérjék 

koncentrálásában. Bár e három komplex interakciója már hozzájárul a membrán begörbítéséhez, a vezikula 

végleges formájához és végül a MVB-be való lefűződéséhez az ESCRT-III-ra van szükség (10. ábra). 

 

10. ábra Az intraluminális vezikula kialakulása és az ESCRT-komplexek szerepe. Az ábra magyarázatát lásd a 

szövegben. Az ábrán az endoszóma felszínére jellemző és az ESCRT-ok kötődésében alapvető szerepet játszó 

PI(3)P foszfolipidek nincsenek feltüntetve. 

A többi ESCRT-tal szemben az ESCRT–III tagjai monomerként vannak jelen a citoplazmában, és csak akkor 

gyűlnek az endoszóma felszínére, ha ott az ESCRT-II már megfelelően lokalizálódott. Még nem teljesen ismert 

mechanizmussal az ESCRT–III egyik alegysége a MVB felszínén oligomerizálódik, és ennek során körben 

összeszűkíti a betüremkedés szélét, annyira, hogy végül a formálódó vezikula lehasad a lumenbe. A folyamat 

utolsó része az ESCRT–III alegységei között kialakult szoros kapcsolat megszüntetése, azaz a komplex bontása 

és eltávolítása. Ez energiát igényel, amelyet az ötödik egység, az ESCRT-III disszociációját elősegítő Vps4 

komplex ATP-áz aktivitása biztosít (10. ábra). 

Az ESCRT-komplexek felfedezése óta arra is fény derült, hogy – bár az egyes komplexek nem egyenlő 

mértékben – szerepet játszanak más folyamatokban is. Néhány burkos vírus (köztük a HIV-vírus) a sejt saját 

ESCRT-I és ESCRT-III alegységeit használja fel a sejtből való kijutásra. Ekkor az intraluminális vezikulák 

formálódásával topológiailag azonos esemény történik: a citoplazmából kifelé, csakhogy ebben az esetben a 

plazmamembrán területéről fűződik le a vírustartalmú vezikula (11. ábra). 
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11. ábra Az ESCRT-ok szerepe a burokkal rendelkező vírusok (az ábrán a HIV-vírus) sejtből való kijutásában. 

Az intraluminális vezikulák kialakulásához hasonló, topológiailag azzal egyenértékű folyamat - a citoplazmából 

„kifelé” történő lefűződés - valósul meg. 

De az utóbbi években az is kiderült, hogy a sejt normális életműködése során is használja az ESCRT-okat egyéb 

célokra. A késői endoszóma az autofágiában is szerepet játszik, ily módon nemcsak a külvilágból juthat 

lebontandó anyaghoz, hanem a citoplazma irányából is (lásd 22. fejezet). A mikroautofágia során az 

intraluminális vezikulák kialakulásához hasonló folyamatban, szintén az ESCRT-I és ESCRT-III komplex 

részvételével zajlik a citoszol anyagainak emésztés céljából történő szabályozott és szelektált felvétele. A 

citokinézis utolsó lépésében pedig a két leendő utódsejt közötti keskeny összeköttetés „elvágásához”, a két sejt 

egymásról történő lefűzéséhez szükségesek (amely topológiailag szintén megegyezik az intraluminális 

vezikulák kialakulásával). Miután endomembrán rendszerrel nem rendelkező archebaktériumok osztódásában is 

kimutatták az ESCRT-ortológok ezen szerepét, elképzelhető, hogy ősi funkciójuk éppen a sejtosztódás utolsó 

lépésének lebonyolítása volt. 

3.3. A késői endoszóma további sorsa 

A késői endoszómák a TGN felől folyamatosan érkező újabb lizoszóma-specifikus enzimek és 

membránkomponensek révén funkciójukban egyre inkább hasonlítanak a lizoszómákhoz. Ráadásul képessé 

válnak a velük való fúzióra is, így valóban egy hibrid, az endolizoszóma jön létre, amely molekuláris és 

funkcionális szempontból is mindkét organellum tulajdonságait képviseli (9. ábra). Membránjában jelen van a 

késői endoszómára jellemző Rab7 és a LAMP fehérjecsalád, és már intenzív degradáció zajlik benne. A 

„valódi”, érett lizoszómától morfológiailag nagyobb méretük és a még kevésbé koncentrált és kevésbé savas 

beltartalom, valamint a sok intraluminális vezikula; molekuláris szempontból néhány, csak a késői endoszómára 

jellemző membránfehérje jelenléte különbözteti meg őket. Állati sejtekben a késői endoszóma-endolizoszóma-

lizoszóma tulajdonképpen ugyanazon organellum különböző érési stádiumaként is felfogható. A lizoszómáról és 

működéséről részletesebben az 22. fejezetben tájékozódhatunk. 

Az 1990-es évek vége felé kezdődött az úgynevezett exoszómák intenzív kutatása. Ezek az extracelluláris térbe 

ürülő kisméretű, membrán-határolt vezikulák, amelyekről ma úgy gondolják, hogy más sejtekkel való fúzió és 

beltartalmuk (fehérjék, RNS-ek) átadása révén a sejtek közötti kommunikációban van főleg szerepük. 

Jelentőségüket eddig elsősorban a vörösvérsejtek érése során és az immunrendszer működésében bizonyították. 

Úgy jönnek létre, hogy egyes speciális esetekben a késői endoszóma (azaz a MVB) képes a plazmamembránnal 

fuzionálni, és intraluminális vezikuláit ily módon a sejten kívülre juttatja (12. ábra). 
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12. ábra z exoszómák speciális intraluminális vezikulák, amelyeket bizonyos sejttípusok a multivezikuláris test 

(MVB) és a plazmamembrán fúziója révén képesek kijuttatni az extracelluláris térbe, ahonnan más sejtek 

endocitózissal felvehetik őket. Így az exoszómák a sejtek közötti kommunikáció speciális módját biztosítják. Az 

exoszómák kiürítése általában valamilyen jel hatására következik be. Az elektronmikroszkópos felvételeken 

RBL-2H3 sejtek által kibocsátott nagy mennyiségű exoszóma (felső kép), illetve klatrin-burkos gödrökbe 

történő felvételük (alsó kép) látható. Az RBL-2H3 sejteket immunológiai kísérletekben hízósejtek működésének 

tanulmányozására alkalmazzák. Exo: exoszóma; CP: klatrin-burkos gödör (clathrin pit). 
Miután a MVB belső vezikuláiba a citoplazmából is szelektálódhatott anyag (lásd mikroautofágia), a sejt képes 

akár saját szolubilis beltartalmának egy részletét is átadni ezen az úton. 

4. Klatrin-független endocitózis 

Bár évtizedekkel előbb (az 1970-es években) ismerték meg a klatrin szerepét és funkcióját az endoszomális 

rendszerben, és sokáig egyedüli szerepet tulajdonítottak neki az pinocitotikus vezikulák képzésében, az utóbbi 

húsz év ezt a szemléletet alapvetően megváltoztatta. Igaz, még mindig jóval kevesebbet tudunk a klatrin-

független folyamatokról. 

4.1. A kaveolák 

Először az úgynevezett kaveolákat („kis üregek”) fedezték fel, amelyek palackformájú betüremkedések a 

plazmamembrán belső felszínén (14. ábra). Fénymikroszkópos módszerekkel látható burok nem képződik a 

kaveola körül, a membrán görbülését a lipidréteg citoszolikus felébe ékelődő és oligomerizálódó fehérjék, a 

kaveolinok teszik lehetővé (13. ábra). 
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13. ábra A kaveolinok és a plazmamembrán kapcsolata. Az ábrán látható, hogy a kaveolinok a membrán belső 

felszínének koleszterinjeivel, illetve a külső rétegben található szfingolipidekkel lépnek kapcsolatba, ily módon 

speciális összetételű membrándomének, lipidraftok területén koncentrálódnak. Oligomerizációjuk révén képesek 

a membrán görbítésére, palack formájú betüremkedéseket, kaveolákat képezve. 
Speciális interakciók révén a kaveolinok teszik lehetővé azt is, hogy a kaveolák membránjában lipidraftok, azaz 

különleges, koleszterinben, szfingolipidben és más glikolipidekben gazdag területek alakulnak ki. Az itt 

lokalizálódó lipidek és maga a kaveolin is a kaveola területére koncentrál olyan membránfehérjéket, amelyek 

közös folyamatokban – például jelátviteli központként - működnek együtt a sejtfelszínen. A membrán 

biogenezise során a kaveolákat alkotó raftok összeszerelődése bizonyos mértékig már a Golgi-készülék területén 

elkezdődik, és a szekréció után a plazmamembránban fejeződik be. 

A kaveolákat először endotélsejteken azonosították, azóta szinte minden sejttípus felszínén megtalálták őket. 

Sőt, egyes esetekben a plazmamembrán területének egyharmadát is magukban foglalhatják. Emiatt korábban 

endocitotikus képleteknek gondolták őket, ma már egyértelmű, hogy a kaveolák inkább a sejtfelszín stabil 

komponensei, fő szerepük a jelátviteli folyamatokban működő komponensek együtt tartásában van. Speciális 

esetekben azonban dinamin közreműködésével leválhatnak a citoszolba, és a korai endoszómával 

egyesülhetnek. Megfigyelték, hogy ez általában egyes jelátviteli folyamatok során, vagy a sejt élete 

szempontjából abnormális helyzetekben, például vírusfertőzés hatására következhet be. A kapillárisok 

endotélsejtjeiben, ahol nagyon nagy arányban vannak jelen, fontos szerepet játszanak a kapilláris 

permeabilitásának biztosításában, például úgy, hogy az apikális és a bazális felszín kaveolái egybenyílnak, 

csatornát képezve (14. ábra). 
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14. ábra A felső elektronmikroszkópos felvételen a kapillárisok falát bélelő endotélsejtek és a membránjukban 

található sok kaveola (nyilak) látható. Lumen: a kapilláris ürege; BL: bazális membrán. Alsó rajz: az 

endotélsejteken keresztül zajló transzport egyik fő útvonalát a kaveolák biztosítják, akár lefűződés és 

transzcitózis, akár az apikális és bazális kaveolák egybenyílása révén. 

4.2. A klatrin- és kaveola-független endocitózis 

Az egyéb pinocitotikus folyamatokról lévő ismereteink – azon kívül, hogy léteznek - még hiányosabbak. A 

kísérletek értelmezését nagyon megnehezíti, hogy sok fehérje többféle endocitotikus folyamatban is szerepet 

játszik, ezért az egyik gátlása vagy serkentése a másikat is befolyásolhatja. Sok esetben nem vezikulák, hanem 

megnyúlt tubuláris képletek fűződnek le, és nem mindig dinamin segítségével. Általában lipidraftok 

endocitózisa zajlik ily módon, és különösen jellemző, hogy a GPI- (glikozil-foszfatidil-inozitol-) horgonnyal 

rendelkező fehérjék többsége így internalizálódik. 

4.3. A makropinocitózis 

A kortikális aktinhálózat nagymértékű átrendeződésével járó membrán-fodrozódás és a képződött fodrok fúziója 

alakítja ki a makropinocitózis során a leendő vezikulát, amelynek mérete sokszorosan meghaladja az egyéb 

endocitotikus képződmények méretét (2. ábra). Általában nem-szelektíven fogadja magába az extracelluláris 

folyadékot a benne levő anyagokkal együtt. Szerepe például a makrofágok működésében alapvető: így nagy 

hatékonysággal vesznek mintát a környezetből, majd az endomembrán rendszerben történő processzálás után a 

sejtbe jutott idegen fehérjékből származó peptideket antigén-prezentálás céljából visszajuttatják a 

plazmamembránba. A makropinocitózis mértéke igen nagy lehet: egy makrofág például térfogatának óránként 

akár 25-30%-át is felveheti ily módon. 

5. Receptor-mediált endocitózis 

5.1. Receptorok szelekciója az endocitotikus vezikulákba 

Ahogyan a klatrin-burok képződésének ismertetése során utaltunk már rá, jónéhány olyan szignál ismeretes, 

amelynek segítségével egy sejtfelszíni receptor a burkos gödör területére koncentrálódhat (3. ábra). Ilyen jel 

például a YXXФ szekvencia (Y: tirozin, X: bármilyen aminosav, Ф: hidrofób aminosav), amely kölcsönhatásba 

lép az AP2 komplex alegységeivel. Ez a szignál megtalálható a TGN-ből a lizoszóma felé tartó 
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membránfehérjék egy részén is (lásd 9. fejezet). Bár ezek ott az AP1 komplexhez kapcsolódnak, szintén klatrin-

burkos vezikulákba szegregálódnak, tehát a YXXФ a klatrin-burok általános válogatási jeleként is felfogható. 

Ugyanakkor más szignált hordoznak például a receptor-mediált endocitózis kutatásának kezdetekor 

meghatározó szerepet játszó LDL (low density lipoprotein) receptorok, amelyek működésére, endocitózisuk 

mechanizmusára egy öröklődő betegség, az abnormálisan magas vérkoleszterin-szinttel járó familiáris 

hiperkoleszterolémia vizsgálata világított rá. Az érintett páciensekben nem működik a koleszterin-észtert szállító 

LDL-részecskék receptorok által közvetített felvétele a sejtbe. A vizsgálatok kiderítették: ennek egyik oka lehet 

az LDL receptoron található NPXY (N: aszparagin, P: prolin, X: bármilyen aminosav, Y: tirozin) szekvencia 

bármely aminosavának mutációja. Az NPXY jel megváltozása meg tudja akadályozni, hogy a receptorok 

klatrin-burkos vezikulákba internalizálódjanak, és az LDL-részecskék a sejtbe jussanak. Így a koleszterin 

koncentrációja a vérben extrém szintet ér el, és korai érelmeszesedéshez vezet. Más, szintén familiáris 

hiperkoleszterolémiához vezető mutáció analízise is hozzájárult a receptor-mediált endocitózis folyamatának 

felderítéséhez. 

A ligand kötése után aktiválódó receptor szerkezetében bekövetkező változást citoszolikus enzimek is 

érzékelhetik, és tovább módosíthatják, például foszforiláció, mono- vagy multiubikvitináció révén (ez utóbbit ne 

tévesszük össze a poliubikvitinálódással; lásd 10. fejezet!). Ezek a módosítások egyrészt további adaptereket 

vonzanak, és serkenthetik a klatrin-burok összeszerelődését. Tehát egy adott sejt felszínén (általában nagy 

számban) aktiválódó receptor maga is képes lehet endocitózist indukálni – innen a receptor-mediált endocitózis 

kifejezés. A módosítások ugyanakkor az endoszomális rendszerbe jutott receptor további sorsát is 

befolyásolhatják. A legismertebb az ubikvitináció szerepe – ahogy fentebb ismertettük, az ESCRT-komplexek 

ennek segítségével válogatják és koncentrálják intraluminális vezikulákba a lebontandó membránfehérjéket. 

Ugyanabba a burkos gödörbe többféle receptor összegyűlhet, bár vannak olyanok is, amelyek „taszítják” 

egymást, soha nem ugyanabban a vezikulában fűződnek le. 

5.2. A receptorok sorsa a korai endoszómában 

Bárhonnan is indultak el és bármilyen mechanizmussal fűződtek is le, az endocitotikus vezikulák valamennyien 

a korai endoszómákban kötnek ki. Itt, ezen az elosztó állomáson következik be a különböző receptorok szelektív 

továbbirányítása: eldől, hogy melyik jut gyorsan és közvetlenül vissza a plazmamembránba, melyik útvonalába 

iktatódik be a reciklizáló endoszóma, és melyik fog a késői endoszómába száműzve lebontódni. A receptor-

ligand kapcsolatot sokszor döntően befolyásolja a korai endoszóma enyhén savas (~pH6-os) beltartalma: a 

semleges extracelluláris felszínen nagy affinitással kötődő ligand itt disszociálódik. Ha a receptor-ligand 

komplex együttes sorsát követjük az endocitotikus útvonalon, több lehetőség adódik (9. és 15. ábra). 

 

15. ábra A receptor-ligand komplex sorsa három ismert receptor (transzferrin-, EGF- és LDL-receptor) 

endocitózisának példáján keresztül. A negyedik, speciális esetet, a transzcitózist a 8. ábra mutatja be. 
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1. A korai endoszómába jutva a receptor elengedi a ligandot, maga visszajut a plazmamembránba, készen egy 

újabb ciklusra, míg a ligand a szolubilis beltartalommal együtt a késői endoszóma része lesz és emésztődik a 

lizoszómában. Erre tipikus példa az LDL-receptor: miután feladata a koleszterin biztosítása a sejt számára, 

praktikus, ha „terhét” elengedve ő maga újra munkába léphet a sejt felszínén. Egy LDL-receptor körülbelül 

20 órányi élettartama alatt akár több, mit százszor megteheti ezt az utat. Számos, jelátvitelben szerepet játszó 

receptor is megszabadulhat ily módon ligandjától és reciklizálódhat, készen egy újabb jel fogadására. 

2. A következő (bár ritkán előforduló) lehetőség, hogy a korai endoszómából mind a receptor, mind a ligand 

visszatér a plazmamembránhoz. Ennek speciális esetekben van értelme - alappéldája a transzferrin-receptor. 

Ennek szintén szállítás a feladata, vashoz juttatja a sejtet. Ligandja, a szolubilis transzferrin glikoprotein a 

véráramban hatékonyan köti a vasat. Ezután képes a sejtfelszíni transzferrin-receptorhoz kapcsolódni, majd 

vele együtt internalizálódni. A korai endoszóma enyhén savas közegében csak a Fe3+-ion disszociál le, maga 

az apotranszferrin továbbra is kötve marad és reciklizálódik a receptorral együtt. A sejten kívüli semleges 

pH-n azonban meggyengül kapcsolatuk és a felszabadult apotranszferrin újabb Fe3+-ion felvételére indulhat. 

3. Lehetséges, hogy mind a ligand, mind a receptor a lebontó útra terelődik. A korai endoszómában nem szűnik 

meg kapcsolatuk, és a receptor - általában ubikvitinálódás hatására – maga is a késői endoszómába (MVB-

ba) kerül, ahol az ESCRT-ok segítségével a lumenbe fűződik le a MVB határoló membránjából, és a 

későbbiekben lebontódik. A legismertebb példa erre az EGF (epidermal growth factor) receptora. Jelölt LDL-

, transzferrin- és EGF-receptorokat igen gyakran alkalmaznak a két fő receptor-útvonal tanulmányozására és 

megkülönböztetésére. 

4. Speciális esetekben előfordulhat a receptor-ligand komplex transzcitózisa is, amelyet korábban már 

ismertettünk (8. ábra). 

5.3. Az endocitózis és a jelátvitel szabályozása 

Az endocitózis szerepét először a jelátvitel leállításában ismerték fel. A sejt normális működésében éppolyan 

fontos szerepe van a szignalizációs folyamatok hatékony és gyors leállításának, mint a jel generálásának. Erre 

sokféle módszer fejlődött ki az evolúció során (erről az 16. fejezetben olvashatunk), többek között az aktivált 

receptor eltávolítása a sejt felszínéről. Ha a ligand-receptor kapcsolat megszűnik a korai endoszóma savas 

környezetében, a receptor inaktiválódik. Ezzel együtt a felszínen hozzáférhető receptorok számának 

szabályozására is lehetőség van: a szabad receptor rögtön a plazmamembránba kerülhet vissza és új ligandot 

fogadhat, vagy egy ideig reciklizáló endoszómában várakozhat. 

A jelátvitel tartósabb felfüggesztését, a sejt hosszabb távú deszenzitizációját teszi lehetővé, ha a liganddal együtt 

a receptor is lebomlik. A fentebb ismertetett EGF-receptor sorsa ennek klasszikus példája. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy sok esetben a receptor mindaddig, míg ligandjához kapcsolódik - az endoszomális útvonal 

állomásain, még a MVB felszínén is – aktív marad, és folytatja a jel generálását. Egyes tumoros 

megbetegedéseknél azt találták, hogy az ESCRT-komplexek valamely tagjának génjében bekövetkezett mutáció 

szerepet játszott a tumor kifejlődésében. Az ESCRT-ok funkciójának meghibásodása azt okozta, hogy az EGF-

receptor nem került intraluminális vezikulákba, hanem a MVB felszínén maradva folyamatos osztódásra 

serkentette a sejtet. 

Az utóbbi évtized alaposan megváltoztatta az endocitózisnak a jelátvitelben betöltött szerepéről kialakult képet. 

Kiderült, hogy sok esetben éppen a receptor internalizálódása szükséges a megfelelő hatás eléréséhez. A TGFβ-

receptor által generált jel fogadásában olyan fehérjék is szerepet játszanak, amelyek PI(3)P-kötő doménjük által 

csak a korai endoszóma felszínén tudnak a receptorhoz csatlakozni és a szignált továbbítani. Bizonyos esetekben 

pedig a reciklizáló endoszómán alakul ki az a speciális környezet, amely alkalmas az adott jel átadására. 

Érdekes a G-fehérje-kapcsolt receptorok (GPCR) endocitózisával kapcsolatban leírt jelenség is. Miután a sejt 

felszínén teljesítették feladatukat, azaz aktiválták a megfelelő heterotrimer G-fehérje-komplexet, a GPCR-ek 

klatrin-burkos vezikulákban a sejt belsejébe kerülnek. Egyes receptorok ekkor válnak képessé arra, hogy az 

endoszóma felszínén egyéb (például MAPK vagy PI3K) jelátviteli útvonalakat is indukáljanak (az említett 

útvonalakat a16. fejezet ismerteti). 

Különleges jelentőségű, az MVB-k szerepével kapcsolatos az az új felfedezés is, hogy sok sejt exoszómák 

kibocsájtásával is képes jelmolekulákat küldeni a környező sejtek felé – például tumoros sejtek terjeszthetnek 

onkogén jeleket a többi sejt irányába. 
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Ráadásul maga az internalizáció módja is hatással bír a receptor működésére. Mind a ligand típusa, mind 

mennyisége befolyásolhatja például, hogy klatrin-burkos gödörbe szegregálódjon, vagy valamilyen klatrin-

független útvonalon kerüljön a sejt belsejébe ugyanaz a receptor, természetesen más és más hatást váltva ki. 

A jelátvitel finomra hangolásában tehát egyre nyilvánvalóbban jelentős részt vállal az endocitotikus útvonal, 

nem véletlen, hogy az endoszomális rendszer kutatása igen intenzíven zajlik. 

6. A 18. fejezet kérdései 

1. Milyen szerepe van az endocitózisnak a sejtek életében, és melyek a fő, morfológiailag elkülöníthető típusai? 

2. Ismertesse a klatrin-burkos vezikulák lefűződésével járó endocitózis lépéseit, és a benne szerepet játszó 

fehérjéket! 

3. Jellemezze a korai endoszóma funkcióját, a felé irányuló illetve belőle kivezető vezikuláris transzport-

útvonalakat! 

4. Mit jelent a reciklizáció, mi a szerepe a reciklizáló endoszómának? 

5. Mi a transzcitózis, milyen típusú sejtekben játszhat szerepet? 

6. Jellemezze a késői endoszóma funkcióját, a felé irányuló illetve belőle kivezető vezikuláris transzport-

útvonalakat! 

7. Mit jelent a „multivezikuláris test” kifejezés, mi a feladata, hogyan jön létre? 

8. A multivezikuláris test kialakításán kívül milyen egyéb szerepe van még a sejt életében az ESCRT-

komplexeknek? 

9. Ismertesse a klatrin-független endocitózis főbb típusait! 

10. Mit jelent a receptor-mediált endocitózis, mi a jelentősége a sejtek életében? 

11. Milyen eltérő utakat járhatnak be a sejtbe kerülő egyes receptor-ligand komplexek? Egy-egy példával 

szemléltesse, melyik útvonalnak mi az „értelme”? 

12. Milyen szerepet játszhat az endocitózis a jelátviteli folyamatok szabályozásában? 

7. A 18. fejezet ábráinak hivatkozásai 

1. Simonsen, Tooze (2009): J Cell Biol, 186, 773-782, módosítva 
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section-6.2 (S377_3, 35. ábra), módosítva 

3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endocytosis_types.svg, módosítva 

4 Xing, Böcking, Wolf, Grigorieff, Kirchhausen, Harrison (2010): EMBO J 29(3), 655–665, módosítva 

5. Russell (2005): 
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19. fejezet - A daganatos elfajulás 
(Lippai Mónika) 

1. Bevezetés 

A daganatképződéssel járó betegségek a világ népességének vezető halálokai közé tartoznak. Néhány, 

Magyarországgal kapcsolatos (2008-as) adat: nálunk a szív- és érrendszeri megbetegedések után ez a második 

leggyakoribb halálok, az összes halálozásoknak körülbelül 23%-át daganat okozza, elsősorban tüdő-, emlő-, 

vastagbél- és bőrrák – ha ez az arány változatlan marad, közülünk minden negyedik ember így veszti életét! A 

Európai Unión belül nálunk a legmagasabb ez az arány, tüdőrák tekintetében pedig sajnos világelsők vagyunk 

(1. ábra) – majdnem annyian halnak meg évente tüdőrákban, mint valaha tuberkulózisban! És mindez a 

diagnosztikai és terápiás módszerek fejlődése ellenére... 

 

1. ábra. A légutak és a tüdő daganatos megbetegedései miatt bekövetkező halálozások számának aránya a 

világon, kormegoszlás szerint standardizálva (2004-es WHO-adat). Az egyre sötétebb színek ezen arány 

növekedését jelzik, a legvilágosabb kevesebb, mint 5 főt, a legsötétebb több mint 55 főt jelent 100000-ből. 

Magyarországon 2008-ban 100000 főből 66-an haltak meg tüdőrákban, a legtöbben a világon. 

Az emberi populáció ilyen nagyfokú érintettsége miatt a tumorfejlődés mechanizmusának megismerése a célja 

nagyon sok alap- és alkalmazott sejtbiológiai kutatásnak. A sejtbiológia és a rákkutatás kapcsolata fordítva is 

igaz: semmilyen más patológiás eset tanulmányozása nem vezetett annyi új tudáshoz a sejt molekuláris szintű 

működésével kapcsolatban, különösen a jelátviteli folyamatok, a sejtciklus, a DNS-javító mechanizmusok, a 

sejtkapcsoló struktúrák és a programozott sejthalál területén. 

Daganat kialakulását minden esetben az okozza, hogy felborulnak egy adott sejt fejlődését, növekedését, 

osztódását, a környezetével való kommunikációt szabályozó mechanizmusok, oly módon, hogy mindez nem a 

sejt pusztulásához, hanem kontroll nélküli proliferációjához vezet. Multicelluláris szervezetben mindez csak a 

többi sejt rovására történhet; ezért az egész folyamat felfogható úgy is - társadalmi hasonlattal élve - , hogy a 

populáció egy egyede felrúgja az egész közösséget működtető szabályokat, önző módon kihasználja a többi 

egyedet és ezáltal szelekciós előnyre tesz szert. Bár sokféle szempontból lehet a tumor létrejöttéhez vezető 

eseményeket megközelíteni, ez a fejezet elsősorban mikroevolúciós folyamatként tárgyalja ezeket. Azt vesszük 

sorra, hogy milyen eszközökkel, milyen tulajdonságokra kell szert tennie egy sejtnek ahhoz, hogy hosszú távon 

elárassza utódaival a szervezetet és (külső ráhatás nélkül) visszafordíthatatlan „győzelmet” arasson a 

sejtpopuláció egyéb tagjain. A daganatfejlődés genetikai szemléletéről, fogalmairól a genetikai tanulmányok 

informálhatnak, részletes biokémiai mechanizmusokat sem ismertetünk itt. Egy új elméletet, a rák-őssejt 

hipotézist azonban a fejezet végén részletesebben is tárgyalunk. 

A tumor (magyarul daganat) és a rák kifejezéseket a köznyelv gyakran szinonimaként használja. Pedig a tumor 

fogalma önmagában annyit jelent, amennyit a neve is takar: környezetéhez és saját adottságaihoz képest 
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abnormálisan növekvő és osztódó sejtpopulációt. Orvosi szóhasználatban erre inkább a kissé pontosabb 

neoplázia („új születése”) kifejezést használják, amely magában foglalja egyes vérképző sejtek kóros, de 

daganatot nem formáló burjánzását is. 

Ha a tumort alkotó sejtek nem hagyják el saját közösségüket, jóindulatú (benignus) tumorról beszélünk; ha a 

tumoros sejtek képesek környezetük elhagyására és a túlélésre, sőt, új kolónia megalapítására idegen közegben 

is, azaz áttétet, metasztázist képeznek, rosszindulatú (malignus) daganatról – azaz rákról - van szó (2. ábra). 

 

2. ábra A metasztázis kialakulásának lépései hámsejtekből kiinduló karcinómák esetében. A rosszindulatú 

daganatok létrejöttét mindig megelőzi egy helyi kóros sejtszám-növekedés, amely jóindulatú daganathoz vezet. 

Ha az ezt alkotó sejtek közül néhány képes az alaphártya átlépésére és belekerül a vér- vagy nyirokkeringésbe, 

eljuthat a szervezet távoli pontjaira is, ez az invázió. A keringésből kilépő sejtek egy része megtelepedhet az 

idegen környezetben és ott osztódva kisebb telepeket, mikrometasztázisokat hozhat létre – ezek jó része azonban 

egy idő után eltűnik, az őket alkotó sejtek elpusztulnak. Ha azonban van olyan közülük, amely tovább képes 

fejlődni, növekedni, kialakul a másodlagos daganat, a (makro)metasztázis. 
A „jóindulatú” jelző viszonylagos: a hormontermelő mirigysejtek abnormális szaporulata - még akkor is, ha 

helyben maradnak – az adott hormon túltermelése miatt komoly problémákat okozhatnak (inzulinóma, hipofízis 

adenóma). A tumor sebészeti eltávolítása vagy egyéb eszközökkel történő elpusztítása ilyenkor általában 

elegendő a teljes gyógyuláshoz, ugyanakkor ez a beavatkozás szükséges is: a jóindulatú tumor viszonylag 

könnyen válhat sokkal nehezebben (ha egyáltalán) kezelhető rosszindulatú daganattá. 

A rák eredetileg a rosszindulatú tumorok legnagyobb, az epiteliális sejtek elváltozásából származó csoportját 

jelentette (erre az állatra emlékeztette Hippokratészt egy rákos sejt alakja); az ezt jelölő karcinóma szó közös 

eredetű a rák latin és angol megfelelőjével, a „cancer”-rel. Ma már általában –a külföldi irodalomban is - 

valamennyi rosszindulatú tumorra használják a „rák” kifejezést. Ennek megfelelően a tumorgenezis (vagy görög 

eredetű szóval: onkogenezis) tumorfejlődést jelent, míg a karcinogenezis kifejezetten a rosszindulatú daganatok 

kialakulását jelöli. 

Ahogy a karcinóma epiteliális eredetű, úgy a szarkóma izom-és kötőszöveti, a leukémia és limfóma 

vérképzőszervi, a melanóma melanocita-eredetű, a glióma pedig idegrendszeri rákot jelöl. A pontos kiindulási 

szerv nevét előtagként szokás használni (hepatokarcinóma: májrák, oszteoszarkóma: csontrák). Ugyanabból a 

szövetből – ha többféle eredetű sejtből áll – többféle tumor képződhet, ezért például a bőrrák kifejezés is 

gyűjtőfogalom: ide tartozik a bazális-sejtes karcinóma, a laphámrák és a jóval ritkább, de veszélyesebb 

melanóma is. 

2. A tumor kialakulása 
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A DNS meghibásodása régóta ismert velejárója a tumoros sejt kialakulásának. A mutagén hatások (egyes kémiai 

anyagok, sugárzási típusok, a DNS-be ékelődő transzpozonok, vírusok) mindig rákkeltőnek bizonyultak, mert 

átörökítődnek az utódsejtbe, amely így megőrzi a szerzett új tulajdonságot. A sejt növekedését és osztódását 

befolyásoló proto-onkogének és tumor-szuppresszorok sérülésén (lásd 9. ábra) kívül a daganatok létrejöttét a 

DNS hibajavító rendszerében bekövetkező mutációk is elősegítik. Hatásukra megnő a genom mutációs rátája, és 

ily módon felgyorsul a sejt „evolúciója”. 

Újabban az is bebizonyosodott, hogy nemcsak egy gén DNS-szekvenciáját módosító sérülések, hanem az 

úgynevezett epigenetikai szabályozás (egy adott gén expresszióját befolyásoló, de nem a szekvenciájában, 

hanem a kromatin szerkezetében kódolt információk) megváltozása is gyakran hozzájárul a tumor fejlődéséhez. 

Rákos sejtekben gyakran abnormálisan nagy mennyiségű heterokromatint mutatnak ki, amely az adott 

kromoszóma-szakaszon található gének, köztük tumor-szuppresszorok expressziójának gátlásával jár. 

Ugyanakkor proto-onkogének transzkripciós aktivitása is megnőhet, például szabályozó szekvenciájuk DNS-

ében található CG-szigetek metilációs mintázatának változásával (3. ábra). 

 

3. ábra A daganatos sejtek létrejöttét segítő leggyakoribb epigenetikai változások. Proto-onkogének 

transzkripciós aktivitásának növekedéséhez járulhat hozzá, ha a normálisan zártabb kromatinszerkezet fellazul a 

gént tartalmazó DNS-szakaszon – ez legtöbbször egyes hisztonfehérjék specifikus demetilálódásának és 

acetilálódásának következménye. A tumor-szuppresszorok esetében fordított a helyzet: a normálisan aktív 

tumor-szuppresszor gén kifejeződését gátolja a kromatin tömörödése, a heterokromatinizálódás, vagy a 

szabályozó régió DNS-ében található úgynevezett CG-szigetek hipermetiláltódása. 
Tehát a kromatin struktúráját, a DNS metilációját és a „hiszton-kódot” kialakító és értelmező mechanizmusok 

megváltozott működése szintén hozzájárulhat a daganat kialakulásához. 

A hibajavító rendszer hatékonyságának csökkenése és az epigenetikus szabályozás megváltozása a genetikai 

instabilitás általános növekedésének része, amelyet számos daganatos sejtben megfigyeltek. A genetikai 

instabilitást a kromoszómák számának, integritásának – azaz a sejt kariotípusának – mikroszkóposan jól 

detektálható megváltozása is jelezheti (4. ábra) - ez annak a következménye, hogy a sejtciklus ellenőrző 

mechanizmusai is sérültek. 
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4. ábra Két különböző daganatból származó vastagbélrák-sejt FISH-technikával készített kariogramja. Az A 

képen látható sejtvonalra jellemző a nagyfokú aneupolidia és több kromoszóma-transzlokációt is 

megfigyelhetünk. Más esetekben (B kép) a kariogram szinte normális, itt a genomikus instabilitás nem jár együtt 

nagymértékű kromoszóma-aberrációkkal. 
Mindez egy fokig elősegíti az új tulajdonságok kialakulását, azaz a sejt evolúcióját, de a genom instabilitása egy 

szinten túl pusztuláshoz vezethet – a rákos sejtekben az instabilitás „optimális” mértékben fejlődik ki. A 

genetikai állományban felhalmozodó sokféle sérülés általában nagyon megnehezíti, hogy utólag, a kifejlődött 

daganat sejtjeit vizsgálva a kutatók megállapíthassák, melyek voltak azok a mutációk, amelyek valójában 

szerepet játszottak a tumor kialakulásában. 

2.1. A tumorfejlődéshez több mutáció szükséges 

A tumor fejlődéséhez vezető út több lépésből áll; legtöbbször a genetikai állomány sorozatos sérüléseinek vagy 

megváltozott szabályozásának eredményeként újabb és újabb, eredeti működésétől idegen tulajdonságokra tesz 

szert a sejt. Szerencsénkre egyetlen mutáció sohasem elég a tumor kialakulásához – ezt a sejt számunkra szinte 

áttekinthetetlen, néha túl bonyolultnak és redundánsnak tűnő szabályozási rendszerei, azok többszörös 

ellenőrzési pontjai biztosítják. Valójában általában legalább öt-hat funkciójában független (nem ugyanabban a 

folyamatban szerepet játszó) gén működésének megváltozása szükséges egyazon sejtben ahhoz, hogy 

rosszindulatú daganat jöjjön létre (5. ábra). 
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5. ábra A daganatos sejt kialakulásának sémája. A tumor létrehozására képes sejt több (itt 5) egymás után 

bekövetkező mutációs esemény hatására jelenik meg. Az egyes mutációknak mindig más, a karcinogenezis 

szempontjából új szelekciós előnnyel járó folyamatot kell megváltoztatnia. 

Amellett, hogy egy nagyon sok sejtből álló multicelluláris szervezet valószínűleg nem is lehetne másképp 

életképes, a többszörös mutáció elméletét több tény és kísérlet igazolja. Ismert, hogy a rák kialakulásának 

valószínűsége az életkor függvénye (6. ábra). 

 

6. ábra A daganatok kialakulásának valószínűsége és az életkor közötti összefüggés, az USA-ban 1999-2002 

között gyűjtött adatok alapján. 
Az évek előrehaladtával ugyanis növekszik az egyedi sejtekben „begyűjtött” változások száma, növelve annak a 

lehetőségét, hogy egyszer csak lesz egy olyan sejt, amely minden szempontból készen áll a többiek 

„legyőzésére”. Ha egy mutáció elegendő lenne ehhez, minden egyes életkorban azonos eséllyel néznénk szembe 

a daganat kialakulásának lehetőségével. 

Bizonyos számú ilyen elváltozás akkumulálódása azonban már erősen hajlamosíthat a tumorképződésre. Erre 

akkor is van sajnos valamennyi esélyünk, ha csak a spontán mutációk kialakulásával számolunk. De mind 

öröklött genetikai hibák (általában tumor-szuppresszorok recesszív mutációi), mind az életünk során érő külső 

és belső hatások csökkenthetik azt az időtartamot, amikorra egy sejt a tumorfejlődés szempontjából már 

elegendő új tulajdonságra tesz szert. Néhány pontosan felmérhető időtartamú és intenzitású ismert külső 

mutagén forrás (dohányzás, ipari szennyezések, radioaktív sugárzás) hatása is azt mutatja, minél erősebben és 

tovább van kitéve a szervezet ezeknek, annál gyorsabban - bár szerencsére így sem mindig és sokszor csak 

évtizedek múlva – fejlődik tumor. A dohányzási szokások változása és a tüdőrák okozta halálozások aránya 25-

30 éves időeltolódást mutat (7. ábra). 
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7. ábra A cigaretta-fogyasztás mértéke és a tüdőrák okozta elhalálozás aránya közötti összefüggés az USA 

férfilakosságának körében, kormegoszlás szerint standardizálva. 
Kísérletes megfigyelések is alátámasztják mindezt: egyetlen rákkeltő mutációt eleve hordozó és onkogén 

hatásoknak kitett transzgénikus állatokban is csak hosszú idő múlva, és csak néhány szétszórt sejtből kiindulva 

képződik daganat. Ugyanakkor a daganat kifejlődéséhez szükséges idő lerövidül, ha eleve több mesterségesen 

bevitt rákkeltő allélt hordoz az állat – ebben az esetben még kevesebb további mutációnak kell akkumulálódnia 

egy adott sejtben ahhoz, hogy kialakuljon a tumor. 

Természetesen akadnak olyan gének, amelyek sérült változata jóval gyakrabban fordul elő rosszindulatú 

daganatokban, mint másoké. Az ilyen hibás allélek jelenléte erősebben hajlamosítja a sejtet a karcinogenezisre, 

mert mélyreható változásokat idéz elő, akár több folyamatban is. Ilyen a sejtosztódást serkentő jelátviteli utak 

egyik szereplőjének, a Ras fehérje génjének onkogén mutációja, vagy a „genom őrének” tekintett p53 tumor-

szuppresszor sérülése. Egyre több ilyen, akár tumorfajta-specifikus gént azonosítanak, amely egyéni 

diagnózisok felállítását teszi lehetővé bizonyos daganatok kialakulásának kockázatával kapcsolatban. 

2.2. A tumorok klonális eredete 

Bármilyen nehéz időnként elképzelni, még a sokféle áttétet képező rosszindulatú tumorok is legtöbbször 

egyetlen elsődleges daganatból indulnak ki. Az elsődleges daganat alapján nevezik el magát a betegséget, 

ugyanis – bár sokszor az áttétként jelentkező tumor okozza az első panaszokat – az elsődleges tumort képező 

sejttípus nagyban meghatározza azt is, hogy milyen valószínűséggel, mely szervekben képződhetnek áttétek. Az 

elsődleges tumor pedig mindig egyetlen sejtből indul ki, ennek utódjai – klónjai – képezik a daganat tömegét. 

Honnan lehet tudni, hogy nem egy több sejtből álló csoport kezdett féktelen osztódásnak és képezte a tumor 

alapját? Egy kifejlődött tumor mindig tartalmaz a környezetükből hozzá csatlakozott, módosult kötőszöveti 

sejteket, vérereket is. Ráadásul mire a tumor diagnosztizálható lesz, a genetikai instabilitás miatt az izolált sejtek 

genetikai állománya nagyon eltérő képet mutathat. Van azonban néhány olyan tulajdonságuk, amely 

mindenképpen arra utal, hogy egy sejtből származnak. A legegyértelműbb bizonyíték, hogy nőnemű egyedek 

esetében mindig ugyanaz az X-kromoszóma van heterokromatinizált állapotban (Barr-testként) valamennyi 

sejtben. Miután az X-kromoszóma inaktivációja még jóval a daganatképződés előtt, az embrionális fejlődés 

során, véletlenszerűen játszódik le, a tumoroknak ez a tulajdonsága mindenképpen klonális eredetre utal. Egyes 

tumorfajták esetében valamilyen jól detektálható kromoszomális átrendeződés vagy egy genetikai elem 

inszerciójának azonos pozíciója is a sejtek közös eredetét támasztja alá. Molekuláris biológiai technikákkal 

közös pontmutációk jelenléte is kimutatható. 
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Tehát egyetlen sejtben kezdődik el a folyamat, de ez korántsem jelenti azt, hogy ez a sejt valamennyi, a daganat 

kialakulásához és rákos elfajulás esetében az áttétképzéshez szükséges mutációt hordozza. Általában egyetlen, 

az onkogenezis kiindulópontjaként szolgáló örökletes elváltozás következik be benne, amely valamilyen 

szempontból elősegíti utódsejtjeiben a további mutációk létrejöttét. A következő anyagrész azt mutatja be, hogy 

milyen általános jellemzői vannak a klón tumoros fejlődése szempontjából előnyös változásoknak. 

2.3. A tumorfejlődés, mint evolúciós folyamat 

A daganatképződést a biológia sok területe érinti, óriási szakirodalom áll rendelkezésre ebben a témakörben. 

Ezért nem is lehetséges, hogy egy fejezetben valamennyi aspektusát sorra vegyük. Elsősorban – ahogy a 

bevezetés is említette – arra koncentrálunk, hogy bemutassuk: mutációk sorozata révén milyen jellegű 

változások szükségesek ahhoz, hogy egyetlen sejt képes legyen egy sokmilliárd tagból álló sejtpopuláció 

kifinomultan szabályozott életét felborítani. 

Ahogy fentebb említettük, a klón alapját képező sejt működése általában egyetlen szempontból zökken ki a 

normális kerékvágásból, majd az utódok is lépésről lépésre, generációról generációra tesznek szert újabb 

jellemzőkre, míg végül lesz egy olyan utódsejt, amely a rákképződéshez szükséges minden tulajdonsággal bír. 

Ezekkel a tulajdonságokkal külön foglalkozunk majd. 

2.3.1. A természetes szelekció 

Az élőlényekben létrejövő spontán és indukált mutációk következtében még ivartalan szaporodás esetén sem 

teljesen azonosak az utódok. Az élővilágban lejátszódó (makro)evolúciós folyamatok hajtóereje a populáció 

tagjainak versenyzése és a győztes kiválasztódása: a természetes szelekció. Győzelemnek az számít, ha az adott 

körülmények között egy egyed alkalmasabb arra, hogy saját génjeit az utódnemzedékben elterjessze, ezáltal 

meghatározza a soron következő generációk jellemzőit. Változó környezeti feltételek mellett a győztes 

tulajdonságai is mások lesznek. 

A természetes szelekció tökéletesen alkalmazható a tumorfejlődés során zajló kiválasztódási folyamatokra is (8. 

ábra). 

 

8. ábra Az élővilágban (A ábra) és a tumorfejlődés során (B ábra) zajló természetes szelekció. A B ábrán a 

körök egy-egy sejtet szimbolizálnak, a színárnyalat változása pedig a szelekciós folyamat során fennmaradt 

előnyös mutációk számának gyarapodását jelzi. 
Kezdetben általában a környező normális sejteknél gyorsabb osztódás, vagy a DNS általános szerkezetét 

befolyásoló mechanizmusok sérülése (az őrző-javító rendszer vagy az epigenetikus szabályozás hibája) jelent 

előnyt. Kisebb tumor esetében a daganaton belül már azok a sejtek jutnak előnyhöz, amelyek jobban el bírják 
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viselni a megnövekedett sejthalmazban fellépő tápanyag- és oxigénhiányt. Ők fognak elszaporodni a 

mikrodaganatot képező többi sejt ellenében. 1-2 mm-es átmérő fölött ez sem elég: ha megfelelő vérérképző 

(angiogén) szignál kibocsájtásának hatására nem jutnak a daganatba vérerek, még mindig leáll a növekedés. A 

metasztázis kialakulásához az elsődleges daganat egy sejtjének el kell válnia társaitól, és idegen környezetben új 

kolóniát kell képeznie. Az érképzés ugyan nagyon megkönnyíti egy-egy daganatból származó sejt véráramba 

kerülését, de az idegen környezetben való túlélés és osztódás ismét új képességek megléte alapján szelektálja az 

eredeti helyükről elvándorolt sejteket. Tehát a természetes szelekció minden fontosabb lépésnél érvényesül a 

daganatképződés során: ha valamelyik fázisban egyetlen sejt sem szenvedi el a megfelelő új tulajdonságot 

kialakító mutációt, ott a tumor fejlődése megakad. 

2.3.2. A mutációs ráta 

Ahogyan az élőlények evolúciójában, úgy a karcinogenezisben is szerepet játszik a mutációs ráta növekedése. A 

mutációs ráta a legáltalánosabb definíció szerint annak az esélye, hogy egyetlen gén egy generáció (sejtszinten: 

egy sejtosztódás) alatt öröklődő változást szenved el. A DNS jóval stabilabb szerkezet az RNS-nél; nem 

véletlen, hogy egyes vírusok kivételével valamennyi organizmusnak ez az örökítőanyaga. Ugyanakkor – a 

hibajavító mechanizmusok kialakulása mellett is – a DNS változékony annyira, hogy biztosítsa azt, hogy 

időnként új génváltozatok bukkanjanak fel az adott faj egyedeiben. Ez elengedhetetlen a faj hosszú távú 

fennmaradásához, mert (az ivaros szaporodás nyújtotta genom-változások mellett) lehetővé teszi, hogy jó 

eséllyel mindig legyenek olyan egyedek, amelyek az addigiaktól eltérő körülmények között is szembe tudnak 

nézni a környezeti kihívásokkal. A DNS épségét őrző mechanizmusok által nagyon szigorúan behatárolt kereten 

belül tehát a mutációs ráta növekedése populációszinten is segítheti az evolúciós folyamatokat. 

A mutációs ráta további emelkedése a faj (vagy akár a soksejtű egyed) fennmaradását komolyan veszélyeztetné. 

Egyetlen multicelluláris élőlény egyetlen sejtjének esetében azonban hozzájárul ahhoz, hogy az adott sejt 

nagyobb valószínűséggel szerezzen be egy olyan mutációt, amellyel valamilyen szempontból szelekciós előnyre 

tehet szert és „felülkerekedhet” a környező sejtpopuláción. Természetesen ily módon arra is nagyobb az esély, 

hogy hatás nélküli vagy a sejt pusztulását okozó mutációk bukkanjanak fel, de a karcinogenezis szempontjából 

ez érdektelen. Az számít, milyen az esély a daganat keletkezésére, és nem az, hogy a gyakoribb mutációk 

következtében hány sejt „veszett oda”. 

A mutációs ráta növekedésében jól ismert környezeti tényezők (dohányzás, egyes gombafélék anyagai és más 

mutagén termékek, bizonyos vírusfertőzések, különféle sugárzások) játszhatnak szerepet. Minél tovább van a 

szervezet kitéve ilyen külső hatásoknak, annál hosszabb intervallumban érvényesül az emelkedett mutációs ráta, 

és annál rövidebb idő szükséges a rák kialakulását lehetővé tevő valamennyi genetikai változás 

akkumulálódásához. 

A mutációs ráta szintjét, ahogy fentebb említettük, a DNS szerkezetét őrző és javító rendszerek igyekeznek 

kordában tartani a sejt egész életében, de szerepük különösen a replikáció során és a sejtciklus ellenőrző 

pontjain kiemelt. Ezért a javító apparátus működését akadályozó öröklött vagy szomatikus mutációk (ez 

utóbbiak gyakran már a karcinogenezis folyamán keletkeznek) önmagukban, külső mutagén forrás nélkül is 

megemelik a mutációs rátát. Általában recesszív formában is érvényesülnek, mert a DNS-javítás és -felügyelet 

aktivitásának kismértékű csökkenése is jelentős hatást gyakorolhat a mutációs ráta szintjére. 

A csíravonalban is jelen levő ilyen változások jó része homozigóta formában eleve halálos az embrióra nézve; a 

kivételre tipikus példa a xeroderma pigmentosum betegség, amely az UV-sugárzás DNS-károsítását kivédő 

rendszer sérülésének következménye. A xeroderma pigmentosumban szenvedő betegekben a hiba jellegétől 

függően kisebb-nagyobb mértékben lecsökkent DNS-javítási hatékonyság azzal jár, hogy az UV-sugárzás által 

érintett bőrfelületen megnő a sejtekben a mutációs ráta, és nagy gyakorisággal alakulhatnak ki bőrdaganatok (a 

legsúlyosabb esetekben a beteg csak elsötétített, zárt helyiségben élhet). 

A sejtciklus során működő ellenőrzési pontok hibás működése lehetővé teszi, hogy a sejt akkor is osztódjon, ha 

genomjának állapota még nem tenné ezt lehetővé: nem megfelelően replikálódott, vagy nem fejeződött be a 

hibajavítás. Így nemcsak a pontmutációk korrigálása marad el, hanem a különböző kromoszómaszintű 

aberrációk sem akadályozzák meg a további osztódást. A sejtciklus metafázis-anafázis blokkjának túl korai 

feloldása aneuploidiához vezet, a többlet-kromoszómával rendelkező utódsejtek tovább élhetnek, egészen 

„látványos”, abnormálisan magas kromoszómaszámot mutató kariotípust eredményezve (lásd 4. ábra). Mindez a 

genom instabilitásához vezet, ami természetesen szintén növeli a mutációs rátát, bár, ahogy korábban már 

említettük, túlzott mértékben a sejt pusztulásához vezethet. 

2.3.3. Az osztódási ráta 
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Egy adott populáció egyedeinek száma nagymértékben befolyásolja az evolúciós folyamatokat. Minél több 

egyedből áll, annál nagyobb az esély arra, hogy közülük akad egy (vagy több), amelynek genomja tartalmaz 

olyan, a többiekétől különböző allélváltozatot, amely lehetővé teszi a túlélést a jövőben esetleg váratlanul és 

kiszámíthatatlanul változó környezetben. A populációban a következő generáció egyedeinek számát az 

határozza meg, hogy a populációnak hány tagja képes reprodukcióra, valamint az, hogy egy fertilis egyed 

egységnyi idő alatt átlagosan hány új utódnak adhat életet (ez a reprodukciós ráta egy definíciója). Mindez a 

karcinogenezis során zajló mikroevolúcióra is igaz, csak – sejtekről lévén szó – az osztódóképes sejtek 

számáról, illetve osztódási rátáról beszélünk. Minél több klónsejtből áll egy adott tumor, annál nagyobb az esély 

rá, hogy közülük valamelyik egy olyan genetikai vagy epigenetikai változáson megy keresztül, amely később 

szelekciós előnyt jelent az adott sejt számára, és képes továbbhajtani a daganat fejlődését. 

Egy sejtszaporulat kialakulását és növekedését tehát alapvetően befolyásolja az időegység alatt bekövetkező 

osztódások száma, vagyis az osztódási ráta mértéke. Az első, tumorokban azonosított mutációk olyan génekben 

következtek be, amelyek ép változata vagy a sejtosztódás serkentésében (mint a Ras proto-onkogén), vagy 

gátlásában (mint az Rb tumor-szuppresszor) játszik szerepet. Azóta több száz proto-onkogént és tumor-

szuppresszort azonosítottak, amelyeknek egy része kifejezetten sejtproliferációt serkentő (mitogén) jelátviteli 

útban vesz részt (9. ábra). 

 

9. ábra A fokozott proliferációt, azaz az osztódási ráta növekedését a proto-onkogének és a tumor-

szuppresszorok eltérő jellegű és hatású mutációi eredményezhetik. Részletekről a genetikai tanulmányok adnak 

felvilágosítást. LOH: „loss of heterozygosity”, a heterozigóta állapot elvesztése. 
A sejtciklus ellenőrzési pontjain működő fehérjék funkcióvesztéses mutációi (mint az Rb esetében is) szintén 

kontrollálatlan osztódáshoz vezethetnek. A felgyorsult osztódási tempót követnie kell a sejt tömeg-

gyarapodásának is, amely csak úgy lehetséges, ha a normálisan külső faktoroktól függő, növekedést szabályozó 

jelátviteli folyamatok (például az inzulin-útvonal) is felborulnak. A növekedést és osztódást befolyásoló 

útvonalakról a 16. fejezetben olvashatunk. 

Az osztódási ráta karcinogenezis során megfigyelhető növekedése nem mindig mutáció következménye. Az 

úgynevezett tumor-promóterek (szemben a tumor-iniciátorokkal – lásd genetikai tanulmányok) nem mutagének; 

fokozott sejtosztódást provokálnak anélkül, hogy károsítanák a DNS-t. Akár közvetlenül is aktiválhatják 

valamely növekedési/osztódási útvonal egy tagját - legismertebb a forbolészterek családja, amelynek tagjai a 

diacil-glicerol hatását mimikálva aktiválják a protein kináz C-t (lásd 16. fejezet). De tumor-promóterként hat 

például a sorozatos sebzés is, mert a sebgyógyulás lokális sejtproliferációval jár. Miután a tumor-promóterek 
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által indukált változás nem öröklődik, sohasem a karcinogenezis legelején hatásosak, hanem akkor, mikor már 

rendelkezésre áll egy kisebb-nagyobb, a tumorfejlődés felé vezető útra tért sejtklón-populáció. Ennek további 

evolúcióját segíti elő, ha az osztódás kiprovokálása után a klón sejtjeinek száma lényegesen megnő. 

2.3.4. Az osztódásra képes sejtek száma 

Az osztódóképes sejtek száma egészséges soksejtű szervezetben szigorú kontroll alatt áll. A szomatikus sejtek 

többsége egy adott fejlődési szakasz után felhagy az osztódással, és csak néhány speciális sejttípus őrzi meg ezt 

a képességét. Sőt, egy idő után a sejtek jó részének a szervezet egésze érdekében fel is kell áldoznia magát, a 

programozott sejtpusztulásról szóló 22. és 23. fejezetek ennek molekuláris mechanizmusát részletesen 

bemutatják. Ezek a folyamatok döntő szerepet játszanak a szövetek, szervek és ily módon az egész szervezet 

normális sejtszámának és méretének fenntartásában. De az osztódásra képes sejtek is figyelemmel vannak a 

környezeti hatásokra, és ha valamilyen szempontból nem biztosított az utódsejtek túlélése, mindaddig 

felfüggesztik a sejtciklust, míg nem rendeződtek a külső vagy belső viszonyok 

A daganatfejlődés során tehát szelekciós előnyt élveznek azok a sejtek, amelyek mutáció következtében a fenti 

korlátokat felrúgják. Miután a sejtciklus kontroll-mechanizmusai, a differenciálódás vagy a sejthalál rájuk 

vonatkozó szabályait figyelmen kívül hagyják, ők maguk (és a mutáció öröklődése révén utódaik) akkor is 

tovább folytatják az osztódást, amikor nem kéne, abnormálisan növelve a sejtpopuláció létszámát. 

Normálisan működő, osztódásra képes sejtek a sejtciklus során ellenőrző pontokon monitorozzák a belső és 

külső környezet állapotát. Ha zavar támad, valamilyen stresszt vagy a genetikai állomány sérülését észlelik, 

felfüggesztik a további osztódást, mindaddig, míg a helyzet nem normalizálódik – és ha szükséges, beindítják a 

sejt „öngyilkosságához” vezető folyamatokat. Ha ez nem következik be, és tovább osztódnak, túlzott mértékben 

megnövekedszik a sérült sejtek száma (10. ábra). 

 

10. ábra A sérült sejtek fennmaradása növeli mind a sejtszámot, mind a mutációs rátát. Normálisan működő 

sejtben (A ábra) a genom túlzott mértékű sérülése vagy az élettani folyamatok egyensúlyának felbomlása 

apoptózist vált ki. Ha ez a folyamat valamiért nem indul be (B ábra) felhalmozódnak az abnormális sejtek. 
Az ellenőrzésben központi szerepet játszik az aktiválódó p53 fehérje, amely –az aktuális helyzettől függően – 

átmenetileg vagy végleg leállítja az osztódást, extrém, kivédhetetlen hatásokra pedig az azonnali 

sejtpusztuláshoz, apoptózishoz vezető jelátviteli utakat indítja be (egyetlen, sérült sejt pusztulása a soksejtű 

szervezet egészére általában nincs különösebb hatással). A p53 működéséről és aktivitásának szabályozásáról az 

apoptózist bemutató 23. fejezetben fejezetben olvashatunk. A p53 ezért talán a daganat kialakulását 

megakadályozó legfontosabb tumor-szuppresszor a sejtben, épsége kulcsfontosságú. Nem véletlen tehát, hogy a 

p53 maga, vagy az általa szabályozott ellenőrző útvonalak valamelyik tagja a rosszindulatú daganatok döntő 

többségében hibásan működik. A p53 „kiiktatódása” rendkívül előnyös a daganat evolúciója szempontjából 

azért is, mert a sérüléseket tartalmazó, nem korrigált genetikai állomány továbbörökítése a mutációs rátát is 

megnöveli (lásd még: 12. ábra). 
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A daganat fejlődésében gyakori, a sejtszám növekedéséhez hozzájáruló jelenség, hogy a sejtek fejlődési 

programja változik meg. Az egészséges hámszöveteket alkotó sejteknek csak egy kis része osztódik 

folyamatosan, őssejtként működve: az egyik utódsejt megőrzi eredeti proliferációs képességét, míg a másik a 

fejlődés következő fokára lép, és maximum néhány osztódás után véglegesen leáll, majd terminálisan 

differenciálódik. Sok karcinóma kialakulásában szerepet játszik, hogy az ilyen, már csak átmenetileg osztódó 

(progenitor, transit amplifying) sejtek nem folytatják a differenciálódást, nem hagynak fel az osztódással, 

jócskán megnövelve a hámszövet egy kis területén a sejtek számát – lehetőséget adva a daganathoz vezető 

evolúciós folyamatoknak (11. ábra). 

 

11. ábra Az őssejteken alapuló, a sejttípusok szigorú hierarchiája alapján felépülő szövetekben a normális 

fejlődési program felborulása megnövelheti az osztódóképes sejtek számát. Az ábra azt mutatja be, mikor egy, 

már a differenciálódás útjára lépett progenitor sejtből mutáció következtében többé nem terminálisan 

differenciálódott utódsejtek jönnek létre, hanem képessé válik a (csak az őssejtekre jellemző) önmegújulásra. Ez 

azt jelenti, hogy utódai továbbra sem hagynak fel az osztódással, kóros sejtszaporulatot hozva létre ezáltal. 
Sok esetben, például a méhnyak hámjában igen jól detektálható, és kis beavatkozással megszüntethető ez az 

állapot – rendszeres szűréssel elejét lehet tehát venni az ilyen típusú rákok kialakulásának. (Egyébként sem lehet 

eléggé hangsúlyozni a néhány daganatféleség esetében ma már könnyen megvalósítható szűrés jelentőségét!) A 

differenciálódási program meghibásodása más, őssejteket tartalmazó szövetekben is hasonló folyamatokhoz 

vezethet, például egyes leukémia-típusok létrejöttét is ez okozza. 

A tumor kialakulásához, evolúciójához szükséges nettó sejtszám-növekedést nemcsak az abnormálisan 

fenntartott osztódóképesség, hanem a gátolt sejtszám-csökkenés is okozhatja. A programozott sejtpusztulás 

ugyanis nemcsak az ellenőrzés során fennakadt, túlságosan károsodott sejtek „öngyilkosságáról” gondoskodik, 

hanem ideális körülmények között, a fejlődés során kódolt genetikai program alapján is szabályozza a szervezet 

sejtjeinek számát. Ha valamely sejtféleség mutáció következtében „nem hajlandó” feláldozni magát akkor, 

amikor normálisan ennek meg kellene történnie, az szintén kóros sejtszám-növekedéshez vezet. A programozott 

sejtpusztulás szabályozásának sérülése tehát nemcsak a károsodott (lásd 10. ábra), hanem egyébként (még) 

egészséges sejtek túlszaporodását is okozhatja (12. ábra). 
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12. ábra A normális sejtszám-csökkenést megakadályozó, azaz az apoptózis bekövetkezését gátló események 

növelik a daganat kialakulásának esélyét. Az ábrán bemutatott, az apoptózisban szerepet játszó fehérjékről a 

megfelelő fejezetben tájékozódhatunk. 
Jól ismert példa erre a B-sejtes limfómák egy típusa, amelyben a az apoptózist gátló Bcl-2 fehérje egy 

transzlokáció következtében folyamatosan termelődik, és megakadályozza a nyirokcsomóban a B-limfociták 

többségének normálisan bekövetkező pusztulását. 

Mint fentebb is említettük, a kifejlett egészséges szervezetben csak néhány sejt őrzi meg korlátlan 

osztódóképességét, azaz halhatatlan, immortális. A többiekbe differenciálódásuk során „programozódik” bele, 

hogy hány sejtcikluson mehetnek keresztül, és utána végleg felhagynak az osztódással. Ezt a jelenséget 

celluláris öregedésnek nevezik, és legismertebb oka a kromoszómák végének rövidülése minden egyes 

replikáció során. A telomer-régió normális szerkezete egy idő után emiatt felbomlik, és ez a sejtciklus végleges 

felfüggesztését vonja maga után - ebben is szerepet játszik a fentebb említett p53 fehérje! Az immortális 

őssejtek halhatatlanságát az biztosítja, hogy bennük aktív maradt az a gén, amely a telomerek rövidülését 

megakadályozó telomeráz nevű enzimet kódolja. 

A rákos sejteknek ki kell bújniuk a telomerek által meghatározott korlát alól, hiszen hiába válnak képessé extra 

osztódásokra, ha ezzel csak a saját celluláris öregedésüket gyorsítják. A halhatatlanságot elérhetik úgy, hogy egy 

újonnan „begyűjtött” változás (például itt is, megint csak, a p53 mutációja) következtében kikapcsolódik bennük 

a telomerek állapotát figyelemmel kísérő ellenőrző mechanizmus. Az is előfordulhat, hogy képessé válnak a 

bennük normálisan gátolt telomeráz-expresszióra, esetleg más mechanizmussal akadályozzák meg a 

kromoszómák végének rövidülését. A sejtbiológusok gyakran alkalmaznak úgynevezett immortalizált 

sejtvonalakat, amelyekben spontán mutáció következtében vagy mesterségesen bejuttatott génről állandóan 

expresszálódik a telomeráz, ezért ezeket a sejtklónokat folyamatosan fenn lehet tartani. 

2.3.5. A daganat evolúciója az egyes sejttípusok esetében nem egyforma 

Bizonyos sejttípusok eleve hajlamosabbak jó- vagy rosszindulatú daganat képzésére. Nem véletlen, hogy az 

epiteliális eredetű daganatok a leggyakoribbak; ennek nemcsak az az oka, hogy a szervezet hámszövetei 

(például bőr, tüdő, emésztőszervek) vannak a leginkább kitéve a külső kémiai és fizikai mutagén hatásoknak. A 

kifejlődött élőlény hámszöveteiben az elhasználódott sejtek pótlására intenzív sejtosztódás zajlik, bennük 

bizonyos sejttípusok normális működését eleve jellemzi a fokozott osztódási ráta. Számukra tehát már 
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normálisan is adott egy olyan faktor, amely az evolúció (és a daganatos sejtek mikroevolúciójának) egy fontos 

eleme. A szöveti őssejtek pedig, ha általában nem is gyakran osztódnak, de erre bármeddig képesek: a 

halhatatlanság tulajdonságával rendelkeznek, így járulnak hozzá - evolúciós fogalommal kifejezve – a 

reprodukcióra képes egyedek számának növeléséhez (erről a rák-őssejtekkel foglalkozó szakaszban még lesz 

szó). 

A bőrrákok legritkábban (2-3%-ban) előforduló típusa a melanóma, de rendkívül rosszindulatú, könnyen és 

gyorsan képez áttétet a többi bőrdaganathoz képest – a –bőrrák miatt bekövetkező elhalálozások 80%-át 

melanóma okozza. Ez annak köszönhető, hogy a melanómát létrehozó dúcléc-eredetű melanociták fejlődésük 

kezdeti szakaszában hosszan vándorolnak a szervezetben, így a helyváltoztatás és az idegen környezetben való 

megtelepedés képessége eleve meghatározó ezen sejttípus életének egy szakaszában – a daganat evolúciója 

során csak elő kell hívni ezeket az „emlékeket”. 

A már fentebb említett Rb gén valamennyi sejtben kontrollálja a sejtciklust, ennek megfelelően mutációja 

számos gyakori rákféleségben kimutatható – együtt más tumorfejlődéshez vezető genetikai elváltozással. Mégis, 

az Rb mutációja miatt kialakuló és a génnek is nevet adó rákfajta, a retinoblasztóma már korai gyerekkorban, és 

csak a retinasejtekben jelentkezik; az örökletes forma esetében a beteg többi szomatikus sejtje szintén hibás Rb-t 

hordoz, mégis a retinán kívül más szövetekben igen ritkán jönnek létre daganatok. Tehát a retina sejtjei 

valamilyen, ma még nem teljesen ismert okból jóval érzékenyebben reagálnak az Rb meghibásodására, az Rb 

funkcióvesztéses mutációja homozigóta formában gyakorlatilag önmagában elegendő a tumorfejlődéshez. 

A Wnt jelátviteli útvonalban gátló szerepet játszó, így tumor-szuppresszor hatású Apc fehérje is arról a 

daganatról kapta a nevét, amelyben először kimutatták: az adenomatózus polipózisról, amely a vastagbél 

jóindulatú, de igen gyakran rákhoz vezető szövetburjánzása. A vastagbélrákban szenvedő páciensek több, mint 

80%-ában inaktiválódott az Apc génje, míg a többi beteg közül a döntő többség az Apc által gátolt 

transzkripciós aktivátor, a β-katenin onkogén mutációját hordozza. A Wnt-jelátvitel túlzott aktivitása tehát 

jelentős módon járul hozzá a vastagbélrák fejlődéséhez. 

Az a tény, hogy az Apc és a β-katenin mutációja szinte egymást kizárva fordul elő a betegekben, egy általános 

szabályszerűségre hívja fel a figyelmünket: igen ritkán lehet csak példát találni arra, hogy egy egyeden belül 

ugyanabban a daganatban ugyanaz a jelátviteli útvonal több helyen is sérül. Ugyanis ez a daganat evolúciójához 

nem járulna hozzá: egy, már „megfelelően” rosszul működő folyamat továbbrontása nem jelent újabb szelekciós 

előnyt. Miután a mutációk általában véletlenszerűen következnek be, természetesen semmi sem akadályozza, 

hogy egy sejtben akár több ponton is sérüljön ugyanaz a szabályozási útvonal; ugyanakkor az evolúciós 

versenyben lekörözik őket azok a sejtek, amelyek ez alatt az idő alatt más, új tulajdonságokat kialakító, 

„hasznosabb” mutációkat gyűjtenek össze. 

A fenti kiemelt példák azt igyekeznek bemutatni, hogy evolúciójuk közös vonásai ellenére a különféle sejtekből 

kiinduló tumorfajták miért térnek el egymástól gyakoriságuk, fejlődési ütemük, metasztázis-képző hajlamuk és 

az áttét során kialakuló másodlagos daganatok szövet-specificitása tekintetében. A különbségek egyrészt abból 

adódnak, hogy az egyes sejtféleségek más és más, genetikai állományuk szabályozásában nyomot hagyó múlttal 

rendelkeznek, ami tükröződik a bennük normális körülmények között aktuálisan működő, „engedélyezett” 

folyamatokban, ép funkciójukban. Másrészt az eltérő szöveti környezet miatt a működésüket befolyásoló, akár a 

külvilágból érkező, akár a belső környezetből származó hatások is különböznek. Ezért a tumorossá váláshoz 

hozzájáruló leggyakoribb genetikai elváltozások is jellemzőek lehetnek egy adott sejttípusra, amit a modern 

molekuláris diagnosztikai módszerek ki is használnak. Így válik lehetővé, hogy a korábban hisztológiai 

módszerekkel azonos csoportba sorolt daganatfajtákat molekuláris szinten el lehessen különíteni, amely óriási 

jelentőséggel bír a terápiás eszközök kiválasztásában. 

2.4. A rákos sejt „nyertes” képességei 

A fentiekben végigkövettük, milyen örökletes vagy szerzett genetikai és epigenetikai változások segítik elő a 

daganatképződés során megfigyelhető evolúciós folyamatokat. Most röviden sorra vesszük, melyek azok a 

tulajdonságok, amelyek a folyamatosan működő természetes szelekció során előnyhöz juttatták és a többivel 

szemben a kiválasztódást biztosították az adott sejt számára (13. ábra). 
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13. ábra A rosszindulatú daganat létrehozására képes rákos sejt legfontosabb tulajdonságai. 
Korábban már hangsúlyoztuk, hogy ezek a nyertes tulajdonságok egymás után, fokozatosan, bár nem teljesen 

random sorrendben alakulnak ki, míg végül, sok-sok osztódási és szelekciós ciklus után lesz egy olyan sejt, 

amely valamennyivel rendelkezik. Általuk alkalmassá válik nemcsak arra, hogy utódsejtjei révén eredeti 

környezetében terjeszkedjen korlátok nélkül, hanem a szervezet más pontjain is új, túlélésre és növekedésre 

képes kolóniákat hozzon létre. A rákos sejteket jellemző képességek közül néhány korán felbukkanhat, mert 

magát az evolúciót is serkenti a kezdeti sejtszám-növekedéshez hozzájárulva. Az alábbiakban különféle 

jelátviteli utakra történik utalás, ezekkel kapcsolatban az 16. fejezetben, illetve genetikai és biokémiai 

tanulmányokban lehet tájékozódni. 

2.4.1. Autonómia a növekedési/osztódási folyamatok szabályozásában 

A rákos sejt a külső körülményektől, a szervezet igényeitől függetlenül, autonóm módon képes növekedni és 

osztódni. A proliferációt szabályozó utak szinte minden lépcsőfokán bekövetkezhet az a változás, ami ezt 

lehetővé teszi. Sokszor a jelátviteli kaszkád elején következik be a hiba: maga a szignál (például túlzott 

hormontermelés esetében), vagy gyakrabban a jelfogó receptor funkciónyeréses mutációja okozza a zavart. Más 

esetekben később, a jelet közvetítő intracelluláris lépések vagy közvetlenül a transzkripciós szabályozás szintjén 

szűnik meg a normális kontroll. A zabolátlan osztódás kialakulásában a a mitogén-aktivált protein kináz 

(MAPK)/Ras, a foszfatidil-inozitol-3-kináz (PI3K)/AKT, és a protein kináz C (PKC) részvételével működő 

jelátviteli útvonalak a legfontosabbak, de szinte valamennyi, a differenciálódást szabályozó mechanizmus is 

érintett lehet ebben a folyamatban. Ahogy korábban erről már volt szó, a korlátlan proliferációt a sejtciklus 

kontrolljának sérülése is elősegítheti. 

2.4.2. Érzéketlenség az anti-proliferációs jelekre 

A rákos sejtek nemcsak korlát nélkül osztódnak, de elvesztik normális érzékenységüket azokkal a környezetből 

érkező jelekkel szemben, amelyek megpróbálnák leállítani őket. Az ehhez vezető folyamatok közül 

legismertebb a sejtciklust G1 fázisban megállító TGFβ-útvonal sérülése. A receptor és az általa aktivált Smad 

transzkripciós faktorok tumor-szuppresszorként működnek, és mutációjuk több ráktípusban jellemzően jelen 

van. 

2.4.3. Halhatatlanság 
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Az osztódóképesség állandó fenntartása, a celluláris öregedés kikerülése normálisan csak néhány sejttípus 

tulajdonsága. A halhatatlanság képessége már a daganat evolúciója során is fontos szerepet játszhat a 

sejtpopuláció megfelelően nagy méretének kialakításában – fentebb részletesen olvashattunk erről. A „nyertes” 

rákos sejt szempontjából ugyanígy fontos, hogy ne következzen be telomerjeinek rövidülése, vagy ne vegyen 

tudomást róla. Hiába osztódhat egy darabig mérték nélkül, ha az utódok egy idő után elöregednek és nem 

ciklizálnak tovább - ez maximálná a sejtklón méretét, és nem vezetne valódi daganathoz. 

2.4.4. Az érképződés serkentése 

A megfelelő tápanyag- és oxigén-ellátottság érdekében körülbelül 106 sejtszám (~2mm-es átmérő) felett a 

tumornak új vérerekre van szüksége, akár elsődleges, akár másodlagos, áttétként jelentkező daganatról is legyen 

szó. Ennek hiányában a belső sejtek pusztulása ellensúlyozza a külső sejtek osztódását, és a tumor növekedése 

megáll. Az érképződést a daganatot képező sejtek egy részében a hipoxia hatására bekövetkező transzkripciós 

változás (az úgynevezett angiogén átkapcsolás) biztosíthatja. Az újonnan expresszálódott növekedési faktorok – 

közülük a VEGF (vaszkuláris endoteliális növekedési faktor) a legismertebb - a meglévő, közeli erek 

szerkezetének megváltozását, róluk endotélsejtek lefűződését, a tumorba vándorlását, osztódását és új 

kapillárisok kialakulását váltják ki (14. ábra). 

 

14. ábra A rákos sejtek oxigén- és tápanyagellátásuk érdekében képesek az érképződés serkentésére. Ennek 

legismertebb módja az, hogy a fejlődő daganat belsejében található sejtek a hipoxia hatására VEGF-et (vascular 

endothelial growth factor) szintetizálnak, amely a közeli kapillárisok falát alkotó endotélsejtekre hat, a 

sejthártyájukban található receptoron (VEGFR) keresztül. 
Vannak olyan tumorok is, amelyek a környezetükben található sejteket „veszik rá” angiogén szignál 

termelésére. Ezek az új kapillárisok azonban gyakran szabálytalanok, vakon végződő ágakkal, likacsos érfallal. 

Miután a felnőtt szervezetre ritkán jellemző az új erek képződése, az angiogenezis gátlása, különösen ezekre az 

abnormális szerkezetű erekre „kihegyezve”, a modern daganatterápia egyik fontos célpontja. 

2.4.5. Invázió és metasztázis 

A karcinogenezis legsúlyosabb következménnyel járó lépése az, ha a sokszor komolyabb problémát nem okozó 

elsődleges daganatból a sejtek képesek kilépni, szétáradni (ez az invázió), és a szervezet más pontjain új 

daganatokat, metasztázist képezni (lásd 2. ábra). Mégis, erről a folyamatról lehet ma még a legkevesebbet tudni, 

valószínűleg azért, mert jóval összetettebb, és tumorfajtánként eltérő körülmények vezetnek ahhoz, hogy a 

daganatos sejtek áttét képzésére alkalmassá váljanak. Nehéz tehát általános összefüggéseket találni, de néhány 

közös, sok ráktípusra jellemző folyamatot már felderítettek. 
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Hámsejtekből kinduló daganatokban az áttétképzéshez a sejtnek először ki kell szakadnia eredeti környezetéből, 

meg kell szüntetnie korábbi, az epiteliális sejtekre jellemző kapcsolatait. Az ilyen szempontból „előnyös” 

mutációk között nagy jelentőségű lehet egyes sejtkapcsoló fehérjék expressziójának megváltozása: például a 

sejteket egymáshoz rögzítő E-cadherin szintjének csökkenése összefüggésbe hozható egyes rákfélék 

invazivitásával. 

Jellemző sok esetben, hogy az aktinváz átrendeződését szabályozó RhoC GTP-áz fehérje túltermelődése 

biztosítja a sejt motilitását, és így szelekciós előnyét többi, helyhez kötött társával szemben. Az alaphártyán való 

átjutás és az extracelluláris mátrix bontásának képessége is segíti a daganatból kiszabadult sejt továbbjutását. 

Míg a tumort ellátó új kapillárisok falának gyengesége, likacsossága nem jelent különösebb akadályt az 

invázióval szemben, az elsődleges daganatból kiszabaduló és tovább osztódó, a keringési rendszert elárasztó 

sejtek (szerencsére) csak nagyon kis eséllyel (körülbelül 1:10000) képesek nemhogy új kolóniát alapítani, de 

egyáltalán túlélni az idegen környezetben. De ha egyetlen sejt is megszerzi az ehhez szükséges mutáció(ka)t, 

belőle kiindulva új klónok képződnek, amelyeknek már semmi nem szab gátat, újabb és újabb helyszíneken 

telepedhetnek meg. 

2.4.6. Az apoptózis elkerülése 

Nemcsak a daganatfejlődés során, az evolúciós versenyben résztvevő sejtek számának növekedésében játszhat 

szerepet a sejtpusztuláshoz vezető utak gátlása, ahogy erről egy korábbi alfejezetben már szó esett (lásd 12. 

ábra). A „nyertes” ráksejtnek mindenképpen szert kell tennie előbb vagy utóbb erre a képességre, mert a genom 

sérülése, a túlzottan felpörgetett mitogén jelátvitel, az érképzés ellenére fellépő időnkénti tápanyaghiány és 

hipoxia normális körülmények között külön-külön is bekapcsolná az apoptózishoz vezető folyamatokat. Itt ismét 

meg kell említeni a p53 rendkívüli szerepét a sejthalál szabályozásában – emlékezzünk rá, hogy vagy maga a 

p53, vagy valamely általa szabályozott gén hibája a rosszindulatú daganatok többségében kimutatható! 

3. A daganatok kialakulásának őssejt-elmélete 

Régóta ismert jelenség a rákkutatás területén, hogy kifejlett tumorból izolált és másik kísérleti állatba ültetett 

sejteknek általában csak igen kis hányada, sok ezerből csak egy képes a fogadó szervezetben is daganatot 

képezni. Ezt sokáig módszertani problémákkal (a rákos sejtek jó része elpusztul az átültetés során), illetve a 

tumor eredeti mikrokörnyezetének döntő szerepével magyarázták. Két évtizede jelentkeztek az első olyan 

molekuláris bizonyítékok, amelyek alapján biztosak lehetünk: más válasz is lehetséges. 

Bár a tumorok klonális eredete nem kérdéses, a kifejlődött daganat sejtjei mégis sok szempontból heterogén 

populációt alkotnak. Különbözhetnek egyebek között sejtfelszíni fehérjékben, amelyek markerként 

szolgálhatnak szeparációs eljárások, például FACS-analízis során. Több tumorfajta esetében a sejtfrakcionálás 

és az azt követő, különböző kategóriákba sorolt tumorsejtekkel végzett párhuzamos transzplantációs kísérletek 

érdekes eredménnyel jártak. Azt bizonyították, hogy egyazon daganatból származó sejtek esetében molekuláris 

bélyegek alapján jól el lehet különíteni egy olyan kislétszámú csoportot, amelynek tagjai sokkal nagyobb 

valószínűséggel képesek újabb tumor növesztésére, mint a másik, néha nagyságrendekkel nagyobb méretű 

csoporthoz sorolt sejtek. Sőt, a transzplantáció után kifejlődött újabb tumorokban ugyanez a helyzet állt elő: a 

tumorsejteknek jól elkülöníthető kis hányada őrizte csak meg azt a tulajdonságát, hogy újabb daganat alapjául 

szolgáljon (15. ábra). 



 A daganatos elfajulás (Lippai 

Mónika) 
 

 359  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

15. ábra A rák-őssejtek természete. A rák-őssejtek létezésén alapuló tumorokban a sejteknek csak egy kis 

hányada (A ábra, zöld sejtek) képes a daganat megújítására. Ezt a képességüket transzplantáció során is 

megőrzik, ugyanakkor az új kifejlődött daganat az eredeti tumorra jellemző hierarchiát mutatja: általában kevés 

rák-őssejt és sok „differenciálódott”, gyors, de véges számú osztódásra képes tumorsejt (lila) alkotja (A és B 

ábra). A C ábra a normális szöveti őssejtek és a rák-őssejtek közötti hasonlóságot hangsúlyozza. Az 

önmegújulásra képes rák-őssejt (zöld) áll a hierarchia csúcsán, képes önmagát is reprodukálni és nála 

differenciáltabb utódsejteket (piros) is létrehozni. Ezek ugyan sokkal többen vannak és gyorsan osztódnak, de 

csak néhány cikluson mennek keresztül – így nagyszámú, de további osztódásra képtelen sejtpopulációt (lila) 

hoznak létre. Sem az osztódásra még képes progenitor/átmenetileg osztódó (transit amplifying) sejtek, sem a 

tumor nagy tömegét alkotó differenciált ráksejtek nem képesek új daganat kialakítására. 

Ez a jelenség vetette fel az úgynevezett rák-őssejt hipotézist. Hiszen a szervezetben számos szövet 

megújulásában szerepet játszó őssejtekhez hasonlóan (lásd 11. ábra), ezek a tumorsejtek 

• általában kevesen vannak a daganatot benépesítő sejtek összességéhez képest; 

• osztódásuk során legalább kétféle utódsejt keletkezhet: egyrészt megújítják saját magukat, másrészt egy 

újabb, nem-őssejt jellegű utód jön létre, tehát heterogén populációt hoznak létre; 

• korlátlan számú osztódásra képesek (őssejt-utódaik akár sokszori átoltás után is „hatásosak” maradnak); 

• kifejlett tumorban általában nyugalomban vannak, vagy csak lassan osztódnak. Megfelelő környezeti hatásra 

azonban fokozott mitotikus aktivitást mutatnak. 

Legelőször leukémia-őssejtek létezését bizonyították, azóta sok más rákféleség (például agydaganat, mell-, 

vastagbél-, prosztata-, petefészekrák) esetében is igazolták őssejtek létezését. Vannak olyan elméletek is, hogy 

valamennyi daganatra igaz ez az elképzelés; a sok ellentmondó eredmény miatt azonban erről még élénk viták 

folynak. 

3.1. A rák-őssejtek eredete 

A rák-őssejtek kialakulásával kapcsolatban adja magát az a lehetőség, hogy egy egészséges szöveti őssejt 

mutálódik oly módon, hogy osztódása függetlenné válik a környezet igényeitől. Utódai a normálisnál jóval 

nagyobb őssejt-tulajdonságokkal rendelkező populációt képeznek, lehetőséget teremtve az egyéb, a daganat 
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kifejlődéséhez vezető genetikai és epigenetikai változások akkumulálódásához. Egyes mielogén leukémiák és 

hámeredetű rákok esetében biztosan ez a helyzet. Hasonló elven elképzelhető az is, hogy egy szöveti őssejt 

differenciálódás útjára tért utódja (az úgynevezett progenitor vagy átmenetileg osztódó, „transit amplifying” 

sejt) nyeri vissza mutáció révén a halhatatlanság és az önmegújítás őssejt-képességeit – elegendő időt nyerve 

ezáltal a megfelelő mutációk begyűjtéséhez. Úgy tűnik, néhány B-sejtes leukémia így fejlődik ki. 

A mikrokörnyezet („niche”) fontos szerepét hangsúlyozza az az elmélet, mely szerint a szomszédos sejtekben 

bekövetkező változás is lehet kiindulási pont: beindíthatja a kóros folyamatokat, azáltal, hogy jobb 

körülményeket, nagyobb betölthető helyet biztosít maguknak az őssejteknek - a normálisnál nagyobb sejtszám 

pedig a daganat evolúciójának. 

Ugyanakkor nem szabad összemosni az eredetet és a funkciót. A kifejlett tumort egy számos fejlődési 

stádiumon átesett sejthalmaz alkotja. Az őssejtekre jellemző tulajdonságok az evolúciós folyamat során is 

kialakulhattak, elméletileg bármilyen sejttípusból kiindulva. A rák-őssejt kifejezés tehát nem utal eredetre, ez 

kifejezetten funkcionális kategória, az ilyen sejtek eredete tumoronként más és más lehet. 

3.2. Az őssejt-elmélet és a rákterápia 

A rák-őssejtek létezése a daganat-terápiás módszerek szempontjából meghatározó jelentőségű. Ugyanis ha egy 

tumort alkotó sejtpopuláció az őssejtek által meghatározott hierarchia alapján épül fel, a hagyományos 

rákellenes kezelések (besugárzás, kemoterápia), elsősorban a gyorsan, de véges ideig osztódó sejtekkel szemben 

hatásosak. Ezek képezik általában a tumor nagy tömegét, ezért a kezelések kezdetben látszólag hatásosak, a 

daganat mérete látványosan csökkenhet. Ugyanakkor a nyugalomban lévő vagy csak lassan osztódó rák-őssejtek 

túlélhetnek, és miután halhatatlanok, egy idő után újra nagyszámú utódot hoznak létre. Valószínű, hogy a 

daganatok kiújulásának hátterében legtöbbször az életben maradt őssejtek állnak (16. ábra). 

 

16. ábra A rák-őssejtek létezése befolyásolja a daganat kiújulásának esélyét. A hagyományos terápiák 

(kemoterápia, sugárkezelés) sokszor látványos eredménnyel járnak, a daganat visszafejlődik, eltűnik, mert ezek 

a gyorsan osztódó sejteket célozzák meg, amelyek a daganat nagy tömegét képezik. Ugyanakkor a kezeléseket 

túlélő, mert lassan osztódó, önmagát jól védő néhány rák-őssejt (bár sokszor hosszú évek múlva) újabb 

tumorokat hozhat létre. A rák-őssejt specifikus terápia ezeket a sejteket célozza meg először. Utánpótlás 

hiányában könnyebb a tumort alkotó többi sejttől megszabadulni, akár a hagyományos kezelések 

valamelyikével. 

A rák-őssejtek elpusztítását különösen megnehezítheti, hogy gyakran egyéb őssejt-tulajdonságaik is vannak: 

protektív környezetet, niche-t generálnak maguk körül, a drogokkal szembeni rezisztenciát biztosító pumpákat 

expresszálnak, és igen hatékonyak a túlélést biztosító anti-apoptotikus szabályozási rendszereik. Ráadásul a rák-

őssejt populáción belül is folytatódik a mutációk akkumulálódása, különböző adottságú, különböző 
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körülményeket elviselő egyedi sejteket létrehozva. Ily módon a klinikai terápiás kezelések szelekciós 

nyomásként érvényesülnek, és a rák-őssejtek úgynevezett klonális evolúción esnek át; utódaik folyamatosan 

adaptálódnak a különböző rákellenes eljárásokhoz. Sőt, a klonális evolúció által biztosított szelekció 

hozzájárulhat ahhoz is, hogy előbb-utóbb felbukkanjanak olyan változatok, amelyek idegen környezetben is 

kiválóan képesek szaporodni. Több esetben bebizonyosodott már, hogy egy daganatféle agresszivitása (azaz, 

hogy az elsődleges daganatból milyen eséllyel képződik áttét) összefügg a benne található rák-őssejtek 

arányával: minél nagyobb ez az arány, annál agresszívebb a daganat. 

Nem lehet meglepő tehát, hogy a rákkutatás egyik legintenzívebben művelt területén azzal foglalkoznak, milyen 

módszerekkel lehetne azonosítani és specifikusan elpusztítani ezeket a nehezen megközelíthető és rendkívül 

veszélyes sejteket. Az egyik stratégia az, hogy specifikus, csak a rák-őssejtekre jellemző sejtfelszíni markereket 

keresnek, amelyek alapján célzottan lehetne elpusztítani őket, például ellenanyag-terápiával. 

Más módszerek a rák-őssejtek „viselkedésbeli” jellemzőit igyekeznek megcélozni. A vaszkulogén mimikri (azaz 

endotélsejtek de novo létrehozását utánzó érképzés) képessége, a mikrokörnyezettel való speciális kapcsolat, az 

immunrendszer kijátszása, a kemo- és radiorezisztencia olyan különleges tulajdonságok, amelyek molekuláris 

alapjait megismerve csak rák-őssejteket érintő eljárásokat lehet kidolgozni. 

Az úgynevezett differenciációs terápia célja pedig az, hogy epigenetikai változások generálásával, mikroRNS-ek 

alkalmazásával vagy specifikus jelátviteli útvonalak aktiválása révén a rák-őssejteket „rávegyék” arra, hogy 

véges osztódási potenciállal rendelkező, differenciáltabb sejtekké váljanak, amelyekkel szemben hatásosan 

bevethetőek a hagyományos rákellenes módszerek. 

Mindezek természetesen az adott tumorfajtára, sőt, egyénre szabott diagnosztikai vizsgálatokat igényelnek, 

amelyek, bár jelenleg nagyon drágák, mindenképpen a modern rákkutatás szemléletébe illeszkednek. A rák-

őssejtekkel szembeni küzdelemnek már vannak a klinikai gyakorlatban is hasznosítható eredményei. A 

daganatellenes eljárások sikerében számos esetben a kombinált terápiák alkalmazása fogja jó eséllyel meghozni 

az áttörést: első lépésben a rák-őssejtek eliminálásával megakadályozható a tumor sejtjeinek utánpótlása, ezután 

pedig a hagyományosabb módszerekkel már meg lehet szabadulni magától az akut tüneteket okozó daganattól. 

4. A 19. fejezet kérdései 

1. Mit jelent a metasztázis, milyen lépések vezetnek kialakulásához egy hámsejtből kiinduló daganat esetében? 

2. Miért lehet a tumorok fejlődését az élővilágban lejátszódó evolúciós folyamatokhoz hasonlítani? 

3. Milyen események növelhetik a mutációs rátát egy sejt életében? 

4. Milyen események növelhetik az osztódási rátát egy sejt életében? 

5. Hogyan, milyen módokon növekedhet az osztódóképes sejtek száma az élőlényre normálisan jellemző szint 

fölé? 

6. Milyen tulajdonságokat kell „összegyűjtenie” evolúciója során egy sejtnek, hogy utódaiból rosszindulatú 

daganat fejlődjön? 

7. Mit jelent a rák-őssejtek fogalma, milyen tapasztalatok, kísérletek támasztják alá létezésüket? 

8. Honnan származhatnak a rák-őssejtek? 

9. A daganatok őssejt-alapú hierarchiája hogyan befolyásolhatja a rákterápiák sikerét? 

10. Milyen eszközökkel lehetne felvenni a harcot a rák-őssejtekkel szemben? 
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20. fejezet - A sejtszintű stressz 
jellemzése (Szigeti Csaba) 

1. Bevezetés 

Az élet egyik alapfeltétele a stressz jelenléte, amely működésre sarkallja a szervezetet. Ez az ún. fiziológiás 

stressz éles határ nélkül válthat át patológiás stresszbe, amely ellenkező hatást fejt ki testünk, szerveink, 

sejtjeink működésére. A szervezet stresszre adott válaszai sokfélék, többek közt az egyén aktuális fiziológiai, 

pszichológiai állapota is döntően befolyásolja azokat. A stressz fogalma értelmezhető tehát a teljes organizmus, 

egy szerv vagy akár egy sejt szintjén is. Természetesen a különböző szinteken a stressz folyamatok eltérő 

módon, különböző szignálmolekulák bekapcsolódásával zajlanak. Ez a fejezet döntően a sejtszintű stressz 

markereivel, szenzoraival és az adaptációs folyamatokkal kíván foglalkozni. A sejtszintű stressz az adott sejt 

homeosztázisának tartós felbomlásával járó folyamat. A többsejtű szervezetek sikeres evolúciójának egyik 

alapfeltétele a kommunikáció kiépítése és az egyre inkább specializált sejtek közti kooperáció fenntartása volt. 

Ennek egyik módja a sejtek közti hatékony „üzenetváltás” sejtfelszíni receptorok, fehérjék, intra-és 

intercelluláris szignálmolekulák által. A sejt mikrokörnyezetében történt bármilyen számottevő változás 

intracelluláris adaptációs folyamatokat indukál, amely jelenthet DNS szintű reakciókat, az inter-organelláris 

kommunikáció módosítását pl. a mitokondrium és endoplazmatikus retikulum, (ER) között, vagy érintheti akár a 

fehérje szintézis, ún. „folding” apparátusának meghibásodását. Ez utóbbi folyamat vezet a tulajdonképpeni ER-

stressz fogalmához, amelynek következménye az unfolded protein response (UPR). Ennek molekuláris 

sejtbiológiai folyamatai, azok finomregulációja ma már jól ismert. Ezek tárgyalása a követező fejezet tárgya. 

2. A CSR és a CHR 

A különböző mikrokörnyezeti stresszorokra adott sejtszintű védekező mechanizmus a sejtszintű stressz válasz 

(cellular stress response – CSR). A CSR átmenetileg emeli a sejt toleranciáját az adott stresszorral szemben. A 

CSR kapacitása azonban függ az adott időben és térben expresszált fehérjék összességétől, azaz a CSR faj- és 

sejttípus-specifikus folyamat. Végső esetben a CSR képes a terminálisan sérült sejtet apoptózissal eltávolítani. 

Az egyes stresszorok nem jutnak be a sejtbe, így valójában a specifikus válasz kialakítását a különböző 

intracelluláris folyamatok végzik. A CSR egy átmeneti, tranziens jelenség, amely a sérülés kijavításáig áll fent. 

A sérüléseket az ún. makromolekula sérülés szenzorok detektálják. Ezek a fehérjék alacsony specificitással 

rendelkeznek annak érdekében, hogy különböző stresszor is képes legyen kiváltani a CSR-t. A stresszor 

specifitás tulajdonképpen a szignál transzdukció későbbi szintjein jelenik csak meg (speciális interakciók, poszt 

transzlációs modifikációk, stressz fehérjék szintézise, kompartmentalizáció). A konkrét makromolekula sérülés 

mellett a sejt a környezetének homeosztatikus paramétereit is monitorozza. Az ezekben beállt változások a 

sejtszintű homeosztatikus válasz (cellular homeostatic response – CHR) kialakulásához vezetnek. Ez a CSR-rel 

ellentétben permanens reakció, egészen addig tart, amíg az adott paraméter értéke vissza nem tér a rá jellemző 

normál tartományba. A CHR-t nem a makromolekula sérülés váltja ki, hanem pl. ozmotikus paraméterek 

megváltozása. Ennek talán egyik legismertebb példája a tonicity response element binding protein (TonEBP) 

által aktivált organikus ozmolit szintézis. A CSR és CHR egy időben jelen lehet a sejtben, köztük bonyolult 

szignalizációs kapcsolatokat figyelhetünk meg. A két folyamat alaplépéseit és kapcsolatait az 1. ábra 

szemlélteti. 
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1. ábra. A CSR és CHR folyamatainak és interakcióinak sematikus ábrázolása. Kultz, D. (2005). 

"Molecular and evolutionary basis of the cellular stress response." Annu Rev Physiol 67: 225-57.. 

3. Minimális stressz – proteom 

A proteom kifejezés a protein és a genom szavak összevonásából keletkezett (1994, Marc Wilkins) és az adott 

időpontban, adott körülmények közt termelt fehérjék összességét jelenti. A celluláris proteom az adott 

sejttípusban található összes fehérjét takarja. Ebből következik, hogy a stressz proteom a stresszor indukálta 

sejtek által termelt fehérjék összefoglaló neve. Különböző fajok proteomikai összehasonlításakor (Homo 

sapiens, Saccharomyces cerevisiae, E. Coli, Halobacterium sp.) kb. 300 olyan fehérjét találtak, amelyek 

expressziós mintázatát a stressz kondíciók befolyásolták. Ezek közül 44 olyan erősen konzervált fehérjét lehetett 

kimutatni, amelyek minden vizsgált fajban a CSR-hez köthető funkcióval rendelkeztek. Ez utóbbi halmazt 

nevezzük minimális stressz proteomnak (MSP). A MSP kategóriákba sorolható. 
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2. ábra. Minimális stressz-proteom a sejtes szervezetekben. Kultz, D. (2005). "Molecular and evolutionary 

basis of the cellular stress response." Annu Rev Physiol 67: 225-57. 

Pro- és eukarióták esetében is megfigyelhető a konzerváltság e tekintetben, kivétel természetesen a kromatin 

„packing” apparátus, transzkripció és sejtciklus kontroll fehérjéi. Kivételek az alap enzimek, mint pl. a DNS 

polimeráz, amely szintén a MSP tagjai közé sorolható. Eukariótákban a proteom mérete nagyobb a genoménál, 

az alternatív splicing és a poszt transzlációs modifikáció miatt. A MSP fehérjéi kivétel nélkül a CSR kulcs 

folyamatainak valamelyikében vesznek részt. A CSR kulcs folyamatai: 

1. sejtciklus kontroll 

2. fehérje chaperoning, repair 
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3. DNS, kromatin stabilizáció, repair 

4. sérült fehérje eltávolítás 

5. anyagcsere módosítás 

4. Makromolekula – sérülés szenzorai 

A makromolekulák sérülése, a stresszor típusától függetlenül, mindig a folyamat első lépésnek tekinthető. Ezért 

alapvető fontosságú a szenzorok jelenléte és megfelelő működése. A szignál transzdukciós rendszer három 

felépítő eleme: szenzor – transzduktor – effektor. A kezdeti lépéseket követően a szenzor-fehérjék aktívak 

maradnak. Ez az aktivitási periódus faj és sejttípus specifikus, függ a génkörnyezettől, az adott stressz 

erősségétől és gyakoriságától. Tulajdonképpen ez adja meg a sejt stressz toleranciáját. A kereszt tolerancia 

emelkedett tolerancia egy stresszre, más stresszorral történt prekondícionálást követően. Stressz „hardening” 

(stressz-indukált edzés) pedig emelkedett tolerancia egy stresszre, azonos, de alacsony dózisú stresszorral történt 

prekondícionálást követően. A lipid-sérülés szenzorok változatos módon érzékelik a membrán sérüléseit. 

 

3. ábra. A sejtmembrán sérülések érzékelési lehetőségei. Kultz, D. (2005). "Molecular and evolutionary basis 

of the cellular stress response." Annu Rev Physiol 67: 225-57. 

A sejtmembrán alapvető barrier a sejt számára, ezért épségének állandó monitorozása kiemelkedő fontossággal 

bír. Ennek megfelelően sok mechanizmus dolgozik a kisebb-nagyobb sérülések felismerésén, amelynek 

gyorsasága és pontossága elengedhetetlen a regenerációt végző enzimek számára. Elsősorban a membrán 

biofizikai paramétereinek változása aktiválja a szenzor mechanizmusokat. 1. membrán fehérjék átrendeződése 

miatt receptor csoportosulás alakul ki (ún. clustering). Ez elsősorban a nem-specifikus növekedési faktorok és 

citokin receptorok esetében intracelluláris kaszkádot indít (IP3-kináz, second messenger). Ozmotikus és UV-

indukált stressznél jellemző elsősorban. 2. A direkt lipid peroxidáció hidrogén-peroxid képződéshez vezet, 

amely az oxidatív stressz indukciós molekulája. Az ábráról leolvasható az 1. és 2. folyamat közti kapcsolat is. 3. 

A membrán tenzió változása integráns fehérjék konformáció változását okozza, amely arachidonsav 

felszabadításhoz vezet, amely szintén fontos intracelluláris second messenger molekula. 4. A membrán 

permeabilitásának változása Ca2+ beáramlást eredményez, ezáltal emelkedik az intracelluláris Ca2+ 

koncentráció, amely számtalan sejtfunkció mediátoraként ismert. Megjegyzendő, hogy a Ca-ATPáz tagja a 

MSP-nak. Szükséges pl. az intracelluláris Ca2+ koncentráció sejtválaszt követő regenerációjában (ti. az 

emelkedett Ca2+ - szint miatt kialakuló citotoxicitás elkerülése). A DNS-sérülés szenzorok esetében a 

többszörösen összetett komplexek és szabályzókörök jelenléte miatt meglehetősen nehéz a szenzorok és a 

transzducerek szétválasztása. A felismerési pontokat a többi szenzor számára a topoizomeráz I/III enzim végzi, 

egyes szálú törések inszerciójával. Ezeket a pontokat ismeri fel a MSH/MLH/Rad51 komplex. 

Stresszortól függetlenül a CSR együtt jár a celluláris redox állapot változásával. Egyes vizsgálatok szerint 

egyenesen a CSR egyik fő kiváltó tényezőjének tekinthető. A folyamat fontosságának hangsúlyozásához meg 

kell jegyeznünk, hogy a redox folyamatokért elsősorban felelős mitokondriumra is jellemző egyfajta stressz 

válasz, amelyet mitokondriális stressz response-nak nevezünk (MSR). Habár a mitokondrium több szempontból 

is (önálló DNS, pH, szabályzó folyamatok) szeparált sejtalkotó, homeosztázisa azonban alapvető a sejt egésze 

szempontjából. A MSR során az organellumból érkező szignálok ugyanis képesek aktiválni a CSR-t exogén 
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stimulus hiányában is! Minden sejt rendelkezik regenerációs apparátussal oxidatív sérülésre (pl. aszkorbinsav, 

glutation, thioredoxin, stb.). A minimális stressz proteomhoz tartozó oxidoreduktázok, mint az alapanyagcsere 

dehidrogenázai, stresszmentes állapotban is esszenciálisak. A redox potenciál változásait elsősorban a reaktív 

oxigén/nitrogén gyök (ROS/RNS) szintjének emelkedése jelzi a CSR felé. Így az emelkedett ROS optimális a 

stressz szenzorok és a CSR szignalizáció számára, de egyben halálos a sejt szempontjából. Ebből kifolyólag a 

sejt számára elengedhetetlen egy „arany középút” követése, azaz a szenzorok aktívan tartása az emelkedett ROS 

szinttel, ugyanakkor a szignalizáció megtörténtét követően még idejében csökkenteni kell a toxikussá vált ROS 

koncentrációt. 

A protein-sérülés szenzorok egyaránt érzékenyek a fehérje oxidatív vagy strukturális sérüléseire (unfolding). A 

kategória két legismertebb molekuláris chaperonja, az FtsH és a Lon fehérjék. 

 

4. ábra. A protein-sérülés szenzorok (FtsH és Lon) funkcióinak összehasonlítása. 

Stresszor specificitásuk alacsony, azaz bármilyen típusú stresszben aktivizálódnak. Elsősorban 

mitokondriumban és kloroplasztiszban találhatók, de homológjaik révén (citoplazmatikus, nukleáris lokalizáció 

– 26S proteaszóma részeként) direkt vagy indirekt módon minden organellumban aktívak. 

5. A CSR funkciói a sejtben 

A sejt számára alapvetően fontos az esetleges sérülések kijavításának gyorsasága. Ennek eléréséhez az adott 

funkció átmeneti felfüggesztéséhez van szükség. A CSR egyik fő funkciója a növekedés (osztódás) leállítása, az 

ún. growth arrest. A folyamat celluláris energia megtakarítással jár, a sejt át tudja csoportosítani készleteit a 

makromolekula sérülések javítására, míg minden más folyamatot hibernál. A sejtciklus M fázisában nagyobb a 

sérülésveszély, ezért az ebbe való belépést szabályzó ellenőrzőpontok kiemelt fontossággal bírnak. A 

baktériumok, gombák esetén a metabolikusan aktív sejt inaktív fázisba kerül a CST hatására, amelyet 

sporulációs fázisnak nevezünk. A makromolekula integritás megőrzése a CSR elsőként azonosított feladata. A 

sejtnek ezt a gyors, direkt stressz – válaszát elsősorban a molekuláris chaperonok (HSP40, 60, 70, GrpE, 

cyclophilin, stb.) irányítják. Ezek a fehérjék más CSR elemekkel is interakcióba lépnek (pl. DNS – sérülés 

szenzorai, repair enzimek). A makromolekula integritás megőrzéséhez nagy mennyiségű ATP-re van szükség, 

ugyanakkor a növekedési stop alapjaiban borítja fel a sejt energiaháztartását. Mindezekből az következik, hogy 

a minimális stressz proteom és a CSR másik fontos feladata az energiaháztartás biztosítása. Számos metabolikus 

kulcsenzim részt vesz tehát a CSR folyamataiban. Emlős sejtek oxidatív stresszben glutation szintet emelnek a 

pentóz –foszfát ciklus stimulációja által. Amikor a stressz meghaladja az adott sejt tolerancia határát, a metazoa 

sejtek univerzális válasza az apoptózis. Ez tekinthető a CSR végső megoldásának, irreverzibilisen károsodott 

sejt esetén. 

6. Az endoplazmatikus retikulum és mitokondrium 
közti kommunikáció 

A CSR nem csupán anyagcsere szintű változásokat generál a sejtben, annak minden molekuláris velejárójával, 

hanem befolyásolni képes a sejtorganellumok közti szignalizációt is. Ebben a fejezetben a sejt Ca2+ raktárainak 

(ER és a mitokondrium) kommunikációját elemezzük. Mind az ER, mind a mitokondrium dinamikus 

organellumnak tekinthető. Citoszkeletonnal kapcsolt mozgásuk a sejtben régóta ismert és intenzíven kutatott 

területe a sejtbiológiának. A mitokondrium állandó morfológiai átalakulásokon megy keresztül. A sejt 

energiaigényének megfelelően diszkrét (szoliter, egyedülálló) vagy hálózatba kapcsolódó mitokondriumokkal 

találkozhatunk. Transzmissziós elektron mikroszkópos vizsgálatok régóta jeleztek valamiféle kapcsolatot a két 

dinamikus sejtalkotó közt, azonban kezdetben ezt mellékterméknek, hibának vélték. Később a ko-

szedimentációs vizsgálatok és az élő – sejt feltöltések (green fluoreszcens protein, GFP) igazolták az inter – 
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organelláris kapcsolatot. Azóta tudjuk, hogy mindkét organellum membránjának speciális fehérjéi részt vesznek 

a dokkolásban, kialakítva ezzel egy komplex, extra- és intracelluláris változásokra gyorsan reagálni képes 

rendszert. Az összekötő elemek (tether fehérjék) általában 6 tagú csoportokban azonosíthatók. A mitokondrium 

külső membránjának (OMM) és az ER zsákok kapcsolása a feladatuk. Változatos hosszal rendelkeznek (SER 

esetén: 9-16 nm, míg DER-nél minimum 20 nm). Ez a heterogenitás az inter – organelláris távolság gyors 

változtatását szolgálja. Az 5. ábrán egy mitokondrium és 3 ER zsák kapcsolódását láthatjuk (tether fehérjék 

nyílheggyel jelezve). 

 

5. ábra. A mitokondrium és az ER kapcsolódásának elektronmikroszkópos bizonyítéka. Csordas, G, C. 

Renken, et al. (2006). "Structural and functional features and significance of the physical linkage between ER 

and mitochondria." J Cell Biol 174 (7): 915-21. 

A két organellum összekapcsolásában a mitokondrium – dinamika fehérjéi is részt vesznek (mitochondrial 

shaping proteins). Ezek a dinamin related protein (DRP), a mitofusin (MFN), a fissziós portein (hFIS) és az 

optikus atrófia protein (OPA1). Pro- (BIK, BAX, BAK) és anti-apoptótikus proteinek (Bcl-2, Bcl-XL) is részt 

vesznek a kapcsolat szabályozásában. A kapcsolódó felszínek nagysága fontos szempont a kommunikációban. 

Az interakció speciális pontokon, specifikus molekulák kapcsolódása révén jön létre. A legismertebb 
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kapcsolódási pont, az ún. Ca2+ alagút. Ennek a molekuláris kapcsolóhídnak a pilléreit az ER-rezidens Inozitol-

trifoszfát (IP3) receptor és a mitokondrium-rezidens feszültségfüggő anion csatorna (VDAC) alkotja. Őket köti 

össze a Grp75 chaperon. A két organellum direkt membrán kapcsolatát a multifunkcionális phosphoric acid 

cluster sorting protein (PACS-2) biztosítja. A kapcsolat egyéb résztvevőit és a Ca2+ alagutat a 6. ábrán 

azonosíthatjuk. 

 

6. ábra. Az ER – mitokondrium közti kapcsolat sematikus ábrázolása. Rövidítések: CsmtDHs, Ca2+ sensitive 

mitochondrial dehydrogenases; Cyt c, cytochrome c; IMM, inner mitochondrial membrane; IP3R, inositol 1,4,5-

trisphosphate receptor; OMM, outer mitochondrial membrane; MCU, mitochondrial Ca2+ uniporter; PTP, 

permeability transition pore; SERCA, sarcoplasmic-endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase; VDAC, voltage 

dependent anion channel. Pizzo, P. and T. Pozzan (2007). "Mitochondria-endoplasmic reticulum choreography: 

structure and signaling dynamics." Trends Cell Biol 17 (10): 511-7. 

A kialakult kapcsolatokat limitált proteolízissel (tripszin) bontani lehet, míg mesterséges (5 nm-nél rövidebb) 

linker elemekkel szorosabbra fűzhető a két organellum. A 7. ábra egy ilyen mesterséges kapcsoló elemmel 

végzet kísérlet eredményeit foglalja össze. 
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7. ábra. Az ER – mitokondrium kapcsolat erősítése kapcsoló – fehérjék alkalmazásával. Csordas, G, C. 

Renken, et al. (2006). "Structural and functional features and significance of the physical linkage between ER 

and mitochondria." J Cell Biol 174 (7): 915-21. 

Az „A” képen az OMM-et egy mitokondriális target szekvenciával (mAKAP1(34-63) szerelt jelző fehérjével 

(monomer red fluroszcens protein – mRFP) vizualizálták. A két organellum membránjának szorosabb 

kapcsolását egy 5 nm-nél rövidebb konstrukcióval végezték el. Ez a konstrukciós tether fehérje egy mRFP két 

terminálisára kapcsolt mitokondriális és ER target szekvenciát (yUBC6) tartalmazott. Az ábrán a piros nyilak az 

ER és a mitokondrium kapcsolatát jelképezik. Ahogy a kinagyított ábrarészleten és a táblázatból is kitűnik, a 

kapcsoló molekula bevezetésével drasztikusan csökkent a két organellum közti távolság, ugyanakkor a két 

organellum közös felszínének mérete jelentősen megnőtt. Amennyiben a sejteket apoptótikus stressznek tesszük 

ki (szérum megvonás illetve tunicamycin toxin), rövidül a két organellum közti távolság. A tunicamycin egy 

streptomyces toxin, amely G1 fázisban tartja a sejtet és kísérletesen sejt stressz vizsgálatára használják. Fontos 

megjegyeznünk, hogy a távolság csökkenése még intakt sejtben kezdődik meg és az apoptótikus folyamatok 

indukciójának egyik kezdeti lépése. 

 

8. ábra. Az ER – mitokondrium kapcsolat és a sejt túlélésének kapcsolata. Csordas, G, C. Renken, et al. 

(2006). "Structural and functional features and significance of the physical linkage between ER and 

mitochondria." J Cell Biol 174 (7): 915-21. 

A két sejt organellum egymáshoz viszonyított távolsága kihatással van a funkciójukra is. A mitokondrium és ER 

lokalizációjának 3 lehetséges típusát szemlélteti a 9. ábra. 
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9. ábra. Az ER és a mitokondrium közti távolság és a funkció kapcsolata. Csordas, G, C. Renken, et al. 

(2006). "Structural and functional features and significance of the physical linkage between ER and 

mitochondria." J Cell Biol 174 (7): 915-21. 

Fiziológiás állapotban a távolság optimális a Ca2+ szignalizáció számára. A két organellum funkciója arányos a 

sejt aktuális aktivitási szintjével (mitokondrium: ATP termelés, ER: Ca2+ szint). A két sejtalkotó szétválásával, a 

mitokondrium számár felhasználható Ca2+ koncentráció csökkenésével sérül a mitokondrium anyagcsere, amely 

következetes oxidatív foszforilációs zavarokhoz, ATP szint csökkenéshez és akár apoptózishoz vezet. Stressz 

hatására a távolság csökken a két organellum közt és a mitokondrium folyamatosan Ca2+ ionokat vesz fel, ezzel 

ún. túltöltődés következik be (Ca2+ overload). A nyugalmi állapotban is folyamatosan szenzitizált (érzékenyített) 

mitokondriumban bekövetkezik a mitokondriális membrán permabilizáció (MMP), amely apoptózist indukál. 

Meg kell említenünk, hogy a sejt legdinamikusabb sejtalkotója révén, a mitokondrium migrációja is zavart 

szenved, ha az ER-rel a normálisnál nagyobb felületen rögzül. Ezáltal az ATP elosztás és a Ca2+ puffer kapacitás 

is sérül, amely a nagy kompartmentekkel rendelkező különösen aktív sejtekben veszélyes, mint a neuron. 

7. A sejtsztressz markerei az alarminok 

Az egész szervezetre is kiterjedő fertőzési állapotok (szepszis) esetén a sejtek elsősorban az ún. patogén 

asszociált molekuláris mintázatok (PAMP) segítségével informálódnak a sérülés viszonyairól és a veszély 

elhárítását végző immunrendszer mobilis sejtjei ennek alapján lokalizálják a behatolást és kezdik meg a 

regenerációs tevékenységüket. A PAMP általában exogén eredetű egész molekula vagy molekularészlet, amely 

riasztja a szervezet megfelelő védekező rendszereit. Nemcsak patogének, hanem számos trauma is kiválthatja a 

folyamatot. Ilyenek pl. a mechanikai sérülések, égés/fagyás okozta sérülések, kémiai inzultus, sugárzás, oxigén 

és táplálék megvonás, gyógyszerek (kemoterápia). A számos folyamat szinergista módón nagyrészt egy 

sejtféleségre konvergál. Az így aktivált makrofágok pedig stressz marker molekulák (alarminok), citokinek és 

immunsejt migrációt szabályozó faktorok termelését kezdik meg. 
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10. ábra. Az exogén és endogén faktorok által kiváltott stressz – válasz lépései. Adib-Conquy, M. and J. M. 

Cavaillon (2007). "Stress molecules in sepsis and systemic inflammatory response syndrome." FEBS Lett 581 

(19): 3723-33. 

Az alarmin fogalmát 2005-ben Oppenheimer és munkatársai úgy határozták meg, mint olyan endogén molekula, 

amely szöveti és sejtszintű sérülést jelez. Az immunválasz kemotaktikus aktivátorainak tekinthetők. 

Struktúrálisan diverz, multifunkcionális fehérjék, amelyek ferőzés, sérülés hatására gyorsan aktiválódnak. Az 

alarminokat tulajdonképpen endogén eredetű PAMP-nak tekinthejük. Ebből alakult ki a „veszély kapcsolt 

molekuláris mintázat” kifejezés (DAMP – danger associated molecular patterns), amely a PAMP és az 

alarminok összességét jelenti. Ahhoz, hogy egy molekuláról elmondhassuk, hogy alarmin, 4 fő kritériumnak kell 

teljesülnie. 1. nekrotikus sejtekből gyorsan felszabadul míg apoptótikus sejtekből egyáltalán nem, 2. 

immunrendszer sejtjei pusztulás nélkül is szekretálják, 3. immunsejt aktivációs hatással rendelkezik, 4. 

sejthomeosztázis és szöveti regenerációs funkciója van. Jelenleg egyetlen molekulára teljesül egyszerre mind a 4 

feltétel, így az első igazi alarmin molekula a high mobility group box protein (HMGB1). A további alarminokat 

a termelődésük helye (sejttípus) és a szekréció módja (konstitutív vagy regulált szekréció) alapján folyamatosan 

kategorizálják. 

 

11. ábra. Az alarmin molekulák listája és kritériumai. Bianchi, M. E. (2007). "DAMPs, PAMPs and 

alarmins: all we need to know about danger." J Leukoc Biol 81 (1): 1-5. 
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12. ábra. Az alarminok termelésének folyamata és szabályozó faktorai. Oppenheim, J. J. and D. Yang 

(2005). "Alarmins: chemotactic activators of immune responses." Curr Opin Immunol 17 (4): 359-65. 

A HMGB1 alarmin extracelluláris mátrixba (ECM) történő felszabadítása többféle módon történhet. Ez egy 

sejtmagi fehérje, amely kettős funkcióval rendelkezik. Egyrészt a kromószóma szerkezet és a transzkripció 

szabályozása, másrészt transzlokáció ECM-be Toll-like és RAGE receptorok interakciójával, ahol más sejtek 

aktivitásának fokozásával kiváltja a gyulladásos kaszkád folyamatokat.Citokinként viselkedik önmaga is, 

ugyanakkor monocita sejtek egyéb pro-inflammatórikus citokinjeinek felszabadítását is képes kiváltani. 

Endotoxinokhoz hasonlóan leukocitákat is aktivál. Az inflammatórikus sejtek aktívan, míg a nekrotikusak 

passzívan, oldott formában szekretálják. Szignál szekvenciát a HMGB1 nem tartalmaz, így alternatív 

szekretoros útvonalon jut ki a sejtből. A magplazmából citoplazmaáb transzlokálódik, ajd közvetlenül 

szekretoros vezikulába kerül. Apoptózisban a HMGB1 a Hiszton 2B foszforilációja révén irreverzibilisen köt a 

kromatinhoz, ezáltal ebben a sejttípusban nem szekretálódik következésképp nem jelezhet celluláris stresszt. 

 

13. ábra. Az alarminok felszabadításának folyamata. Harris, H. E. and A. Raucci (2006). "Alarmin news 

about danger: workshop on innate danger signals and HMGB1." EMBO Rep 7 (8): 774-8. 
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A HMGB1 szintje szepszis (egész szervezetre kiterjedő fertőzéses állapot) során emelkedik a vérplazmában. 

Egérkísérletekben anti-HMGB1 antitest injekciója gátolta a szepszis kialakulását, abban az esetben is, ha az 

injekciót 24 órával a fertőzés indukcióját követően adták be az állatnak. Ebből arra következtettek, hogy a 

HMGB1 a szepszis ún. késői mediátorának tekinthető. Hemorrágiás shock esetén a bélnyálkahártya 

permeabilitásának növeléséért felelős, tulajdonképpen a HMGB1 kapcsolja össze a szepszist az apoptózissal. 

Számos ideg-lekötést vizsgáló tanulmány alapján elmondható, hogy a HMGB1 mRNS már a sérülést 

megelőzően is kimutatható a kontroll szövetben, de a protein transzlációja csak a sérüléseket követően történik 

meg. Tehát a HMGB1 egy lokálisan transzlálódó „danger signal” sérült axonokban, amely segíti a regenerációt. 

Akut miokariális infarktust (AMI) követően kimutatható, hogy a HMGB1 képes a cardiomiocita aktivációra, 

amely tulajdonképpen a szív őssejtpopulációjának aktiválását jelenti. Érdekes módon, azonban AMI nélküli 

szívizomszövetbe történő injekciója hatástalan. 

Az egyik leggyakrabban vizsgált stresszfehérje a HSP70 is tipikus alarmin, amelynek vérplazmaszintjét 

kontroll, szepszisben szenvedő és agyhalott paciensek esetén is analizálták. A HSP70 a kontollhoz képest közel 

tízszeres koncentrációt mutatott szepszisben, míg agyhalott paciensekben csupán a kontroll négyszeresére 

emelkedett. Megemlíthetjük, hogy a HSP70 szintje a vizsgált esetekben korrelált a tumor nekrózis faktor és az 

interleukinek emelkedett koncentrációjával. 

A húgysav kristályt is tekinthetjük alarminnak. Fiziológiás (nem stresszelt) sejtben a purinok peroxisomális 

degradátumaként van jelen. Az exrtacelluláris mátrixban elsősorban monosodium-urate (MSU) formában 

található. MSU kezelés in vivo és in vitro is kiváltja dendritikus sejt érését. Magas stressz emeli húgysav kristály 

szintjét vérplazmában. RNS és DNS degradációt indukál, amely előnyös lehet a tumor sejtek elleni 

küzdelemben. Urikáz enzim képes az akkumulált húgysav bontására. 

Megemlíthejük még a defensint, amely kis molekulatömegű, ciszteingazdag protein, gerintelenekben is 

megtalálható. Antigénhez kapcsolódva a membránon pórusokat képez és esszenciális ionok effluxát okozva 

pusztítja el a betolakodót. A cathelicidin egy lizoszómális polipeptid antimikrobiális funkcióval. 

Az S-100 (ammónium-szulfátban 100%-osan solubilis) fehérjecsalád (eredeti nevükön calgranulinok) a Ca2+ 

kötő fehérjék családjának képviselői, azonban számos tagjuk gyulladásos szövetben expresszálódik. Az agyban 

lokalizált S-100 alcsaládok koncentrációtól függően neurotrofikus és proapoptótikus funkcióval is 

rendelkezhetnek. 

Az alarminok alapvetően 3 útvonalon keresztül facilitálják az immunválaszt sérülés esetén. 

 

14. ábra. Az alarminok és az adaptív immunválasz kölcsönhatása. Oppenheim, J. J. and D. Yang (2005). 

"Alarmins: chemotactic activators of immune responses." Curr Opin Immunol 17 (4): 359-65. 

1. elősegítik, fokozzák az éretlen dendritikus sejtek (pre-DC) invázióját a sérülés helyére és a beindítják a 

differenciációjukat, 2. gyorsítják az antigén prezentációt és feldolgozást ezekben a sejtekben, 3. az így indukált 

dendritikus sejtek (iDC) migrációját (mDC) segítik a közeli nyirokcsomókba (LN). A sejt mikrökörnyezetében 
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számos faktor jelezhet celluláris eredetű stresszt, sérülést, amely közvetve, vagy közvetlen kihat az adott 

sejtcsoport, szövet, szerv vagy esetleg a szervezet aktuális működésére. Az immunrendszer mobilis sejtjeinek 

egyik fő feladata, hogy a mikrokörnyezet változásait folyamatosan figyelemmel kísérje és detektálja a stressz 

markereket. Ezeket a markereket több kategóriába sorolhatjuk és a teljesség igénye nélkül a 15. ábrán foglaltuk 

össze. 

 

15. ábra. Szöveti sérülés, diszfunkció markerei. Adib-Conquy, M. and J. M. Cavaillon (2007). "Stress 

molecules in sepsis and systemic inflammatory response syndrome." FEBS Lett 581 (19): 3723-33. 

A védelmi mechanizmusok sérülés esetén hatékonyan, gyorsan és a lehető legkevesebb sejtveszteséggel 

stabilizálják a celluláris és szöveti homeosztászist. 

8. Celluláris stressz és a génexpresszió 
összehangolása 

A mitokondrium körülbelül 1500 fehérjét tartalmaz, amelyekből a mitokondriális DNS mindössze 13 fehérjét 

kódol. Ezek mindegyike az oxidatív foszforiláció enzimkészletéhez tartozik és a belső membránhoz kapcsolt 

formában funkcionál. A fennmaradó fehérjéket a nukleáris DNS kódolja. A mitokondriális DNS kezeléséhez 

szükésges enzimkészlet (replikáció, transzkripció, stb) szintén a sejtmagi DNS terméke. A korrekt funkció 

elérésehez a két sejtalkotó közti hatékony chaperon és transzlokációs komplex rendszerre van szükség. A TOM 

és TIM komplexen importált fehérjék minőségellenőrzését ún. mátrix rezidens proteinek végzik, mint pl. a 

HSP60 és HSP70. Ezek aktivitása és koncentrációja egyenesen arányos a stressz-stimulus intenzitásával. 
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16. ábra. Nucleus és mitokondrium közti kommunikáció. Ryan, M. T. and N. J. Hoogenraad (2007). 

"Mitochondrial-nuclear communications." Annu Rev Biochem 76: 701-22. 
Ebben a többszörösen szabályozott, komplex rendszerben bármely ponton bekövetkező kommunikációs zavar 

vagy mutáció az információáramlás akadályozását váltja ki, amely a sejt számára súlyos következményekkel 

járhat. A rendszer legérzékenyebb pontjai a Ca2+ koncentráció érzékelése, a fehérjeszintézis lépései és az 

elkészült fehérjék kompartmenteken keresztüli átlépése. A mitokondrium funkciójában keletkezett bármilyen 

kismértékű zavar a nukleáris génexpresszió széleskörű változását eredményezi a két organellum közti ún. 

retrográd szignalizáció révén. 
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17. ábra. Mitokondrium-stressz szignalizációja Ryan, M. T. and N. J. Hoogenraad (2007). "Mitochondrial-

nuclear communications." Annu Rev Biochem 76: 701-22. 
Az ábráról is leolvasható mitokondriális funkció defektusok tulajdonképpen a mitokondriális membránpotenciál 

csökkenéséhez és ATP produkció csökkenéséhez vezetnek, amelyek a MSR tipikus jelei. Az MSR-t 

leggyakrabban a hipoxia, mitokondriális DNS mutációja, protein folding hibák, illetve az oxidatív foszforilációs 

apparátus tartós funkcióvesztése indukálja. A citoplazmában az ion efflux miatt emelkedik a szabad Ca2+ 

koncentrációja. Ez a jelenség szignalizációs fehérjéket aktivál, amelyek nukleáris transzkripciós faktorok 

aktivitását irányítják. A sejtmagban így bekapcsolt fehérjék végrehajtják a mitokondriális regenerációt. A 

mitokondriális mátrixban felszaporodott unfolded proteinek váltják ki a mitokondriális UPR-t, amely független 

a jól ismert ER UPR-től (lásd a következő fejezetet). A 18. ábrán felvázolt emlős mitokondriális UPR egy 

kétlépcsős folyamat. 
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18. ábra. Mitokondrium és UPR. Ryan, M. T. and N. J. Hoogenraad (2007). "Mitochondrial-nuclear 

communications." Annu Rev Biochem 76: 701-22. 
A mitokondrium egy eddig még nem meghatározott szignalizációs komponens segítségével jelzést küld a 

sejtmagba, ahol ez a folyamat a CHOP gén aktiválódását eredményezi. Ezt követően a CHOP más 

transzkripciós faktorokkal dimerizál (pl a C/EBP: citidin-adenozin-timidin motivum enhancer-binding protein) 

és a mitokondriális UPR génjeit aktiválja (pl. HSP60, HSP70, molekuláris chaperonok, proteázok, stb.). Meg 

kell említenünk, hogy a CHOP-nak csak a C/EBP-transzkripciós faktorral alkotott komplexe képes kiváltani a 

génexpressziós változásokat; ezért a folyamatot szokták CHOP-C/EBP szignalizációnak is nevezni. 

9. A 20. fejezet kérdései 

1. Definiálja a CSR és a CHR fogalmát. 

2. Milyen fehérjék alkotják a minimális stressz proteom-ot? 

3. Foglalja össze röviden a mitokondriális stressz repsonse jelenséget. 

4. Nevezzen meg 2-2 lipid, protein és DNS sérülés szenzor mechanizmust. 

5. Sorolja fel a CSR funkcióit. 

6. Mi a kalcium-alagút, és milyen szerepet tölt be az organelláris kommunikációban? 

7. Mit jelent az alarmin elnevezés? MIlyen kritériumok alapján sorolhatunk egy molekulát az alarminok közé? 

8. Soroljon fel legalább 5 alarmin molekulát. 

9. Jellemezze a HMGB1 sejtben betöltött funkcióját. 

10. Milyen faktorok befolyásolják a sejt stressz-toleranciáját? 

11. Soroljon fel 5 faktort, amely kiválthatja a makrofágok alarmin termelését. 

12. Mi a következménye a mitokondrium és az ER közti távolság csökkenésének? 

13. Hogyan történik az immunrendszer aktiválása a sejtszintű sérülést követően? 

14. Mi a defensin hatásmechanizmusa? 

15. Fogalmazza meg a mitokondrium és a sejtmag közti retrográd szignalizáció lényegét? 



   

 379  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

21. fejezet - Az endoplazmatikus 
retikulum stressz jellemzése (Szigeti 
Csaba) 

1. Bevezetés 

A sejt belső tere és az ECM két jelentős mértékben eltérő kompartmentet képviselnek. Ahhoz, hogy az ECM 

erősen oxidáló, eltérő ionikus paraméterekkel rendelkező környezetét képesek legyenek strukturális és 

funkcionális szempontból is tolerálni, szükség van a szekretoros proteinek felkészítésére. Ezek a módosítások 

szinte kivétel nélkül ER-kapcsolt folyamatok (modifikáció, folding). Az ER a sejtevolúció során tulajdonképpen 

az ECM egy kis kompartmentjének internalizációjaként is felfogható, amely az intracelluláris környezethet 

képest magas Ca2+ koncentrációval, oxidáló környezettel rendelkezik. Ez biztosítja a kötött riboszómákon 

szekréciós célra szintetizálódó fehérjék optimalizálását. A citoplazma szabad riboszómáin készülő fehérjék alap 

esetben nem mennek át a fejezetben tárgyalt módosításokon. Mint minden sejt-organellumnak, az ER-nek is 

létezik kapacitása, amely az adott időegység alatt feldolgozható fehérjemennyiséget jelenti. Amennyiben a sejt 

fehérjeszintézise (azaz az ER-be adott időegység alatt belépő fehérjemennyiség, ER-loading) meghaladja az ER 

kapacitását, ER-stresszről beszélünk. Az ER-stresszre a sejt az UPR-rel reagál, amely egyike a molekuláris 

(sejt)biológia legrészletesebben kutatott területének. A fejezetnek nem célja az alap kurzusokon már ismertetett 

fehérjeszintézis és folding folyamatok puszta megismétlése. Egy rövid áttekintést követően a friss kutatási 

eredmények tükrében megvizsgáljuk az ER-stressz jelenséggel kapcsolatos összefüggéseket. Ezzel kapcsolatban 

jegyezzük meg, hogy a téma angol szakirodalmában meghonosodott kifejezések sokasága indokolta a 

rövidítésjegyzék létrehozását, amelynek rendszeres használata javasolt a tanulás során. Ugyancsak az angol 

szakkifejezések használatára jellemző, hogy nem minden esetben helyettesíthetők tudományos szempontból 

kifejező magyar szinonimákkal. Ezekben az esetekben az eredeti kifejezés használata mellett döntöttünk, segítve 

ezzel az érdeklődők angol szakirodalomban való tájékozódását is. 

2. A protein folding 

A fehérjék elsődleges aminosav-sorrendjéből a molekuláris chaperonok és foldáz enzimek egy 

háromdimenziós szerkezetet készítenek. Ez a hajtogatás vagy folding folyamata, amely kulcs eleme az ER-

stressznek és ebből kifolyólag számos patológiás állapotnak is. A foldázok egyes kémiai rekciók katalíziséért 

felelnek, megszabva ezzel a folding sebességét is (rate - limiting faktorok). A két leggyakoribb ilyen reakció a 

cysteinek közti kovalens kötés kialakítása (PDI) illetve a cisz-transz izomer váltás (PPI). Az ER chaperonjait az 

1. ábra foglalja össze. 
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1. ábra  Az ER molekuláris chaperonjai. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In and out of the ER: protein 

folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 1377-408. 

A folding folyamatosan, két fázisban zajlik. A fehérje transzlációja közben (ún. kotranszlációs folding) már 

megfigyelhetők kisebb módosítások az ER lumenébe transzlokálódó polipeptid láncon (pl. ubiquitináció, hibás 

szintézis terminációja). Ezt követi a jól ismert poszttranszlációs folding, amely már az ER lumenében található 

nascens (transzlálódott, de még nem módosított) polipeptidlánc térszerkezetének megváltoztatását jelenti. 

Amennyiben az ER-loading meghaladja a sejt szekréciós tevékenységét, vagy az ER kapacitását, kialakul az 

ER-stressz. Tekintettel a számos következményre (Ca2+ homeosztázis felborulása, folding apparátus sérülése, 

apoptózis), a sejtnek alapvető érdeke ennek az állapotnak a mihamarabbi megszüntetése. Azon sejtjeink, 

amelyeknél funkciójuk révén valószínűsíthetően gyakran fordulhat elő ER-stressz, alkalmazkodtak ennek 

prevenciójához. Ezek a sejtek elsősorban az ún. professzionális szekréciós sejtek, amelyek életciklusuk 

folyamán állandóan, hatalmas mennyiségben állítanak elő környezetük számára fehérjéket (pl. plazmasejt). Ezek 

a sejtek képesek akár strukturális változásokat is generálni a sejtorganellumaikban, hogy csökkentsék az ER-

stressz valószínűségét. A legjellemzőbb ilyen strukturális változtatás a plazmasejtek esetében figyelhető meg, 

mint az ER lumenének drasztikus megnövelése, amely ezen sejtek TEM differenciál diagnózisává vált. A 

sejtanyagcsere termékek felszaporodása ROS képződést és a fehérjeszintézis emelkedését vonja maga után. 

Ezek a változások azonban kiváltják az UPR-t és a sejtekben inflammatorikus folyamatokat indítanak el. Az 

UPR és inflammatórikus folyamatok egymást erősítik, sejttípustól függően különböző patológiás állapotokhoz 

vezetnek. 

 

2. ábra  ER-stressz specializált sejtekben. Zhang, K. and R. J. Kaufman (2008). "From endoplasmic-reticulum 

stress to the inflammatory response." Nature 454(7203): 455-62. 

Fejezetünkben a glikoproteinek példáján keresztül tekintjük át a chaperonok és a folding apparátus működését. 

Ezen fehérjék az ER-be jutás során glükóz oldalláncokat kapnak, hogy a specifikus enzimek felismerhessék őket 
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a további reakciók során. A három legismertebb chaperon (GRP78/BIP, GRP94, CNX/CRT) jellemzését a 3. 

ábrán olvashatják. 

 

3. ábra Az UPR kulcsenzimeinek összefoglalása. 

Az ún. lektin chaperonok készítik fel az ER-be jutott glikoproteineket a foldingra, megfelelő pozícióban 

elhelyezett szénhidrát oldalláncok felhelyezésével. 

 

4. ábra Glikoproteinek felkészítése ER foldingra. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In and out of the 

ER: protein folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 1377-408. 

A nascens polipeptid lánc aszparagin – szerin/treonin szekvenciájához kovalensen kapcsolódik egy kilenc tagból 

álló mannóz prekurzor. A, B, C, D jelzik azokat a mannózókat, amelyeket a glikozil-hidroláz család tagjai 

távolítanak el. A legdisztálisabb pozícióban a glükóz oldalláncok találhatók, amelyek a glikozidáz család 

szubsztrátjai. A 1. glükózt a glikozidáz I., míg a 2. és 3. glükózt a glikozidáz II. távolítja el, alkalmassá téve 

ezzel a proteint a folding ciklusba való belépésre. A konfigurációjában vagy számában a normálistól eltérő 

szénhidrát oldallánc gátolja a fehérje belépését a folding ciklusba és ez funkcióvesztést, degradációt von maga 

után. A folding ciklus egy meglehetősen bonyolult, sok ponton szabályozott folyamat, amely a nascens 
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polipeptidlánc ER-lumenbe történő permeabilizációjával veszi kezdetét. A fehérje állapotát folyamatos 

ellenőrzés alatt tartják a különböző chaperonok, szükség esetén újrahajtogatást (refolding) vagy a terminálisan 

hibás (misfolding) fehérje esetén degradációt (ERAD) indukálnak. Az 5. ábra bemutatja egy glikoporetin sorsát 

az ER folding apparátusában. 

 

5. ábra Glikoproteinek sorsa az ER-ben. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In and out of the ER: protein 

folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 1377-408. 

Az animáció egyes lépéseit tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy a glikoprotein a bekerülést követően rögtön 

megkapja a szénhidrát oldalláncait, amelyet a chaperonok felismernek és feldolgozzák a fehérjét. Normál 

esetben (1-4 lépés) a CNX/CRT lektinek munkája révén néhány módosító lépés után a fehérje elhagyhatja az ER 

lumenét és a szekretoros útvonal következő állomására léphet (Golgi apparátus). Amennyiben az 

ellenőrzőpontokon hibát fedeznek fel, a fehérjét újrahajtogatásra ítélik a chaperonok (refolding ciklus, 

intermedier szakasz, 2a-4a lépés). Javíthatatlan hiba esetén (terminális misfolding) a fehérjét az ERAD enzimei 

kötik meg és a szénhidrátláncokat lehasítják a felszínéről (3b-4b lépések), ezzel előkészítik a retro-

transzlokációt, amelynek során a fehérje elhagyja az ER lumenét és a citoplazmatikus degradáció fázisába lép. 

A fentiekben a glikoporteinek poszttranszlációs foldingját tekintettük át, azonban egy átlag emlős fehérje 

transzlációja 2 percig tart és ez az idő nem elegendő a tökéletes foldinghoz. Ezért már a transzláció alatt meg 

kell kezdeni az elkészült polipeptid szakasz hajtogatását. Ezt nevezzük kotranszlációs-, vagy (tekintettel a 

polipeptid lánc riboszómáról ER lumenbe történő transzlokációjára) kotranszlokációs foldingnak . 
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6. ábra Kotranszlációs folding komplex felépítése. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In and out of the 

ER: protein folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 1377-408. 

A szintézis során minimalizálni kell a keletkező intermedierek számát. Ezzel gyorsítható a folyamat és 

növelhető a pontosság is. A készülő polipeptidlánc ugyanis képes saját magával vagy a környezetében található 

másik lánccal hibridizálódni, ami természetesen megakadályozza a további szintézist. A lánc karboxi 

terminálisa a riboszómán kötött, ez csökkenti a spontán intermedier képződést és elősegíti az ún. vektoriális 

irányban haladó (NH2 – COOH) foldingot. A kotranszlációs folding biztosítja a fogadó környezet 

optimalizálását a sérülékeny nascens polipeptidlánc számára. Az első chaperon, amely a fehérjéhez köt a BIP, 

amely felfogható egy ún. unfolding szenzornak is, mert ez a fehérje érzékeli a polipeptid lánc folding állapotát 

és önmagában képes indukálni az UPR-t. A kotranszlációs folding komplex a polipeptidlánchoz sorban 

hozzákapcsolódó enzimeket jelenti. Ez a komplex egymástól is szeparálja a polipeptidláncokat. A komplex 

egyes tagjainál eltöltött időt a fehérje szekvenciája szabályozza, az „érettebb” konformációk az ER lumen 

mélyebb régióiban lokalizáltak. 

Az ERAD folyamata során a javításra alkalmatlan (misfolded) fehérjék deglikozilációja, citoplazmába történő 

retro-transzlokációja, ubiquitinálása, aminósav elemekre történő degradációja (26S proteaszóma), majd ezek 

reciklizációja zajlik. ER-stresszben, az ER overloading elkerülése érdekében előfordulhat a fehérjék transzláció 

– termináció előtti ubiquitinálása. Hibás ERAD aberráns fehérjék akkumulációjához vezet (ER-stressz, 

apoptózis, klinikai állapotok). Kulcsfontosságú a különböző állapotú (nascens, misfolded, unfolded) fehérjék 

tökéletes felismerése és elkülönítése. Az ERAD alapvetően a glikozilhidrolázok 3 családjának irányítása alatt 

áll. 
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7. ábra ER-asszociált degradáció enzimei. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In and out of the ER: 

protein folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 1377-408. 

Az EDEM-ek az Ire1/Xbp1 ER-stressz útvonal target enzimei. Ezen enzimek aktiválásának célja az ERAD 

kapacitásának növelése UPR esetén. Amennyiben normál fehérje esetén a folding ciklus túllépi a 90 percet, az 

ERAD automatikusan aktiválódik. Ennek szabályozását az ERManI végzi. 

3. Az UPR molekuláris sejtbiológiája 

Az ER membránjában három folding szenzor fehérje foglal helyet. 
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8. ábra Az UPR molekuláris sejtbiológiája. Zhao, L. and S. L. Ackerman (2006). "Endoplasmic reticulum 

stress in health and disease." Curr Opin Cell Biol 18(4): 444-52. 

A PERK egy kináz aktivitással rendelkező indirekt szenzor. Aktivált állapotban oligomerizálódik és transz-

autofoszforiláción esik át. Az első és talán legfontosabb hatása, hogy foszforilálja (és ezáltal blokkolja) az eIF2-

t, amely a sejt általános transzlációs faktora. Ezzel a lépéssel tehát a sejt blokkolta az összes további protein 

transzlációt. A PERK másik direkt célfehérjéje a NRF2, amely a sejt redox homeosztázisának egyik fontos 

regulátora. Az eIF2 amellett, hogy általánosan legátolja a sejt további fehérjeszintézisét, egy stressz-indukált 

transzkripciós faktort (ATF4) viszont aktivál. AZ eIF2 által indukált általános transzláció csökkentés folyamata 

mellett ez a transzkripciós aktiváció képviseli az úgynevezett integrált stressz választ. Ez a fehérje felelős a 

CHOP pro-apoptotikus protein aktiválásáért. A CHOP az ER-stressz szenzoraként működik, negatív feedback 

alapon képes (a GADD34 foszfatáz segítségével) az eIF2 defoszforilálására, ezáltal felfüggeszti az UPR-t. 
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A második ER transzmembrán folding szenzor molekula az ATF6, amely ER-stressz esetén a Golgi apparátusba 

transzportálódik, ahol szekvenciaspecifikus proteolizisen esik át. A sejtmagban az Ire1 úttal azonos reakciókat 

indukál. Az Ire1 endonukleáz aktivitással rendelkező ER transzmembrán fehérje. Stressz esetén az XBP1 mRNS 

gátló intronjait távolítja el. Az utóbbi két szignáltranszdukciós út a sejtmagban indukálja chaperonok, EDEM-ek 

átírását. Sikertelen regeneráció esetén az Ire1 TRAF2 – ASK1 úton képes apoptózist indukálni, amely, a CSR 

egyik végső funkciójaként (lásd előző fejezet) eltávolítja a terminálisan sérült sejtet. 

Természetesen az UPR és az ERAD nem izolált folyamatok. A sejt teljes anyagcseréjében mélyreható 

változásokat indít el egy ER-stressz és annak kivédésére alkalmazott sejtválasz. A 9. ábra az UPR más 

sejtfolyamatokra gyakorolt, indirekt hatását mutatja be. 

 

9. ábra Az UPR indirekt hatása más sejtfolyamatokra. Zhao, L. and S. L. Ackerman (2006). "Endoplasmic 

reticulum stress in health and disease." Curr Opin Cell Biol 18(4): 444-52. 

Az UPR gátolja a Ciklin D1 fehérjét (PERK/eIF2 úton), azaz a sejt G1 fázisban megáll, a sejtciklus blokkja 

elősegíti a sejtregenerációt. Az ER-stressz emeli a szekréciós útvonalon dolgozó (transzlokáció, glikoziláció, 

szekréció) fehérjék transzkripcióját, annak érdekében, hogy a már elkészült fehérjék minél hamarabb 

elhagyhassák a sejtet. Ezzel párhuzamosan természetesen az ERAD is emelkedik. Ez maga után vonja a 

citoplazmatikus 26S proteaszóma upregulációját és az ER lumenből a degradációra szánt fehérjéket exportáló 

VCP szintézisét is. A hosszú távú ER-stressz apoptózishoz vezethet, amelyet az ER-rezidens Casp12 indít el. A 

mitokondrium által kiváltott apoptozis is előfordulhat, amely a Citokróm-C működéséhez köthető. A két 

folyamat a citoplazmatikus Casp9-re konvergál. 

Az ER-homeosztázis tulajdonképpen az ER-be érkező ún. kliens fehérjék és az éppen funkcionáló chaperonok 

mennyiségének kényes egyensúlyát jelenti. Ezt a PERK és a GADD34 fehérjék az eIF2 foszforiláltsági 

állapotának igény szerinti változtatásával szabályozzák. 
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10. ábra Az ER-homeosztázis szabályozó faktorai. Marciniak, S. J. and D. Ron (2006). "Endoplasmic 

reticulum stress signaling in disease." Physiol Rev 86(4): 1133-49. 

A PERK az ábrát jobbra tolja, új fehérjék transzlációját gátolja, így a chaperonok képessé válnak feladatuk 

ellátására. Ugyanakkor a GADD34 szignalizáció balra tolja az ábrát, a chaperonok nem tudják kiszolgálni az 

emelkedett kliens fehérje mennyiséget, az aggregáció és ER-Stressz veszélye növekedik. A CHOP a sejt 

számára veszélyes ER-stressz esetén képes elindítani az apoptózist. 

Az UPR lényegét összefoglalva elmondhatjuk, hogy az ER membránját átérő 3 különböző szenzor eltérő 

útvonalakon hatva ugyan, de a sejtmagban végül mindhárom a sejt homeosztázisban (redox potenciál 

fenntartása, sejt pH biztosítása) és az UPR-ben (ERAD és chaperon funkciók) fontos transzkripciós faktorok 

aktivációját váltja ki. 
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11. ábra Az emlős UPR útvonalak összefoglalása. Zhang, K. and R. J. Kaufman (2008). "From endoplasmic-

reticulum stress to the inflammatory response." Nature 454(7203): 455-62. 
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12. ábra ER-stressz sematikus összefoglalása. Ortsater, H. and A. Sjoholm (2007). "A busy cell--endoplasmic 

reticulum stress in the pancreatic beta-cell." Mol Cell Endocrinol 277(1-2): 1-5. 

4. ER-stressz kapcsolt betegségek 

A nem megfelelő módon hajtogatott fehérjéket (misfolded, unfolded) közvetlenül a BIP szenzor érzékeli, amely 

az ER lumenében folyamatosan monitorozza a beérkező fehérjék szerkezeti jellemzőit. Ez a szenzor 

mechanizmus váltja ki tulajdonképpen a fejezetben eddig tárgyalt UPR-t. Azonban, ha a BIP és / vagy más 

szenzorok hibásan vagy egyáltalán nem működnek, akkor a fehérje átmehet az ellenőrzőpontokon az esetleges 

hibák kijavítása nélkül is. Amennyiben az unfolded protein kis mennyiségben van jelen, akkor keletkezik az ún. 

loss of function fenotípus. 
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13. ábra Funkcióvesztéses folding – patológia indukált betegségek. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In 

and out of the ER: protein folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 

1377-408. 

Abban az esetben, ha az ilyen fehérjék nagy mennyiségben felszaporodnak és akkumulálódnak, gain of toxic 

fenotípusról beszélünk. 
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14. ábra Toxikus fehérje akkumuláció indukált betegségek. Hebert, D. N. and M. Molinari (2007). "In and 

out of the ER: protein folding, quality control, degradation, and related human diseases." Physiol Rev 87(4): 

1377-408. 

Az ily módon kialakult és krónikusan fennálló ER-stressz pedig a klinikumban is ismert betegségekhez vezethet. 

 

15. ábra ER-stressz kapcsolt humán megbetegedések. Zhao, L. and S. L. Ackerman (2006). "Endoplasmic 

reticulum stress in health and disease." Curr Opin Cell Biol 18(4): 444-52. 

A mellékelt táblázatokból megtudhatjuk, hogy e kórképek mögött olykor csupán egyetlen fehérje folding hibája 

áll. Legtöbb esetben ezeket a módosulásokat az adott fehérje génjének mutációi okozzák, így hangsúlyoznunk 

kell a genetikai szűrés fontosságát. Természetesen a táblázatok adatai tájékoztató jellegűek, nem cél minden 

felsorolt betegség memorizálása, az érdeklődő hallgatók témában történő elmélyedésének kiindulópontjai 

lehetnek. Az endoplazmatikus retikulum stressz számos jól ismert patológiás állapotban játszhat közvetlenül 

vagy közvetve fontos szerepet. 

Az Anderson-Fabry betegség egy lizoszómális tárolási kórkép, amelyet az alfa-galaktozidáz (lizoszomális 

hidroláz) hiánya okoz. Funkcionális enzim hiányában felszaporodnak a glikofoszfolipidek a szervezetben (ér 

endothel, simaizom, bőr, szívizom, cornea, vese, tüdő, bél területén). A változatos lerakódási helyek miatt 

természetesen a klinikai megjelenése is eltérő. A férfiak homozigóták, esetükben a betegség már serdülőkorban 

diagnosztizálható. A nők heterozigóták, náluk a betegség enyhébb lefolyású és később is manifesztálódik. Oki 

kezelése nem ismert. A halált szív, vese, agyi komplikációk okozzák. 

A Wilson-kór a réz anyagcsere örökletes rendellenessége, amely egy májspecifikus réz transzporter 

(cöruloplazmin, WDP, Wilson-diesase protein) mutációja. Változatos, korspecifikus klinikai tünetek jellemzik 

a szervezet réz felhalmozódását. Májmegnagyobbodás, májspecifikus enzimek extrém magas szintje már 

gyerekkorban, ascites, nyelőcsővérzés. Központi idegrendszerben gliózis, bazális ganglionok spongiform 

degenerációja jellemző. Arc és gégeizmok disztóniája miatt disphonia jelentkezhet. A végső stádiumban 

elbutulás, kóma következik be. Kezelése réz felszívódás gátlók és diéta alkalmazása. Végső esetben máj 

transzplantáció jöhet szóba. Az enzim külső adagolása átmeneti javulást sem okoz. 

Egy másik réztranszporter ATPáz fehérje, az ATP7A mutációja okozza a ritka Menkes szindrómát. Tekintettel 

arra, hogy a transzporter már a magzati életben sem működik megfelelően, a placentán keresztül nem jutnak réz 

ionok a központi idegrendszerbe kellő mennyiségben és ez komoly neuronális fejlődészavarhoz vezet. 

Elektronmikroszkóposan mitokondriális degeneráció bizonyított számos idegsejtféleségben (gerincvelő Clarke-

oszlop, neocortex, Purkinje sejt). A betegség rendkívül súlyos, a betegek általában nem érik meg az 5 éves kort 

sem. 
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Laron szindróma esetén a növekedési hormon receptor szerkezet károsodik, törpe fenotípus azonosítható. A 

növekedési hormon koncentrációja normális, azonban a receptor funkcióvesztése miatt nem képes a hormon a 

sejtben választ indukálni. Magas, cincogó hang, késői serdülés, menarche, normálisnál kisebb nemi szervek, 

kezek, lábak jellemzik. 

A Pelizaeus – Merzbacher betegség egy neurodegeneratív leukodisztrófia, a proteolipid-1 funkcióvesztése. 

Optikus atrófia, sípoló légvétel, dementia, ataxia, microcephalia, nystagmus szerepel a vezető tünetek közt. 

Rosszindulatú esetben a születés után közvetlenül manifesztálódik, míg a jóindulatú esetekben akár a felnőttkort 

is megérheti a beteg. 

Tay – Sachs betegség. Ez a kórkép ismét egyetlen fehérje misfoldingjának következménye. A lizoszómális 

hexózaminidáz–A funkcióvezstése idegrendszeri gangliozid felhalmozódáshoz vezet. A sejtek általában 

duzzadt fenotípust mutatnak, retina és gerincvelő érintettség leggyakoribb, esetenként a perifériás idegek is 

károsodhatnak. A halált fertőzés okozza, tüneti kezelése még enzim bevitellel sem megoldott, így prenatalis 

diagnózisa nagyon fontos. 

Charcot – Marie – Tooth szindróma. Szenzo-motoros neuropátia, connexin fehérje hibája miatt. Zsibbadó kéz 

és láb, elhaló ujjvégek, külső talp élen járás, peroneus atrófia jellemzi. 

Vádli elsorvad, lábujjhegyen járás nem kivitelezhető. 

Az I. típusú diabetes esetén a pancreas béta sejtjeinek stresszes állapota áll a háttérben. A misfolded inzulin 

akkumulációja zavarja meg a szekréciót. p58 knockout egér az I. típusú diabetes fenotípust mutatja, amelyből 

arra következtettek, hogy a hormon termelésének regenerációjáért legalábbis részben a p58 lehet a felelős. A II. 

típusú diabetes (perifériás inzulin rezisztencia a sejtfelszíni inzulin receptor szupressziójának következménye, 

amely az emelkedett UPR miatt aktivált proapoptotikus kináz (JNK) aktivitás egyik jele. Tumoros állapotokban, 

a tumor centrumában a hipoxia aktiválja az UPR-t. Az XBP1 protein expressziója emelkedik, ami a BIP/GRP94 

chaperonok expressziós szintjének növekedését vonja maga után. UPR foszforilálja a p53 tumor szupresszort, 

ami blokkolja a p53 dependens apoptótikus anyagcsere utat, ami következetes tumornövekedéssel jár. XBP1 

knockout egerek kisebb méretű tumort növesztettek. 

Neurodegenerációs betegségekben a lipid akkumuláció GM1 gangliozidózist eredményez, amelyet az 

endoplazmatikus retikulumból Ca2+ efflux követ, ez pedig végül stresszt eredményez. A CHOP, JNK és 

caspase12 szignifikánssan emelkedig apoptótikus neuronban, míg a BIP szintjének emelkedése csak később 

mérhető. Ez azt jelenti, hogy neuron esetén a misoflding csak másodlagos fontosságú a lipid felhalmozódással 

szemben. A BIP kofaktorának (SIL1) károsodása Purkinje sejtek esetén apoptózist, következményes ataxiát 

okoz. A SIL1 mutációja lehet felelős a humán Marinesco-Sjögren szindróma kialakulásának. Ez a betegség egy 

mentális retardációval, egyensúlyzavarral, izomgyengeséggel, szürke hályoggal járó autoszómális recesszív 

neurodegeneratív betegség, amely rendkívül ritka, világszerte eddig körülbelül 100 esetet diagnosztizáltak. A 

fenotípus csak lassan, évek alatt fejlődik ki. Elsősorban a járás megkezdésekor fedezik fel. A hangképzés zavara 

általában szóformálási nehézségekben mutatkozik meg, a gyermek célirányos mozgása károsodott, ún. 

céltévesztés lép fel. A végtagok és a törzsizmok innervációjának patológiája mögött nem perifériás, hanem 

centrális károsodások állnak. A kisagyi vermis atrófiája MRI-vel igazolható. Bizonyos esetekben a szemidegek 

sorvadása is igazolt. Jelenleg sem megelőzése, sem pedig oki kezelése nem ismert. A szürke hályog tüneteinek 

enyhítésében kontaktlencse használata, illetve a beszédzavarokon gyógypedagógiai kezelés segíthet. A betegség 

nem halálos, azonban a felnőtt paciensek is segítségre szorulnak mindennapjaikban, különösen, mert a 

járásgyengeség a kor előrehaladtával súlyosbodik. Az endoplazmatikus retikulum stressz neurodegenerációban 

nem primer ok, de a betegség progresszióját jelentősen befolyásolja. 

Az UPR-t fénymikroszkóposan is demonstrálhatjuk neopláziás plazmasejtekben, rutin hematoxillin-eozin festést 

követően. 
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16. ábra. UPR strukturális bizonyítéka plazmasejtekben. Marciniak, S. J. and D. Ron (2006). "Endoplasmic 

reticulum stress signaling in disease." Physiol Rev 86(4): 1133-49. 
Myelómás paciens csontvelőjéből nyert aspirátumon jól megfigyelhetjük a plazmasejtek nukleuszának laterális 

pozícióba tolódását, amelyet az extrém mértékben felszaporodott endoplazmatikus retikulum okoz. Ez a 

jelenség a mikroszkópos képen erős bazofiliával jelentkezik. Az ábra továbbiakban sémásan összefoglalja 

azUPR szignalizációs mechanizmusait, amelyek többek közt szabályozzák a szóban forgó plazmasejtek 

endoplazmatikus retikulum rendszerének befogadóképességét is. Ilyen esetekben akár ultrastrukturális 

változásokat is eredményezhet a stresszes állapot, amely plazmasejteknél a sokszor megfigyelt extrém módon 

kitágult endoplazmatikus retikulum zsákok formájában realizálódik. 

Az UPR evolúciósan meglehetősen konzervált folyamat, élesztőben is lezajlik stresszes sejt esetén. A 17. ábrán 

egy fiziológiás (nem stresszelt) és egy stressz alatt álló sejt endoplazmatikus retikulum szignalizációját 

tekinthetjük át élesztőben. 
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17. ábra. UPR sajátságai élesztőben. Nicchitta, C. V. (2009). "Cell biology: How to combat stress." Nature 

457(7230): 668-9. 
Kontroll sejt esetén az unfolding szenzor Ire1p inaktív állapotú és a citoplazmatikus HAC1 mRNS (UPR gének 

expresszióját szabályzó transzkripciós faktor) transzlációja blokkolt. Stressz stimulust követően az Ire1p 

clusterbe rendeződik és endonukláz aktivitása megemelkedik. A poliriboszómához kapcsolt HAC1 mRNS az 

aktivált Ire1-hez transzlokálódik és róla megindul az esszenciális stressz faktor Hac1p fehérje szintézise. 

Az előző fejezetben az általános sejt stresszre és homeosztatikus folyamatokra fókuszáltunk, majd jelen 

fejezetben a jóval specifikusabb ER-stressz jelenséget és az ebből következő egyes patológiás állapotokat 

ismerhettük meg, természetesen a teljesség igénye nélkül. Reméljük, hogy a téma iránt érdeklődő hallgatók 

számára hasznos kiindulópontként szolgálnak ezek az információk, melyek rávilágítanak arra is, hogy mennyire 

fontos a sejtszintű homeosztázis fenntartása. 

5. A 21 fejezet kérdései 

1. Határozza meg a misfolding, refolding, unfolding és a kotranszlokációs folding fogalmát. 

2. Mit jelent az integrált sressz válasz? 

3. Nevezze meg a lektin chaperonokat és funkciójukat. 

4. Fogalmazza meg rövidena az ERAD lényegét. 

5. Mit jelent és hogyan szabályozza a sejt az ER-homeosztázist? 

6. Jellemezze a PERK szignalizációs útvonal jelentőségét UPR-ben. 

7. Vázolja fel az IRE1 szignalizáció lépéseit. 

8. Milyen jellemző fénymikroszkópos elváltozást okozhat az UPR? Melyik sejttípus morfológiai markere lett ez 

az elváltozás? 
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9. Mutassa be az élesztő UPR emlőstől eltérő lépéseit. 

10. Hasonlítsa össze a Wilson-kórt és a Menkes szindrómát. 

11. Loss of function és gain of toxic fenotípus jelentése. 

12. Fehérje misfolding és az I. illetve II. típusú diabetes kapcsolatának bemutatása. 

13. Marinesco-Sjögren szindróma molekuláris sejtbiológiai hátterének bemutatása. 

14. Mi az összefüggés a tumorcentrum hipoxiás állapota és az UPR közt? 

15. Jellemezze az UPR más sejtfolyamatokra gyakorolt hatását. 

Rövidítésjegyzék az ER-stressz 
fejezethez 

A 

apoptotic signal requiring kinase ASK1 

activating transcription factor ATF6 

B 

binding immuno protein BIP 

C 

caspase Casp 

citidine-adenine-timidine homologue protein CHOP 

Calnexin CNX 

Calreticulin CRT 

E 

ER degradation enhancing, mannosidase like protein EDEM 

eukariotic initiation factor eIF2 

ER-associated degradation ERAD 

ER mannosidase ERMAN 

ER oxidoreductin ERO1 

P-domain activated oxidoreductase ERp57 

G 

growth arrest and DNA damage protein GADD34 
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guanine exchanging factor GEF 

Golgi mannosidase GolgiMan 

glucose related protein GRP 

glucosil transferase GTI 

I 

inositol requiring kinase IRE 

J 

C-jun N terminal kinase JNK 

N 

erithroid-derived nuclear factor NRF2 

O 

oligosaccharide transferase OST 

P 

protein kinase ER kinase PERK 

S 

site 1, 2 protease SP1, 2 

T 

TNF receptor associated TRAF2 

U 

unfolded protein response UPR 

V 

valosine containing protein VCP 

X 

x-box binding protein XBP1 
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22. fejezet - Az autofágia és funkciói 
(Sass Miklós) 

1. Az autofágia, a sejt önemésztő folyamata 

Az autofágia (a sejtek önemésztése) alapvető sejttani folyamat, minden eukariota élőlény sejtjeiben 

(növényekben, állatokban, egysejtűekben, többsejtűekben) zajlik, kisebb-nagyobb intenzitással. A klasszikus 

kísérletek eredményei alapján tudjuk, hogy a sejt az autofágia útján bontja le az elöregedett, sérült, hibás, 

funkcióját veszitett, felesleges, káros, vagy kóros makromolekuláit, organellumait. Ezt, a sejtekben alapszinten 

zajló autofágiát háztartási autofágiának (housekeeping autophagy) nevezzük, ami elsősorban a sejt felépítő 

(szintetikus) és lebontó (katabolikus) folyamatainak egyensúlyát tartja fenn. 

Az autofágia aktiválható fizikai (besugárzás, hőmérsékletváltozás), kémiai (vitális festékek, alkaloidok, 

detergensek, aminok) behatások sokaságával. Ez az indukálható autofágia (induced autophagy), amivel a sejt 

elsősorban a sejtet károsító hatásokra (stresszorokra) válaszol. Az éhezés (elsősorban az aminosav megvonás) 

ugyancsak erős autofág reakciót indukál. Ilyenkor a sejt a saját anyagait, makromolekuláit bontja le, emészti 

meg, ezzel anyagokat és energiát szolgáltatva a mindenképp szükséges szintetikus folyamatok fenntartásához. 

 

1. ábra. Autofágia indukciója éheztetéssel a Drosphila zsírtest dejtjeiben. Az autofág struktúrák a zölden festődő 

granulumok. „A” éheztetett, „B” kontrol, nem éheztetett szövet. 

Az autofágia extrém felerősödése a sejt pusztulását okozza, amely az egyedfejlődés során egyes meghatározott 

szervek lebontásában (pl. a pro- és mezonephros, a Müller-vezeték, az embrionális kopoltyúívek, a neuronoknak 

jelentős százaléka) játszik szerepet Ez a fejlődési autofágia (developmental autophagy). 
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2. ábra. A rovarok lárvális zsírteste autofágia útján bomlik le. Ennek az utólsó lárvastádium kezdeti szakaszában 

sem fény-, sem elektronmikroszkópos szinten nincs semmi jele. 

 

3. ábra. Az utólsó lárvastádium végső szakaszában az autofágia extrém módon felerősödik a lárvális zsírtestben. 

A fénymikroszkópos képen (balra)az autofág struktúrák vörösre festődtek, az elektronmikroszkópos képen az 

„AV” felirat jelöli az egyik autolizoszómát. 

A fejlődési autofágia szigorú hormonális és genetikai szabályozás alatt áll. Funkciója az egyes sejtek, szövetek, 

szervek célzott, időben és térben meghatározott eliinációja az ontogenezis során. 
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4. ábra. A juvenil(is) hormon kezelés meggátolja az autofágiát a lárvális zsírtestben. Felül a kontrol állat zsírtest 

sejtje, alul egy kontrol lárva zsírteste. 
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5. ábra. A vedlési hormon erősen indukálja az autofágiát a zsírtest sejtekben. Balra kontrol szövet, jobbra egy 

kezelt állat zsírtest sejte. 

 

6. ábra. A fenti kísérlet kiértékelése fénymikroszkópos szinten. Balra a kezelt, jobbra a kontrol állat zsírtest 

sejtjei 

A fejlődési autofágia szigorú hormonális és genetikai szabályozás alatt áll. Funkciója az egyes sejtek, szövetek, 

szervek célzott, időben és térben meghatározott eliinációja az ontogenezis során. 
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Az utóbbi években kiderült, hogy az autofágia a fentieken kívül a sejtek és a szervezet számos további, nagyon 

fontos működéseiben is szerepet játszik. Szabályozza a sejtek növekedését, lassítja a sejtek (és a szervezet) 

öregedését, részt vesz az intracelluláris mikrobák eliminációjában és az antigén prezentációban. Funkcióját 

olyan nagyon fontos, patológiás helyzetekben is leírták, mint pl. a rák, az izomsorvadások és neurodegeneratív 

elváltozások (pl. Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Huntington-kór), vagy az agyvérzés, és az infarktus 

(cerebrovascularis és myocardialis stroke), a cukorbetegség (diabetes mellitus). Mindezek alapján nagyonis 

indokolt az autofágia beható tanulmányozása, mivel a molekuláris mechanizmusának, genetikai 

szabályozásának megismerése magában hordozza ezen súlyos betegségek elleni terápiás lehetőségek 

kidolgozását. 

 

7. ábra. Az autofágia funkciói egy összefoglaló ábrán. 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az autofágiát a sejt legföbb védekező mechanizmusának tartják a 

különböző káros behatások, stresszorok ellen. Ugyanakkor az autofágia a sejtpusztulás egyik mechanizmusa is 

lehet. A szöveti és környezeti impulzusok összessége befolyásolja, hogy az autofágiának melyik hatása 

érvényesül egy adott fiziológiai, vagy patológiai helyzetben. 

2. Az autofágia mechanizmusa 

Az eukariota sejtek két legfőbb lebontó rendszere a ubiquitin-proteaszóma rendszer (UPS) és az autofágia. 

Fontos momentum, hogy csak az autofágia képes az organellumok eliminációjára, amely szükséges a sejtekben 

zajló normális turn-over-ük fenntartásához. 

Az autofágia sejttani mechanizmusát tekintve viszonylag egyszerű folyamat. A citoplazma egyes komponenseit 

egy ún. izoláló membrán különíti el (szegregálja). Korábban úgy gondolták, hogy az izoláló membrán az 

endoplazmás retikulum, vagy a Golgi-készülék membránjaiból fűződik le, differenciálódik. A mai általános 

felfogás szerint egy „praeautophagosomal structure”- (PAS-)ból keletkezik (ezt a lépést nucleation-nak 

nevezzük). Az izoláló membrán nyúlik, meggörbül (ez az ún. elongatio folyamta), majd záródik (completition) 

és így kialakul az ún. autofagoszóma, amely szegregálja a citoplazma egyes részeit. A szegregációról általában 

úgy tartják, hogy véletlenszerű, de vannak leírások, amelyek pl. organellum-specifikus autofágiáról számolnak 

be. Az autofagoszóma ezután összeolvad primer lizoszómával és létrejön az ún. autolizoszóma. Több kutató 

eredményei támasztják alá azt az elképzelést, hogy az autofagoszómáknak előbb endoszómákkal kell 

egyesülniük és csak ezután lesznek képesek a lizoszómákkal való fúzióra. Az endoszóma-autofagoszóma 
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komplexet „amfiszómának” nevezzük. A kialakult autolizoszómákban a lizoszómális hidrolázok az elkülönített 

citoplazma komponenseket lebontják, majd ezek monomerjei, építőkövei kikerülnek az organellumból a 

citoplazmába és újrahasznosulnak a sejt szintetikus folyamataiban. 

 

8. ábra. A makroautofágia folyamatábrája 

Az eddig ismertetett folyamat az ún. „makroautofágia”. Emellett az autofágiának két további típusát ismerjük, a 

mikro- és a chaperon-közvetített autofágiát. A mikroautofágia mechanizmusának az az alapja, hogy a 

citoplazma komponensei, elsősorban a lebontandó fehérjéi közvetlenül kapcsolódnak a lizoszóma 

membránjához. Ez a membránterület kis invaginatiok útján keletkező vesiculumok kerül be a lizoszóma 

belsejébe. Ilyen módon ún. autofág típusú multivesicularis testek (multivesicular bodies, MVB) alakulnak ki a 

sejtben. 

A chaperon közvetített autofágia során egy chaperon fehérje képez komplexet a degradálandó molekulával, 

amely a lizoszómák membránjában található receptor-szerű fehérje (LAMP-2A) segítségével jut be a 

lizoszómába. 

 

9. ábra. Az autofágia típusai 
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3. Az autofágia molekuláris mechanizmusa 

Több laboratóriumban nagy mutánsgyűjteményeket hoztak létre élesztőben. A mutáns törzsek közül azokat 

keresték, amelyek az éheztetés hatására elpusztultak. Az élesztő éheztetésre autofágiával válaszol, hogy ilyen 

módon jusson tápanyagokhoz. Ha a mutáció következtében az autofágia gátolt, akkor elpusztul. Az ilyen 

törzsekben azonosították a mutáció által érintett gént és meghatározták, hogy mi a szerepük az autofágia során. 

E géneket „autophagy related” („Atg”) géneknek nevezték el. Ma 34 Atg gént ismerünk. Ezek a funkciójuk 

alapján több csoportba sorolhatók. Részletes ismertetésüktől itt eltekintünk, de a 3. ábrán bemutatjuk, hogy az 

egyes géncsoportok az autofágia mely lépéseit szabályozzák. Vannak közöttük olyanok, amelyek a 

preautophagosomalis komplex létrejöttéhez (nucleatio), vagy az izoláló membrán megnyúlásához (elongatio), 

vagy az izoláló membrán bezáródásához (completition), vagy az autofagoszóma-lizoszóma fúzióhoz (fusion) és 

olyanok, amelyek a degradációhoz szükségesek. 

 

10. ábra. Az autoliszoszóma kialakulásához vezető lépések 

Ugyancsak ezek a genetikai vizsgálatok mutattak rá arra, hogy az autofágia beindulása (elsősorban a nucleatio 

lépése) döntően a TORC1 (target of rapamycin kinase complex 1) szabályozása alatt áll. A TORC1 

alaphelyzetben gátolja a preautophagosomalis struktúra kialakításában részt vevő géntermékeket, azok 

foszforilált állapotban tartásával. Ha a TORC1 inaktiválódik a sejtben (pl. éheztetés hatására, vagy növekedési 

faktorok hiányában), az Atg fehérjék defoszforilálódnak és beindítják az autofágiát (egyidejűleg gátolják, vagy 

lassítják az anabolikus folyamatokat). 

A TORC1 felé vezető legfontosabb szignalizációs út az inzulin/inzulin-szerű növekedési faktor jelátviteli 

útvonal. A növekedési faktor hiányára, vagy megvonására a sejtek autofágiával válaszolnak. Az inzulin-szerű 

növekedési faktor jelátviteli útban normális körülmények között az inzulin-szerű növekedési faktor kapcsolódik 

a sejtmembránban lévő receptorához. Ennek következtében foszforilálódik az inzulin receptor szubsztrát 1 és 2 

(IRS1 és IRS2). Az IRS-ek aktiválják a foszfoinozitid 3-kinázt (class I PI3K), ami a sejtmembránban lévő 

foszfatidil-inozitol 4,5 difoszfátot foszforilálja. A PKB/Akt odakötődik a foszfatidil-inozitol 3,4,5 trifoszfáthoz 

és ennek hatására aktiválódik. A PKB/Akt a TSC2-t inaktiválja, hatására a TSC2 már nem képes komplexet 

képezni a TSC1-gyel. Ezért a TSC2 nem képes GDP-t kötő formában tartani a Rheb fehérjét, amely az 

mTORC1 egyik legfontosabb aktivátora. Az aktív Rheb megköti azt az FKBP38 fehérjét, ami a TORC1 

inhibítora. Tehát amíg a növekedési faktor hat a sejtre, addig a TORC1 aktív állapotban van és gátolja az 

autofágiát, valamint fenntartja a sejt szintetikus folyamatainak működését (és a proliferációját is). 
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11. ábra. Az inzulin/inzulinszerű növekedési faktor jelátviteli útvonal 

A TORC1 (mTOR), ahogy korábban is láttuk, elsősorban az Atg gének fehérjetermékeinek működését 

szabályozza, amelyek fontos szerepet játszanak az autofagoszóma kialakításában, növekedésében, továbbá 

elősegítik lizoszómákkal való fúziót is. 

4. Az Atg gének szerepe a multicelluláris 
szervezetekben 

Az autofágia mechanizmusa morfológiai, biokémiai, molekuláris biológiai szempontokból csaknem azonos 

módon zajlik az élesztőtől a férgeken, a legyeken, a zebrahalon keresztül az egérig és az emberig. Más 

szavakkal azt mondhatjuk, hogy a folyamat igen erősen konzerválódott a törzsfejlődés során. A benne részt vevő 

gének, azok szerkezete, funkciója is nagymértékben megörződött. Ezért aztán a kutatók nagyon sok 

vonatkozásban vizsgálták és vizsgálják az Atg gének ortológjainak működését multicelluláris szervezetekben, 

így az emlősökben/emberben is. Ezen vizsgálatok igazolták, hogy az Atg gének a törzsfejlődés minden szintjén 

szükségesek az autofágia folyamatához. Kiesésük, hibájuk gátolja az autofág struktúrák megjelenését, 

funkcióját. Ez a szervezet működésének súlyos zavaraihoz vezet, sokszor letális. 
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12. ábra. Az autolizoszómák elektronmikroszkópos képe szinte azonos szerkezetet mutat a rovarok zsírtestében 

(balra) és az emberi agy neuronjaiban (jobbra). 

Az Atg gének funkcióinak részletes tanulmányozása számos, fontos eredményre vezetett, amelyek közül 

néhányat ismertetünk. 

 

13. ábra. Az autofágiát szabályozó génekben okozott mutáció meggátolja a folyamat kialakulását. Felső kép: 

kontrol, alsó képek: P-elem indukált mutációk. 
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14. ábra. Az elektronmikroszkópos kép még szebben bizonyítja a 13. ábrán bemutatott jelenséget. Balra a 

kontrol állat, jobbra a mutáns zsírtest sejtjének szerkezete. 

 

15. ábra. Egyes autofágiát szabályozó gének hibája csak a lizoszómák keletkezését zavarja meg és ilyenkor csak 

autofagoszómák tömege keletkezik a hibás sejtekben (bal oldali kép). Más mutációk miatt éppen az 

autofagoszómák kialakulása gátolt. Ilyenkor extrém mennyiségű lizoszóma halmozódik fel a sejtekben, de 

nincsenek autolizoszómák (jobb oldali ábra). 
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16. ábra. Az autofágia gátlása RNS-interferencia segítségével. A zsírtestben olyan szomatikus klónokat 

indukáltunk (zöld, GFP-t kifejező klónsejteksejtek), amelyekben az RNS interferencia érvényesült, míg a 

környező sejtek kontrolként szolgálnak. Jól látható, hogy az autolizoszómák (piros pontok, Atg8 jelölés) csak a 

kontrol sejtekben jelennek meg, ahol az RNS interferencia gátolta az autofágiát ott nincsenek pirosan jelölődő 

struktúrák. 
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17. ábra. A fenti kísérlet egy olyan rendszerben, ahol a kontrol sejtek fejeznek ki GFP-t, az RNS-interferenciás 

kontrukciót hordozók nem. Jól látszik, hogy a lizoszómákat festő „Lysotracker” csak a kontrol sejtekben mutatja 

ki az autolizoszómák jelenlétét. 

Drosophilában az Atg gének hibája/hiánya általában gátolja az autofágiát, ami nélkül a lárvális szövetek (pl. 

lárvális zsírtest, középbél, nyálmirigy) nem bomlanak le a bábozódás előtt és alatt. Ennek következtében az állat 

elpusztul késői lárva, vagy korai báb állapotban. A rovarok metamorfózisa során extrém magas az autofág 

aktivitás a lárvális szövetekben. Az erősen felfokozott, túlműködő autofágia a programozott sejthalál egyik 

formája lehet. Az autofág sejthalál akkor következik be, amikor a fejlődési program (pl. a metamorfózis) vagy a 

felnőttkori homeosztatikus folyamatok (pl. az emlőmirigy tejelválasztás utáni visszafejlődése, vagy a kasztráció 

után bekövetkező prosztata és ondóhólyag visszafejlődés) sok sejt egyidejű és együttes eliminációját igényli. 

Az Atg7 gén mutációja az autofágia, valamint a DNS fragmentációjának gátlásához vezet. Ezzel ellentétben, az 

imaginális agyban DNS fragmentálódás és neuronális sejthalál következik be Atg7 mutáns állatokban, vagyis a 

normális működés során az autofágia (az ún. housekeeping autofágia) megléte a neuronok egészséges 

működésének fenntartásáért felelős és megakadályozza az idegsejtek pusztulását. 

 

18. ábra. Az Atg7 mutációja meggátolja a zsírtestben az autofág folyamatok beindulását. 

 

19. ábra. Az Atg7 mutánsok zsirtest sejtjeiben elektronmikroszópos szinten is hiányzik az autofág működés 

valamennyi jele. G: kontrol sejt, H: autolizoszóma egy kontrol sejtben, I: a mutáns zsírtest sejt szerkezete. 
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20. ábra. Az autofágia gátlása következtében a legyek neuronjaiban fehérjeaggregátumok (inclusion bodies) 

szaporodnak fel (C). Ezek ubiquitint tartalmaznak, amint az jól látszik a D képen, ahol az aggregátumokon erős 

aranyjelölés figyelhető meg. 

 

21. ábra. A fehérjeaggregátumok felszaporodása grafikusan (balra) és a legyek élethosszának rövidülése az Atg7 

mutációjának következtében (jobbra). 

Az Atg5 gén szerepe létfontosságú az emlősök embriogenezisének ún. preimplantációs időszakában. Az Atg5 

kiütése (knock out, KO) az egér petesejtben letalitás hatású, az embriók elpusztulnak a 4-8 sejtes állapotban. Az 

embrionális élet ezen korai szakaszában az autofágia működése feltétlenül kell a fehérjeszintézishez szükséges, 

magas, citoplazmatikus aminosav koncentráció fenntartásához, valamint a feleslegessé váló fehérjék és 

organellumok lebontásához. 

A születés utáni, ún. neonatális időszakban az autofágia szintje jelentősen megemelkedik valamennyi szövetben, 

ugyanis a placentán keresztüli tápanyagellátás megszűnése egy rövid ideig tartó „éhezési” periódust okoz, 

továbbá egy kifejezett „hősokk” (lehülés) is éri az éppen megszületett kis állatot. Ezt az időszakot autofágia 

hiányában legtöbbször nem éli túl a szervezet, ugyanis az aminosav szint erősen lecsökken a vérben (és a 

sejtekben is). Ehhez hozzájárulhat az, hogy a neuronokban az autofágia kimaradása neuronvesztéshez vezet, 

aminek következtében az utód nem, vagy csak kevéssé tud szopni és ez tovább súlyosbítja az egyébként is 

fennálló aminosavhiányt. 

A vörösvértestek differenciációja során normális körülmények között eltűnik sejtekből a sejtmag és számos más 

organellum, feleslegessé váló fehérje is. Mindezek elmaradnak az autofág génekben hibás egerekben, aminek 

következtében a fejlődő szervezetben nem tudnak kialakulni az ép, működőképes vérsejtek és az állat elpusztul. 
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A reticulocytákban a mitokondriumok lebomlása, eliminációja elsősorban az autofágiától függ. Az Atg7-/- 

egerek erythrocytáiban felhalmozódnak a felesleges, vagy hibás mitokondriumok, ami korai pusztulásukhoz 

vezet. 

Az Atg gének kiütésének hatása különböző morfogenetikai elváltozásokat is okozhat az ontogenezis során. Pl. 

nem záródik a proamnioticus csatorna, hibásan fejlődik a szív és a máj, vagy pl. az idegszövet extrém módon 

hiperproliferál. 

A humán krónikus neurodegeneratív kórképekben (pl. Alzheimer-, Huntington-, Parkinson-kór) egyes 

neuronpopulációk az évek során fokozatosan degenerálódnak, majd elpusztulnak. A mutáns vagy toxikus 

fehérjék felhalmozódása főszerepet játszik ezen betegségekben. E fehérjék degradációjában normális 

körülmények között jelentős szerepet játszhat az autofágia, mint a sejt egyik fő lebontó apparátusa. Ennek 

megfelelően sokan az autofág struktúrák felhalmozódását figyelték meg a betegek idegsejtjeiben. Számos olyan 

eredmény született, amely az autofágia citoprotektív funkcióját igazolta a neuronvesztéses kórképekben. 

 

22. ábra. Intenzív autofágia egy pusztuló idegsejtben 
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23. ábra. Egy Alzheimer kórban szenvedő beteg pusztuló neuronjának ún. disztrófiás neuritje 

 

24. ábra. Az ilyen extrém módon felerősödött autofágia minden bizonnyal az idegsejt pusztulásához vezet 
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Mindezeket alapul véve megpróbálták az autofágia serkentésével mérsékelni a neuronok pusztulását olyan 

egerekben, amelyek a kóros fehérjéket expresszálták idegsejtjeikben. Rapamycin kezelést alkalmaztak, ami a 

TORC1 gátlásán keresztül autofágiát indukál a sejtekben. Ez a kezelés felgyorsította a motoros neuronok 

degenerációját és általában az autofágia indukciója az idegsejtek gyors pusztulásához vezetett. Tehát az várt 

eredménynek éppen az ellenkezőjét tapasztalták, a felerősített autofágia nem megvédte az idegsejteket, hanem 

gyors a pusztulásukhoz vezetett. 

Az I. típusú diabetes mellitus az a metabolikus rendellenesség, amelyet folyamatosan magas vércukorszint 

jellemez, mivel az az inzulin termelése és szekréciója csak alacsony szinten zajlik a szervezetben. Ez 

legtöbbször annak a következménye, hogy a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek β-sejtjei kevesen vannak és 

kevés inzulint termelnek. Számos megfigyelés igazolja, hogy diabetesben a β-sejtek száma erősen csökken, 

ezért a szervezet nem tud a növekvő vércukor szintre inzulin szekrécióval reagálni. A β-sejtek pusztulásában 

szerepet játszó autofágia megítélése szintén ellentmondásos, ahogy azt a neuronpusztulások esetében már láttuk. 

Sok eredmény szól amellett, hogy az autofágia megvédi a β-sejteket, más kísérletek eredményei viszont azt 

bizonyítják, hogy a pusztulásuk a felerősödő autofágia következménye. 

 

25. ábra. Egy I. típusú diabetes mellitusban szenvedő páciens β-sejtjeiben intenzív autofágiát mutat az Atg6 és 

az Atg8 géntermékek jelőlése. Balra Atg8, középen Atg6, jobbra a két, egymásra fedő kép. 

 

26. ábra. A magas vércukor szint a β-sejtekben először inzulin túltermelést indukál, ami rövidesen ER-stresszt 

okoz (bal oldali kép, IG: inzulin tartalmú vezikulumok). Az ER-stressz ezután intenzív autofágiát serkent, amint 

az a jobb oldali képen látszik. 

A fentiekben leírtak alapján tehát elmondhatjuk, hogy ma már tudjuk, hogy az autofágia számos betegségünk 

hátterében álló, különösen fontos sejttani mechnizmus, aminek szerepe van számos patológiás elváltozás 

kialakulásában is. Arra vonatkozóan is számos ismeret halmozódott fel az utóbbi néhány évben, hogy az 

autofágia mögött milyen molekuláris mechanizmusok húzónak meg. Ennek kapcsán jó néhány olyan molekula 

került az érdeklődés középpontjába, amelyek a gyógyszertervezés alapjait képezhetik. 

Ugyanakkor nem tudjuk ma sem pontosan, hogy egy adott kórképet az autofágia hiánya, vagy éppen 

túlműködése okoz, vagy az adott páciens esetében az autofágia citoprotektív, vagy ellenkezőleg, sejtpusztító 

hatását kellene növelni, vagy csökkenteni a gyógyulás érdekében? Ezért jelenleg a területen inkább az egyéni 

terápiás kezelések kidolgozásához szükséges diagnosztikumok fejlesztése folyik, mint az autofágiára általában 

ható gyógyszerek tervezése, vagy termelése. Bizonyosnak látszik azonban, hogy nincs messze az az idő, amikor 

elegendő adat áll majd rendelkezésre az autofágiát befolyásoló terápiás eljárások kidolgozásához is. 

5. A lizoszómák 
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A lizoszómális enzimek szintéziséről, a transz-Golgi készülékben való szortírozásáról, aktiválásáról korábban 

már volt szó. Mivel az autofágia elválaszthatatlan a lizoszómák működésétől, itt táblázatos formában bemutatjuk 

a lizoszómális enzimek listáját és a kimutatásukra szolgáló néhány módszert. 

 

27. ábra. A lizoszómákban azonosított fehérjebontó enzimek listája 

 

28. ábra. A lizoszómákban azonosított egyéb enzimek listája 

 

29. ábra. A lizoszómák fénymikroszkópos kimutatása, a lizoszómák erősen savas kémhatását kihasználva. 

Akridin orange (balra), neutrál vörös (középen) és Lysotracker Red (jobbra). 

 

30. ábra. A lizoszómális enzimek kimutatása elektronmikroszkópos szinten, immuncitokémiai módszerrel. 

Savas foszfatáz (balra), aril-szulfatáz (középen) és katepszin D (jobbra) 

6. A 22. fejezet kérdései 

1. Mi az autofágia és milyen típusait ismeri? 
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2. Milyen élettani/patológiai működésekben van szerepe az autofágiának? 

3. Milyen lépései vannak egy autolizoszóma kialakulásának? 

4. Mely szabályozási útvonal ellenőrzése alatt áll az autofágia? 

5. Milyen működése lehet az autofágiának a neuronvesztéssel járó betegségek patomechanizmusában? 

6. Mi lehet a funkciója az autofágiának a diabetes mellitusban szenvedő betegekben? 



   

 415  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

23. fejezet - Az apoptózis molekuláris 
mechanizmusa (László Lajos) 

1. Bevezetés: a sejthalál definíciója, típusai és élettani 
jelentősége 

A biológiai halál meghatározását alapul véve azt mondhatjuk, hogy a sejthalál az az állapot, amikor a sejt már 

alapvető életjelenségeket (mozgás, anyagcsere és transzport folyamatok, ingerelhetőség, osztódás) nem mutat. A 

sejthalál, bármilyen okból is következik be, egy folyamat eredménye. Ebben az eseménysorban nem könnyű 

feladat meghatározni azt a pontot, amelytől a sejtet már nem tekinthetjük élőnek. A legcélszerűbb talán azt a 

pontot kijelölni, amelytől kezdve a folyamat visszafordíthatatlan, még akkor is, ha a pusztulást kiváltó ok 

esetleg közben meg is szűnik. 

Mechanizmusa alapján alapvetően két sejthalál típust különíthetünk el: ezek a passzív és az az aktív forma. A 

passzív sejthalál esetében a sejt halálát az okozza, hogy hirtelen az élettel teljesen összeegyeztethetetlen 

körülmények közé kerül, s az őt ért hatásokra nincs is ideje reagálni. Az intracelluláris stresszválasz 

mechanizmusok mozgósításához és a génexpressziós mintázat megváltoztatásához, a fehérjék átírásához 

ugyanis idő kell. Ennek tipikus példája a nekrózis. Ilyen folyamat például súlyos égési sérülésekkor a 

hipertermia következtében , vagy toxikus hatásra (pl. kígyóméreg) fellépő tömeges és fokális bőrszöveti 

sejtpusztulás, de így pusztul el egy tengeri egysejtű is, ha édesvízbe helyezzük. 

Az aktív sejthalál egy olyan sejtélettani válaszreakció, amely a – halmozódó szub-nekrotikus, sejtkárosító 

stimulusok hatására aktiválódott, finoman összehangolt – citoprotektív folyamatok legvégső „öngyilkos” 

stációja, ahonnan nincs visszaút. Az irreverzibilitást a sejt működése szempontjából nélkülözhetetlen fehérjék 

tömeges proteolízise és a DNS fragmentációja okozza. Az aktív sejthalál nélkül a többsejtű szervezetek 

egyedfejlődése és élete elképzelhetetlen. 

A Clarke-féle tradicionális, morfológiai kritériumok alapján felállított csoportosítás szerint 3 alapvető 

sejtlebontó folyamatot különböztetünk meg: az I típusú sejthalál az apoptózis, a II. az autofágia (ami egyúttal 

az egyik legfontosabb sejten belüli stressz-válasz mechanizmus) és a III. típus a nekrózis. A valóságban az 

egyes formák között nehéz egyértelmű határvonalat húzni, és több in vivo példa is van a kevert előfordulásra, 

illetve az úgynevezett „átmeneti” formákra. A nekrózis és az apoptózis kevert morfológiai bélyegeivel és átfedő 

molekuláris lépéseivel jellemezhető sejthalál folyamatot például ezért hívják ma már „nekroptózis”-nak vagy 

„aponekrózis”-nak. De az autofágia és az apoptózis szinkronizációja is előfordul, például a rovarok 

egyedfejlődése során. 

Manapság divatos elképzelés, hogy az egyes sejthalál formák egyértelmű elhatárolása megoldható tisztán 

molekuláris biológiai módszerekkel és paraméterek alapján. Sokkal valószínűbb azonban az, hogy a korszerű 

morfológiai (elektronmikroszkópos) és molekuláris (immuncitokémiai és biokémiai) megközelítések együttes 

alkalmazása vezethet csak igazi eredményre. 

A nekrózist korábban a passzív sejtpusztulást tipikus példájának tekintették, mai definíciója azonban: az a 

sejthalál típus, amelyből hiányoznak az apoptózis és az autofágia jellemző molekuláris és morfológiai ismérvei. 

(Tehát nem zárják ki, hogy a nekrózis szabályozott körülmények között és jelátviteli útvonalak aktiválódásával 

is végbemehet.) Az aktív sejtelhalás morfológiailag is jól jellemezett és a molekuláris mechanizmusát tekintve 

legjobban felderített klasszikus példája az apoptózis. A két folyamat között a mai ismereteink szerint is több 

átmeneti forma létezik, amelyeknek száma feltehetően csak gyarapodni fog. (1. ábra). A nekrózis felől az 

apoptózis irányába közelítve egyre inkább beszélnünk kell azokról a sejthalál kivitelezésében szerepet játszó 

molekuláris mechanizmusokról, amelyek meg kell előzzék azt az állapotot, amelyről kijelenthetjük, hogy a sejt 

életjelenségeket már semmilyen formában nem mutat. 
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1. ábra. A sejthalál fő típusai 

A következőkben áttekintünk néhány, a sejthalállal kapcsolatos, elterjedten használt alapvető fogalmat és 

meghatározást. 

A programozott sejthalál fogalma az aktív sejthalál kategóriájába tartozik. A folyamat két szempontból 

tekinthető programozottnak. 

Elsőként megállapítható, hogy az egyedfejlődés során meghatározott időben jelenik meg. Ezt számos 

közismert példa illusztrálja: a négylábú gerincesek végtagfejlődése során az ujjak közötti szövetek felszívódása 

(2. ábra), a békák (3. ábra) és rovarok metamorfózisa során a lárvális szervek lebomlása, bizonyos csöves 

szervek üregképződése (pl. Müller-cső), az emlősök idegrendszerének fejlődése közben tapasztalható hatalmas 

neuron szám csökkenés. Itt említhető az immunrendszer fejlődése és működése során a T- és B-sejtek számában 

tapasztalható nagymértékű csökkenés is, amelynek hátterében sejtszelekciós folyamatok állnak. 

 

2. ábra. A végtagbimbó morfogenezise, az ujjak kialakulása (A: emberi magzat, B: egér végtagjának fejlődése) 
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3. ábra. Békák metamorfózisa 

Más oldalról megközelítve: a folyamat molekuláris szinten programozott, azaz meghatározott időben 

meghatározott gének expressziója indul meg. Ez a felfogás feltételezi azt, hogy e lépések megelőzik azon 

fehérjék szintézisét, amelyek aztán aktívan vesznek részt a sejthalál kivitelezésében. Ilyen szempontból minden 

aktív sejthalál forma programozottnak tekinthető. 

Az autofág típusú sejthalál a programozott sejthalál II-es típusa. Angol nyelvű meghatározása: „cell death 

with bulk autophagy, but not cell death by autophagy” jól jelzi azt a dilemmát, hogy tekinthető-e egy alapvetően 

citoprotektív jellegű, sejten belüli stressz-válasz mechanizmus programozott sejthalál folyamatnak. A 

megfogalmazás sok mindent elárul a fogalom jelentéséről, s jelzi, hogy bizonyos körülmények között a 

sejthalál intenzív autofágiával jár együtt, de az nem állítható, hogy egyértelműen az autofágia lenne a 

sejthalált kivitelező folyamat. (Az autofágia morfológiájának és molekuláris mechanizmusának, valamint az 

egyedfejlődésben, az öregedésben és a különböző stressz-válaszokban betöltött szerepének részletes bemutatása 

meghaladja ennek a fejezetnek a kereteit, 4. ábra.) Molekuláris szinten mutat néhány közös vonást a tipikus 

apoptózis folyamatával, amelyet a programozott sejthalál I-es típusának neveznek. Az apoptózis bemutatására 

az alábbi fejezetekben részletesen kitérünk. 
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4. ábra. Intenzív autofágia prionnal fertőzött idegsejtekben (AV: autofág vakuólum) 

Miért van szükség az aktív sejthalál folyamatára? Az aktív sejthalál az élet része. Az aktív sejthalállal 

foglalkozó klasszikus kutatók megfigyelték azt, hogy naponta 50-60 millós nagyságrendű sejt pusztul el az 

emberi szervezetben. A keletkező és elpusztuló sejteknek valamilyen egyensúlyát különböző körülmények 

között meg kell tartani. Ez nagyon fontos az egyedfejlődés során és a homeosztázis fenntartása érdekében. 

2. A nekrózis és az apoptózis közötti legfontosabb 
különbségek 

Mit is értünk a nekrózis és az apoptózis szavak alatt? Mindkettő görög szó. A nekrosz halottat, a nekrózis a 

halál fogalmát jelenti (l. nekrológ). Az apoptózis egy morfológiai megfigyelés alapján született kifejezés, amit 

az is mutat, hogy az elnevezés megszületése előtt zsugorodásos nekrózisnak nevezték (shrinkage necrosis). Ez 

rámutat arra, hogy a két folyamat közötti legfeltűnőbb különbség morfológiai: a nekrózis esetében a sejt 

intenzíven duzzad, a sejtmembrán elveszti épségét (intaktságát), ezzel együtt barrier szerepét is. A beltartalom a 

környezetbe áramlik, miközben a sejtorganellumok (így a sejtmag) is sérülnek. A lízis következtében a 

környezetbe antigének kerülnek, amelyek gyulladásos folyamatot indukálnak (5. ábra). 



 Az apoptózis molekuláris 

mechanizmusa (László Lajos) 
 

 419  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5. ábra. Nekrotikus szövetelhalás az ujjak végén 

A tipikus apoptózis folyamán megjelenő morfológiai jellemzőket a 6. ábrán látható két elektronmikroszkópos 

felvétel szemlélteti. A folyamat elején a sejtek zsugorodása indul meg. A szöveti környezetben lévő sejtnél 

ennek legelső jele bizonyos sejt-sejt kapcsolatok gyengülése, felszakadása, amit az adott sejt zsugorodása 

követ. Ultrastruktúrális, sejtmagi szinten már a korai stádiumban lehet látni a maghártya mellett egy nagyon 

határozott kromatin kondenzációt, ami általában periférikus, félhold alakú. Emellett megkezdődik az 

úgynevezett apoptotikus testek vagy blebek képződése és lefűződése; e folyamat neve: zeiozis. A sejtmembrán 

teljesen intakt, a környezettől elhatároló, de azzal szabályozott anyag- és energiakicserélő kapcsolatot biztosító 

szerepét be tudja tölteni. A sejtorganellumok épek, működőképesek; a citoplazma elektrondenzitása azonban a 

transzglutaminázok aktivitásának fokozódása, a fehérjék keresztkötése miatt változik. A lefűződött sejtrészek is 

ép membránnal határoltak, a bennük lévő struktúrákkal együtt (többnyire) működőképesek. A folyamatot a 

sejtmag feldarabolódása, fragmentációja kíséri, így a citoplazma lefűződésekbe sejtmag részletek is bekerülnek. 

Az apoptózis „hulló levelet vagy virágszirmot” jelent, ami a zeiozis folyamatára utal. 
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6. ábra. Az apoptózis morfológiai jellemzői. Az A panelen egy az apoptózis korai szakaszában lévő sejt látható, 

ahol már megfigyelhető a sejtmag kromatin állományának perifériális kondenzációja, a citoplazma denzitásának 

fokozódása és a sejtfelszín „hólyagosodása”. A B panelen egy erőteljesen zsugorodott sejt látható, az 

apoptotikus testek fokozott képződésével és lefűződésével 

Az apoptózis szöveti protektív szerepű, mivel a sejt végig intakt membránnal határolt részekre esik szét, majd 

ezeket az apoptotikus testeket a környező szövet ép sejtjei, vagy erre specializált sejtek kebelezik be és bontják 

le. A beltartalom végig védve van, tehát a tipikus apoptózis esetében az nem indukál a környező sejtek számára 

káros gyulladásos folyamatokat. A nekrózis és az apoptózis morfológiai jellemzőinek összehasonlítását a 7. ábra 

foglalja össze. 

 

7. ábra. A nekrózis és az apoptózis morfológiai vonásainak összehasonlítása 

Sejten belüli Ca2+-ion koncentráció kimutatás alapján megállapítható, hogy az intracelluláris kalcium-

koncentráció az apoptotikusan pusztuló sejt esetében lassan növekszik és „csak” szubnekrotikus” szintet ér el. 

Ezzel ellentétben a nekrózis folyamán mérhető egy ugrásszerű kalcium ion koncentráció-emelkedés, amelyet 

a sejtmembrán intaktságának megszűnése eredményez (8. ábra). Az apoptózis során ilyen robbanásszerű ion-

beáramlás nem detektálható. 

 

8. ábra. Ca2+-ion ultrastruktúrális szintű kimutatása nekrotikus sejtekben: a nyilak által jelzett fekete granulumok 

a felhalmozódott Ca2+-tartalmú csapadékot (Ca-pyroantimonát) jelzik 
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3. Az apoptózis 

3.1. Az apoptózis indukciója külső és belső stimulusokkal 

Az apoptotikus sejthalált külső és belső tényezők egyaránt kiválthatják, így az irodalmi (angol) szóhasználat 

alapján extrinsic és intrinsic útvonalat különíthetünk el. 

A külső faktorok a sejthalált elszenvedő sejt környezetéből származnak, s lehetnek például vírusok vagy DNS 

károsító, mutagén hatások (ilyen a sugárzás), illetve származhatnak egy másik sejtből is (9. ábra). Vírus fertőzés 

esetében olyan MHC-komplexek jelennek meg a sejt felszínén, amelyek virális antigéneket is tartalmaznak, s 

amelyeket citotoxikus T- vagy természetes ölő sejtek ismernek fel. Az „öngyilkosságra kényszerülő” sejt 

felszínén lévő halál receptorok (l. következő fejezet) akkor aktiválódnak, amikor az ölő sejt felszínén lévő 

megfelelő ligandumok hozzájuk kötődnek (10. ábra). A külső hatásra beinduló „szignalizáció” a célsejt 

pusztulásához vezet. 

A belső faktorok a sejtben keletkeznek, általánosan megfogalmazva, valamilyen stressz hatására. Ahogy látni 

fogjuk, mindkét útvonal érinti a citoplazmát és azokat a mitokondriumokat is, amelyek károsodása kulcsszerepet 

kap a sejthalál belső tényezők általi kiváltásában (9. ábra). 

 

9. ábra. Az apoptotikus sejthalált kiváltó néhány külső és belső hatás (az utóbbiak sárga keretben). Látható, 

hogy a mitokondriumok mindkét útvonalban érintettek 

 

10. ábra. Az „öngyilkosságra kényszerülő” célsejt immunsejtek általi felismerésében szerepet játszó néhány 

receptor-ligandum komplex (NK: természetes ölő sejt). A Fas és Fas ligandum szerepéről l. a szöveget 
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3.2. Az apoptózis molekuláris mechanizmusa 

Az aktív sejthalál apoptotikus formájának molekuláris mechanizmusa kivétel nélkül minden esetben bizonyos 

proteolitikus enzimek működésének beindulásával és/vagy aktivitásának fokozódásával kezdődik. A folyamat 

teljes kivitelezésében, sőt, a „sejthullák” végső eltakarításában is dominálnak a sejten belüli fehérjebontó 

enzimek. 

3.2.1. A kaszpáz molekulacsalád 

3.2.1.1. A kaszpázok közös jellemzői 

A kaszpázok olyan, ciszteinben gazdag proteázok (cisztein proteázok), amelyek egy 4 aminosavból álló 

úgynevezett konszenzus szekvencia mellett hasítják el a peptidkötést. Ennek az aminosav-motívumnak az 

utolsó tagja minden esetben egy aszparaginsav (11. ábra). A kaszpázok ezen tulajdonsága eredményezi azt, 

hogy szubsztrátumaikat rendkívül pontosan, csak meghatározott helyeken és csak részlegesen bontják (limitált 

proteolízis). 

A fenti tulajdonságokkal rendelkező enzimeket a korábbi szakirodalomban még ICE (Interleukin Converting 

Enzyme) néven találjuk meg. Az elmúlt 20 év kutatásai során azonban több mint 10 tagra bővült a hasonló 

szerkezetű és aktivitású, bár különböző névvel illetett enzimek száma. Ezért logikus és szükséges lépés volt a 

közös tulajdonságon alapuló, egységes nevezéktan bevezetése és az enzimek egy közös családba való besorolása 

(caspases: cisteinil aspartate-specific proteases). Itt az egyes „családtagokat” számozással különböztetjük meg 

egymástól. Az emlős kaszpázok családja jelenleg 13 tagból áll (12. ábra). 

Valamennyi kaszpáz tulajdonsága, hogy szintézise során inaktív, proenzim (prokaszpáz) formában jelenik 

meg. Az aktiváláshoz az N-terminálison lévő úgynevezett prodomén lehasítása szükséges. Az ezután 

megmaradó, az enzimatikus működéshez szükséges fehérje minden kaszpáz esetében két részből áll. Ezek közül 

a nagyobb (large, l) egy úgynevezett p20, a rövidebb (small, s) egy p10 domént képez (11. ábra). A kaszpázok 

aktiválásához szükséges szerkezeti átalakítások érdekében tehát olyan hasításokra van szükség, amelyeket egy 

másik, ugyanolyan vagy más számmal jelzett kaszpáz képes végrehajtani. 

 

11. ábra. A zimogén prokaszpázok kaszpáz-specifikus hasítási helyei (D: aszparagin sav) 

3.2.1.2. A kaszpázok csoportosítása 

Az egy családba tartozó kaszpázokat funkciójuk és szerkezetük alapján is alcsaládokba sorolhatjuk. Az egyes 

családtagokat számozással különítjük el egymástól. 13 féle humán kaszpázt különböztetünk meg, amelyek nevei 

kaszpáz-1–kaszpáz-14. Arról a molekuláról, amelyet korábban kaszpáz-13-ként tartottak számon kiderült, hogy 

nem létezik (kísérlet következtében keletkezett műtermék) 

3.2.1.2.1. Csoportosítás prodomén szerkezet alapján 
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A prodomén lehet rövid vagy hosszú. A rövid prodoménű enzimek a kaszpáz-3, -6, -7 és -14 (12. ábra). Az 

utóbbi (kaszpáz-14) kivételével valamennyien az apoptózis „végjátékában” szerepelnek, mint végrehajtó, 

effektor, vagy exekutor1 kaszpázok (III. típus). Prodoménjük 30-nál kevesebb aminosavból áll, s azon kívül, 

hogy biztosítja inaktív állapotukat, semmilyen más funkcióval nem rendelkezik. 

 

12. ábra. Az emlős kaszpázok szerkezeti felépítése és az ez alapján megállapítható csoportjai. Alul a Ced-3, a C. 

elegans kaszpáz homológjának a szerkezete látható. (CARD: caspase activating recruiting domain; DED: death 

effector domain, Ced-3: cell death abnormality-3) 

A hosszú prodoménű kaszpázok esetében a pro-régió összetettebb és a sejt további élete szempontjából 

sorsdöntő funkcióval is bír(hat). 

Ide tartoznak az aktív sejthalál apoptotikus formájának beindításában kulcsszerepű úgynevezett iniciátor 

kaszpázok (kaszpáz-2, -8, -9, -10), amelyeknek olyan prodoménjei vannak, amelyekben fehérje-interakciós 

mikrodomének találhatók. Ez utóbbiak alapján körükben két alcsoportot különítünk el. A kaszpáz-8 és -10 

szerkezetében két-két egymást követő (tandem) DED (death effector domain) régió, míg a kaszpáz-9 és -2 

molekulában egy-egy aktiváló és toborzó, úgynevezett CARD (caspase activating recruiting domain) régió 

található (12. ábra). 

A DED és CARD mikrodomének révén az ezekkel rendelkező kaszpázok hasonló doménekkel rendelkező 

molekulákhoz tudnak kapcsolódni, ami alapvetően meghatározza azt, hogy a sejtben milyen molekuláris 

komplexum részeként és hogyan aktiválódnak (l. A kaszpázok aktivációja c. fejezetet). 

                                                           
1execution: kivégzés 
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3.2.1.2.2. Csoportosítás funkció alapján 

A kaszpázok három csoportba sorolhatók aszerint, hogy milyen folyamatok aktiválásában vesznek részt (12. és 

13. ábra). Az I. csoportba azok tartoznak, amelyek citokineket aktiválnak, így gyulladásos folyamatok 

előidézésében vesznek részt. CARD prodoménnel rendelkeznek. 

A II. csoportba az apoptózis beindításában szerepet játszó, iniciátor kaszpázok tartoznak. Mind hosszú 

prodoménnel rendelkeznek, amelyben tandem DED vagy egy CARD mikrodomén található. 

A III. csoportot az apoptózis végrehajtásában szerepet kapó effektor kaszpázok képezik. Kivétel nélkül rövid 

prodoménű kaszpázok. 

Mai ismereteink szerint egyetlen kaszpáz nem sorolható be a fenti csoportokba. Ez a kaszpáz-14, amely rövid 

prodoménű. Korábban citokin-aktiválónak tartották, de ma már bizonyos, hogy egy harmadik aktív sejthalál 

típusban, a keratinizációban játszik szerepet (l. 1. ábra). Csak az epidermiszben expresszálódik, s egy eddig még 

azonosítatlan proteáz aktiválja. A fenti alapokon képzett csoportokat a 13. ábra mutatja be. 

 

13. ábra. A kaszpázok besorolása a szerkezeti és funkcionális alapon képzett csoportokba: a funkcionális 

csoportokat római számok jelzik 

A kaszpázok szerepe az eukarióta sejtek működésében sokkal kiterjedtebb, mint azt korábban gondoltuk. Az 

irreverzibilis apoptózis mellett számos sejtszintű átrendeződési folyamatban (remodeling) nélkülözhetetlenek. 

Ilyen például a vörösvértestek képződése (erythropoesis), a makrofágok differenciációja, az elszarusodás (l. 

kaszpáz-14), a vázizomzat differenciálódása, illetve a spermatidák individualizálódása (a közöttük lévő 

citoplazma hidak felszakadása). Természetesen nem feledkezhetünk meg a citokinek érésében, az örökletes 

(nem specifikus) immunrendszerben (innate immune system) betöltött szerepükről sem. 

Nem meglepő tehát, hogy mai ismereteink szerint az emberi fehérjekészlet (proteom) mintegy 1000 féle 

fehérjéről tudjuk már azt, hogy limitált hasításukat kaszpázok végzik. 

3.2.1.3. A kaszpázok aktivációja 

Amint azt már korábban említettük, a prokaszpázok aktiválása limitált proteolízissel, azaz a prodomének 

lehasításával és a nagy (p20) és kis (p10) alegységek közötti, kaszpáz specifikus konszenzus szekvencia melletti 

peptidkötések elbontásával történik (11. ábra). Mivel a hasító-helyet kijelölő (konszenzus) szekvencia egyben 

kaszpáz-specifikus is, ennek alapján a kaszpázokra jellemző az autokatalízis (amikor ugyanazon típus 

molekulái kölcsönösen hasítják egymást). Többféle kaszpázról lévén szó, ez egyben azt is lehetővé teszi, hogy a 

kaszpázok több tagból álló reakció sorokba rendeződjenek (úgynevezett kaszpáz-kaszkádok). Nyilvánvaló, 

hogy a sor elején olyan molekulák állnak, amelyek autokatalízissel aktiválódnak – ezek lesznek az iniciátor 

kaszpázok, míg a kaszkád sort a végrehajtó kaszpázok zárják (14. ábra). 
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A 14. ábrán egyértelműen látható, hogy az aktív enzimet két-két p20 és p10 domén alkotja, ami csak két 

prokaszpáz molekulából származhat. Az aktivációnak tehát van még egy feltétele, s ez a proenzimek 

összegyűjtése, toborzása (recruiting). 

Az iniciátor kaszpázok esetében az aktiváció nagy, többkomponensű molekuláris komplexumokban történik 

(DISC vagy apoptoszóma, l. később), míg az effektor kaszpázokat vagy aktív iniciátor kaszpázok, vagy a 

citotoxikus T-sejtek által a célsejtbe juttatott granzyme-B enzimek, vagy Ca2+-aktivált proteolitikus enzimek, az 

úgynevezett kalpainok aktiválják. 

3.2.2. Az apoptózis külső (célsejten kívüli) jelmolekulák által kiváltott 
mechanizmusa 

3.2.2.1. Indukció a halál receptorokon keresztül 

Az iniciátor kaszpázok tandem DED doménnel rendelkező proenzimei (prokaszpáz-8 és -10) közvetlenül a 

célsejt membránjához kötődő sejthalál indukáló molekuláris komplexumai (DISC: death inducing signaling 

complex) révén aktiválódnak (14. és 15. ábra). A DISC fő komponensei a halál receptorok (DR, death 

receptors), amelyek valamennyien a tumor nekrózis faktor receptor (TNF-R) szupercsalád tagjai. Közös 

szerkezeti jellemzőjük, hogy a sejtközötti tér felé néző ligandum-kötő régiójuk mellett van egy hidrofób 

transzmembrán doménjük, valamint a C-terminálison egy fehérje-interakciós, úgynevezett halál doménjük (DD: 

death domain). Ilyen receptorok többek között még a Fas és a TRAIL-receptor (TRAIL: TNF-alpha-related-

apoptosis-inducing ligand) is. Ma már a sejthalál receptorok esetében is törekszenek a nevezéktan 

egységesítésére, és számozással történő megkülönböztetésükre. Valamennyi sejthalál receptorra a DR rövidítést 

használják (DR1: TNF-R1, DR2: Fas/Apo1, DR3: Apo2, DR4: TRAIL-R1, DR5: TRAIL-R2). 

A receptoroktól kiinduló szignalizációs útvonalat, azaz a kaszpázokból álló kaszkád sor aktivációját és 

szerveződését a Fas(-receptor)–iniciátor prokaszpáz-8 példájával mutatjuk be. 

Az iniciátor kaszpázok, így a prokaszpáz-8, nem képesek közvetlenül a halál receptorokhoz kapcsolódni. A 

szignalizációhoz a receptor trimerizációja szükséges, amit a ligandum kötése vált ki. Miután a Fas-receptor 

oligomerizációját a Fas-ligandum kiváltotta, a receptor konformáció változáson megy át. Ez lehetővé teszi 

olyan, a citoplazmában szabadon jelen lévő adaptor molekulák receptorhoz kötését, amelyeknek kétféle 

fehérje interakciós doménje van. Ilyen adaptor fehérje a FADD (Fas associated death domain), amely a halál 

doménjével (DD) a halál receptorral (Fas-), míg a halál effektor doménjével (DED) a prokaszpáz-8 DED 

régiójával képes kölcsönhatásba lépni (14. és 15. ábra). Ahogy az ábrán látható, az adaptor fehérjék több 

prokaszpáz-8 molekulát gyűjtenek és rendeznek maguk mellé, amelyek így megfelelő közelségbe kerülnek 

egymáshoz ahhoz, hogy egymást aktiválják. Két iniciátor prokaszpáz-8 molekulából lesz egy aktív, heterodimer 

(tetramer) szerkezetű aktív enzim. A DISC-ben megtörténik a két proenzim molekula belső, konformációs 

átrendeződése és autokatalitikus aktiválódása. A DISC-ből kiváló aktív kaszpáz-8 a továbbiakban effektor 

prokaszpáz (pl. prokaszpáz-3) proteolitikus aktivációjára képes (14. és 15. ábra). 
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14. ábra A prokaszpáz-8 Fas(-receptor) általi aktiválása, amelyben a FADD adaptor fehérje vesz részt. A 

trimerizálódott Fas magához gyűjti a FADD adaptor fehérjéket, azok pedig a prokaszpáz-8 molekulákat. Az így 

összeállt DISC-ből aktív kaszpáz-8 molekulák szabadulnak fel, amelyek effektor kaszpázt aktiválnak (a 

rövidítések jelentését l. a szövegben) 

A külső sejthalál stimulusok által beindított kaszpáz-kaszkád felpörgése, valamint az aktív effektor kaszpázok 

koncentrációjának ugrásszerű megemelkedése a sejt normális működéséhez nélkülözhetetlen szerkezeti és 

szabályozó fehérjék tömeges lebontásához vezet. Ennek következményeként a citoplazmatikus és a sejtmagi 

vázrendszer dezorganizálódik, az intracelluláris transzport folyamatok súlyosan károsodnak, alapvető 

sejtélettani folyamatok leállnak. 

Az enzimek egy részének proteolitikus aktiválása mellett az aktív effektor kaszpázok (pl. a kaszpáz-3) inaktív 

enzimek inhibítor régiójának lehasításával olyan enzimeket aktiválnak, amelyek nukleáz aktivitással 

rendelkeznek, s kiemelt szerepet játszanak az apoptotikus sejt DNS állományának internukleoszómális 

(oligonukleoszómális) fragmentálásában. Ilyen például az ICAD (inhibitor of CAD), amely a CAD (caspase 

activated DNA-se) enzimhez kötődve inaktiv állapotban tartja azt. Kaszpáz általi elhasítását követően azonban 

leválik a CAD molekuláról, így az aktív DNS hasító enzim bejuthat a magba (15. ábra). 
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15. ábra A kaszpáz-8 által aktivált útvonal hatásai: a DISC-ből felszabaduló iniciátor kaszpáz-8 effektor 

prokaszpáz-3 molekulákat aktivál. Ezek számos olyan fehérje részleges proteolízisét végzik, amelyek 

funkciójának kiesése a sejtváz és a kromatin állomány feldarabolódásához, széteséséhez vezet (PARP: 

polyADP-ribose polymerase, a sérült DNS szerkezetének helyreállításában játszik szerepet) 
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A CAD a DNS szálból kivágja az internukleoszómális szakaszokat, ami előbb-utóbb a kromatin állomány 

nukleoszomális méretű feldarabolódásához vezet (16. ábra). (Az ily módon történő fragmentáció során csak 

meghatározott méretű (kb. 180 nukleotid és annak többszörösei) DNS darabok keletkeznek, amelyek agaróz 

gélen diszkrét, elkülönülő csíkokból álló sorozatot, úgynevezett apoptotikus létrát alkotnak.) A kaszpáz 

aktiváció következtében a DNS sérülések helyreállításában (DNS repaire) nélkülözhetetlen folyamatok is 

károsodnak (l. PARP (polyADP-ribose polymerase) inaktiválása kaszpáz-3 által, 15. ábra), s ez tovább fokozza 

a CAD tevékenységének hatását. A keletkező kis DNS szakaszok a p53 aktivitásának fokozásához vezetnek (16. 

és 37. ábra). 

 

16. ábra A kaszpáz-3 és a CAD szerepe a DNS fragmentációban: az ICAD hasításával felszabaduló CAD a 

magban oligonukleoszómális darabokra szabdalja szét a kromatin állományt, miközben a DNS-szál 

helyreállítását végző PARP kaszpáz-3 általi inaktivációja miatt nem tudja annak szerkezetét helyreállítani. A 

fragmentáció a p53 fehérje aktvitásának fokozódásához vezet (l. 37. ábra) 

3.2.2.2. A granzyme-B útvonal 

Külső jelmolekulák által aktivált sejthalál útvonal az úgynevezett granzyme-B útvonal is. A granzyme-B 

citotoxikus T-sejtek által termelt proteolitikus enzim, amely kaszpáz jellegű aktivitással rendelkezik. A T-sejt 

ezt az enzimet a célsejt membránjához való kötődése után juttatja be annak citoplazmájába. A bejuttatás 

mechanizmusa még ma sem tisztázott, elfogadott tény azonban, hogy ebben a T-sejtből származó perforin 

molekuláknak szerepe van. 
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A sejtbe került granzyme-B enzim iniciátor kaszpázként működik, aktiválja a prokaszpáz-7 és prokaszpáz-3 

enzimeket. A kaszpáz-3 olyan folyamatokat indít be, amelyek a sejtváz és a magszerkezet széteséséhez és a 

kromatin állomány fragmentációjához vezetnek (17. ábra). 

Egyes kísérleti adatok szerint a granzyme-B citoplazmatikus szubsztrátumai közé tartozhat a Bcl-2 fehérjecsalád 

egyik pro-apoptotikus tagja a Bid is (21. ábra). A hasított Bid (tBid, truncated Bid) a mitokondriális sejthalál 

útvonal aktiválásában vesz részt. Ahogy azt később látni fogjuk, ez megadja a kegyelemdöfést a célsejtnek, 

mivel a mitokondriumokból számos pro-apototikus fehérje kerül ki a citoplazmába, s ez rendkívüli módon 

felerősíti és visszafordíthatatlanná teszi a sejtpusztuláshoz vezető folyamatokat (erről l. „A külső és a belső 

halálszignál útvonal összekapcsolása” c. fejezetet). 

 

17. ábra A sejtbe került granzyme-B enzim iniciátor kaszpázként működik, aktiválja a prokaszpáz-7 és 

prokaszpáz-3 enzimeket. A kaszpáz-3 olyan folyamatokat indít be, amelyek a sejtváz és a magszerkezet 

széteséséhez és a kromatin állomány fragmentációjához vezetnek. Feltehetően szerepe van a Bid hasításában, 

így a mitokondriális sejthalál útvonal aktiválásában is. Az utóbbi eredményeként a mitokondriumból 

apoptotikus fehérjék szabadulnak ki a citoplazmába (az ábra közepén rózsaszín négyzetben látható IAP fehérje 

család tagjairól l. a 3.2.5.1. fejezetet) 

3.2.3. Az apoptózis sejten belüli stimulusok által kiváltott mitokondrium-függő 
útvonala 
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3.2.3.1. Az apoptoszóma 

Az apoptotikus kaszpáz-kaszkád másik, belső útvonalán az egyik inciátor kaszpáz a kaszpáz-9. Ennek 

aktiválása szintén egy nagy, több komponensű molekuláris komplexum, az úgynevezett apoptoszóma révén 

zajlik. Ez a komplexum a citoplazmában szerelődik össze, mégpedig egyrészt az apoptotikus stimulusok 

(oxidatív stressz, szubnekrotikus Ca2+ szint) hatására a mitokondriumokból felszabaduló citokróm-c, és a 

citoplazmában prekurzor formában jelenlévő Apaf-1 (apoptotic-enzyme activating factor), valamint pro-

kaszpáz-9 molekulákból. A komplexum kialakulásához ATP hidrolízisre és nukleotid cserére (ADP/ATP) is 

szükség van. Az apoptoszóma felépítését és funkcionális szerkezetét a 19. és 20. ábrák mutatják be. 

Az Apaf-1 molekula több fontos funkcionális régióval is rendelkezik. Az N-terminálisán található egy CARD 

interakciós domén, ahová bizonyos körülmények között hasonló régióval rendelkező iniciátor prokaszpáz 

(prokaszpáz-9) tud kötődni. A középső régióban egy nukleotid-kötő domén (NBD: nucleotide binding domain) 

helyezkedik el, ami ADP/ATP kötésre alkalmas, míg a C-terminális régiót egy hosszú, WD-40 repetitív 

szekvencia (WDR) alkotja (18. ábra) 

 

18. ábra Az Apaf-1 doménjei 

Az inaktív Apaf-1 igen zárt térszerkezetét legjobban egy saját farkába harapó kígyó hasonlattal lehet 

szemléltetni, ahol a C-terminális WD-40 repetitív régió által alkotott „állkapocs” fogva tartja az N-terminális 

CARD régióját, lehetetlenné téve ezzel a pro-kaszpáz-9 bekötését (autoinhibíció, 19. ábra). 

Ebből az inaktív állapotból csak apoptotikus stimulus hatására léphet ki az Apaf-1, mégpedig akkor, amikor az 

NBD régióhoz kötődő ATP-t elhidrolizálja. Ennek hatására az „állkapocs” szorítása lazul, s a 

mitokondriumokból kiszabaduló citokróm-c (ez egyben az apoptotikus jel) „felpeckeli” az „állkapcsot”. A 

folyamat során az Apaf-1 zárt konformációja teljesen átalakul, és egy ADP/ATP nukleotid-cserét követően 7 

darab Apaf-1–citokróm c–ATP egységből álló, sugaras szimmetriájú komplex alakul ki. Amennyiben nukleotid 

csere nem történik, a sugaras szimmetria nem alakul ki – ez esetben prokaszpáz molekulák bekötésére sincsen 

lehetőség (20. ábra). 
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19. ábra Az Apaf-1 aktiválódása és apoptoszómává szerveződése. A sárga mezőben látható molekulamodellek a 

18. ábrának megfelelően mutatják a tőlük balra látható konformációt 

Az aktív apoptoszómában a kaszpáz-toborzó CARD régió hozzáférhető, így lehetőség van a prokaszpáz-9 

molekulák bekötésére és aktiválódására. Ezzel kialakul a proteolitikusan aktív apoptoszóma (20. ábra). Az 

aktivált kaszpáz-9 molekulák (hasonlóan a kaszpáz-8-hoz, l. 14. ábra) limitált hasítással effektor prokaszpázokat 

aktiválnak. 
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20. ábra A prokaszpáz-9 apoptoszómába épülése és a proteolitikusan aktív komplex kialakulása 

3.2.3.2. A Bcl-2 fehérjecsalád 

A mitokondrium-közvetítette (belső) sejthalál útvonal kivitelezésében és szabályozásában alapvető szerepet 

töltenek be a Bcl-2 molekula család tagjai. 

Az erős evolúciós konzervativizmust mutató molekula család első tagját, a Bcl-2 fehérjét B-sejtes lymphomából 

izolálták, mint protoonkogént. A Bcl-2 molekulában összesen 4 különböző, jellegzetes, alpha-helix 

dominanciájú, konzervatív szekvencia található. 

A Bcl-2 molekulában összesen 4 különböző, jellegzetes, alpha-helix dominanciájú, konzervatív szekvencia 

található. A Bcl-2 fehérjecsaládba olyan molekulák tartoznak, amelyek rendelkeznek legalább egy ilyen, 

úgynevezett Bcl-2 homológia (BH-) doménnel. A szerkezeti homológia és az apoptózisban betöltött funkció 

alapján ma már több mint 20 fehérjét sorolunk ebbe a családba. A molekula család szerkezeti és funkcionális 

csoportosítása jól korrelál egymással (21. ábra). 
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21. ábra A Bcl-2 fehérjecsalád tagjainak szerkezeti és funkcionális felosztása (BH: Bcl-2 homológ domén, TM: 

transzmembrán domén) 

Az anti-apoptotikus hatású molekulák mutatják a legnagyobb szekvencia homológiát a Bcl-2 molekulával, 

mivel rendelkeznek valamennyi Bcl-2 homológia doménnel (BH1, BH2, BH3, BH4). Közös jellemzőjük 

továbbá, hogy a C-terminálisukon található egy hidrofób transzmembrán (TM) régió, amely nagymértékben 

meghatározza a sejten belüli lokalizációjukat (főként mitokondrium külső membrán, endoplazmatikus retikulum 

és sejtmag membrán). 

A pro-apoptotikus családtagok a Bcl-2 homológia doménjük száma alapján további két alcsoportba oszthatók. 

Ezek a BH1–3 régióval rendelkező úgynevezett BH-multidoménű fehérjék és a csak BH3 domént tartalmazó, 

úgynevezett „BH3 only” proteinek. A pro-apoptotikus Bcl-2 családtagok közül a multidoménnel rendelkezők 

mindegyikének van TM régiója, míg a „csak BH3” fehérjék közül csupán egyeseknek. 

3.2.3.3. A mitokondriumok morfológiája és hálózata 

A mitokondriumok alakjáról és szerkezetéről – elsősorban fixált szöveti- és sejtmintákon végzett morfológiai 

megfigyelések alapján – korábban alkotott képünket jelentősen módosították az elmúlt évek korszerű 

elektronmikroszkópos, immuncitokémiai, membrán fiziológiai és biokémiai vizsgálatai, valamint az in vivo 

megfigyelések céljára kifejlesztett mitokondriális marker, vitális fluoreszcens festékek (mitotracker) és 

fluoreszcens fúziós fehérje konstrukciók alkalmazása. 
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Már korábban is használtuk a sejt „mitokondrium rendszere” (mitochondrial system) szókapcsolatot, de az új 

ismeretek birtokában egyre gyakrabban találkozunk a szakirodalomban a mitokondriális hálózat 

(mitochondrial network) kifejezéssel. Való igaz – különösen a nagy metabolikus aktivitású, vagy erősen 

differenciált és polarizált sejtekre, mint például az izom- és idegsejtek –, hogy aktív működésük során a 

mitokondriumaik egy kiterjedt, elektromos és energetikai „kábelrendszerből” álló hálózatot alkotnak, amely 

nagyon szépen kirajzolódik ezen sejtekben a vitális mitotracker festés után (22.A ábra). 

Bizonyos körülmények között a hálózat fragmentálódik, s a tankönyvekből jól ismert bab alakú szemcsékre 

esik szét (22.B ábra). A mitokondriumok görög eredetű tudományos neve arra utal, hogy erre a morfológiai 

lehetőségre már a sejtszervecske leírói is felfigyeltek, hiszen a név a mitosz=fonál és a kondrosz=szemcse 

szavak összevonásából ered. 
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22. ábra Kiterjedt mitokondrium hálózat (A) és szétesett hálózat egyedi mitokondriumokkal apoptotikus sejtben 

(B) ugyanazon a nagyításon. (A mitokondriumokat mitotrackerrel jelöltük, ami egy vitális, mitokondrium-

specifikus fluoreszcens festék. A csillagok a sejtmagot jelzik, amely az apoptotikus sejtben (B panel) 

zsugorodott; a nyíl egy rendkívül zsugorodott sejtre, vagy apoptotikus testre mutat.) 

3.2.3.4. A mitokondriumok fúziója és osztódása 
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A hálózatos és a „szemcsés” formák fiziológiás körülmények között dinamikus egyensúlyban vannak 

egymással. A molekuláris sejtbiológiai kutatási módszerek fejlődésével fény derült a mitokondriumok fúziójáért 

és a fonalak fragmentálódásáért felelős molekuláris szereplőkre is. Ezeket, és a fúzió és lefűződéses szétválás 

(„osztódás”) mikéntjét a 23. és a 24. ábra mutatja be. 

A fúzióban kulcsszerepet játszó fehérjék a mitofuzinok (mitofusin, Mfn1/2). Transzmembrán (TM) régióik 

segítségével a mitokondrium külső membránjában rögzülnek, s alkothatnak homo- és heterodimereket egyaránt. 

A fúzió alkalmával a két egymáshoz megfelelő közelségbe került mitokondrium felszínén „egymással szemben 

állva” úgynevezett HR (heptad repeat) régióik révén kapcsolódnak össze (23.A ábra). A HR domének helikális 

szerkezetűek, s egymás mellé rendeződve képesek arra, hogy a mitofuzin GTP-áz doménjének 

közreműködésével (GTP hidrolízis) felszabaduló energiát a membránok közelítésére fordítsák. A folyamatot itt 

nem részletezzük, arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a kettős membránnal határolt mitokondriumok 

fúziója szükségképpen kétlépéses folyamat, hiszen a külső membránok után a belsőknek is egyesülniük kell 

(23.B ábra). 

Bizonyosnak látszik, hogy léteznek olyan fehérjék, amelyek a két membrán közötti kapcsolat kialakításában 

vesznek részt. Ilyen a dynamin2 homológ Opa (optic atrophy), amelynek proteolítikus hasításával egy hosszabb, 

a belső membránhoz kötött, és egy rövidebb, az intermembrán térben mozgó formáját azonosították. Hogy ezek 

milyen módon alakítanak ki kapcsolatot a külső membránnal, esetleg az itt horgonyzó mitofuzin molekulákkal, 

az ma még nem kellőképpen tisztázott. 

 

                                                           
2A dynamin endoszómális vezikulák sejtmembránról történő lefűzésében játszik szerepet. 
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23. ábra Mitokondrium fúzió: a folyamatban résztvevő molekulák szerkezete (A) és a külső membránok 

fúziójának kezdeti lépése. Az ábrán jeleztük, hogy a belső membrán krisztáinak terét kriszta-kapcsoló struktúrák 

zárják le, amelyeknek egyik tagja az Opa1 fehérje hosszú és rövid formája által alkotott komplex (Mfn, OPA, 

HR, TM jelentését l. a szövegben, Pro: prolin gazdag domén, MTS: mitokondriális transzport szekvencia, Spl: 

alternatív mRNS-illesztésű domén, GED: GTP-áz effektor domén) 

Az egyedi mitokondriumok olyan fonalas hálózatot hoznak létre, amelyben „individualitásuk” megszűnik. A 

hálózathoz folyamatosan csatlakoznak új tagok, s arról szintén folyamatosan le is válnak ismét egyedivé váló 

mitokondriumok. A fúzió mellett a dinamikus átépülést a rendszer fragmentálódása, régebbi felfogásban a 

mitokondriumok osztódása biztosítja, amely lényegében lefűződés, feldarabolódás. 

A lefűződésben két központi szerepet játszó molekulát azonosítottak. A Fis1 (fission) protein transzmembrán 

(TM) doménje révén a mitokondrium felszínén rögzül. N-terminálisán két TPR (tetratricopeptide repeate) 

régiót hordoz, amelynek abban van szerepe, hogy a citoplazmából magához kösse a Drp1 (dynamin related 

protein 1) fehérjét. A Drp olyan nagyméretű GTP-áz, amely a dynaminhoz hasonló szerkezettel és funkcióval 

rendelkezik (24.A ábra). (A dynamin endoszómális vezikulák sejtmembránról történő lefűzésében játszik 

szerepet.) 

A Drp1 citoplazmatikus fehérje, amely képes a mitokondrium felszínéhez kötődni, s úgy tűnik, hogy az élesztő 

sejtekkel szemben az emlős sejteknek ehhez nincsen szükségük adaptor, közvetítő fehérjékre: a Fis és a Drp1 

egymáshoz kötődése közvetlen. A Drp mitokondriumhoz szállításában a sejtváz játszik szerepet (24.B–C ábrák). 

A Fis1-Drp1 komplexek a mitokondriumon megjelenő kezdeti befűződés mentén sorakoznak fel úgy, hogy 

egy, a mitokondriumot átölelő gyűrűt képeznek, amely egyre szorosabbra húzódik, míg végül lefűz egy 

mitokondriumot a hálózatról (24.C–E ábrák). Annak mechanizmusa, hogy a belső membrán hogyan követi a 

külső membránban zajló eseményeket, s hogy az emlős sejtekben mi biztosítja ketté fűződését, kevés 

ismeretünk van. A folyamat egyik lehetséges résztvevője a fent említett Opa1, amely mint írtuk, szintén 

dynamin homológ. 
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24. ábra Mitokondrium lefűződése (osztódása) vázlatosan: a folyamatban kulcsszerepet játszó Drp1 és Fis1 

szerkezete (A) és az osztódás folyamata (B–E). B: a Drp1 a sejtváz közvetítésével jut a mitokondrium 

felszínéhez; C: megjelenik a kezdeti befűződés és a Drp1 molekulák hozzákötődnek a Fis1-hez; D: a Drp1–Fis1 

komplexek a befűződés mentén sorakoznak fel; E: a mitokondrium kettéfűződik, a Drp1–Fis1 komplexek 

szétesnek. A rajzon azt nem jeleztük, hogy itt nem egy mitokondrium kettéfűződéséről, hanem egy 

mitokondrium hálózatról történő lefűződéséről van szó (C: centrális, V: variábilis, GED: GTP-áz effektor 

domén, TPR: tetratricopeptide repeate, Drp1, Fis1: l. szöveg) 

A mitokondriumok szerkezetének és működésének minél alaposabb felderítését célzó finom ultrastruktúrális és 

membránpotenciál vizsgálatok egy másik érdekes (mint kiderült, funkcionálisan is fontos) morfológiai tényre 

hívták fel a figyelmet. 

A mitokondrium külső membránja és a belső membrán közötti intermembrán tér, valamint a belső membrán 

által határolt mátrix téren kívül, a krisztáknak az intermembrán tértől való reverzibilis lehatárolódásával 

kialakulhat egy harmadik, úgynevezett interkrisztális tér is. A kriszták lemezeinek a külső membrán felöli 

szélét kriszta-kapcsoló struktúrák (crista junction) kötik össze egymással, amelyeknek a pontos szerkezete 

még nem ismert. Az egyik molekuláris komponensét azonban egyértelműen azonosították, s ez érdekes módon a 

mitokondrium hálózat dinamikus átrendeződésének egyik ismert szereplője, az Opa1 (23. ábra). 

3.2.3.5. A mitokondrium és az apoptotikus szignálok 
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Az apoptózis morfológiájával alaposabban foglalkozó kutatók érdekes megfigyelése volt az, hogy azokban a 

sejtekben, amelyekről kiderült, hogy később apoptózissal pusztulnak el, a tipikus apoptotikus morfológiai 

bélyegek megjelenése előtt jelentősen megnő a mitokondriumok száma. Ezt a jelenséget azzal próbálták 

magyarázni, hogy a sejt a fokozódó stresszre erőteljes és valódi mitokondrium osztódással reagál, megnövelve 

ezzel a védekezéshez szükséges energiatermelő kapacitását. Ma már tudjuk, hogy a számbeli növekedés 

valójában inkább a mitokondriális hálózatot alkotó fonalas mitokondriumok kicsi „szemcsékké” történő 

fragmentálódásának a következménye. 

Az apoptotikus pusztulás sorsára jutott sejt mitokondriális állományának relatív citoplazmatikus térfogataránya 

azonban nem növekszik; sőt, a folyamat előre haladtával – a mitokondriumok zsugorodása és a sérült, 

„védtelen”, kisméretű mitokondriumok szelektív autofágiája (mitofágia) miatt – jelentősen csökken. (Többek 

között ez a magyarázata az apoptózis során fellépő fokozott energiahiánynak.) 

Ma már azt is tudjuk, hogy egy kedvező fiziológiás körülmények között működő sejt esetében az ép 

mitokondriumokban a kriszta-kapcsoló struktúrák zártak és a belső membrán külső felszínéhez kötődő 

citokróm c molekulák nagy része az interkrisztális térben található (25. ábra). A kriszta-kapcsoló struktúrák zárt 

és nyitott állapota is dinamikusan változhat, és ez szoros összefüggésben áll a mitokondriális hálózat 

fragmentációjával. 

Már a fenti, elsősorban morfológiai vizsgálatokból származó megfigyelések alapján egyre izgalmasabbá vált az 

a tudományos felvetés, hogy a mitokondriumok nem csak a földi élet oxidatív környezetéhez alkalmazkodott 

eukarióta sejtek életjelenségeihez szükséges energia előállításáért felelősek, hanem kulcsszerepet játszanak 

„befogadó gazdájuk” kivégzésében is. 

A legújabb kísérletes kutatások egyre meggyőzőbb molekuláris sejtbiológiai bizonyítékokat szolgáltatnak arra, 

hogy az aktív sejthalál apoptotikus típusában, annak kaszpáz-függő és kaszpáz-független útvonalaiban egyaránt 

(l. következő fejezet), a mitokondriumok szerepe szó szerint (sejt)sorsdöntő! 

Az intracelluláris sejthalál stimulusok nagy része a kiterjedt mitokondriális hálózat membránján gyűlik össze. 

A hosszú, fonalas és a kicsi, lefűződött mitokondriumok dinamikus egyensúlya megbomlik és eltolódik a 

fragmentáció irányába (22. ábra). Ezzel egyrészt megnő a károsító hatásnak kitett membrán felület, másrészt a 

kicsi, egyedi mitokondriumok sokkal kiszolgáltatottabbak és védtelenebbek a károsító stimulusokkal szemben, 

mint maga a hálózat. 

A mitokondriális külső membrán mindenkori állapotáért, intaktságáért, áteresztőképességének változásáért a 

már korábban megismert Bcl-2 molekula család transzmembrán régióval is rendelkező anti- és pro-apoptotikus 

tagjai a felelősek (21. ábra). Nem lehet véletlen tehát az, hogy a mitokondrium fúzióban és lefűződéses 

szétválásban kulcsszerepet játszó molekulákon (Mfn1/2, Opa1, Fis1, Drp1) kívül a hálózat stabilitásában, illetve 

annak felbomlásában ezen fehérjecsalád tagjait is megtaláljuk (25. ábra). 

A mitokondriális külső membrán mindenkori állapotáért, intaktságáért, áteresztőképességének változásáért a 

már korábban megismert Bcl-2 molekula család transzmembrán régióval is rendelkező anti- és pro-apoptotikus 

tagjai a felelősek (21. ábra). Nem lehet véletlen tehát az, hogy a mitokondrium fúzióban és lefűződéses 

szétválásban kulcsszerepet játszó molekulákon (Mfn1/2, Opa1, Fis1, Drp1) kívül a hálózat stabilitásában, illetve 

annak felbomlásában ezen fehérje család tagjait is megtaláljuk (25. ábra). A mitokondriális hálózat viszonylag 

gyors és irreverzibilis szétesése azonban „csak” szükséges, de nem elégséges feltétele a mitokondriális sejthalál 

útvonalak felpörgésének. 

A mitokondriumok számos olyan fehérjét „őriznek” intramembrán terükben, amelyek az egészséges sejtben 

hasznos funkciót töltenek be, a citoplazmába kijutva azonban apoptogén (apoptózist indukáló) hatásúak. A sejt 

élete szempontjából tehát alapvető fontosságú az, hogy ezek a molekulák ne kerülhessenek ki a citoplazmába. 

Közülük csak a legfontosabbakat említve ide tartozik a citokróm c, az AIF, az endonukleáz G, a Smac és az 

Omi, amelyek a rendeltetési helyükként szolgáló mitokondrium „fogságából” kijutva – a sejthalál előidézése 

érdekében – átfogó hadműveletekbe kezdenek (hatásukról a következő fejezetben lesz szó). Az apoptózis 

mitokondriális útvonalának kezdő lépése, azaz a mitokondriális hálózat gyors és irreverzibilis szétesése után az 

igazi, lényegi kérdés tehát az, hogy ezek az apoptogén molekulák hogyan jutnak ki a citoplazmába. 

A mitokondrium terének citoplazmától való elszigeteltségét a külső membrán épsége biztosítja. Erre a Bcl-2 

fehérje család anti-apoptotikus tagjai „vigyáznak”. A névadó Bcl-2 és a Bcl-XL homodimer formában vannak itt 

jelen, de arra is képesek, hogy heterodimereket alkossanak a család olyan pro-apoptotikus tagjaival, amelyek 

transzmembrán doménnel is rendelkeznek, így szintén membránkötöttek – ilyen például a Bak (l. 21. ábra). 
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Amíg az anti- és a multidoménű pro-apoptotikus Bcl fehérjék egyensúlya megfelelő, a pro-apoptotikus 

proteinek nem áll(hat)nak össze homodimerekké, s nem fejthetik ki hatásukat (25.A ábra). 

Amint ez az egyensúly valamilyen okból kifolyólag megbomlik, s a homodimerizációra lehetőség nyílik, a külső 

membrán integritása megszűnik, mivel rajta olyan pórusok nyílnak, amelyek a fent említett apoptogén fehérjék 

kijutását lehetővé teszik. Az átrendeződést olyan pro-apoptotikus Bcl-2 család tagok indukálják, amelyek a 

citoplazmából „érkeznek”. Ezek a „csak BH3” doménnel rendelkező fehérjék (l. 21. ábra) kétféle módon 

fejthetik ki hatásukat. Egyesek hozzákötődnek az anti-apoptotikus fehérjékhez, ezzel kivonják őket a pro-

apoptotikus társakkal alkotott heterodimerből, aminek következtében azok homodimereket alkothatnak. A másik 

lehetőség az az, hogy a „csak BH3” doménnel rendelkező fehérje egy másik, multidoménű pro-apoptotikus 

családtaghoz kötődik, s megváltoztatva annak konformációját, képessé teszi azt a mitokondriális membránhoz 

való kötődésre. Ezzel tulajdonképpen elbillenti az egyensúlyt a pro-apoptotikus fehérjék javára, aminek az lesz a 

következménye, hogy a fölénybe került pro-apoptotikus molekulák egyre nagyobb számú homodimert 

képezhetnek (25. ábra). 

A Bid egy olyan „csak BH3” doménnel rendelkező Bcl családtag, aminek csonkolt formája (tBid) egyrészt 

képes a Bcl-2 megkötésére (ezzel elvonja azt a Bcl-2–Bak heterodimerből), másrészt pedig a Bax 

konformációjának oly módon történő átrendezésére, hogy az képes legyen a mitokondrium membránba 

inzertálódni (25.B ábra). (Hasonlóan kettős hatású a Bim és a Puma.) 
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25. ábra A mitokondrium külső membránjában lokalizálódó fehérjék és az apoptitikus szignálok hatása a Bcl-2 

fehérje család tagjai által képzett homo- és heterodimerek egyensúlyára, valamint a membránpórusok (PTP) 

kialakulására (részletes magyarázat a szövegben) 

A proapototikus homodimerek nagyszámú megjelenése a mitokondrium membránjának permeabilitását 

drasztikusan megváltoztatja: a membránon permeabilitási tranzíciós pórusok (PTP) más néven MOMP 

(mitochondrial outer membrane pore) nyílnak, amelyeken keresztül az apoptogén faktorok kijutnak a 

citoplazmába. Az, hogy e pórusokat pontosan milyen fehérjék és milyen összetételben alkotják, még nem 

ismert. Elképzelhető, hogy azokat maguk a pro-apoptotikus Bcl-2 fehérjék képezik, de arra is vannak adatok, 

hogy csak hozzájárulnak e pórusok nyitásához (25.B ábra). 

A mitokondriális fragmentáció és a külső membránban zajló események hatással vannak a belső membrán 

stabilitására is: a kriszta-kapcsoló struktúrák felbomlanak, ezért az interkrisztális térből nagy mennyiségű 

citokróm c áramlik az intermembrán térbe, ami onnan a megnyílt pórusokon keresztül kijut a citoplazmába (26. 

ábra). Hasonló módon történhet az AIF, az endonukleáz G, a IAP-gátló Smac (l. „A IAP fehérjecsalád” c. 

fejezet ) és Omi kijutása is. 

 

26. ábra. A kriszta-kapcsoló struktúrák felbomlása és a citokróm c (cit-c) mitokondriumból történő 

kiáramlásának mechanizmusa (magyarázat a szövegben) (rövidítéseket l. a szövegben, Bik: „csak BH3” fehérje, 

l. 21. ábra) 
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Az apoptózis mitokondriális útvonalát indukáló stimulusok valamennyien a Bcl-2 család „csak BH3” tagjainak 

közvetítésével fejtik ki hatásukat. Ezen BH3 fehérjék aktiválása különböző módon történik, többnyire 

poszttranszlációs módosítással (Bad, Bim: defoszforláció, Bid: részleges proteolízis) vagy az expressziójuk 

közvetlen fokozásával (Noxa, Puma, HRK: harakiri Bcl-2 interactiv protein). Ezektől eltérő módon a Bim, 

amely egy mikrotubulus vázhoz kötött fehérje, a sejtváz dezintegrációja következtében kerülhet kapcsolatba a 

mitokondriummal (27. ábra). 

 

27. ábra. Az apoptózis mitokondriális útvonalát beindító „csak BH3” fehérjék aktiválásának módjai a 

transzlokáció, a foszforiláció, a limitált proteolízis és az expresszió fokozása 

3.2.3.6. A mitokondriális sejthalál kaszpáz-függő és kaszpáz-független útvonala 

A mitokondriális sejthalál kaszpáz függő mechanizmusa a mitokondriumokból nagymennyiségben 

kiszabaduló citokróm c közvetítésével aktiválódik. A citokróm c a citoplazmában inaktív formában lévő Apaf-1 

fehérjéhez kötődve iniciálja az apoptoszóma összeszerelődését (l. 19. ábra), ezen keresztül a prokaszpáz-9 

iniciátor kaszpáz és effektor kaszpázok aktiválódását. 

Az apoptózist kiváltó stimulusok a főcsapást jelentő kaszpáz-kaszkádokon kívül más molekuláris komponensek 

révén is hozzájárulhatnak azonban a sejt aktív elhalásához. 

A mitokondriális membrán permeabilizálódása következményeként a mitokondriumokból nem csak a 

kaszpáz aktivációban szerepet játszó citokróm-c jut ki a citoplazmába, hanem más fehérjék is, mint például az 

AIF (apoptosis-inducing factor) és az endonukleáz G (28. ábra). 

Az AIF egy oxido-reduktáz funkciójú flavoprotein, amely normális körülmények között a mitokondriális 

intermembrán térben található. Miután azonban a mitokondriális lokalizációs szignálon (MLS) kívül magi 

(nukleáris) lokalizációs szekvenciája (NLS) is van, nem meglepő, hogy a citoplazmába kerülve onnan a 

sejtmagba transzlokákódik. 

Az AIF a sejtmagban a ciklofilin-A-val molekuláris komplexeket, úgynevezett degradoszómákat képezve részt 

vesz a DNS fragmentálásában. Az endonukleáz G a sejtmagba jutva hasonló szerepet játszik (28. ábra). 

A mitokondriumokból kijutó Omi/HtrA2 (high temperature-requirement protein A2) nem csak a IAP-ok 

gátlását végzi (28. ábra), hanem szerin proteáz aktivitása révén maga is képes pro-apoptotikus fehérjék limitált 

proteolízissel történő aktiválására. 

A citoplazmatikus Ca2+ koncentráció pro-apoptotikus szintre emelkedése olyan Ca2+-függő molekulákat 

aktiválhat, amelyeknek fontos szerepe lehet az apoptózisban. Az intracelluláris Ca2+-szint emelkedés 

elsősorban az endoplazmatikus retikulumot (ER) ért stressz következménye (l. 15. és 17. ábra). 

Ezek a folyamatok azonban nem tekinthetők egyértelműen kaszpáz függetlennek. A szerin proteáz Ca2+-függő 

kalpainok ugyanis közvetlenül aktiválhatnak effektor kaszpázokat, míg a kalcineurin foszfatázként a pro-

apoptotikus Bad fehérjét (Bcl család, „csak BH3) defoszforilálja és aktiválja. Ez utóbbi viszont mitokondriális 

közvetítéssel zajló kaszpáz aktivációhoz vezet (27. ábra). 



 Az apoptózis molekuláris 

mechanizmusa (László Lajos) 
 

 444  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

28. ábra. A mitokondriális sejthalál kaszpáz-függő és kaszpáz-független útvonalainak összefonódása: az előbbit 

fekete, az utóbbit szürke nyilak és feliratok jelzik (a magyarázatot l. a szövegben) (cit-c: citokróm c, ER: 

endoplazmatikus retikulum, ROS: reaktív oxidatív szabadgyök , a többi rövidítést a szöveg tartalmazza) 

3.2.4. A külső és a belső halálszignál útvonal összekapcsolása 

Amint látjuk, a sejt többnyire a külső és belső kényszerítő körülményeknek – a továbbiakban már elviselhetetlen 

és a környező sejteket is veszélyeztető – hatására szánja rá magát az önpusztító lépésre. A „visszavonhatatlan 

döntés” meghozatala után az egész folyamat óramű pontossággal, a fogaskerekek tökéletes illeszkedésével 

zajlik. A rendszerbe a „véletlen menekvés” esélyének minimalizálása érdekében számos kapcsoló és jelerősítő 

(amplifikáló) útvonal van beépítve. Ennek egyik szép példája a külső (extrinsic), halál receptorról induló 

apoptotikus útvonal és a belső (intrinsic), mitokondriális útvonal összekapcsolása az exekuciót végző effektor 

kaszpázok megfelelő mértékű aktiválása érdekében. 

A folyamatban a jelkapcsoló molekula szerepét egy „csak BH3” fehérje, a Bid tölti be, aminek a 

citoplazmában található inaktív formáját proteolítikus hasítással lehet aktiválni. A Bid csonkolására több olyan 

enzim is képes, amelyek fontos szerepet töltenek be az apoptózis mechanizmusában, így a Ca2+-függő kalpain 

(l. 28. ábra), a granzyme-B (17. ábra) és két iniciátor kaszpáz, a kaszpáz-2 és -8 (12. ábra). 

Amennyiben a prokaszpáz-8 DISC-hez kötött aktiválása során nem keletkezik elegendő mennyiségű aktív 

kaszpáz-8 molekula az effektor kaszpázok közvetlen aktiválásához, a kaszpáz-8 a Bid-et hasítja. A csonkolt 

Bid (tBid), mint aktív „BH3 only” protein az anti-apoptotikus Bcl-2-t és a Bcl-XL-t gátolva, illetve a pro-

apoptotikus Bax és Bak molekulák homodimerizációját ösztönözve, serkenti a citokróm c molekulák 

mitokondriumból citoplazmába irányuló kiáramlását. Itt ennek hatására a már korábban leírt prokaszpáz-9 és 

Apaf-1 molekulákból aktív apoptoszómák szerveződnek (19. ábra), amelyek felsokszorozzák az aktív iniciátor 

kaszpázok mennyiségét, és a folyamat így tovább gördülhet egészen a sejt teljes megsemmisüléséig. 



 Az apoptózis molekuláris 

mechanizmusa (László Lajos) 
 

 445  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

29. ábra. A Bid szerepe a külső és belső halálszignálok által aktivált útvonalak összekapcsolásában, a 

„jelerősítésben”: a halál receptorhoz adaptor fehérjével kötődő prokaszpáz-8 aktiválódás után nem csak effektor 

kaszpázt képes aktiválni, hanem elhasítja a Bid-et is. A csonkolt Bid (tBid) a mitokondrium membránjához 

kötődve (l. 26. ábra) hozzájárul a citokróm c (cit-c) citoplazmába történő kiáramlásához, ezzel az apoptoszóma 

aktiválásához, végső soron a kaszpáz rendszer működésének felerősítéséhez 

3.2.5. Az apoptózis szabályozása 

3.2.5.1. A IAP fehérjecsalád 

A IAP (inhibitors of apoptotic proteins) fehérje család első tagját (OpIAP) bakulovírusból izolálták, mint olyan 

fehérjét, amelynek az a szerepe, hogy meggátolja a gazdasejt önpusztító védelmi reakcióját, s minél hosszabb 

ideig biztosítsa a vírus teljes replikációját. A későbbiekben a gerinctelenektől az emlősökig számos olyan 

molekulát fedeztek fel, amelyek funkció és szerkezeti hasonlóság alapján is egy csoportba sorolhatók az OpIAP 

molekulával. 

Valamennyiük szerkezetében közös, hogy rendelkeznek legalább egy, úgynevezett BIR (baculovirus IAP-

repeat) régióval és egy RING (really interesting new gene)-finger vagy UBC (ubiquitin conjugating) doménnel 

(30. ábra). 
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30. ábra. A IAP fehérjecsalád tagjainak szerkezete (BIR, RING, UBC rövidítések jelentését l. a szövegben) 

A BIR domének valódi enzim-gátló tulajdonsággal rendelkeznek, és a már aktivált iniciátor és effektor 

kaszpázok működését blokkolják (31. ábra). A RING-finger és UBC régiók révén a IAP-ok ubikvitin-ligázként 

(E3, az ubikvitin konjugáló enzimsor utolsó tagja) poli-ubikvitin lánccal specifikusan megjelölve a zimogén és 

aktív kaszpázokat, azokat proteaszómális lebontásra ítélik. Mindkét mechanizmus alapvetően anti-apoptotikus 

hatású, de míg az előbbi (BIR domének működése) többnyire reverzibilis, az utóbbi (poli-ubikvitináció) 

visszafordíthatatlan (32. ábra). 

Egyes emlős IAP-okon (cIAP1, 2) zimogén kaszpáz rekrutáló (CARD) régió is található, amely révén a hasonló 

prodoménű iniciátor prokaszpázokhoz (kaszpáz-2, -9) kötve meggátolják azok aktivációját (31. ábra). 

Elmondható tehát, hogy a IAP-családba tartozó fehérjék valamennyi kaszpáz-függő sejthalál útvonalat képesek 

gátolni. 

 

31. ábra. A IAP család reprezentatív tagjai és azok funkcionális régiói: a BIR domének enzimgátlók, a CARD 

régiók iniciátor prokaszpáz toborzók (az ábra alján szereplő DIAP Drosophila IAP) 
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A IAP-ok ubikvitin-ligáz aktivitása alapján azonban az is lehetséges, hogy egymást poli-ubikvitinálják, és így az 

ubikvitin-proteaszóma rendszer révén szabályozzák saját koncentrációjukat, szabad utat adva ezzel az apoptózis 

folyamatának (32. ábra). 

 

A IAP fehérjék sokirányú lehetőségei az apoptotikus sejthalál szabályozásában (a magyarázatot a szöveg 

tartalmazza) 

Egy sejt nyugalmi, „építkező” állapotára – többek között – az jellemző, hogy a citoplazmában a IAP család 

tagjai „féken tartják” a kaszpázokat. Amíg a sejtet csak szub-apoptotikus stressz-hatások érik, ez az egyensúly 

fenn is marad. 

Amint azonban olyan mértékű stressz éri a sejtet, ami aktiválni képes a mitokondriális (intrinsic) sejthalál 

útvonalat, a sérült mitokondriumokból kiáramló Smac/DIABLO (second mitochondria-derived activator of 

caspases/direct IAP-binding with low pI) és Omi/HtrA2 az evolúciósan konzervatív IAP-kötő régióik révén 

(33. ábra) gátolni tudják a IAP-ok működését (28. ábra). Ez a kaszpázok „gátlástalan” tobzódásához vezet, s a 

sejt, mint egy fékevesztett jármű a lejtőn, egyre gyorsuló sebességgel rohan a megsemmisülésbe. 
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33. ábra. Különböző, főként apoptózist stimuláló fehérjék IAP-kötő régiójának evolúciós konzervativizmusa: a 

nyolc tagból álló tetrapeptid motívumban (A-(V/T/I)-(P/A)-(F/Y/I/V)) zöld és sárga színnel a konzervatív 

aminosavakat jelöltük. Az ecetmuslicában egy további kötőhely is van, amely kékkel jelzett 

3.2.5.2. A p53 és az ubiquitin-proteaszóma rendszer szerepe 

A sejt genetikai állományát alkotó DNS molekulák a transzkripciós és a transzlációs útvonal révén központi 

szerepet töltenek be a sejt élettani folyamatainak irányításában, valamint az információk utódsejtekbe történő 

átadásában. A DNS károsodás tehát súlyos zavart okozhat a sejt egyedi működésében, ami végső esetben a sejt 

pusztulásához vezet. Ugyanakkor a sejt szabályozatlan és korlátlan osztódásához vezető úgynevezett malignus 

(rosszindulatú) transzformáció az egész szervezetet veszélyezteti. 

Ezért nélkülözhetetlen a sejt DNS állományának szigorú védelme, szükség esetén károsodásainak helyreállítása 

(reparációja), végszükségben (a DNS visszafordíthatatlan károsodásakor) pedig a sejt „öngyilkossága”, azaz a 

halálba menekülés, az apoptózis. Érdekes módon a DNS károsodás olyan jelátviteli módokat aktivál, 

amelyeknek fő komponensei kinázok (pl. a PI3K–Akt útvonal). A biztonsági őr szerepét betöltő p53 fehérje az 

a transzkripciós faktor, amelynek aktivációja ezen kinázok által közvetített foszforiláció révén zajlik (34. ábra, 

I. táblázat). Az aktivált p53 számtalan, az apoptózisban kulcsszerepet játszó fehérje génjének átíródását 

szabályozza. Azon aminosavak (Ser), amelyeknek foszforilációja az aktív önmegsemmisítés stimulálását 

eredményezik, jellemzően a p53 molekula N-terminálisán helyezkednek el. 
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34. ábra. A p53 molekula szerkezete: az apoptózisban szerepet játszó foszforilációs helyek jellemzően az N-

terminálison elhelyezkedő szerinek (ATM: ataxia talengiectasia mutated, ATR: ataxia talengiectasia and Rad3 

related protein, JNK: c-JUN N-terminális kináz, MAPKAPK2: mitogén aktivált protein kináz-aktivált protein 

kináz 2, TAD: , transactivation domain, SH3: Src homology 3-like domain, NLS: magi lokalizációs szignál, 

NES: magi export szignál, TET: tetramerizációs domén, REG: C-terminális regulátor domén) 

I. táblázat A p53 apoptotikus kimenettel járó foszforilációi (az enzimnevek rövidítéseinek jelentését l. a 34. 

ábra aláírásában) 

 

A p53 elsősorban az apoptózis mitokondrium-függő útvonalának serkentésén keresztül fejti ki hatását. 

Egyrészt a Bcl-2 molekula család anti-apoptotikus tagjainak (Bcl-2, Bcl-XL) az expresszióját gátolja, ezáltal a 

mitokondriumokat kiszolgáltatottá teszi az apoptotikus hatásoknak. Másrészt az aktív (programozott) sejthalál 

kivitelezésében (Apaf1, Fas, Bax) vagy annak ösztönzésében (Bid, Noxa, Puma) résztvevő molekulák 

expresszióját stimulálja (37. ábra). 

Az aktív p53 képes beindítani - egy, az apoptoszómához hasonló alapon szerveződő komplex, az úgynevezett 

PIDDoszóma (PIDDosome) összeszerelődésén keresztül - egy kaszpáz aktivációs sejthalál útvonalat is. Ennek a 

komplexnek a centrális molekulája a PIDD (p53-induced protein with death domain), amelynek expresszióját a 

p53 fokozza. A PIDD (a halál receptorokhoz hasonlóan, l. Fas) C-terminálisán (PIDD-CC) egy DD (death 

domén) szekvenciát hordoz, amely fehérje-fehérje kölcsönhatást alakíthat ki más DD részletet tartalmazó 

molekulával (35. ábra). 

Az aktivált PIDD a citoplazmában lévő RAIDD (RIP-associated ICH-1/CAD-3 homologous protein with a 

death domain) adaptor fehérjét köti, mégpedig annak halál doménjén (DD) keresztül (35. ábra). Mivel a RAID 

N-terminálisa egy CARD domént hordoz, az adaptor fehérje prokaszpáz molekulákat képes toborozni a 

komplexbe. 
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A PIDDoszómába beépülő zimogén kaszpáz a prokaszpáz-9-hez hasonló szerkezetű prokaszpáz-2, amely 

szintén iniciátor kaszpáz (12. és 36. ábra). 

 

35. ábra. 

A PIDDoszóma kialakításában résztvevő fehérjék szerkezete. A PIDD proteolitikus hasítással egy N- és egy C-

terminálist tartalmazó részre (PIDD-N és PIDD-C) bontható. A PIDD-CC az utóbbi további emésztésével 

kapható végdarabja, amely a halál domént tartalmazza (LRR: hét tandem leucin gazdag ismétlődés, Zu5: fehérje 

interakciós domén, CARD: caspase recruitment domain, p20: az aktív kaszpáz nagy alegysége, p10: az aktív 

kaszpáz kis alegysége, PIDD, RAIDD: l. szövegben) 
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36. ábra. A PIDDoszóma szerkezete: a komplex hét kaszpáz-2 molekulát tartalmaz (a rövidítések jelentését l. a 

szövegben) 

Az aktív kaszpáz-2 közvetlenül részt vesz effektor prokaszpázok (prokaszpáz-3, -6, -7) proteolitikus 

aktiválásában és/vagy – a kaszpáz-8-hoz hasonlóan – csonkolja a Bid-et, és „felerősíti” a mitokondriális 

(belső) sejthalál útvonalat (21. és 29. ábra) 

Öszefoglalva: a p53 aktivációja esetében nagyon igaz az a mondás, miszerint „minden út Rómába” – azaz a sejt 

aktív önpusztításához – „vezet” (37. ábra). 
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37. ábra. A p53 fehérje központi szerepe az apoptózisban (az ábra csak a legfontosabb útvonalakat mutatja; a 

részleteket l. a szövegben) 

A leírtak alapján nem véletlen, hogy az immortalizált sejtek létrehozásának egy közkedvelt eszköze a p53 gén 

kiütése (p53 knockout). 

3.2.6. Az apoptotikus „sejthullák” eltakarítása 

Az apoptotikus sejthalál esetében a „sejthullák” eltakarítása csakúgy, mint maga a sejthalál folyamata, 

szabályozott folyamat. Előkészítését maga a pusztuló sejt kezdeményezi. Az apoptotikus sejt kemotaktikus 

„találj meg” szignálokat bocsát ki (lizofoszfatidil-kolin, LPC), amelyek fagocitotikus aktivitással rendelkező 

sejteket (pl. szöveti makrofágok, monociták) vonzanak a közelébe. (38.A ábra). (Ezek hiányában azonban a 

környező szöveti sejtek is képesek a sejtmaradványok bekebelezésére.) 

Az apoptózis egyik korai velejárója, hogy a sejtmembrán külső felszínének molekuláris mintázata megváltozik. 

Ez a későbbiekben úgynevezett „egyél meg” szignálként szolgál majd. Ennek az apoptotikus membrán-

mintázatnak a kialakításában szerepe van egyes fehérjék glikozilációs mintázatváltozásának, eredetileg belső 

membránrétegben elhelyezkedő membrán komponensek külső rétegben, azaz a sejtfelszínen való 

megjelenésének (pl. foszfatidil-szerin). 

A fenti sejtfelszíni szignálokat a fagocita sejtek specifikus receptorai ismerik fel (pl. foszfatidil-szerin, 

integrin és intracelluláris adhéziós molekula receptorok, 38.B ábra). A megfelelő receptor-ligandum kötések 

kialakulása a fagocitáló sejt sejtváz rendszerének átrendeződésével megteremti a lehetőséget a sejtmaradvány és 

az apoptotikus testek teljes bekebelezésére (38.C ábra). A környező sejtek és az egész szervezet számára 

rendkívül fontos, hogy sem az apoptotikus sejthalál, sem pedig az ennek végeredményeként megjelenő 

sejtmaradványok eltakarítása nem vált ki gyulladásos immunreakciót, hiszen a pusztuló sejt citoplazmatikus 

komponensei mindvégig ép membránnal körülvett térben vannak, s a „temetést végző” fagocitáló sejt 

gyulladásgátló szignálokat is kibocsát a környezetébe (38.D ábra). 
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38. ábra. Az apoptotikus „sejthullák” eltakarítása: a pusztuló sejtből olyan szignálok szabadulnak fel (LPC), 

amelyek a makrofágokat odavonzzák (A). A felismerés és a kötődés megfelelő receptorokon keresztül 

megtörténik (B), majd a makrofág bekebelezi a sejtmaradványokat (C), s gyulladásgátló jelzéseket (IL10, 

 

3.3. Az apoptózis evolúciós konzervativizmusa 

A programozott sejthalál apoptotikus típusának morfológiai jellemzői és a változások mögött álló biokémiai 

történések sorozata, beleértve a molekuláris komponenseket is, azt mutatják, hogy ez a sejtek életében egyedi és 

megismételhetetlen élettani folyamat az evolúció során rendkívül konzervatív maradt. 

Az apoptózissal elhaló sejtek elhatárolódása a környezettől (a sejt-sejt és a sejt-extracelluláris mátrix 

kapcsolatok megszakadása), amely a legömbölyödéshez vezet, a sejthártya hólyagosodása, a sejt zsugorodása, a 

citoplazma denzitásának fokozódása, a sejtmag kromatin állományának perifériális kondenzációja, majd a 

sejtmag fragmentálódása, végül az apoptotikus blebek lefűződése és a sejt membránnal határolt apoptotikus 

testekbe való teljes szétesése mind-mind megfigyelhetők a legegyszerűbb többsejtű élőlényektől egészen az 

emlősökig. 

Az apoptózisban szerepet játszó gének és géntermékek közül a legelsőket a Caenorhabditis elegans 

egyedfejlődésének vizsgálata, a sejtsorsok tanulmányozása során fedezték fel. Tehették ezt azért, mert ez a 

többsejtű élőlény mindössze 1090 sejtből épül fel, amelyből az egyedfejlődése során – időben és térben jól 

meghatározható módon – aktívan, programozottan 131 sejt pusztul el. 

Az első CED-gének (cell death abnormality, CED-9, CED-4, CED-3) leírása után intenzív kutatások kezdődtek 

és zajlanak napjainkban is az apoptózisban szerepet játszó molekuláris komponensek minél nagyobb számának 

felderítése, szerepük és működésük megértése céljából. Ezek a vizsgálatok – a két közkedvelt gerinctelen 

kísérleti modell, a C. elegans és a Drosophila mellett – döntően emlős sejteken zajlanak. 

Az alábbi, 38. ábra az apoptózis kivitelezésében kulcs-szerepet játszó fehérje családok egy-egy tagjának 

evolúciós homológjait mutatja be. 
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38. ábra. Az apoptózis lebonyolításában résztvevő molekula családok konzervativizmusa 

Terjedelmi korlátok miatt ebben a fejezetben csak egy összefoglaló, áttekintő képet adhattunk az apoptózis 

molekuláris sejtbiológiai mechanizmusairól és a folyamat szabályozásáról. Ebből is jól látszik azonban, hogy a 

sejt „öngyilkos akciója” milyen rendkívül finoman összehangolt jelátviteli útvonalak együttműködése révén 

vezet el a végkifejlethez, a sejt halálához. 

 
D. Berry, Molecular animation of cell death mediated by the Fas pathway. Sci. STKE 2007, tr1 (2007). 

4. A 23. fejezet kérdései 

1. Fogalmazza meg, hogy mit jelent a sejthalál állapota! Mikor tekintünk halottnak egy sejtet? 

2. Miért van szükség sejthalálra? 

3. Mechanizmusa alapján milyen sejthalál típusokat különböztetünk meg? 

4. Mit jelent az aktív és a passzív sejthalál fogalma? Mindkettőre mondjon példát! 

5. Nevezze meg a Clarke-féle klasszikus, morfológiai jegyek alapján felállított sejthalál csoportokat! 

6. Mutassa be a nekrózis és az apoptózis legfontosabb morfológiai jellemzőit! Ismer a kettő közötti, 

úgynevezett átmeneti típusokat? 

7. Mit jelent a programozott sejthalál fogalma? Mi a biológiai jelentősége, milyen jelenségek köthetők hozzá? 

8. Milyen útvonalakon váltható ki az apoptózis? A felsoroláshoz említsen példákat is! 

9. Mutassa be a kaszpázok közös tulajdonságait! 

10. Csoportosítsa a kaszpázokat azok prodomén szerkezete alapján! 

11. Csoportosítsa a kaszpázokat azok funkciói alapján! 

12. Milyen elemekből épül fel a kaszpáz-kaszkád? 

13. Egy folyamatábra segítségével mutassa be a Fas halál receptoron keresztüli jelátvitelt az iniciátor 

kaszpáz aktiválásáig! 
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14. A Fas által közvetített útvonalon melyik effektor kaszpáz aktiválódik? Milyen következményei vannak 

ennek az aktivációnak a citoplazmában és a sejtmagban? 

15. Milyen eseményeket foglal magába a granzyme B útvonal? Milyen hasonlóságokat mutat a Fas 

útvonallal? 

16. Mi az apoptoszóma? Milyen molekulák alkotják és ezek hogyan és milyen hatásokra szerelődnek 

össze? 

17. Jellemezze a Bcl-2 molekula családot! Ismertesse a közös jellemzőket, valamint példákat is említve a 

család funkcionális csoportosítását! 

18. Mit tud a mitokondrium hálózatról? Milyen körülmények között alakul ki, s mikor fragmentálódik? 

19. Mutassa be röviden a mitokondriumok fúziójának mechanizmusát a molekuláris szereplőkkel együtt! 

20. Mit jelent a mitokondriumok osztódása? Milyen molekuláris mechanizmus áll a hátterében? 

21. Milyen izolált terek alakulnak ki egy ép mitokondriumban? Mi az a kriszta-kapcsoló struktúra és miért 

fontos a megléte? 

22. Egy vázlatrajz segítségével mutassa be, hogy a Bcl-2 fehérjecsalád tagjai milyen komplexeket 

képeznek a mitokondrium külső membránjában egy egészséges sejtben? 

23. Egy vázlatrajz segítségével mutassa be, hogy a Bcl-2 fehérjecsalád tagjai milyen komplexeket 

képeznek a mitokondrium külső membránjában egy apoptotikus sejtben? 

24. Mit jelent az apoptogén fehérjék fogalma? Milyen ilyen fehérjéket ismer, s ezek honnan és milyen 

hatásra kerülnek a citoplazmába? Mik azok a permeabilitási tranzíciós pórusok? 

25. Mi a szerepe a „csak BH3” Bcl-2 családtagoknak abban, hogy a citoplazmába mitokondriális eredetű 

sejthalál szignál faktorok kerülnek? Milyen lehetőségeket ismer a „csak BH3” fehérjék aktiválására? 

26. Milyen folyamatot takar a mitokondriális sejthalál útvonal kaszpáz független útvonala? Milyen 

sejtalkotókat érint, és milyen következményekkel jár? 

27. Egy vázlatrajzon foglalja össze a a mitokondriális sejthalál útvonal kaszpáz függő és kaszpáz független 

útvonalát! 

28. Milyen lehetőség van a külső és belső sejthalál szignálok által beindított útvonalak összekapcsolására? 

Az ebben szerepet játszó fehérje milyen molekula családba tartozik? 

29. Mit jelent a IAP elnevezés? Jellemezze a IAP fehérjecsaládot! 

30. Mutassa be a p53 molekula szerkezetét, s apoptotikus kimenettel járó foszforilációit! 

31. Mit értünk az alatt, hogy a p53 elsősorban az apoptózis mitokondrium-függő útvonalának serkentésén 

keresztül fejti ki hatását? Milyen molekulák expresszióját serkenti? 

32. Mi az a PIDDoszóma, s melyik prokaszpázt aktiválja? 

33. Egy vázlatrajz segítségével mutassa be a p53 apoptózisban betöltött központi szerepét! 

34. Röviden mutassa be az apoptotikus sejtmaradványok eltávolításának lépéseit! 

35. Mit tud az apoptózis evolúciós konzervativizmusáról? 
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24. fejezet - Sejtszintű 
mechanoszenzáció általános 
jellemzése (Szigeti Csaba) 

1. Bevezetés 

Sejtjeink az állandóan változó környezet számos mechanikai ingerével szembesülnek. A plazmamembránt 

védeni kell a károsító tényezőktől, ugyanakkor szükség van a környezet mechanikai információinak pontos 

felismerésére, azaz a mechanoszenzációra (MS). A sejt- homeosztázis és a funkció megőrzéséhez 

elengedhetetlen a sejt dinamikus deformálhatóságának, alakváltozásának biztosítása (pl. vörösvértest, 

kötőszöveti mobil sejtek, stb.) és a sejt saját-, illetve a szomszédos sejtekhez viszonyított pozíciójának pontos 

meghatározása (osztódási lehetőségek felmérése, kontaktgátlás stb.). A MS jelentősége és alapvető fontossága 

tehát könnyen belátható. A növényi és állati sejtek természetesen eltérő stratégiákat fejlesztettek ki ennek 

elérésére. Ahhoz, hogy a sejt érzékelni tudja mikrokörnyezetének mechanikai paramétereit, szüksége van a 

plazmamembránba inszertált direkt (mechanoszenzitív protein, ioncsatorna) és indirekt (citoszkeleton) 

rendszerekre. Egy makromolekulát akkor nevezhetünk mechanoszenzitívnek, ha a sejtmembrán fizikai 

tulajdonságának, dinamikájának megváltozására aktivitást mutat. A fejezetnek nem célja a sejtmembrán 

felépítésének tárgyalása, azonban a mechanikailag szenzitív membrán (MS-membrán) az eddig megismert 

fogalomtól némileg eltér, ezért ennek ismertetésére ki kell térnünk. A MS-membrán alapvetően három 

egységből épül fel: az extracellulárisan található glikokalix réteg és a sejtfelszíni proteinek hálózata (EC), a 

foszfolipid bilayer (BL) és a membránnal intracellulárisan közvetlenül kapcsolódó, ún. kortikális citoszkeleton 

rendszer (CSK). Minden külső stimulus ezen a hármas határon érkezik a sejtbe, ezért a fejezetben tárgyalt 

mechanoszenzáció alapvető barrierjének tekinthető. Számos tényező befolyásolja a MS membrán dinamikáját. 

A teljesség igénye nélkül meg kell említenünk a molekuláris összetétel változását (lipid/fehérje arány), a 

fázisátmeneti hőmérsékletet, a membránmozgásokat, a szfingolipidek és koleszterin mennyiségét, de fontos 

tényező az inszertálódó proteinek mennyisége az exocitózis és endocitózis frekvenciája (figyeljük meg az 

összefüggéseket az ER-stressz fejezetben leírtakkal!) és a lipid raftok mennyisége is. A sejt mechanikai stresszre 

adott válasza alapvetően egy extrinsic tényező (behatás ereje, geometriája) és egy intrinsic tényező (MS-

membrán elasztikus tulajdonsága) eredőjeként jelentkezik. A MS-membrán vízkiszorítással, az acil oldalláncok 

közti tér csökkentésével és a koleszterin molekula rigiditást növelő hatásával akár 100 atm. nyomást is képes 

elviselni. Mivel ennél nagyobb behatás normál esetben nem érheti a sejtet, megállapíthatjuk, hogy a membrán 

fiziológiás körülmények közt gyakorlatilag összenyomhatatlan. Ugyanakkor bármilyen más elváltozás 

megengedett (elhajlások, elvékonyodás, megvastagodás, felszínváltozások stb.). A membrán elhajlása a két 

réteg közti kölcsönhatásoktól függ. Minél szorosabb a kapcsolat köztük, annál nagyobb a rezisztencia. Ha kevés 

az acil oldalláncok közti interdigitáció, a rétegek könnyebben elcsúsznak. A CSK-nak fontos rögzítő szerepe 

van. A nyomásra minimum egy nagyságrenddel nagyobb a membrán ellenállása, mint az összes többi 

elváltozásra. Ennek oka, hogy a kisebb deformitásokat a repair rendszerek képesek kijavítani, de a nyomás 

okozta membrán szakadás már legtöbb esetben a sejt pusztulásával jár. 

2. A sejtszintű mechanotranszdukció 

A külvilág számunkra fontos mechanikai információit mechanoszenzoros sejtjeink közvetítik a központi 

idegrendszerbe, ezáltal leszünk képesek elhelyezni magunkat a minket körülvevő világban. Ezt a folyamatot 

nevezzük szervezetszintű mechanotranszdukciónak. Az ezt végző sok különböző mechanoszenzoros sejt 

(proprioceptorok, mechanoreceptorok, szőrsejtek stb.) szignál transzdukciós sémája tulajdonképpen nagyon 

hasonló. 
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1. ábra A mechanoszenzoros transzdukció általános sémája. Gillespie, P. G. and R. G. Walker (2001). 

"Molecular basis of mechanosensory transduction." Nature 413(6852): 194-202. 
A hangsúlyt a sejtek minden esetben a sebességre és a szenzitivitásra helyezik. A folyamat kulcseleme a 

mechanikai inger egyetlen, mechanoszenzitív ioncsatornára történő irányítása. Ezt a feladatot az extracelluláris 

tér kapcsolómolekulái végzik. Az ioncsatorna kapuzó stratégiája megváltozik, amelynek tényét az intracelluláris 

kapcsoló fehérjék közvetítik a citoszkeletális elemekhez, minek következtében kialakul az akciós potenciál. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ez a szignál transzdukció rendkívül gyors, így second messengerekre sincs szükség. 

Az előbb vázolt séma nem csupán a külvilág mechanikai információinak „beszállítóira”, az ún. professzionális 

mechanoszenzoros sejtekre érvényes. Megfigyelhető a szervezet minden sejtjénél a közvetlen mikrokörnyezet 

érzékelése során. Ez utóbbi jelenséget nevezhetjük sejtszintű mechanotranszdukciónak. Ebben az esetben 

természetesen nem az akciós potenciál kiváltása a cél, hanem egy lokális sejtválasz, alakváltozás alakul ki. A 

valóságban számos összetevő koordinált munkája teszi lehetővé a sejtszintű mechanotranszdukciót. A jövőbeli 

kutatások célja, hogy a már ismert mediátorok. 
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2. ábra A celluláris mechanotranszdukció mediátorai. Ingber, D. E. (2006). "Cellular mechanotransduction: 

putting all the pieces together again." Faseb J 20(7): 811-27. 
közti arányokat, interakciókat és a pontos szabályzó mechanizmusokat tisztázzák. 

A sejtmembrán dinamikája, illetve annak bármilyen kismértékű megváltozása fontos szignálja lehet a 

mechanotranszdukciónak. Az eddigi biológiatanulmányok során számtalan alkalommal beszéltünk a 

membránfehérjékről, azok funkcióiról, vagy az exo-endocitózis lépéseiről. Arról azonban nem tettünk említést, 

hogy pl. egy fehérje érkezése vagy távozása befolyásolja a membrándinamikát. A membrán torziói pedig 

megváltoztatják a benne található proteinek konformációját és ezáltal funkciójukat is. A membrán képes 

alkalmazkodni a beépülő fehérjék szerkezeti eltéréseihez a hidrofób régióinak alakváltozásaival (elhajlás, 

nyújtás stb.). Ennek hiányában a fehérje hidrofób részei vizes közegbe kerülnének, amelynek fenntartása nagy 

energia befektetéssel járna a sejt számára, nem beszélve az instabil szerkezet veszélyeiről. Ezt a folyamatot 

hívjuk hidrofób match-nek, amelynek célja a membrán felszínén a mechanikai nyíróerő csökkentése a „kilógó” 

fehérjerészek minimalizálásával. 
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3. ábra Membrándinamika és protein inszerció. Hamill, O. P. and B. Martinac (2001). "Molecular basis of 

mechanotransduction in living cells." Physiol Rev 81(2): 685-740. 
A hidrofób mismatch definíciója pedig az adott protein membránból való kiemelkedését jelzi. 

Tekintettel a mechanoszenzáció fontosságára, sok vizsgálatnak célja a folyamatok alapjának tisztázása és a 

finomregulációs kölcsönhatások feltárása. A mechanoszenzációt egyaránt lehet a szervezet szintjén (behavioral 

assay) és a sejt szintjén (cell- based assay) vizsgálni. A 4. ábra összefoglalja a legelterjedtebb teszteket. 
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4. ábra Mechanoszenzáció sejt- és viselkedésszintű vizsgálatai. Tsunozaki, M. and D. M. Bautista (2009). 

"Mammalian somatosensory mechanotransduction." Curr Opin Neurobiol 19(4): 362-9. 
Szervezet szintjén az állat láb-elrántási reflexét a von Frey teszttel mérhetjük, amelynél kalibrált poliészter 

szálakat érintenek az állat bőréhez. A mechanikai ingerre adott reakciókat statisztikailag értékelve vonhatunk le 

az állat mechanoszenzációjával kapcsolatos következtetéseket. A Randall-Selitto teszt esetén computerrel 

összekapcsolt rendszer detektálja az előbbinél erősebb fájdalmas mechanikai stiumulus által kiváltott elrántási 

reflexet. A taktilis ügyesség teszt során az állat különböző textúrákkal találkozik, és az egyes felszínek 

megismeréséhez szükséges időt mérhetjük. Az egy-rost elvezetéses vizsgálatok a környező idegektől izolált 

axon vezetési sebességének és a hozzá tartozó bőrszelvény ingerelhetőségének mérését teszik lehetővé. A 

sejtszintű mérések elsősorban a szómát és /vagy axont ért pontszerű mechanikai behatások következményeire 

koncentrálnak. A sejteket hipoozmotikus oldatba helyezve sejtduzzadást figyelhetünk meg, amely jelentős 

mechanikai stressz tényező. A nyomás, nyújtás, nyíróerő változás, ozmotikus behatás mind membrán 

deformáción alapulnak, de eltérő MS ioncsatorna populációt aktiválnak. A MS ioncsatornák in vitro tesztelésére 

számos stimulust alkalmazhatunk. 

 

5. ábra Mechanoszenzor ioncsatornák in vitro vizsgálati módszerei. Kamkin, A. (2008). Mechanosensitivity 

of the nervous system. New York, Springer, p 53. 
Az elektromos töltések felhalmozódásából származó pozitív nyomás alkalmazásakor jól analizálható MS 

ionáramokat regisztrálhatunk. Az ezzel ellentétes irányú negatív nyomás esetén (szívóerő) más ioncsatorna 

populációk aktivitása mutatható ki. Ismerünk olyan ioncsatornákat, amelyek kizárólag a foszfolipid bilayer 

nyújtásakor lépnek működésbe. A sejttenyészetben végzett kísérleteknél egyszerű tesztelési módszer lehet a 

tenyészet alapját képező szubsztrát elmozdítása. A szuperfúziós oldat fizikai paramétereinek megváltoztatása 

(áramlási sebesség, viszkozitás stb.) a sejtmembránt érő nyíróerő hatékony modellje lehet. In vivo különösen 

fontos lehet ez a típusú mechanikai stressz az egyes ér endothel és vese sejtek életében. A plazmamembránba 

ékelődő különböző töltésű molekulák is megváltoztatják a félfolyékony hártya mechanikai paramétereit. A 

pozitív töltéssel rendelkező amfipatikus molekulák (tetracain, klór-promazin) a belső membránfélbe 

inszertálódnak, így azt intracellulárisan deformálják, mintegy csésze alakot képezve (cup formers). Ugyanakkor 
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a negatív töltésű molekulák (szabad zsírsav, trinitrofenol) a külső membránféllel lépnek kölcsönhatásba, 

extracelluláris irányba „húzva” a membránt; őket nevezzük csipke képzőknek (crenators). 

A sejtek egymás közelségét, a szöveti citoarchitektúra megváltozását alapvetően a sejtmembránjaikon keresztül 

érzékelik. Az integrin alapú fokális adhéziók vizsgálata során megérthetjük, hogyan képesek a sejtek egymás 

közelségének detektálására, vagy akár diffúz, pontszerű kapcsolatok pontos felismerésére is. 

 

6. ábra Integrin alapú fokális adhéziók vizsgálata. Janmey, P. A. (1998). "The cytoskeleton and cell signaling: 

component localization and mechanical coupling." Physiol Rev 78(3): 763-81. 
A modellkísérletben az integrinhez kötődő extracelluláris ligand szükséges feltétele az adhéziónak, de nem 

elégséges a plazmamembrán és CSK közti kapcsolat átalakításához, szignalizáció beindításához. Az ábrán 

elsősorban a z integrinhez kapcsolódó aktin citoszkeletont ábrázolták, de természetesen a citoszkeleton többi 

eleme is részt vesz a folyamatban. A mechanotranszdukció elindításához még egy paraméternek jelen kell 

lennie: a mechanikai erőbehatás (tenzió, nyíróerő stb.) Az integrin receptor környezetében található nyújtás 

aktivált ioncsatornák alaphelyzetben zárt állapotban vannak. Az aktin citoszkeleton átrendeződése (az integrinre 

gyakorolt mechanikai erőbehatás eredményeként) azonban kinyitja a csatornákat. Az aktin átrendeződése 

specifikusan csak a stimulus behatási pontján indul meg és arányos az alkalmazott mechanikai erő nagyságával. 

Minél nagyobb a mechanikai hatás (erősebb kapcsolódás) annál nagyobb mértékű a citoszkeletális átrendeződés 

(aktin aggregáció). A citoszkeletális rigiditás emelkedése pedig csökkenti a stimulus aktivációs sugarát (vagyis 

az egy ponton ható mechanikai stimulus által nyitott ioncsatornák számát). Ebből kifolyólag, minél erősebben 

kapcsolódik a sejt valamely extracelluláris elemhez, vagy másik sejthez, annál kevesebb (és a stimulushoz 

közelebbi) ioncsatorna lép működésbe, azaz a sejt képes „ráfókuszálni” a behatás pontos helyére. Amennyiben 

az aggregált aktin filamentumokat pl. CytochalasinB-vel bontjuk, több ioncsatornára terjed ki az aktiváció, 

aspecifikussá válik a felismerés, nem alakul ki a fokális adhézió. 

A mechanikai stresszre alapvetően három szinten kaphatunk válaszokat. A szervezet strukturális felépítésében 

bekövetkezett ún. makro-változásokat a kötőszövet és az ECM mechanikai torziói követik (mikro-változások), 

ez utóbbiak pedig a sejten belül váltják ki a CSK és a nucleus szintjén elemezhető nano-változásokat. A 7. ábra 

egy hipotetikus szöveti elrendeződést mutat be, ahol a kötőszövet kollagén rostjainak (csíkozott sávok) 

orientációja a tenzió hatására megváltozik. A kollagén rostokkal kapcsolatban álló a fibroblasztok sejtmagjában 

és CSK-jában (piros vonalak) is detektálhatók a strukturális változások. 
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7. ábra Extracelluláris mátrix, citoszkeleton és mechanoszenzáció. Ingber, D. E. (2006). "Cellular 

mechanotransduction: putting all the pieces together again." Faseb J 20(7): 811-27. 
A bazális membrán (hullámos kék vonal) kapcsolja a kötőszövetet a hámréteghez, így az egyik réteg szerkezeti 

változásai nem hagyhatják érintetlenül a hozzá kapcsolódó egyéb szövetréteget sem, következésképp az 

endothel sejtek rétegében is megfigyelhetők a CSK és nucleus változásai. Ugyanakkor a nyíróerőben 

bekövetkezett változások elsősorban az apikális plazmamembrán nyújtását váltják ki. A CSK közvetítő szerepe 

miatt azonban a sejtek bazális pólusa (bazális membrán és a kötőszövet is) is érintetté válik. 

A sejtalak változásának kontrollja a CSK és ECM közti egyensúlyon múlik. 

 

8. ábra Sejtmorfológia változása és a mechanoszenzáció kapcsolata. Ingber, D. E. (2006). "Cellular 

mechanotransduction: putting all the pieces together again." Faseb J 20(7): 811-27. 
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A sejt ciklus progressziójához egy rigid ECM-re van szükség. Amennyiben ilyenkor még a sejt CSK tenzioja is 

emelkedik, a sejt bazális pólusán stressz-rostok képződnek (Aggregált aktin filmanetumok) és a mikrotubulus 

polimerizáció is felgyorsul, a sejt ellapul. Ha azonban az ECM rigiditása annyira lecsökken, hogy nem tud 

ellenállni a CSK húzó erejének, akkor a sejt gömb alakot vesz fel. Utóbbi állapot alapfeltétele a 

differenciálódásnak. 

A sejtalak, citoszkeleton és a génexpresszió kapcsolatát elemzi a 9. ábra. 

 

9. ábra Citoszkeleton és sejtmagi szignalizáció. Janmey, P. A. (1998). "The cytoskeleton and cell signaling: 

component localization and mechanical coupling." Physiol Rev 78(3): 763-81. 
Az intermedier filamentumok (IF) direkt mechanoszenzációban betöltött szerepe viszonylag régóta ismert. Az 

IF rendelkezik specifikus histon- és lipidkötő doménnel is. Ha a citoszkeleton másik két fő alkotóját (aktin, 

mikrotubulus) destabilizáljuk, a nucleusban akkor is kimutathatók mechanikai stimulusra aktiválódó 

génexpressziós változások. Intakt aktin hálózat elengedhetetlen a PKC nukleáris importjához (kináz szerep, 

szignalizáció). A sejt-sejt kontaktusok jelző molekuláihoz (cadherin) kapcsolódik a béta catetin. Mechanikai 

ingerre disszociál cadherinről és a limfoid enhancer-binding factorhoz (LEF) köt. Az így kialakult komplex már 

a sejtmagban expressziós változásokat indukál. Az eddigi esetekben a magtranszporthoz a célfehérje 

módosítására volt szükség. A citoplazmatikus nfkB transzkripciós faktor az inhibitoros ko-faktora által blokkolt 

állapotban van. Ez utóbbi a mikrotubulusokhoz kötött, így azok depolimerizációjakor ledisszociál az nfkB-ról, 

megengedve annak magi transzportját és a génexpressziós változásokat. 

Mindezeket a változásokat a sejtmembránban található MS ioncsatornák aktivitása indítja el. Akárcsak a 

feszültségfüggő vagy a receptor mediált ioncsatorna családokat, a MS ioncsatornákat is fel lehet osztani 

ionszelektivitás, vezetés és farmakológia tulajdonságok alapján. Esetünkben legjelentősebb a mechanikai 

stimulusra adott válaszuk alapján történő kategorizálásuk (10. ábra). 
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10. ábra Mechanoszenzitív ioncsatornák tulajdonságai. Hamill, O. P. and B. Martinac (2001). "Molecular 

basis of mechanotransduction in living cells." Physiol Rev 81(2): 685-740. 
A nyújtásra kinyíló ioncsatornakát SAC (stretch activated channel), míg a záródókat SIC (stretch inactivated 

channel) rövidítéssel illetjük. A különböző csatornák eltérő karakterisztikát (A: aktiváció, I: inaktiváció) 

mutatnak a pozitív nyomásra (P, pressure) és a negatív szívóerőre (S, suction). Ez alapján megkülönböztetünk 

szimmetrikus és asszimetrikus csatornákat. 

2.1. A mechanoszenzitív sejtválaszok típusai 

A sejtek a mechanikai ingerekre sokféle válaszrekcióval reagálhatnak. A legfontosabbak közül említünk meg 

néhányat. A tenzió szenzitív vezikuláció/exocitózis során a nagy membrántenzió gátolja a membrán 

betűrődését, de ugyanakkor serkenti a már meglévő vezikulák fúzióját (a vezikula inszerció ugyanis csökkenti a 

membrán felületi feszültséget. A membrán nyújtása serkenti tehát az exocitózis mértékét. Meg kell jegyeznünk, 

hogy ez nem minden sejt esetén univerzális válasz. A specializált masztocitáknál a sejttérfogat négyszeresre 

duzzadása reverzibilis exocitózis blokkal jár (elkerülendő a felesleges degranulációt). A membrán-dugó a 

legprimitivebb formája a membránsérülésre adott válaszoknak. A sérülést követő Ca2+ emelkedés hatására 

vezikula szintézis és fúzió zajlik a sérül t membrán közelében, majd a fúzionált vezikulák a folytonossági hiányt 

pontosan kitöltik a sérült pontra történő transzlokációt követően. Magas Ca2+ koncentrációt és calpain aktivációt 

igényel, relatív lassú folyamat (percek-órák). Ezzel szemben az exocitózis modell, másodpercek alatt 

végbemenő gyors folyamat, amely során a sérülés helyén egyszerűen megemelkedik a már készen álló vezikulák 

exocitózisa. Tulajdonképpen csupán a vezikulák plazmamembránba történő inszerciójának frekvenciáját emeli 

meg a sejt. 

2.2. Az ERM és a MERLIN fehérjecsalád szerepe a 
mechanoszenzációban 

Az ezrin-radixin-moesin (ERM) fehérjék a citokortex strukturális komponensei, a membrán – citoszkeleton – 

citoplazma specifikus kapcsolói. Számos feladtuk közé sorolhatjuk a sejt és az ECM kontaktpontjainak 

meghatározását, vezikulák célzott transzportját, receptor csoportok kialakítását. Expressziójuk in vivo szövet, 

sejt és polaritás specifikus. Ezrin az apikális pólus meghatározásának egyik fő komponense. A sejt 

differenciálódása során még basolaterálisan lokalizálható, de az érett sejtben transzlokálódik az apikális 
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membrán területére. Ezrint az intsztinális kefeszegély mikrovillusaiból izolálták először, az epidermális 

növekedési faktor szubsztrátja. A moesin limfoid és endothel sejtek heparin kötő fehérjéje, míg a radixin egy f-

aktin sapka fehérje, máj dezmoszómákból. Együtt tárgyalásukat a rendkívül hasonló doménszerkezet 

 

11. ábra Az ERM doménszerkezete. Mangeat, P., C. Roy, et al. (1999). "ERM proteins in cell adhesion and 

membrane dynamics." Trends Cell Biol 9(5): 187-92 
és a funkció indokolja. Az ábráról leolvasható az N-és C-terminális asszociált domén (N-ERMAD, C-ERMAD) 

és a köztük található alfa hélix szerkezete, a hozzájuk kötődő interakciós parnerek, amelyek színkódjai 

megeygeznek a kötött domán régió színeivel. Az N-ERMAD végzi a plazmamembrán kötését, míg a C-

ERMAD a citoszkeleton (aktin) kötésben játszik szerepet. Az alfa hélix domén a dimerizációt és más ERM 

tagokkal való kapcsolódást segíti. Alap állapotban a fehérje nem teljes hosszúságú, hanem feltekeredett 

konformációban található. PKC téta és Rho kináz által végzett foszforiláció szükséges az önasszociált forma 

kitekeredéséhez, ezáltal az aktív forma kialakulásához. 
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12. ábra Az ERM konformációja és az aktivációs mechanizmus. Mangeat, P., C. Roy, et al. (1999). "ERM 

proteins in cell adhesion and membrane dynamics." Trends Cell Biol 9(5): 187-92 
Az ily módon kitekert molekula már képes a plazmamebránhoz kötnid direkt (pl. CD44 receptorhoz) vagy 

indirekt (pl. béta adrenerg receptorhoz) módon. Az ERM családba tartozó tumor szupresszor protein a MERLIN 

(moesin-ezrin-radixin like protein). Funkciója a kontaktgátlás és más tumor szupressziós útvonal aktiválása, 

illetve receptor endocitózis indukciója. Fontos megjegyeznünk, hogy a MERLIN a többi tumor szupresszortól 

eltérően nem rendelkezik sem katalitikus sem DNS kötő doménnel. Az ERM-el szerkezetileg nagy homológiát 

mutat, de aktivációs mechanizmusában eltér azokétól. 
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13. ábra Az ERM és a MERLIN aktivációjának összehasonlítása. Gautreau, A., D. Louvard, et al. (2002). 

"ERM proteins and NF2 tumor suppressor: the Yin and Yang of cortical actin organization and cell growth 

signaling." Curr Opin Cell Biol 14(1): 104-9. 
A C-terminálison egy Rac-GTPáz mediált szerin foszforiláció a fehérje nyílt konformációt vesz fel és nem köt 

aktinhoz, inaktivált állapotba kerül. Asejt-sejt adhézió szabályozza a Merlin mennyiségét és foszforiláltsági 

állapotát. A nem foszforilált (azaz aktív!) Merlin kontaktgátlást vált ki CD44 hialuronsav receptoron keresztül. 

A foszforiláció csökkenti az önasszociált forma életképességét, inaktivizálódik a fehérje és ledisszociál a 

citoszkeletonról. Az ERM és a MERLIN tulajdonképpen a sejtosztódás két ellentétes regulátorának is 

tekinthető, hiszen az ERM (főként az ezrin) növeli a sejtosztódás valószínűségét, míg a Merlin gátolja azt. 

A Merlin extracelluláris információkat integrál különböző adhéziós receptorokból. 
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14. ábra MERLIN: szignalizáció és funkció. Okada, T., L. You, et al. (2007). "Shedding light on Merlin's 

wizardry." Trends Cell Biol 17(5): 222-9. 
Ezek aktiválják a miozin foszfatázt (MYPT1), amely defoszforilálja Merlin C-terminális szerinjét, kialakítva 

ezzel a zárt, aktív konformációt. Ez a forma asszociál CD44-el és cadherinnel, sejtciklus blokkot és tumor 

szupressziót indukál. Az integrin receptor tirozin kináz (RTK) komplex PAK (p21 aktivált kináz) aktivációt 

indít, növekedik a foszforilált (inaktív) Merlin forma mennyisége, sejtciklus beindul. PAK a RAC kinázt az 

integrinekhez irányítja, bekövetkezik a szignálamplifikáció. Emellett aktiválja a CPI17-et (PKC potenciált 

foszfatáz inhibitor), amely legátolja a miozin foszfatázt. Ez szintén a foszforilált inaktiv Merlin koncentrációt 

növeli. 

A Merlin a sejtkapcsolatokat stabilizálja, sejtfelszíni receptorok internalizációjával csökkenti a szignalizációt, 

illetve más tumor szupresszor utak aktivációjában működik közre. 
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15. ábra A MERLIN sejtproliferációra gyakorolt hatása. Okada, T., L. You, et al. (2007). "Shedding light on 

Merlin's wizardry." Trends Cell Biol 17(5): 222-9. 
Rac szignalizáció gátlásával stabilizálja a cadherineket, így alakítja ki a stabil sejtkapcsolatokat. A Hippo 

útvonal fejlődő epitheliumban limitálja a proliferációt, ennek inaktiválása tumor kialakulásához vezethet. Merlin 

elemei a Hippo útvonal hatékonyságát drosophilában, blokkolja Cyclin E aktivitását. Invazív fenotípus 

elérésekor a sejtek elvesztik a sejtkontaktust, motilissá válnak, membránhullámosodás, lamellipodiumok 

kialakulása jellemző. Ezek mind a Rac szignalizáció következményei és ennek gátlásával a Merlin idő és 

energiatakarékos módon váltja ki tumor szupresszor hatását. 

Az ERM család szerepet játszik a sejtfelszíni receptorok lokalizációjának szabályozásában is. A 

plazmamembrán receptorok expressziója és eloszlása szigorúan koreográfia szerint, szabályozott módon zajlik. 

Az extracelluláris mátrix felől érkező fizikiai stimulus képes szignifikánsan befolyásolni a receptorok eloszlását 

és ebből adódóan a szignál transzdukciót is. A lokális citoszkeleton (ankirin, spektrin, filamin) szerepe is 

jelentős. A vörösvértest membránja szorosan kapcsolódik az ankirin, spektrin tartalmú kortikális 

citoszkeletonhoz. A specifikus sejt-sejt kontaktus pontjain a kortikális aktin gyűrű stabilizálásához pedig a 

MERLIN jelenléte szükséges. Az ERM család tagjai a stabilizátor funkción túl, receptor eloszlás befolyásoló 

szerepkörrel is rendelkeznek. Az ezrin fehérje hiánya egérben az epithel sejtek kefeszegély dezorganizációját és 

a plazmamembránban található NHE-RF (Na/proton cserélő regulációs faktor) diszlokációját eredményezi. A 

keringő T limfociták membránjának felszíne mikrofoldingokkal tűzdelt. A kemokinek aktivációja ERM 

inkaktivitást indít el, amely a limfocita membránjának kisimulásával jár. Ezzel párhuzamosan megváltozik az 

adhéziós receptorok eloszlási mintázata is, amely végül az endothel sejt receptoraival történő asszociációhoz 

vezet és az extravazáció (szöveti migráció) molekuláris alapját képezi. Az antigén prezentáló sejt (APC) 

hatására kevesebb, mint egy perc alatt megtörténik a T sejt receptor (TCR) aktiválása. Ezidő alatt leépül az 

ERM rendszer (a folyamat természetesen reverzibilis), kisímulnak a felszínnövelő struktúrák a 

plazmamembránon és létrejön az immunológiai szinapszis (szoros kapcsolat az APC és a T limfocita közt). A 

kontaktusfüggő komplexképződés (értsd: E-cadherin + Merlin + EGF receptor) egy in vitro megfigyelt 

folyamat, amelynek lényege, hogy a sejt-sejt kontaktus pontjain (és csak ott!) a Merlin az EGF receptort 

szeparálja egy olyan membrán szegmentumba, amely nem kerül internalizálásra ugyanakkor gátolja a 

receptorhoz való hozzáférést. A reakcióhoz szükséges az E cadherin jelenléte és a NHE-RF kapcsolódása is. In 
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vivo ugyanez az EGF blokkolás gyorsabban zajlik, ugyanis a Merlin a növekedési faktor receptorát egyszerűen 

eltávolítja a membránból, így gátolva meg a receptorhoz való hozzáférést, következésképp blokkolva a 

szignalizációt. 

A mechanoszenzáció, a mechanikai kontaktus és a mechanikai változásokból adódó stressz minden sejt életének 

fontos tényezői. Elmondhatjuk, hogy a plazmamembrán az eddig jól ismert funkcióin túl mélyreható szerepet 

játszik a sejtek mechanikai stressz toleranciájában és ezáltal a mindennapi funkciójuk biztosításában. 

 

16. ábra 

3. A 24. fejezet kérdései 

1. Mit jelent a MS-mebrán fogalma? 

2. Mutassa be a sejtszintű mechanotranszdukció általános sémáját. 

3. Nevezzen meg 2-2 vizsgálómódszert a sejt- és szervezetszintű mechanoszenzációra. 

4. Hogyan reagál a sejtmembránt érő mechanikai ingerekre? 

5. Mit jelent a hidrofób mismatch? 

6. Vázolja az integrin alapú fokális adhézió molekuláris mechanizmusát. 

7. Fejtse ki a "membrán-dugó" hipotézis lényegét. 

8. Milyen úton értesül a sejtmag a sejt alakjának megváltozásáról? 

9. Hogyan csoportosíthatók a MS ioncsatornák? 

10. Jellemezze az ezrin fehérje funkcióját. 

11. Miért különleges tumor szupresszor a MERLIN fehérje? 

12. Mi a különbség a MERLIN és az ERM család aktivációja közt? 

13. Jellemezze a kontaktusfüggő komplexképződés folyamatát. 

14. Vázolja fel az ERM és a sejtfelszíni receptor lokalizáció közti összefüggéseket. 

15. Ismertesse az ERM doménszerkezetét. 
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25. fejezet - Sejttérfogat- és 
ozmoszenzáció sejtbiológiája (Szigeti 
Csaba) 

1. Bevezetés 

Az állandó ozmotikus stressznek kitett alacsonyabb rendű szervezetek sejtjei számára elengedhetetlen a 

folyamatos és gyors térfogat-változtatás képessége. A belső környezet jól szabályozott, relatív állandó 

ozmolaritásának (kb. 285 mosmol/kg H2O) ellenére azonban, az emlős sejtek esetében is megfigyelhetünk gyors, 

vagy lassú térfogat-változásokat. Az állati sejtek membránja általában jól átjárható a víz számára és a sejt nem 

képes hatékony ozmotikus nyomást kifejteni, így az extra-vagy intracelluláris tér ozmolaritásának bármilyen kis 

egyensúlyvesztése transzmembrán vízáramlást okoz, amely sejttérfogat-változással jár. Legszembetűnőbb ez a 

transzport-epitélium esetében, ahol akár kismértékű apikális illetve bazolaterális folyadékáramlások is képesek 

jelentős sejttérfogat-változásokat kiváltani. Ezen felül a sejt életének fontosabb eseményei (pl.: atrófia, 

hipertófia, apoptózis, differenciáció, migráció és invázió, anyagcsere, hormon és transzmitter szekréció) szinte 

kivétel nélkül igénylik a sejttérfogat megváltoztatásának képességét. Ennek sérülése pedig számos patológiás 

állapot kiváltója vagy társtünete lehet. A sejttérfogat-változásoknak alapvetően két csoportját különítjük el. 

1. Izozmotikus térfogat-változáskor az extracelluláris tér ozmolaritását a testfolyadék-homeosztázis tényezői 

normál élettani értéken tartják, azaz a sejt duzzadását/zsugorodását csak az intracelluláris tér ozmolaritásának 

változása okozhatja. Kiváltó okai lehetnek: transz-epitéliális transzport, anyagcsere termékek akkumulációja 

és a térfogat-érzékeny („volume szenzitív”) ioncsatornák neuronális, hormonális vagy autokrin aktivációja. 

2. Anizozmotikus térfogat-változás hátterében az extracelluláris tér ozmolaritásának normál (hipotoniás 

táplálékfelvétel), vagy patológiás (hipoxia, hiponatrémia, hipotermia) megváltozása áll. 

2. A szabályozott térfogat növelés és csökkentés 

A permeábilis ionok, illetve az impermeábilis proteinek és nukleinsavak aszimmetrikus eloszlása által 

fenntartott ozmotikus hajtóerő egy ún. „steady-state” egyensúlyt határoz meg. A sejt folyamatosan, alacsony 

energia bevitellel tartja fönn ezt az optimális állapotot („setpoint”). Amennyiben az aktuális setpoint értéktől 

pozitív/negatív irányba eltérést érzékel, a sejt aktiválja az akut változások korrekciójára alkalmas 

transzportfolyamatokat. Ezeket összefoglaló néven szabályozott térfogat növelésnek és csökkentésnek 

(regulatory volume increase/decrease, RVI/RVD,) nevezzük. Az RVI és RVD (1. ábra) tehát nem aktív a 

steady-state állapotában, így helytelen a sokszor használt definíció, miszerint a steady-state állapot az RVI és 

RVD eredője lenne. A fenti megoldás a sejt számára energetikailag sokkal kedvezőbb megoldás, mint a két 

ellentétes hatású térfogat szabályzó mechanizmus állandó működtetése. 

 

1. ábra Az RVI és RVD lépései.. NKCC1: Natrium-kálium-2 klorid kotranszporter, KCC3: Kálium-klorid 

kotranszporter Kahle, K. T., K. J. Staley, et al. (2008). "Roles of the cation-chloride cotransporters in 

neurological disease." Nat Clin Pract Neurol 4(9): 490-503.. 
tehát nem aktív a steady-state állapotában, így helytelen a sokszor használt definíció, miszerint a steady-state 

állapot az RVI és RVD eredője lenne. A fenti megoldás a sejt számára energetikailag sokkal kedvezőbb 

megoldás, mint a két ellentétes hatású térfogat szabályzó mechanizmus állandó működtetése. 
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Az RVI és RVD gyors folyamatok (másodperces, perces nagyságrend), mert az ioncsatornák állandóan a 

membránban, vagy ún. szubmembrán kompartmentekben találhatóak. Az iontranszportok egy része 

természetesen nem csupán a térfogatváltozásban vesz részt, hanem számos más sejtválaszban is, mint pl. a pH 

finomhangolás. 

A sejtek hipotóniás extracelluláris környezetben a vízbeáramlás miatt kezdeti térfogat növekedésen 

(sejtduzzadás) mennek át, majd az RVD során eredeti méretüket visszanyerik. Az RVD fő effektorai a kálium és 

anion csatornák. 

 

2. ábra Az RVI és RVD effektorai. HICC: hipertonicitás indukált kation csatorna, AE: anion cserélő, NHE1: 

Na+/H+ cserélő Hoffmann, E. K., I. H. Lambert, et al. (2009). "Physiology of cell volume regulation in 

vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 
A kálium csatornák elsősorban nagy vezetőképességű, Ca2+-aktivált csatornák (ún. BK csatorna). Az anion 

csatornák konduktanciájának pontos molekuláris folyamata nem ismert ugyan, de valószínűsíthető, hogy a Cl- 

ionon kívül számos más organikus anion is szerepet játszik benne. Innen származik az ioncsatorna család 

gyűjtőneve: volume sensitive organic anion channel(VSOAC). Az RVD másik jól ismert transzportere a K+, Cl- 

kotranszporter (KCC), amely a jelzett ionokat sztöchiometrikusan a membránon keresztül mindkét irányban 

képes átengedni. Az RVD aktiválásához jelen kutatások alapján, a membránon generált Ca2+ áram (ICa) 

szükséges. A sejt duzzadása Ca2+ influxot generál a nyújtás aktivált csatornák közreműködésével (SAC, lásd 

sejtszintű mechanoszenzáció fejezete). Az így megemelkedett intracelluláris Ca2+ koncentráció aktiválja a BK 

csatornákat. 

Az RVI effektorai közé sorolhatjuk az elektroneutrális transzportereket, mint pl. a Na+-K+-2 Cl- kotranszportert 

(NKCC1) és a Na+/H+ cserélőt (NHE1). Az NHE1 a Cl-/HCO3- cserélővel szinkronban dolgozik. A kialakult 

kombinált transzport tehát: Na+ és Cl- influx, illetve H+ és HCO3- efflux. Utóbbiak CO2 képződésben vesznek 

részt, amely a sejtbe visszajutva H+ és HCO3- regenerálását végzi el. Az RVI további szükséges résztvevője a 

Na+/K+ pumpa, amely a Na+ -ot K+ -ra cseréli le és a termodinamikai energiát szolgáltatja. A folyamat nettó 

eredménye NaCl influx (2. és 4. ábra). 
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4. ábra RVI transzportereinek sémája.. O'Neill, W. C. (1999). "Physiological significance of volume-

regulatory transporters." Am J Physiol 276(5 Pt 1): C995-C1011. 

Néhány sejtben RVI csak RVD után figyelhető meg, mint korrekciós folyamat (RVI – after – RVD jelenség). 

Az Ehrlich ascites tumorsejtek (EAT) esetében egy ilyen tipikus jelenséget mutat be a 3. ábra. 
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3. ábra Az RVI és RVD összehasonlítása EAT (Ehrlich ascites tumor) sejtekben. . Hoffmann, E. K., I. H. 

Lambert, et al. (2009). "Physiology of cell volume regulation in vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 
Az EAT sejtekről készült scanning elektronmikroszkópos felvételeket elemezve megállapítható, hogy a 

sejttérfogat kezdeti növekedése, majd csökkenése a plazmamembrán felszíni képleteinek változásával jár együtt. 

Az extracelluláris folyadék ozmolaritásának duplájára emelése a sejtfelszíni képletek, plazmamembrán 

kifeszülésével tolerálható volt a sejt számára, ugyanakkor ennél nagyobb mértékű duzzadás már az előbbieken 

túl, endomembránok inszercióját igényli. Az extrém körülmények közt élő sejtek nagy ozmotikus toleranciával 

rendelkeznek (pl. petesejt, mechanoszenzoros neuronok), ezek eredeti méretük többszörösére is képesek 

növekedni, minden káros következmény nélkül. Ehhez felszínükön nagy mennyiségű membránfelesleget, 

felületnövelő struktúrákat hordoznak. 

A sejtek nem csupán a térfogat változás tényét, hanem annak pontos mértékét, természetét és kinetikáját is 

felismerik és adekvát válaszreakciót generálnak. A sokféle válaszreakciót összefoglaló néven hiperozmotikus 

stressz válasznak nevezzük. Ennek során a sejtek érzékelik, elemzik a változásokat, majd azonnali válaszokat, 

rövid- és hosszú távú adaptációs mechanizmusokat kapcsolnak be. 
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5. ábra. Ozmotikus stressz – adaptáció sejtszintű folyamatai. Burg, M. B., J. D. Ferraris, et al. (2007). 

"Cellular response to hyperosmotic stresses." Physiol Rev 87(4): 1441-74. 
Az eddigieket figyelembe véve felmerülhet a kérdés hogyan képesek a sejtek saját térfogatuk változásának 

érzékelésére? A térfogat-szenzáció molekuláris sejtbiológiájának még nem minden lépése tisztázott, de az 

ozmotikus és térfogat paraméterek mindössze 3%-os változásai már kiváltják a korrekciós mechanizmusokat. A 

térfogatváltozás potenciális szenzorai közt szerepel a makromolekula csoportosulás, az ioneloszlás nagymértékű 

és gyors megváltozása, a citoszkeletális diszlokáció és a membrántenzió változása is. A sejttérfogat 

megváltozásának membránproteinek által közvetített direkt vagy indirekt érzékelését foglalja össze a 6. ábra. 
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6. ábra. Sejttérfogat változás detektálása membránproteinek segítségével. Hoffmann, E. K., I. H. Lambert, et 

al. (2009). "Physiology of cell volume regulation in vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 
A kék henger egy térfogat szenzitív proteint ábrázol, amely lehet egy membrán transzporter, egy receptor, vagy 

egy enzim is. A protein direkt aktivátora lehet annak közvetlen környezetében található membrán szegmens 

tenziós, vastagságbeli, elhajlási paramétereinek megváltozása. Az érzékelés megvalósulhat a proteinhez 

kapcsolódó citoszkeletális elemek révén is. A foszfolipid kinázok és foszfolipázok ozmoszenzitivitásának 

hatására bekövetkező membrán elhajlás indirekt protein aktivációt okoz. Végül a proteint aktiválhatja a térfogat 

szenzitív poszttranszlációs modifikáció és/vagy a membránba történő inszerció/eltávolítás. A sejtmembránnal 

kapcsolatos mechanikai paraméterekről és annak szenzoros folyamatairól részletesen szóltunk a sejtszintű 

mechanoszenzáció fejezetében. Szintén ott ismertük meg a citoszkeleton mechanoszenzációban betöltött 

szerepét is. A sejttérfogat változások szignalizációjának egyik nyilvánvaló szereplője a citoszkeleton. Jelenleg 

az intermedier filamentumok és mikrotubulusok ez irányú funkciójáról kevés és ellentmondásos adatok állnak 

rendelkezésre, így a fejezetben az aktin citoszkeleton reorganizációját elemezzük. 
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7. ábra. Sejtzsugorodást követő citoszkeleton reorganizáció sémája. LIMK: LIM kináz, PAK: p21 aktivált 

kináz, WASP: Wiscott-Aldrich protein Hoffmann, E. K., I. H. Lambert, et al. (2009). "Physiology of cell 

volume regulation in vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 
Mivel az aktin polimerizáció limitáló faktora a monomerek nukleációja, a sejtben található polimerizált aktin 

koncentrációjának megváltozása alapvető változásokat indukálhat a de novo nukleációban (Arp2/3 nukleációs 

faktorok) és az F-aktin darabolásában is (cofilin, gelsolin). Az ábrán az ozmotikus zsugorádás által kiváltott 

kortikális aktin citoszkeleton rendszer átlakulásának szignalizációja követhető. A szaggatott vonalak a még nem 

bizonyított, de valószínűsíthető útvonalakat jelzik. 

3. Organikus ozmolitok és sejttérfogat szabályozás 

A sejtek ozmotikus zsugorodására kialakuló komplex RVI tulajdonképpen szervetlen ionok akkumulációjáért 

felelős transzporterek aktivációját jelenti. Az ionokat passzívan követi a vízbeáramlás, amely helyreállítja a 

sejttérfogatot. A folyamat mindössze percek alatt képes a normálértékek regenerációjára, azonban a 

gyorsaságnak az ára a drasztikusan megemelkedett ionkoncentráció, amely a sejt számára végzetessé is válhat. 

Az ionkoncentráció mérséklésére biofizikájában és biokémiájában a sejttel megegyező tulajdonságú (ún. 

kompatibilis) anyagok, organikus ozmolitok felhalmozása történik. Ezek a molekulák nem befolyásolják a 

sejtanyagcserét, így akár hosszútávon is jelen lehetnek a sejtben, anélkül, hogy bármilyen negatív hatást 

fejtenének ki arra. Ezzel szemben az elektrolitok, vagy pl. a húgysav magas koncentrációban protein 

degenerációt, akciós potenciálváltozást okozhatnak. Az organikus ozmolitok alapvetően három nagy csoportba 

sorolhatók. 
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8. ábra Organikus ozmolitok típusai, kémiai szerkezete. 
1. poliolok (mioinozitol, szorbitol, glicerol), 2. aminósavak (alanin, prolin) és 3. metilaminok (betain, 

glicerofoszfatilkolin). A térfogatváltozás – indukált organikus ozmolit felhalmozódás lassú (órák) folyamat, 

mert specifikus génexpressziós változásokra van szükség. Ahogy azt a sejtszintű stresszel foglakozó fejezetben 

már említettük, a celluláris homeosztázis válasz egyik legismertebb példája a tonicity response element binding 

protein (TonEBP) által aktivált organikus ozmolit szintézis. 

 

9. ábra. Organikus ozmolit felhalmozódáshoz vezető szignalizációs utak. TauT: taurin transzporter, NTE: 

neuropathy target estherase, UTA: urea transzporter, ATM: ataxia telangiectasia mutated kinase, MEKK3, 

MKK3: MAPK kináz kombinációk, RHA: RNA helicase A, ATM: serine/theronin kinase, Fyn: src kinase Burg, 

M. B., J. D. Ferraris, et al. (2007). "Cellular response to hyperosmotic stresses." Physiol Rev 87(4): 1441-74. 
Az ábráról is leolvashatjuk, hogy a szignalizáció még nem minden pontjában tisztázott (kérdőjelek), azonban az 

biztos, hogy minden eddig ismert szignalizációs út a TonEBP-re konvergál. Szorbitolt a sejt, ozmotikus stressz 

esetén glükózból készít az aldóz reduktáz segítségével. A máj és vese extracelluláris folyadéktereiben kolinból 

készül a betain, stressz esetén nem a szintézise, hanem a sejtbejutása emelkedik meg az ozmoregulált 

betain/GABA transzporter(BGT1) aktivitásával. A vesében szintetizált inozitol ozmotikus stresszben nagy 

mennyiségben kerül szétosztásra az érintett sejtek közt a sodium myoinositol transzporter (SMIT) segítségével. 

Az organikus ozmolitok eltávolítása a sejtből (RVD része) a duzzadás hatására történik meg alapvetően két 

részfolyamat segítségével: 1. gyors, passzív ozmolit efflux és 2. lassú ozmolit szintézis blokk (sejt duzzadása 

gátolja az ozmolit transzporterek transzkripcióját, mRNS-ek mennyisége csökken). 
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4. A sejttérfogat változás funkcionális vonatkozásai 

Amint azt a bevezetőben már említettük, nem létezik egyetlen, a sejttérfogatra vonatkozó normálérték (volume 

set point), hanem a sejt mindig az aktuális szituációnak megfelelően módosítja a térfogatot a korrekciós 

mechanizmusok (RVI, RVD, organikus ozmolitok) segítségével. A kialakult térfogat változás azonban, nem 

csupán egy sejtválasz, hanem számos fiziológiás reakció aktivátora, befolyásoló tényezője is. A teljesség igénye 

nélkül a sejttérfogat változás befolyásolni képes a proliferációt, migrációt, sejthalált, transz epitheliális 

transzportot, a hormon és transzmitter kibocsátást, illetve antigén antitest reakciót is. 

 

10. ábra. Fiziológiás állapotok és sejttérfogat változás kapcsolata. Hoffmann, E. K., I. H. Lambert, et al. 

(2009). "Physiology of cell volume regulation in vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 

A transz epitheliális iontranszport folyamatos kihívás a sejttérfogat állandóságának fenntartása 

szempontjából. A 11. ábra három sejtféleség példáján keresztül mutatja be a sejtfunkció és térfogat-szenzáció 

kapcsolatát. Vékonybél, epehólyag, vese proximális tubulus sejtjei luminális felszínükön a glükózt és 

aminosavakat (AA) Na+-kapcsolt transzportfolyamatok segítségével veszik fel. A nagy mennyiségű Na+ 

sejtduzzadást okoz, amely elkerülésére a bazális membrán K+ csatornái nyílnak. 
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11. ábra. Sejttérfogat és membrántranszport folyamatok kapcsolata. Lang, F., G. L. Busch, et al. (1998). 

"Functional significance of cell volume regulatory mechanisms." Physiol Rev 78(1): 247-306. 

A belső fül vestibuláris sejtjeinek apikális K+ csatornái sejtduzzadásra, míg a bazolaterális NKCC1 

sejtzsugorodásra aktiválódnak. A sejttérfogat tulajdonképpen funkciójukban szorosan összekapcsolja az apikális 

és a bazolaterális membránt, hiszen a túlzott NKCC1 funkció sejtduzzadáshoz vezet, így aktiválja az apikális 

K+ csatornákat. Ennek működése következetes sejtzsugorodást okoz, ezáltal bekapcsolja az NKCC1-et. A belső 

fül fontos mechanoszenzor sejtjeinél állandóan fennáll az ionikus homeosztázis változás lehetősége, ezért a fent 

vázolt módszer folyamatosan monitorozza a sejt térfogatát. 

A különböző epitheliumsejtek szekréciós aktivitás alatti K+ és Cl- csatorna nyitása sejtzsugorodáshoz vezet a 

KCl vesztés miatt. Ez a zsugorodás aktiválja a térfogat érzékeny Na+/H+ cserélő illetve NKCC1 

mechanizmusokat, amelyek regenerálják a térfogatot. Az előbb vázolt három sejt tökéletes példája a sejt két 

ellentétes pólusa közt szinte észrevétlenül megvalósuló információcserének. A sejttérfogat változásra a celluláris 

pH is érzékeny. A vezikuláris pH lúgosodása pedig alapvetően befolyásolja a szekretoros proteinek vezikuláris 

szállítását és a membránba történő inszercióját is. A sejttérfogat változása bizonyítottan módosítja a zonulae 

occludentes permeabilitását, így a paracelluláris transzportot. 

A sejtduzzadáskor fellépő membrán tenzió emelkedés kiváltja a plazmamembrán és az endocitótikus vezikulák 

fúzióját, ami a vezikula tartalmának kiürítéséhez vezet. Ehhez még Ca2+ és intakt aktin citoszkeleton szükséges. 

Szekretoros vezikulák esetében elmondható, hogy a sejtduzzadás emeli a hormonfelszabadítás és szekréció 

frekvenciáját. 

 

12. ábra A szekréciós tevékenység és a sejttérfogat változás. Lang, F., G. L. Busch, et al. (1998). "Functional 

significance of cell volume regulatory mechanisms." Physiol Rev 78(1): 247-306 
Az inzulin, a prolactin, az aldoszteron, a luteinizáló hormon és a thyrotropin esetében már bizonyították az 

egyenes arányosságot a sejt duzzadása és a szekréció frekvenciája közt. A folyamat korrelált az intracelluláris 

Ca2+ koncentráció emelkedésével. Ozmotikus sejtzsugorodás gátolta a prolactin szekréciót (a Ca2+ influx gátlása 
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által). A hiperozmolaritás stimulálja a bazofil granulociták histamin és a C típusú primer szenzoros neuronok 

Substance P szekrécióját. 

A sejtek migrációja a citoszkeleton átrendeződését igénylő komplex folyamat, amelyet polarizáltan szervezett, 

sorozatos sejt térfogat változások kísérnek. 

 

13. ábra. Sejttérfogat változás és migráció. Lang, F., G. L. Busch, et al. (1998). "Functional significance of 

cell volume regulatory mechanisms." Physiol Rev 78(1): 247-306 
A sejt haladási irány felé néző pólusán (leading edge) emelkedett az actin polimerizáció, míg az ellentétes 

póluson aktin depolimerizációt figyelhetünk meg. A depolimerizációt a Ca2+ vezérelt gelsolin végzi. Az aktin 

fragmentumok gyors transzporttal a leading edge-hez jutnak, ahol újrahasznosulnak az aktin elongációban. A 

meglévő aktin hálózathoz új elemek hozzáadását a sejtmembrán protrúziója stimulálja, amely lokális ozmotikus 

duzzadás eredménye lehet. Az intracelluláris Ca2+ aktivitás (Ca2+
i) oszcillációja a sejt haladással ellentétes 

pólusán Ca2+ szenzitív K+ csatornákat aktivál, amely RVD-hez vezet. Az emelkedett Ca2+ szint gyorsítja a 

gelsolin működését, következésképp az aktin depolimerizáció is emelkedik. A leading edge területén a NHE1 és 

a NKCC1 RVI indukciót okoz. A hipertóniás stressz gátolja a neutrofil granulociták migrációs képességét, 

ugyanakkor a sejt duzzadás szükségesnek bizonyult a folyamathoz. A duzzadás-indukált Cl- és a volume regulált 

anion csatornák(VRAC) aktivitása szintén a migráció elősegítő faktorainak tekinthető. A transient receptor 

potencial(TRP) ioncsatorna család két tagja TRPV1 és TRPV4 bizonyítottan fontos mediátor szerepet játszik az 

ozmoszenzációban és következésképp a sejtmigrációra is hatást gyakorol. A víztranszportra specializálódott 

Aquaporinok(AQP), azzal hogy facilitálják az ozmotikus vízbeáramlást a membrán protrúziók területére, a 

sejtek előrehaladását mediálják. 
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14. ábra. Iontranszport és sejt migráció. Hoffmann, E. K., I. H. Lambert, et al. (2009). "Physiology of cell 

volume regulation in vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 
A programozott sejthalál (PCD) egyik morfológiai jellemzője a jelentős sejtzsugorodás, amelyet apoptótikus 

térfogatvesztésnek (apoptotic volume decrease, AVD) neveznek. Az AVD egy izozmotikus sejtzsugorodás és 

általában a PCD bekövetkezését megelőző jelenség. Meg kell jegyeznünk, hogy az AVD alatt a sejttérfogat 

korrekciós folyamatok (RVI) gátolt állapotban vannak. A sejtzsugorodás által kiváltott sejthalál komplex 

szignalizációs folyamatait a 15. ábra foglalja össze. 
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15. ábra. Sejtzsugorodás és programozott sejthalál. Hoffmann, E. K., I. H. Lambert, et al. (2009). 

"Physiology of cell volume regulation in vertebrates." Physiol Rev 89(1): 193-277. 
A zöld szín a kísérletesen igazolt stimulátoros, míg a piros az inhibitoros útvonalakat jelzi. A fejezetben említett 

térfogat szenzorok valamelyike érzékeli a sejtzsugorodást és aktiválja a monomer GTP kötő proteint (Rac) és 

p38 MAPkinázt, ezt követi a p53 foszforilációja és nukleáris transzlokációja. A p53 apoptózisban betöltött 

központi szerepét már 1993-ben leírták, több pro-apoptotikus gén transzkripcióját aktiválja, amelyek azután az 

intrinsic, mitokondriális (pl. BCL-2 család) és az extrinsic, receptor mediált apoptótikus útvonal (pl. Fas) 

kulcsenzimei lesznek. A p53 a mitokondriális citokróm-c útvonalon caspase-3 aktivációt eredményez. A Na+/K+ 

pumpa gátlása AVD alatt K+ efluxot indukál. A K+ csökkenés mellett ilyenkor az organikus ozmolitokhoz 

tartozó taurin koncentráció csökkenése is megfigyelhető. A sejtzsugorodás gátolja a PDGF receptor mediált 

szignalizációt. Az így lecsökkent protein kináz B (PKB) működés révén a Bcl-2 család pro apoptótikus 

proteinjének (BAD) foszforilációja zavart szenved és emelkedik a BAD-mediált sejthalál valószínűsége. Ezzel 

párhuzamosan a PDGF útvonal gátlása csökkenti a mitogén aktivált protein kináz kináz (MEK, MAPKK) és az 

extracelluláris szignál regulált kináz (ERK) szignalizációt, ami csökkenti a sejt túlélését. A CD95 sejthalál 

receptor fiziológiás körülméynek közt intracelluláris lokalizációt mutat. Hiperozmotikus stresszre azonban a 

plazmamembránba transzlokálódik és caspase 3 és 8 aktivációt indukál. Az említetteken kívül természetesen 

számos más sejtfunkció esetén figyelhetünk meg sejttérfogat változást és/vagy a korrekciós mechanizmusok 

aktiválását. A fagocitózis nyilvánvalóan növeli a sejttérfogatot, a Kuppfer sejtek betain tartalmukat 

felszabadítják a fagocitózis alatt. Az erithrocyták és thrombocyták extrém mértékű morfológiai változásait 

természetesen jelentős térfogat korrekció kíséri. 
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16. ábra 

5. A 25. fejezet kérdései 

1. Mi a különbség az izozmotikus és az anizozmotikus sejttérfogatváltozás közt? 

2. Definiálja a RVD és RVI fogalmát. 

3. Nevezze meg a RVD fő effektorait. 

4. Sorolja fel a RVI effektorait. 

5. Melyek a térfogatváltozás lehetséges szenzorai? 

6. Mit jelent az organikus ozmolit meghatározás? 

7. Sorolja fel a legismertebb organikus ozmolitokat. 

8. Jellemezze az AQP csatornák sejttérfogat-szabályozásban betöltött szerepét. 

9. Mutassa be az ERM család és az ozmoszenzáció kapcsolatát. 

10. Mit jelent az apoptotikus térfogatvesztés (AVD)? 

11. Hogyan befolyásolja a térfogatváltozás a sejt osztódását? 

12. Mutassa be a belső fül szőrsejtjeinek térfogatváltozás által kiváltott aktivációját. 

13. Jellemezze a sejtmigráció során lezajló sorozatos térfogatváltozások jelentőségét. 

14. Jellemezze a sejtzsugorodás által kiváltott sejthalál komplex szignalizációs folyamatait. 

15. Az AQP3 és AQP4 klinikai jelentőségének bemutatása. 
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26. fejezet - A membránok 
felépítésének és működésének 
alapjai (Laskay Gábor) 

A biológiai membránok minden élő sejt különlegesen fontos képződményei, amelyekről túlzás nélkül állítható, 

hogy „két világ határán” foglalnak helyet. A két világot mindig két olyan közeg jelenti, amelyek eltérő 

összetételűek, néha szinte alig van olyan paraméter, amiben hasonlítanának egymásra. E két különböző közeg 

határán a membránok alapvető feladata, hogy mindkét közeg sajátos összetételét megőrizzék és fenntartsák a 

legkülönbözőbb környezeti viszonyok között is. Bár a növénysejteknek van sejtfaluk, a tulajdonképpeni 

határfelületet a citoplazma és a külvilág között a plazmalemma képezi. A plazmalemma egyfajta speciális 

biológiai membrán, ezért a plazmalemma specifikumainak tárgyalása előtt áttekintjük a biológiai membránok 

szerveződésére vonatkozó alapvető ismereteket. 

1. A biológiai membránok elválasztó funkciója 

1.1. A biológiai membránok szerveződésének alapjai 

A biológiai membránok alapfunkciója, hogy két víztartalmú közeget úgy különítsenek el egymástól, hogy 

bizonyos anyagok számára biztosítsák az átjutást egyik közegből a másikba. A membránok tehát paradox 

módon egyszerre elkülönítenek, és össze is kötnek két közeget. Minderre speciális felépítésük teszi képessé 

őket. A biológiai membránok alapvázát egy lipid kettősréteg képezi, amelyben diffúz módon fehérjemolekulák 

helyezkednek el. A membránok alkotórészei között alapvető jelentőségűek a lipidtermészetű anyagok, közülük 

is az ún. poláris lipidek. Ezek poláros és apoláros csoportokat egyaránt tartalmazó, amfifil karakterű anyagok. 

Poláris fejcsoportjaik révén a vizes fázissal képesek asszociálódni és elektrosztatikus kölcsönhatásokat 

kialakítani, míg az apoláros zsírsav-oldalláncok között fellépő Van der Waals- és hidrofób kölcsönhatások 

összetartó erőt képviselnek és hozzájárulnak a membrán belső, apoláros régiójának stabilizálásához. 

A lipidmolekulák asszociációja nem csak a biológiai membránok felépítésében nyilvánul meg. A poláris 

lipidmolekulák két-dimenziós struktúrákat létrehoznak vizes fázis felszínén is, ezek orientációjuk alapján 

egyrétegű filmek vagy köralakú micellák lehetnek. A membrán-kettősréteg gyűrűvé záródásával alakul ki a 3-

dimenziós liposzóma, melyek belsejében egy vizes fázist tartalmazó üreg van. A liposzómát határoló lipid 

kettősréteg a sejtmembránhoz hasonló felépítésű, ezért a liposzómákat frekventáltan hasznosítják a 

gyógyászatban különféle nagymolekulájú gyógyszerek sejtbe történő bejuttatására, vagy a kozmetikai iparban 

különféle bőrtápláló anyagoknak a bőrhámsejtekbe történő bevitelének megkönnyítésére. 

A membránalkotó lipidek lényegi sajátossága, hogy aktuálisan milyen fejcsoportok és milyen zsírsavláncok 

találhatók az illető lipidféleségben. A fejcsoportok alapján az egyik legfontosabb lipidosztály a foszfolipidek, 

melyekben a glicerin szabad OH-csoportját foszforsavmaradékhoz kapcsolódva észteresíti a fejcsoport 

(foszfatidil-kolin, foszfatidil-etanolamin, stb.). Az állati sejtek membránjaiban döntően foszfolipidek fordulnak 

elő, és ugyancsak foszfolipidek dominálnak a növénysejtek plazmalemmájában és endoplazmatikus retikulum 

membránjában is. Lényeges különbség viszont, hogy a kloroplasztisz belső membránjaiban (tilakoidok) 

galaktolipidek fordulnak elő döntő mennyiségben. Ezekben a glicerin szabad OH-csoportjához galaktóz-

molekulák kapcsolódnak. Azt a lipidet, amelyhez 1 galaktóz-molekula csatlakozik, monogalaktozil-

digliceridnek (MGDG), míg a 2 galaktóz-molekulát tartalmazó lipidet digalaktozil-digliceridnek (DGDG) 

nevezzük. E két lipidféleségnek igen sajátos a zsírsavösszetétele is: dominál bennük a 2 kettőskötést tartalmazó 

linolsav (18 szénatom:2 kettőskötés = 18:2) és a 3 kettőskötést tartalmazó linolénsav (18:3). Mindkét zsírsav 

alapvető fontosságú az állati szervezetek számára is, hiszen az állati sejtekben a hosszú szénláncú és több 

kettőskötést tartalmazó zsírsavak (pl. arachidonsav (20:4), eikoza-pentaénsav (20:5), dokoza-hexaénsav (22:6)) 

bioszintéziséhez linolsavra, illetve linolénsavra van szükség, ezek az állati sejtek számára eszenciális zsírsavak. 

A biológiai membránok másik alapkomponensei a membránfehérjék, melyek között a membránon belüli 

topológiai elhelyezkedés alapján megkülönböztetünk periferiális (a membrán poláros fejcsoport-régiójával 

asszociálódó), illetve integráns, azaz a membrán apoláris régiójába is belenyúló fehérjéket. Amennyiben egy 

fehérje a membrán teljes síkját átíveli, transzmembrán fehérjéről beszélünk. A fehérjék közvetlen 

környezetében elhelyezkedő lipidréteg (annuláris lipid) milyensége (fejcsoportja és zsírsav-összetétele) döntő 
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az illető fehérje funkcióképessége szempontjából. A membránfehérjék funkciójuk alapján lehetnek receptorok, 

transzport-fehérjék, enzimek (pl. kinázok, foszfatázok), valamint a citoszkeleton elemei (pl. aktin-

filamentumok). 

1.2. A biológiai membránok dinamikai sajátságai 

A biológiai membránok dinamikai sajátságai az egyes komponensek mozgásával és mozgékonyságával 

kapcsolatos jelenségeket tükrözik. Közismert, hogy az anyagok állandó mozgásban vannak és ez érvényes a 

membránt felépítő lipid- és fehérjemolekulákra is. A membránlipidek alapvetően háromféle mozgástípust 

végezhetnek a membránban, melyek a rotáció, azaz az egész molekula saját tengely körüli forgómozgása, a 

laterális diffúzió, azaz a molekuláknak a membrán kétdimenziós síkjában történő elmozdulása, valamint a flip-

flop, ami egy lipidmolekulának az egyik membránfélből a másikba történő átkerülését jelenti. A membránban 

levő fehérjemolekulák ugyancsak végeznek rotációs forgómozgást és laterális diffúziót, azonban a 

membránfehérjék átkerülése egyik membránfélből a másikba meglehetősen ritka és valószínűtlen esemény. 

Megjegyzendő, hogy a membránfehérjék laterális diffúzióval jutnak el a membrán egyik helyéről egy másikra, 

és tulajdonképpen ez képezi az alapját a fehérje-fehérje interakcióknak, amelyek pl. a receptor-G protein 

kölcsönhatás során megvalósulnak. 

Azt, hogy az egyes komponensek mennyire szabadon mozdulhatnak el egy adott membránon belül, a membrán 

fluiditása, illetve rigiditása határozza meg. Minél fluidabb egy membrán, annál könnyebben mozdulnak el 

benne az egyes komponensek. Maga a fluiditás és a rigiditás a membrán fizikai-kémiai állapotával függ össze. A 

membrán egy komplex rendszer, amelynek halmazállapota egy folyadék-kristályhoz hasonlítható. Benne 

talalhatunk olyan részeket („szigeteket”), amelyek folyékonyabbak (fluidabbak) és olyanokat, amelyek 

szilárdabb (rigidebb vagy inkább gél-szerű) halmazállapotúak. A membránnak ezt a tulajdonságát egyrészről a 

lipidek és főleg a zsírsavak, másrészről pedig az aktuális hőmérséklet határozza meg. Alapszabály, hogy minél 

több a telített zsírsav az adott membránban vagy membránszakaszon, annál rigidebb az adott membrán. Ez 

fordítva is igaz: a telítetlen zsírsavak jelenléte növeli a membrán fluiditását. Mindezt egyszerűen értelmezhetjük, 

ha elképzeljük egy adott lipidmolekula rotációs forgómozgását. A telített zsírsavláncok a szénatomok közötti 

egyes kötés miatt, bár zegzugos, de egyenes lefutásúak, azaz a saját tengelye körül forgó lipidmolekula 

hengerszimmetrikus. Ez a szerkezeti sajátosság jellemző a foszfolipidekre és lehetővé teszi a foszfolipidek 

számára, hogy kettősrétegű membránstruktúrákat alakítsanak ki. A telítetlen zsírsavláncokban levő kettőskötés 

azonban, amennyiben cisz konfigurációjú, a C-C kötések lefutását megváltoztatja és a kettőskötés után a 

zsírsavlánc megtörését okozza. Egy ilyen lipidmolekula rotációs forgómozgásához sokkal nagyobb sugarú 

térrészre van szükség, az ilyen lipidmolekula nem henger-, hanem kúp-szimmetrikus. Az ilyen lipideket 

tartalmazó membránokban a területegységre jutó lipidmolekulák száma kevesebb, azok „lazábban pakolva” 

helyezkednek el a membránban. Ez a lazább szerkezet értelemszerűen megkönnyíti a szomszédos lipid- és 

fehérjemolekulák elmozdulását is, végeredményben tehát abban a membránrészben, ahol kettőskötést is 

tartalmazó zsírsavakat hordozó lipidek fordulnak elő, nagyobb lesz a membránalkotók mozgási szabadsága, 

azaz fluidabb lesz az adott membrán. Könnyen belátható, hogy már egyetlen kettőskötés jelenléte is jelentősen 

deformálja a lipidmolekula hengerszimmetriáját, az ilyen lipidek forgási terét leginkább egy kúppal lehetne 

jellemezni, melynek csúcsában helyezkedik el a lipidmolekula fejcsoportja, palástját pedig a forgó zsírsavláncok 

felülete alkotja. Ez a szerkezeti sajátság leginkább a galaktolipidekre (MGDG és DGDG) jellemző, hiszen 

bennük dominálnak a 2, illetve 3 kettőskötést tartalmazó zsírsavak, a linol-, illetve a linolénsav. Ezek a lipidek 

szinte kizárólag a kloroplasztisz belső membránjaiban, a tilakoidokban találhatók. Mivel ezek a kúpalakú 

lipidmolekulák egymás mellé pakolva hajlott, görbült membránfelszíneket hoznak létre, kézenfekvőnek tűnik az 

a feltételezés, hogy alapvető szerepük van a tilakoidmembránok görbületeinek kialakításában. A kloroplasztisz-

membránok lipid- és zsírsavmintázata tehát egyrészt a membránok extrém magas fluiditását, másrészt a görbült 

membránfelszínek kialakítását is lehetővé teszi. 

Említettük, hogy a membrán dinamikai sajátságainak másik alapvető meghatározója az aktuális hőmérséklet. 

Ennek az az oka, hogy a hőmérséklet közvetlenül meg tudja változtatni a membránok fizikai-kémiai állapotát. 

Minden membrán jellemezhető egy hőmérséklet-értékkel, amely környezetében a folyadék-kristályos fázis 

egyensúlyt tart a szilárd fázissal. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten a szilárd fázis, míg ennél magasabb 

hőmérsékleten a folyadék-kristályos fázis dominál. Ezt a hőmérséklet-értéket az adott összetételű membrán vagy 

membránrész tranzíciós (fázisátmeneti) hőmérsékletének nevezzük. Ez a paraméter a membránműködés 

szempontjából döntő fontosságú, hiszen a membránban levő fehérjemolekulák csak addig képesek laterális 

diffúzióra, amíg a membrán folyadék-kristályos, azaz félfolyékony halmazállapotú. A rigid, merev, gélszerű 

halmazállapotú membránban a komponensek mozgási szabadsága minimálisra csökken, a membrán 

„megdermed”, ezért ez az állapot a membrán működésével összeegyeztethetetlen. Egy adott membrán tranzíciós 

hőmérséklete alapvetően attól függ, hogy az adott membránrészben levő lipidekben mennyi a telítetlen zsírsavak 
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aránya a telített zsírsavakhoz viszonyítva. Általános szabály, hogy minél több a telítetlen zsírsav egy adott 

membránszakaszon, annál alacsonyabb annak a membránszakasznak a tranzíciós hőmérséklete, azaz annál 

alacsonyabb hőmérsékleten lesz a folyadék-kristályos fázisból szilárd, gél halmazállapotú fázis, tehát annál 

alacsonyabb hőmérsékleten dermed meg a membrán. Ez más szóval azt jelenti, hogy minél telítetlenebb egy 

membrán, annál alacsonyabb hőmérsékleten marad meg a folyadék-kristályos szerkezete, ami az életfolyamatok 

szempontjából alapvető membránműködés alapfeltétele. 

A sejtek számára a környező közeg hőmérséklete elsősorban a membránszerkezet modulációja és az ezzel 

kapcsolatos funkcionális változások miatt fontos. Az állandó testhőmérsékletű szervezetekben a membránok 

lipid- és zsírsavösszetétele az állandó testhőmérséklet értékének megfelelően alakult ki és az adott 

hőmérsékletnek megfelelő szinten optimalizálódott. A növények közismerten nem képesek testhőmérsékletüket 

szabályozni, ezért a növénysejtek membránjai fokozottan érzékenyek a környező hőmérséklet hirtelen 

megváltozására. Különösen a hideg- és fagyhatás az, ami a növénysejteket fokozottan próbára teszi. Mint láttuk, 

a hőmérséklet csökkenése a membrán fázisállapotának megváltoztatásával (a fluiditás csökkentésével) fejti ki 

sejtkárosító hatását, és a növényfajok többsége a hirtelen lehűlést és fagyot nem is tudja elviselni, bennük 

visszafordíthatatlan működésbeli zavarok lépnek fel, amelyek a sejtek funkciókiesését, később pedig pusztulását 

okozzák. Van azonban néhány olyan faj és fajon belüli változat, amelyek bizonyos mértékig ellenállóak a 

hirtelen hideg- vagy fagyhatással szemben. Ezeket a növényeket nevezik hidegtűrő, illetve fagyálló 

növényeknek. Bebizonyosodott, hogy ezek a növények hőmérsékleti adaptációjuk során olyan 

mechanizmusokat hoznak működésbe, amelyekkel csökkenteni tudják membránjaik tranzíciós hőmérsékletét. 

Egyrészt ezek a fajták normál körülmények között is olyan zsírsavösszetétellel rendelkeznek, amelyben több a 

telítetlen zsírsav, ílymódon ezek a membránok már „felkészülten” várják az esetleges hirtelen hőmérséklet-

csökkenést. Ezen túlmenően, a hirtelen hideghatás egy szignálként hat ezekben a növényekben, melynek 

hatására olyan génszakaszok íródnak át, amelyek termékei speciális enzimek. Ezek az enzimek kettőskötés 

kialakítására képesek a telített zsírsavláncokban, összefoglaló néven deszaturázoknak nevezik őket. A 

génexpresszió révén megjelenő deszaturázok azután a plazmalemmához és a többi intracelluláris 

membránrégióhoz szállítódnak és ott további kettőskötéseket alakítanak ki, ezzel jelentősen hozzájárulva a 

membránok tranzíciós hőmérsékletének csökkentéséhez. 

A növényi membránok (különösen a kloroplasztisz tilakoidmembránjai) sajátos lipid- és zsírsavösszetétellel 

rendelkeznek, melynek fontos humán táplálkozásélettani szerepe van. 1/ A többszörösen telítetlen növényi 

zsírsavak eszenciális zsírsavak számunkra. 2/ Ha étrendünkben növeljük a többszörösen telítetlen zsírsavak 

részarányát, ezek beépülve membránjainka, fluidabb membránokat hoznak létre, amelyek számos kóros 

elváltozás (szív- és érrendszeri betegségek) esetében igen fontos preventív szerepet töltenek be. Ezen a helyen 

kell kiemelnünk a növényi membránok (elsősorban a kloroplasztisz-membránok) azon sajátságát, hogy 

gyakorlatilag nem tartalmaznak koleszterint. 

Közismert, hogy a koleszterin feldúsulása membránjainkban nem kívánatos, hiszen súlyos megbetegedések 

(szívinfarktus, érelmeszesedés) egyik kockázati tényezőjéről van szó. Mindez képezi az ún. „reform-

táplálkozás”, azaz a koleszterinmentes, többszörösen telítetlen zsírsavakban dús növényi táplálék 

fogyasztásának táplákozásélettani alapját. Sajnos, azonban, a többszörösen telítetlen zsírsavak nemcsak áldást 

hoznak számunkra, hanem igen komoly veszélyforrást is jelentenek. Mindez az ún. oxidatív stressz 

mechanizmusával kapcsolatos. A sejtekben az oxidatív folyamatok során mindig termelődnek ún. oxigén szabad 

gyökök. Ezek párosítatlan elektronnal rendelkező képződmények, tehát olyanok, amelyek elektronszerkezetében 

van egy olyan elektron, amelynek nincs meg az ellentétes spin-kvantumszámú párja. Ezek a szabad gyökök 

éppen azért annyira reakcióképesek, mert keresik az ellentétes spin-kvantumszámú párjukat. A sejtekben 

elsősorban a mitokondriumok belső membránjában keletkeznek, amikor is az oxidatív reakciólánc végén a 

molekuláris oxigén redukciójára (elektronnal történő találkozására) kerül sor. A folyamat eredménye víz, 

azonban bizonyos valószínűséggel a molekuláris oxigén és az elektron reakciójából szuperoxid szabad gyökök 

is képződnek. Ezek már önmagukban is igen reakcióképes oxidálószerek, azonban sokkal veszélyesebb 

tulajdonságuk, hogy további szabad gyökök (pl. hidroxil anion gyök) termelődését indítják be, amelyek még 

agresszívebb oxidálószerek. Összefoglaló néven az oxigénből keletkező szabad gyököket reaktív oxigén 

fajtáknak (ROS) nevezzük. Ezek előszeretettel támadják meg a zsírsavláncok telítetlen kettőskötéseit, azokat 

oxidálják és peroxidálják, ezáltal egyrészt megváltoztatják a membrán zsírsavösszetételét és ezzel annak 

dinamikai sajátságait, másrészt a lipidperoxidáció révén visszafordíthatatlan folyamatot indítanak el, amelynek 

eredményeként tartós, maradandó membránkárosodás következik be. Mivel a membránszerkezet integritása a 

belső környezet fenntartásának egyik legalapvetőbb feltétele, mindenfajta membránkárosodás a sejt számára 

letális veszélyforrást jelent és előbb-utóbb a sejt halálához vezet. 

1.3. A biológiai membránok áteresztőképessége (permeabilitása) 
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A membrán permeabilitásán vagy áteresztőképességén az egyes anyagok membránon történő áthaladásának a 

sebességét értjük. Közismert, hogy vannak olyan anyagok, amelyek a membránon keresztül viszonylag 

akadálytalanul hatolnak át, de vannak olyanok, amelyek számára ez az áthatolás kisebb-nagyobb mértékben 

nehézségekbe ütközik. Az ilyen anyag számára a membrán jelentős akadályt jelent. Elvileg (végtelen idők alatt) 

minden anyag átjut minden membránon, azonban az átjutás sebessége néha végtelenül lassú. Szakkifejezéssel 

élve ezekre az anyagokra a membrán nagyon kevéssé vagy egyáltalán nem permeábilis, azaz impermeábilis. A 

vizet a biológiai membránok sokkal könnyebben átengedik, mint a benne oldott anyagokat, különösen, ha azok 

mérete igen számottevő (pl. fehérjemolekulák). Ezt a sajátságot fejezi ki a membrán félig áteresztő 

(szemipermeábilis) jellege. 

A membránon történő átjutás tulajdonképpen kettős akadály legyőzését jelenti. A membrán két vizes közeg 

határán levő alapvetően hidrofób karakterű elválasztó réteg, mely éppen a hidrofób karaktere miatt képes két 

vizes közeg elkülönítésére és az elválasztó funkció betöltésére. Ezen túlmenően azonban a membrán felszíne 

elektromos töltést hordozó lipid-fejcsoportokból áll, amelyeket egy elektromosan szigetelő hidrofób réteg 

választ el egymástól. Ez az elrendezés teljesen analóg az elektronikából ismert kondenzátorral. A membrán tehát 

a két vizes fázis között elektromos szigetelőként viselkedik. Ez az elektromos szigetelőréteg nem befolyásolja az 

elektromosan semleges molekulák (pl. cukrok) átjutását, de jelentősen megnehezíti az elektromosan töltött 

részecskék, mindenekelőtt az ionok keresztüljutását a membránon. 

Ami a membránt mint apoláros elválasztó-közeget illeti, általános szabály, hogy rajta könnyen áthatolnak az 

apoláros, lipidoldékony anyagok (pl. szerves oldószerek és gázok), viszont a poláros, hidrofil anyagok számára - 

különösen, ha azok mérete számottevő - a membránok igen nehezen átjárhatók. Ezek közé tartozik az összes 

vízben oldott anyag, tehát cukrok, aminosavak, de mindenekelőtt a vízben oldott sók disszociációjából, illetve 

hidrolíziséből származó ionok. Úgy tűnik tehát, mintha a membrán „szelektálna” és előnyben részesítené a 

hidrofób anyagokat. Ez mindenekelőtt a membrán lipidfázisának hidrofób karakterével magyarázható és jól 

felhasználható annak eldöntésére, hogy egy adott anyag várhatóan milyen lassan vagy gyorsan halad át a 

biológiai membránokon. Ez a kérdés gyakran felvetődik pl. a gyógyszeriparban, amikor egy készítményről tudni 

kell, hogy milyen sebességgel halad át a membránokon. Ennek becslésére szolgál az olaj/víz megoszlási 

hányados meghatározása. Az illető anyagot feloldják olajban is és vízben is, és meghatározzák az oldatba ment 

(feloldódott) anyag koncentrációját mindkét oldószerben. E két érték hányadosa adja meg az olaj/víz megoszlási 

hányadost. Kimutatták, hogy egyenes arányosság áll fenn egy adott anyag olaj/víz megoszlási hányadosának 

értéke és egy adott biológiai membránon történő áthaladásának sebessége között. Minél nagyobb az olaj/víz 

megoszlási hányados értéke, annál gyorsabban képes az illető anyag áthatolni a membránon, azaz annál 

gyorsabban kerülhet az extracelluláris közegből a sejt belsejébe. 

Különleges sajátsága a biológiai membránoknak, hogy a víz könnyebben halad át rajtuk, mint az a 

termodinamikai megfontolások alapján elvárható lenne. Ez a megfigyelés vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy 

a membránban kell, hogy legyenek speciális csatornák, amik megkönnyítik a vízmolekulák átjutását. A 

legutóbbi kutatások valóban megerősítették, hogy ilyen csatornák valóban léteznek. Aquaporinoknak nevezik 

őket. 

Ha az élő sejt membránjain is passzív diffúzióval jutnának át az anyagok, az sok esetben lehetetlenné tenné a 

normális sejtműködést, és ez lenne a helyzet, hogyha a biológiai membránok pusztán poláris lipidekből álló 

kettősrétegek lennének. „Szerencsére” a biológiai membránok a lipid kettősrétegbe ágyazódva fehérjéket is 

tartalmaznak, és a membránfehérjék jelentős részének éppen az a feladata, hogy a passzív diffúzióval nehezen, 

illetve lassan áthaladó anyagok átjutását meggyorsítsák. Ezeket hívjuk összefoglaló néven 

transzportfehérjéknek, funkcionális tulajdonságaikról a Membrán-transzport fejezetben teszünk említést. 

1.4. A biológiai membránok elektromos tulajdonságai 

Az előző részben már utaltunk arra, hogy a membrán a lipid-fejcsoportok töltése és a két fejcsoport-réteg között 

húzódó hidrofób réteg miatt egy elektromos kondenzátorhoz hasonlítható. A fejcsoportok töltéséből adódóan a 

membrán felszínének közvetlen közelében az ionok az elektrosztatikus kölcsönhatások szerint rendeződnek és 

egy kettősréteget hoznak létre. Ezt az elrendezést, amelyet elsősorban a lipidfejcsoportok negatív töltése hoz 

létre, felületi potenciálnak nevezzük. Értelemszerűen a felületi portenciál a membrán mindkét oldalán kialakul 

és aktuális értéke a felületegységre jutó negatív töltések számától, azaz a lokális töltéssűrűségtől függ. 

A membránpotenciál a membrán által elválasztott két vizes oldat között mérhető feszültség (potenciál-

különbség). A fizikában feszültségnek nevezik az ellentétes töltések szétválasztásából származó erőt, és a 

membránpotenciál értelmezésekor is célszerű ezzel kezdeni gondolatmenetünket. Első megközelítésben a 

membránpotenciál a membrán két oldalán egyenlőtlenül jelenlevő pozitív, illetve negatív töltések viszonyát 
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jelenti, azaz azt, hogy az egyik oldalon több negatív, a másikon több pozitív töltés található. Értelemszerűen az 

ellentétes töltések elektrosztatikusan vonzzák („semlegesíteni akarják”) egymást, de a közöttük levő membrán 

ezt fizikailag megakadályozza. Élő sejtekben lényeges, hogy normális körülmények között mindig a sejt 

belsejében dominálnak a negatív töltések, így az a negatív pólus (katód), az extracelluláris közeg pedig a pozitív 

(anód), azaz a sejt belseje általában negatívabb a külvilágnál. Ennek igen fontos következménye, hogy az 

extracelluláris térben lévő kationokra elektrosztatikus vonzóerő, míg az anionokra elektrosztatikus taszítóerő 

hat. A membránpotenciál kialakításában 4 fő tényező játszik szerepet: 1/ a membrán két oldala közötti 

egyenlőtlen ioneloszlás; 2/ a membránnak az egyes ionokkal szembeni eltérő permeabilitása; 3/ a membránnak 

az intracelluláris közegben levő fehérjemolekulákkal szembeni impermeabilitása, és 4/ a membránon keresztüli 

elektrogén (elektromosságot termelő) ion-transzport folyamatok. A következőkben röviden mind a négy 

tényezőt megvizsgáljuk. 

1.5. A membrán két oldala közötti egyenlőtlen ioneloszlás. 

Az intracelluláris és extracelluláris közeg ionösszetételében mutatkozó jelentős különbség az élő sejtek egyik 

legfontosabb tulajdonsága, ezen különbség fenntartása pedig az élő sejtek egyik legalapvetőbb funkciója. Az 

intracelluláris környezet (citoplazma) ionösszetételére magas K+-koncentráció (130-160 mM) és szembetűnően 

alacsony Na+-koncentráció (5-20 mM) a jellemző, míg a Cl--koncentráció e két szélsőséges érték közötti köztes 

értéket (30-60 mM) mutat. Az extracelluláris közeg ionösszetétele ettől minden esetben lényegesen eltérő. Az 

állati sejtek extracelluláris környezetére jellemző, hogy itt a K+ ionok koncentrációja általában igen alacsony (5-

10 mM), szemben az igen magas Na+- (130-150 mM) és Cl-- (140-160 mM) koncentrációval. Vizsgáljuk meg 

most ezek közül a K+ és Cl- ionokra vonatkozó viszonyokat. Képzeljük el, hogy van két edényünk, az egyikben 

140 mM-os, a másikban 5 mM-os KCl oldat van, és tételezzük fel, hogy a KCl teljesen disszociál, tehát az egyik 

oldatban 140 mM a K+ ionok és ugyanannyi a Cl- ionok koncentrációja, míg a másik oldatban mindkét ion 

koncentrációja 5 mM. Amíg a két edény között semmiféle kapcsolat nincs, addig mindkét edényben az oldatok 

egyensúlyban vannak, hiszen mindegyikben pontosan annyi pozitív töltésű ion lesz jelen, mint negatív töltésű. 

Ha azonban a két edény tartalmát egy közös edénybe töltjük úgy, hogy a két edényből származó oldatrészek 

közé egy féligáteresztő membránt teszünk (pl. celofán-hártyát, ami csak a vizet engedi át, az ionokat egyik 

irányban sem), a két oldat a membránon keresztül bár, de érintkezik egymással és a kémiai potenciálok 

(koncentrációk) különbsége miatt azok kiegyenlítésére törekszik. Ha nem lenne jelen a membrán, ez a 

kiegyenlítődés meg is történne és a koncentrációk pillanatszerű gyorsasággal kiegyenlítődnének. A membrán 

jelenléte azonban az ionok számára lekűzdhetetlen akadályt jelent, így a koncentráció-különbség diffúzióval 

történő kiegyenlítése lehetetlenné válik. A két oldat között azonban továbbra is megmarad a „szándék” a 

koncentráció-különbség kiegyenlítésére, amit egyértelműen bizonyít az, hogy a két oldatfél közötti 

koncentráció-különbség kiegyenlítődik, ha a két közeget egy elektromos vezetővel kötjük össze. Ekkor a 

vezetőben áram folyik és az áramot létrehozó feszültség nagysága (a „kiegyenlítődési szándék” erőssége) 

arányos a fennálló koncentráció-különbség mértékével. Ez a feszültség könnyen detektálható, ha a membrán 

által elválasztott két térrészbe 1-1 elektródát helyezünk és azokat feszültségmérővel kapcsoljuk össze. A 

koncentráció-különbségből eredő feszültséget Nernst-potenciálnak nevezzük, melynek értéke a Nernst-egyenlet 

felhasználásával könnyen kiszámítható:  

ahol EN a Nernst-potenciál értéke V-ban, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, z az ion 

előjeles töltése, F a Faraday-állandó, ae és ai az ion aktivitása (koncentrációval arányos mennyiség) a 

membránnal elválasztott külső (extracelluláris), illetve belső (intracelluláris) térben. A Nernst-potenciál 

névlegesen azzal a feszültséggel egyenlő, amely adott koncentrációviszonyok hatására kialakul. Az egyes ionok 

intracelluláris, illetve extracelluláris koncentrációjának ismeretében a Nernst-potenciál minden egyes ionra 

külön-külön kiszámítható. 

Növénysejtek esetén a helyzet annyiban módosul, hogy a növénysejtek extracelluláris közegére nem jellemző az 

a stabil összetétel és magas ozmózisnyomás, ami az állati sejtek extracelluláris közegét jellemzi. 

Általánosságban elmondható, hogy a növénysejtek extracelluláris közege híg oldat, melynek ozmotikus 

koncentrációja, és így ozmózisnyomása jóval alacsonyabb az állati sejtek extracelluláris közegének megfelelő 

értékeinél. Mindez elsősorban a NaCl alacsony extracelluláris koncentrációjával magyarázható. 
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1.6. A membránnak az egyes ionokkal szembeni eltérő 
permeabilitása 

A membránpotenciál másik fontos származási területe a membránnak az egyes ionokkal szembeni eltérő 

permeabilitása. A biológiai membránok jelentős különbségeket mutatnak az egyes ionokkal szembeni 

permeabilitásuk vonatkozásában. A biológiai membránok leginkább a K+ ionokkal szemben permeábilisak, 

legkevésbé pedig a Na+ ionokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a K+-ra fennálló jelentős koncentráció-különbség 

miatt a K+ ionok sejtből kifelé történő diffúziója igen számottevő, és ez egy diffúziós áramot, valamint egy 

annak megfelelő diffúziós potenciált hoz létre. Általános szabálynak tekinthetjük, hogy a K+-ionok diffúziós 

potenciálja az élő sejtek membránpotenciáljának legdöntőbb, meghatározó tényezője. A másik két makroion 

hozzájárulása a permeabilitási tag alacsony volta miatt nem annyira jelentős. Századunk 40-es éveiben három 

brit kutató, Goldman, Hodgkin és Katz állt elő azzal az elképzeléssel, hogy állati sejtek, különösen idegdejtek 

esetében a membránpotenciál a három makroion (K+, Na+ és Cl-) Nernst- és diffúziós potenciáljainak egyfajta 

kombinációja lehet. Az általuk felállított egyenletben (GHK-egyenlet) az egyes ionok Nernst-potenciáljaihoz 

hozzárendelték a P-vel jelölt diffúziós tagokat (az adott ionra vonatkozó permeabilitási állandó) és megalkották 

a Nernst-féle ekvilibrium és a diffúziós potenciálok lineáris kombinációját, mely a kísérleti adatokkal igen jó 

egyezést mutatott. ahol Em a membránpotenciál 

értéke V-ban, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, F a Faraday-állandó, [ ]e és [ ]i az adott ion 

koncentrációja a membránnal elválasztott külső (extracelluláris), illetve belső (intracelluláris) térben, P a 

membránnak az adott ionra vonatkozó permeabilitási állandója. A membránpotenciál aktuális értéke és az adott 

ionra vonatkozó Nernst-potenciál közötti mindenkori eltérés fontos információt ad arra vonatkozóan, hogy az 

adott ion mennyire van egyensúlyban a membrán két oldalán. Amennyiben az aktuális membránpotenciál 

megközelíti a Nernst-potenciál értékét, ez azt jelenti, hogy az adott ionra vonatkozóan a kémiai potenciál 

különbsége (az adott ion koncentrációjának különbsége a belső és külső közegben) és az elektromos potenciál 

különbsége (membrán-potenciál) egyensúlyt tart egymással. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az ion ekvilibriumban 

van. 

1.7. A membránnak az intracelluláris közegben levő 
fehérjemolekulákkal szembeni impermeabilitása 

A membránpotenciál kialakításában egy további fontos tényező a membrán féligáteresztő karaktere. Vannak 

olyan intracelluláris makromolekulák (fehérjék), amelyek méretük alapján képtelenek átdiffundálni a biológiai 

membránokon, velük szemben tehát a membrán impermeábilis. Ez azért fontos, mert a fehérjék többsége a 

citoplazmában negatív töltést vagy töltéseket hordozó anionként fordul elő a H+ ion-koncentráció (pH) 

fiziológiás értékei esetén. A belső térben felhalmozódó és onnan kilépni törekvő fehérje-anionok miatt a 

membrán belső (citoplamikus) felszíne közelében egy negatív töltésű réteg alakul ki, a membrán külső felszíne 

közelében pedig a pozitív ellenionok egy pozitív töltésű réteget hoznak létre, ami elektromos potenciál-

különbséget (feszültséget) generál. Ezt a feszültséget első leírója nyomán Donnan-potenciálnak nevezzük. 

1.8. A membránon keresztüli elektrogén (elektromosságot 
termelő) ion-transzport folyamatok. 

A membránpotenciál negyedik lényeges összetevője az elektrogén ionpumpák működése. Ezek olyan ion-

transzport mechanizmusok, amelyek működésük során nem ugyanolyan mennyiségű iont pumpálnak a 

membránon keresztül az egyik irányban, mint a másikban. Ennek eredményeként eltérő számú töltés kerül a 

membrán egyik oldaláról a másikra, ami elektromos feszültséget generál. Erre utal az „elektrogén” kifejezés. 

Egyaránt elektrogén mechanizmus az állati sejtek Na+/K+-ATPáza, valamint a növénysejtek H+-ATPáza. Előbbi 

egyszeri „körülfordulás” során 3 Na+ iont pumpál az extracelluláris térbe, viszont csak 2 K+ iont vesz fel és juttat 

az intracelluláris térbe. A H+-ATPáz az intracelluláris térből pumpál H+ ionokat a sejten kívüli közegbe. Mindkét 

mechanizmus működése során pozitív töltések kerülnek az extracelluláris térbe, azaz az intracelluláris közegben 

relatíve csökken a pozitív töltések száma. Ez növeli a már amúgy is fennálló negatív túlsúlyt, tehát a 

membránpotenciál növekedését (hiperpolarizáció) váltja ki. 
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A nyugalmi membránpotenciált alapértelmezésben a sejtmembrán (plazmamembrán, plazmalemma) által 

elválasztott térrészre vonatkoztatjuk, tehát a sejt belső és külső környezete között értelmezzük. Értelemszerű 

emiatt, hogy a membránpotenciál megléte minden élő sejt alapvető sajátossága, és mindaddig fennáll, amíg a 

sejt az alapvető sejtélettani funkcióit ellátni képes. A membránpotenciál megszűnése az életműködések 

megszűnését jelenti és a sejtek életképességének tartós károsodását jelzi. Membránpotenciál ezen túlmenően 

gyakorlatilag minden, membránnal elválasztott kompartment között kialakul, és ennek jelentős szerepe van az 

egyes kompartmentek közötti transzportfolyamatok szabályozásában. Így pl. jól definiálható membránpotenciál 

van jelen a mitokondrium belső membránja két oldalán, a kloroplasztisz burkolómembránja (angolul: envelope) 

két oldalán, valamint a kloroplasztisz tilakoidmembránjai által elhatárolt térrészek között. Ezeknek igen fontos 

szerepük van az ATP-szintézis folyamatában, hiszen a H+ ionok elektrokémiai potenciál-grádiensének 

kialakításában a koncentráció-különbség mellett a membránpotenciál az egyik meghatározó tényező. 

A sejtmembrán nyugalmi membránpotenciáljának aktuális értéke még állati sejtekben is meglehetősen nagy 

változatosságot mutat az egyes sejttípusok között, általában legnagyobb (-90 mV) az ideg- és izomsejtekben (az 

ún. ingerelhető sejtekben, azaz azokban, melyek működése közvetlenül az elektromos tevékenységhez kötött). 

Ennél általában jóval alacsonyabb a többi sejttípusban, de még a vérben szabadon úszó fehérvérsejtek 

membránpotenciálja is eléri a -30 mV-ot. A növénysejtek egyik figyelemreméltó tulajdonsága, hogy nyugalmi 

membránpotenciáljuk általában jóval magasabb még az ingerelhető állati sejtekénél is, és elérheti a -200, sőt 

helyenként a -250 mV-ot is. A növénysejtek kompartmentációjából adódó másik fontos sajátosság, hogy a 

citoplazma-vakuolum határán levő tonoplaszt két oldalán is fennáll egy nyugalmi membránpotenciál, amely 

polaritását tekintve a vakuolumban pozitív. 

Az állati sejtekben, különösen az ingerelhető sejtekben jól ismert elektromos jelenség az akciós potenciál, amely 

az ingerület tovaterjedésének elektromos mechanizmusa. Ma már kiderült, hogy az akciós potenciál hátterében 

feszültség-érzékeny ioncsatornák működése áll, nevezetesen a depolarizációs szakaszban feszültség-érzékeny 

Na+-csatornák nyílnak, míg a repolarizációs fázisban feszültség-érzékeny K+-csatornák gondoskodnak a 

membránpotenciál helyreállásáról. Figyelemreméltó, hogy bár a növények nem rendelkeznek kiegyénült 

idegrendszerrel, sőt még elszórt idegsejtekkel sem, egyes növényekben mégis megfigyelhető az akciós 

potenciál. Lefutását tekintve meglepően gyors folyamatról van szó, amely, ha nem is mérhető össze az állati 

idegsejtekben végigfutó elektromos változások sebességével, mégis az egyik leggyorsabb növényi sejtválasznak 

tekinthető. A növénysejtek akciós potenciálja során azonban más ionikus mechanizmusok működnek: a 

depolarizációs szakaszban Cl--csatornák nyílnak és Cl--ionok kiáramlása következik be a citoplazmából az 

extracelluláris térbe, a repolarizációs szakaszban ugyanúgy, mint az állati sejtek esetén, feszültség-érzékeny K+-

csatornák gondoskodnak a membránpotenciál helyreállásáról. 

2. A biológiai membránok összekötő funkciója 

2.1. A membrán-transzport folyamatok alapjai 

A membrán-transzport folyamatok lényege, hogy a memrán két oldala közötti tér ne hermetikusan legyen 

elzárva, hanem anyagtranszport valósulhasson meg. A membrán-transzport lényegi specifikuma: koncentráció-

különbség és elektromos potenciálkülönbség (feszültség) egyaránt jelen van a membrán két oldala között. 

Minden molekuláris mozgás fizikai-kémiai hajtóereje a diffúzió, amely a molekulák azon „törekvését” jelenti, 

hogy valamely magasabb koncentrációjú hely felől egy alacsonyabb koncentrációjú helyek felé mozdulnak el. 

Fontos szempont, hogy a diffúzió mindig spontán, energia befektetése nélkül megy végbe, hajtóereje a 

koncentráció-különbség, amit szabatosan a kémiai potenciál különbségével értelmezhetünk. Szemléletesen 

valamely anyag kémiai potenciálja az adott anyag „tisztasága” egy adott térrészben. Minél nagyobb 

koncentrációban van jelen az adott anyag az adott térrészben, annál kevésbé „szennyezik” más anyagok, így 

annál nagyobb az anyag tisztasága, azaz kémiai potenciálja. Ha az adott térrész egy másik pontjában az adott 

anyag koncentrációja alacsonyabb, vagyis a kémiai potenciálja alacsonyabb, a töményebb helyről 

anayagáramlás fog megindulni a hígabb hely felé. Szabatosan fogalmazva: ha egy adott térrész valamely két 

pontján egy adott anyag kémiai potenciálja különbözik, anyagáramlás fog megindulni a magasabb kémiai 

potenciálú hely felől az alacsonyabb kémiai potenciálú hely felé. 

Biológiai rendszerekben a molekuláris mozgás másik fontos tényezője az ozmózis, amely definíció szerint a 

vízmolekulák áramlását jelenti valamely féligáteresztő hártyán keresztül. A kémiai potenciál ismeretében az 

ozmózis jelensége is egyszerűen értelmezhető: a tiszta vízben a víz kémiai potenciálja magas, vizes oldatban 

pedig annak töménységétől függően alacsonyabb. Minél töményebb az adott oldat, annál nagyobb az oldott 

anyag koncentrációja és következésképpen annál alacsonyabb a víz lokális koncentrációja, azaz kémiai 



 A membránok felépítésének és 

működésének alapjai (Laskay 

Gábor) 

 

 494  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

potenciálja. A diffúziónál mondottak szerint tehát a magasabb kémiai potenciálú helyről (tiszta víz vagy kevésbé 

tömény oldat) vízmolekulák áramlása indul meg az alacsonyabb kémiai potenciálú hely (töményebb oldat) felé. 

Ha a két közeget egy membrán választja el, amely a vízmolekulákkal szemben jobban permeábilis, mint az 

oldott anyag molekuláival szemben, akkor jön létre az ozmózis jelensége. 

2.2. A membrán-transzport folyamatok osztályozása 

1. a transzport jellege szerint 

• anyag-transzport, pl. bármely vízben oldott anyag vagy gázmolekula 

• energia-transzdukció, pl. az ATP-szitézis során a kloroplasztisz- és a mitokodrium-membránokban 

• információ-átvitel, pl. egy külső jel (szignál) információjának átvezetése a plazmamembránon: szignál-

transzdukció 

2. a transzportált anyag karaktere szerint 

• elektromosan semleges molekulák 

a. gázok transzportja, pl. oxigén, szén-dioxid 

b. folyadékok transzportja 

• töltött részecskék (ionok) transzportja, pl. Ca2+, Na+, Cl- 

3. a transzport mechanizmusa szerint 

• - „passzív” (ATP nélküli) transzport, egyszerű diffúzió, melynek hajtóereje a koncentráció- grádiens. Ilyen 

pl. minden ioncsatorna. 

• „aktív” (ATP hasításából nyert energiával működő) transzport 

a. elsődleges aktív transzport: közvetlenül az ATP hasításához kapcsolódik, pl. Na+/K+ ATPáz, H+-ATPáz 

b. másodlagos aktív transzport vagy facilitált diffúzió: kétlépéses transzportfolyamat, amelynek első 

lépése ATP hasításához kötött, ennek során egy adott ionra koncentráció- grádiens alakul ki. A második 

lépésben e koncentráció-grádiens terhére valósul meg valamely anyag transzportja a koncentráció-

grádienssel szemben. Ilyen mechanizmussal jutnak be a sejtekbe pl. a cukrok és az aminosavak (3. 

ábra). 

4. a transzport iránya szerint 

• influx: az extracelluláris térből a citoplazma felé irányuló transzport, pl. cukrok, aminosavak transzportja 

• efflux: a citoplazmából az extracelluláris tér felé irányuló transzport, pl. H+-ATPáz 

• egyidejű influx és efflux, pl. Na+/H+ antiport, mely az állati sejtek plazmamebránjában és a növénysejtek 

tonoplasztjában található. 

5. a transzportált anyagok száma és ezek transzportjának egymáshoz viszonyított iránya szerint 

• uniport: egyirányú transzport-mechanizmus, pl. bármely ioncsatorna 

• kapcsolt (ko-) transzport 

a. szimport: két egyirányú transzportfolyamat időbeli összekapcsolása, pl. a glükóz felvétele, amely 

növénysejtekben H+-hoz, állati sejtekben Na+-hoz kapcsolt mechanizmussal történik: a transzport 

megvalósítását végző speciális transzporter-molekula (carrier) csak akkor képes a glükóz-molekula 

membránon keresztüli átjuttatására, ha előzőleg H+, illetve állati sejtekben Na+ is kapcsolódik hozzá 
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b. antiport: két ellentétes irányú transzportfolyamat időbeli összekapcsolása, pl. Na+/H+-antiport: a 

transzporter akkor és csak akkor működik, ha mindkét transzportálandó anyag (ligand) megkötődött a 

felületén. Ha a két résztvevő partner közül csak az egyik kötődik, a transzporter nem működik. 

6. a transzportban résztvevő membrán topológiája szerint 

• sejt és környezete közötti kommunikáció: plazmamembránon keresztül, pl. plazmalemmális H+-ATPáz 

• intracelluláris kommunikáció: valamilyen két intracelluláris kompartment között, pl. a tonoplaszt 

transzportrendszerei 

7. a transzport elektromos tulajdonságai szerint (iontranszport esetén) 

• elektro-neutrális: a transzport során nettó elektromos töltéskülönbség nem keletkezik a membrán két oldala 

között, pl. Na+/H+ antiport 

3. A membránfolyamatok sajátosságai 
növénysejtekben 

3.1. A plazmalemma 

A növénysejtek citoplazmáját az extracelluláris tértől elválasztó valódi határfelület a plazmamembrán, amit 

növénysejtekben plazmalemmának nevezünk. Alapfunkciója, hogy a citoplazmikus kompartmentet elhatárolja 

az extracelluláris tértől úgy, hogy megteremtse a két kompartment közötti kommunikáció lehetőségét is. Ez a 

funkciója megegyezik az állati sejtek plazmamembránjának alapfunkciójával, és mind strukturálisan, mind 

funkcionálisan igen sok hasonlatosság figyelhető meg közöttük. Van azonban néhány figyelemreméltó 

különbség is. 

A plazmalemma összetételére jellemző, hogy, hasonlóan az állati sejtek plazmamembránjához, kb. 50-50%-ban 

tartalmaz lipideket és fehérjéket. A lipidek között zömmel foszfolipideket és különböző szterineket 

(pl.szitoszterint) találunk. Kiemelendő, hogy a plazmalemma nagy vízáteresztő képességgel rendelkezik. A víz 

könnyed áthaladásának mechanizmusa a plazmalemmán még nem teljesen tisztázott. Az utóbbi években 

speciális, a víz transzportjában szerepet játszó, fehérjetermészetű csatornákat, ún. aquaporinokat fedeztek fel, 

amelyek a tonoplasztban konstitutívan jelen vannak és a plazmalemmában is indukálhatóak. Működésüket a 

növénysejt foszforilációs mechanizmussal szabályozza. 

A plazmalemma egyik legfontosabb megkülönböztető ismérve a két oldala között mérhető különösen magas 

membránpotenciál. Ez az érték a fényben tartott zöld növényi részekben akár a -200, -250 mV-ot (millivolt) is 

elérheti, szemben az állati sejtekben általában regisztrálható értékkel, ami még az ingerelhető sejtekben (ideg- és 

izomsejtek) sem haladja meg a -100 mV-ot. A növénysejtek ilyen magas membránpotenciálja több okra 

vezethető vissza: 

1. A növénysejtek extracelluláris közegére jóval alacsonyabb ionkoncentrációk jellemzők, mint ami az állati 

sejtek extracelluláris terében megfigyelhető. Ebből következik, hogy az egyes ionokra vonatkozó 

koncentráció-grádiensek jelentősen eltérnek attól, ami az állati sejtek viszonyaira jellemző. Ennek ellenére 

elmondható, hogy a makroionok (K+, Na+, Cl-) közül nyugalmi membránpotenciál kialakításában a 

növénysejtekben is a K+-permeabilitás a meghatározó tényező. 

2. A plazmalemma másik lényeges sajátossága a protonokkal szembeni magas permeabilitás 

(áteresztőképesség), amely több vizinövény-fajban (pl. Chara, Elodea) a K+-permeabilitás 10-szeresét is 

elérheti. Ezekben a sejtekben a magas nyugalmi membránpotenciál kialakításában a H+- diffúziós potenciál 

dominál. 

3. Igen fontos szerepet játszik a magas nyugalmi potenciál kialakításában és fenntartásában a plazmalemma H+-

ATPáza, amely egy elektrogén transzportmechanizmus, hiszen működése során pozitív töltéseket juttat a sejt 

belsejéből az extracelluláris térbe, ezzel növeli a sejt és környezete között fennálló elektromos potenciált. A 

membránpotenciál ilyen irányú változását (nagyobb negatív számok felé) hiperpolarizációnak nevezzük. Ez 

különösen a fényben tartott zöld növényi részekre jellemző, aminek megértéséhez elég arra utalni, hogy a H+-

ATPáz egy energiaigényes mechanizmus. A fotoszintézis beindulásával a sejtben megnő a hasznosítható 

ATP mennyisége, ami a H+-ATPáz számára biztosítja az energetikai hátteret. 
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A növénysejtek plazmalemmájában H+-ATPáz-t találunk, ezzel szemben az állati sejtek plazmamembránjában 

Na+/K+-ATPáz van. Sejtbiológiai szempontból ez az egyik leglényegesebb különbség a növényi és az állati 

sejtek között, ami a növényi és állati sejtek extracelluláris közegének összetételére vezethető vissza. Az állati 

sejtek extracelluláris környezetében ugyanis magas a Na+ koncentrációja és ebből adódóan mindig van 

valamennyi Na+, ami spontán bejut a citoplazmába. Ezen kívül az állati sejtek számos Na+-hoz kapcsolt 

transzportmechanizmust működtetnek (pl. Na+/H+ antiport, 2Na+/Ca2+ antiport, Na+/glukóz szimport, stb.), 

melyek ugyancsak növelik a citoplazmikus Na+-koncentrációt. A magas Na+-koncentráció azonban a 

citoplazmikus folyamatok szempontjából kifejezetten káros, ezért az állati sejtek energiát fordítanak arra, hogy a 

különféle módon bekerült Na+-ot eltávolítsák. A növénysejtek extracelluláris terében ezzel szemben igen 

alacsony a Na+ koncentrációja, ebből adódóan nincs spontán "beszivárgás". Másrészt, a növénysejtekben 

nincsenek Na+-hoz kapcsolt transzport-mechanizmusok (a növénysejtekben H+-hoz kapcsolt mechanizmusok 

dominálnak), ennek eredményeként a növénysejteknek nem kell olyan mechanizmust működtetni, ami a 

citoplazmában felszaporodó Na+-ot eltávolítja. Megjegyzendő, hogy a növénysejtek is szigorúan ügyelnek arra, 

hogy a citoplazma Na+-koncentrációja alacsony maradjon. Ha valamilyen oknál fogva megnő a citoplazmikus 

Na+-koncentráció (pl. a külső közeg Na+-koncentrációjának megnövekedése miatt) a növénysejtek a vakuolumba 

továbbítják a Na+-ot. 

A plazmalemmában található transzport-mechanizmusok között megkülönböztetünk H+-ATPázt, carrier 

mechanizmusokat és ioncsatornákat. Ezek közül sejtélettani szempontból az egyik legfontosabb a H+-ATPáz. Ez 

egy speciális, aktív transzportot végző mechanizmus, amely több létfontosságú funkciót valósít meg. Ezek közül 

döntő a plazmalemma két oldalán egy H+ koncentráció-grádiens generálása és fenntartása, amely hozzájárul a 

növénysejtek magas membránpotenciáljának kialakításához. Ugyancsak fontos a H+ koncentráció-grádiens a 

másodlagos aktív transzport megvalósításához, a megnyúlásos növekedéshez és a citoplazmikus pH 

szintentartásához is. 

A plazmalemmában található H+-ATPáz az ún. F-típusú ATPázok közé tartozik, hasonlóan a Ca2+-ATPázhoz és 

az állati sejtek Na+-K+-ATPázához. Ezek általában egyetlen 70-100 kD molekulatömegű fehérje-alegységből 

állnak, kivétel a Na+-K+-ATPáz, amely egy ismeretlen funkciójú β-alegységet is tartalmaz. A növénysejtek 

plazmalemmájában általában nincs Na+/H+ antiport, azonban egyes relatív sótűrő glikofitákban (pl. árpa) 

megtalálható. Mindez ismételten aláhúzza, hogy a növénysejtek általában Na+-mentes közegben élnek, így 

bennük a Na+-hoz kapcsolt mechanizmusok általában alárendelt szerepet játszanak. 

Másodlagos aktív transzportnak (vagy facilitált, elősegített diffúziónak) nevezzük azokat a transzport-

mechanizmusokat, amelyek koncentráció-grádienssel szemben, tehát energetikailag nem kedvezményezett 

irányban mennek végbe, közvetlenül mégsem igényelnek ATP hasításából származó energiát. Tulajdonképpen 

egy kétlépcsős folyamat második lépcsőjét valósítják meg. Az első lépcsőben a plazmalemmális H+-ATPáz 

működése létrehozza a H+ koncentráció-különbséget a plazmalemma két oldalán. Ez a koncentráció-grádiens 

energia-jellegű mennyiség, és mint ilyen, munkavégző képességgel rendelkezik. A második lépcsőben a 

plazmalemmában elhelyezkedő carrier (egy fehérjemolekula, amely egyirányú transzportot, azaz szimportot 

valósít meg) a H+ koncentráció-különbség „terhére” cukrokat és aminosavakat juttat be a sejtbe. Ugyancsak 

facilitált diffúzióval jutnak be a növénysejtbe az anionok is. Megjegyezzük, hogy az állati sejtekben is teljesen 

hasonló carrierek működnek, az állati sejtek extracelluláris terében azonban a Na+ ionok dominanciája miatt 

ezek a carrierek Na+-hoz kapcsolt transzportot valósítanak meg. 

A plazmalemmában elhelyezkedő transzportmechanizmusok között ioncsatornákat is találunk. Ezek is a 

membránban elhelyezkedő speciális fehérjék, amelyek egy adott ion (pl. K+, Ca2+) koncentráció-grádiens szerinti 

átjutását teszik lehetővé. Legjobb tudásunk szerint a plazmalemmában kationokat átengedő (kation-szelektív) 

ioncsatornák találhatók. 

A plazmalemmában található transzport-mechanizmusok között speciális helyet foglal el az ún. transz-

plazmalemma elektron-transzport, amely általában H+ ionok transzportjával is kapcsolatos. A transzportot végző 

mechanizmus itt is egy fehérje, amely katalizálja elektronok átjutását a plazmalemmán egy citoplazmikus 

elektron-donorról egy, az extracelluláris térben található elektron-akceptor felé. Maga a transzport alacsonyabb 

redoxpotenciálú (nagyobb negatív vagy kisebb pozitív szám) donor és magasabb redoxpotenciálú (kisebb 

negatív vagy nagyobb pozitív szám) akceptor között megy végbe, ami az elektronok számára energetikailag 

kedvezményezett, így energia befektetése nélküli folyamatról van szó (lásd a redoxpotenciálok származtatását a 

bioenergetikai fejezetben!). Sokáig kérdéses volt mind az intracelluláris elektron-donor, mind az extracelluláris 

elektron-akceptor mibenléte. A vizsgálatok során kiderült, hogy a citoplazmában levő elektron-donor minden 

valószínűség szerint a NADH (és NADPH), de az extracelluláris akceptor pontos azonosítása még egyértelműen 

nem történt meg, feltételezések szerint a levegő oxigénje az. A mechanizmus ezek szerint a citoplazmikus 

NADH (és NADPH) oxidálását végzi a légköri oxigén felhasználásával. Lényeges, hogy az elektronok 
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transzmembrán átjutása protonok átjutásához kapcsolt, tehát a plazmalemmában a H+-ATPáz mellett egy 

alternatív mechanizmust képvisel, amelynek nagy szerepe lehet a transz-plazmalemma H+-grádiens 

fenntartásában, és feltehetőleg a citoplazmikus pH szabályozásában. Emellett a transz-plazmalemma redox 

rendszer fontos szerepet játszhat a gyökérsejtek környezetében található Fe3+ ionok redukciójában (Fe3+ Fe2+) és a 

Fe2+ felvételében. 

3.2. A tonoplaszt 

A tonoplaszt a vakuolumot a citoplazmától elhatároló membrán. Legjellemzőbb sajátossága, hogy számos ionra 

vonatkoztatva koncentráció-különbséget tart fenn a két kompartment között. Ezek közül legjelentősebb a H+ és a 

Na+, amiket a vakuolumban nagyobb koncentrációban találunk, mint a citoplazmában. Ennek eredményeként a 

citoplazmához viszonyítva a sejtnedvben dominálnak a pozitív töltések, aminek ékes bizonyítéka, hogy a 

citoplazma és a vakuolum között pozitív membránpotenciál áll fenn, tehát a sejtnedv potenciálja mintegy 20-30 

mV-tal pozitívabb, mint a citoplazmáé. 

A tonoplasztban is található H+-ATPáz, mely a protonokat a citoplazmából a sejtnedv felé pumpálja. A sejtnedv 

emiatt általában savasabb kémhatású (pH-ja kb. 5,5), mint a citoplazma, aminek pH-ja 7 és 7,5 között van. A 

tonoplasztban található ATPáz a vezikuláris (V) ATPázok közé tartozik, amelyek endomembrán eredetűek és 

felépítésükben a növényi és állati sejtekben egyaránt sok konzervatív jegyet megőriztek az evolúció során. A V-

ATPázok több alegységből álló, széles körben elterjedt összetett fehérjék, közéjük tartozik pl. a gombasejtek 

vakuolumának ATPáza és az állati sejtek lizoszómáinak ATPáza is. 

A tonoplaszt másik figyelemreméltó transzportere a Na+/H+ antiport, amely az állati sejtek plazmamembránjának 

egyik legjelentősebb transzport-mechanizmusa. Az állati sejtekben vitális szerepet játszik a sejttérfogat-

szabályozásban, a citoplazmikus pH regulációjában, valamint a sejtosztódást indukáló szignál-transzdukció 

folyamatában. 

A tonoplasztban is van másodlagos aktív transzport, de itt nem szimportként, hanem antiportként működik. A 

sejtnedv és a citoplazma közötti H+-koncentráció-grádiens energiájának terhére cukrok, aminosavak és más, 

viszonylag nagy molekulájú, ezért nehezen transzportálható molekulák jutnak be a citoplazmából a sejtnedvbe. 

A tonoplasztban található ioncsatornák, a plazmalemmával ellentétben, általában anion-szelektív (pl. Cl-, SO4
2-) 

ioncsatornák. A vakuolum határolóhártyája, a tonoplaszt, sok vonatkozásban az állati sejtek 

plazmamembránjához áll közelebb, mint a növénysejtek plazmalemmájához. Ilyen jellemvonása, hogy ionokkal 

szembeni permeabilitása nagyobb, mint a plazmalemmáé és abban a tartományban van, mint az állati sejtek 

plazmamembránja. Ugyancsak az állati sejtek plazmamembránjára emlékeztet, hogy a tonoplasztban van Na+/H+ 

antiport, amely hiányzik a növénysejtek plazmalemmájából. Ez a transzportmechanizmus az állati sejtekben 

olyan alapvető sejtélettani szabályozófunkciókat tölt be, mint a pH- és a sejttérfogat-szabályozás. Nagyon 

valószínű, hogy a növénysejtekben a citoplazma és a sejtnedv határán működő Na+/H+ antiport a citoplazma pH- 

és ozmotikus regulációját valósítja meg. 

3.3. A plazmodezmák és a szimplaszt 

A növényi organizáció egyik jellemző sajátossága, hogy az egymással szomszédos sejtek között apró pórusok 

találhatók, amelyeken keresztül a két sejt plazmalemmája is és a citoszolban oldott anyagok is akadálytalan és 

folytonos kapcsolatban van egymással. A plazmodezmák tipikus átmérője 60 nm (600 Å), tehát celluláris 

viszonyok között meglehetősen tekintélyes. Egyes esetekben az endoplazmatikus retikulum lamellája is 

átnyomul egyik sejtből a másikba, ezt a struktúrát dezmotubulusnak nevezzük. 

A plazmodezmák mérete kicsi ahhoz, hogy rajtuk keresztül sejtorganellumok közlekedjenek a szomszédos 

sejtek között, de elég nagy ahhoz, hogy a citoszolban oldott kismolekulájú anyagok átjuthassanak egyik sejtből a 

másikba. Kimutatták, hogy az átjutó anyagok mérethatára kb. 800-1000 D (dalton) molekulasúly körül van. A 

plazmodezmák nyitását-zárását aktin filamentumok végzik. 

A plazmodezmáknak fontos szerepük van a növénysejtek közötti elektromos jelek továbbításában. A Mimosa 

levelében fellépő tigmonasztia során érintés hatására egy depolarizációs hullám fut végig a levélnyélen, amely 

az egymással érintkező setek plazmodezmáin keresztül valósul meg. Újabban megfigyelték, hogy a növényi 

vírusok a plazmalemmákon kerülnek át egyik megfertőzött sejtből a másikba. 
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A plazmodezmák révén a növényi test tulajdonképpen az egymással érintkező sejtek közös citoplazmájának, 

vagy citoplazma-kontinuumnak tekinthető, hiszen egy összefüggő rendszerről van szó. Ezt az összefüggő 

kontinuumot szimplasztnak nevezzük. 

14. Az enhancer szekvencia közelébe kerülő gén up-regulációja reciprok kromoszóma-transzlokációt követően 
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