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1. fejezet - A sejtműködés alapvető 
molekuláris mechanizmusai 

1. A sejt legfontosabb anyagi összetevői és alapvető 
molekuláris mechanizmusai 

1.1. A fehérjék 

A sejtek életműködéseiben a legalapvetőbb szerepet a fehérjék töltik be, mint strukturális feladatokat ellátó 

molekulák (struktúrfehérjék) vagy mint folyamatok katalizálását végző enzimek. Térszerkezetük kialakulása 

elsősorban az aminosavszekvencia által meghatározott (elsődleges szerkezet). Az egydimenziós aminosavlánc, 

szekvenciájának megfelelően kialakuló hidrogénhidak révén vagy helikális (ún. alfa-helikális), vagy ún. 

redőzött (merev, lemezszerű elemekből hajtogatott, „pleated sheat”) másodlagos szerkezeti szintet alkot. Az alfa 

helikális vagy redőzött másodlagos konformációt felvett elemek együtt hozzák létre a fehérje ún. harmadlagos 

struktúráját. 

1.1. ábra - A DNS-t adott szekvenciánál hasító enzim harmadlagos szerkezete 

 

Több ilyen alegység (független polipeptidlánc) kapcsolódása révén negyedleges szerkezet jöhet létre, melynek 

egy példája az idegen anyagokat (antigéneket) felismerő antitest (immunglobulin). Az utóbbi könnyű és nehéz 

lánca végei által képzett felismerő hely rendkívül sokféle lehet, az antitest képződését kiváltó testidegen 

molekuláknak („antigéneknek”) megfelelően. 

1.2. ábra - Antitest (ellenanyag) negyedleges szerkezete 

 

Az enzimatikus működésű fehérjék az általuk átalakítandó anyagcseretermékeket (szubsztrátokat) aktív 

centrumukban megkötik, és a reakciót azáltal katalizálják, hogy azt új útra terelve annak végbemeneteléhez 

szükséges aktivációs energiahegyet lecsökkentik. Ezáltal már a környezet termikus energiája is elég ahhoz, hogy 
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a – reaktánsok számára energetikailag kedvező, mélyebb energiaszintet eredményező – reakció végbe is menjen. 

Egy enzimnek egy másik fehérje is lehet szubsztrátja, pl. foszforilálhat egy másik fehérjét (mint szubsztrátját). 

Az enzimműködést befolyásolhatják kisebb szabályozó anyagok is, melyek a fehérje egy másik részén, az ún. 

allosztérikus kötőhelyen megkötődve modulálják az enzim konformációs állapotát. Az enzimek összjátéka 

határozza meg, hogy a sejtekben milyen egyéb molekulák (lipidek, szénhidrátok, nukleinsavak (DNS, RNS-ek) 

szintetizálódnak. Hogyan rendeződnek a molekulák magasabb rendű struktúrákká (pl. membránok: 

intracelluláris membrán rendszerek, ill. plazmamembrán; a sejtváz, citoszkeleton hálózatos aktin, stb. struktúrái) 

és az ezek által alkotott félig zárt (szemipermeábilis) térrészek, kompartmentek milyen koncentráció 

különbségeket tartanak fenn a különböző (pl. kis-) molekulákra, ionokra, vízre nézve. 

1.3. ábra - A sejt molekuláris összetétele: szénhidrátok, lipidek, kismolekulák 

 

A membránokat alkotó lipid kettősrétegek a sejtorganellumok (sejtmag, mitokondrium, endoplazmás retikulum, 

lizoszómák, Golgi apparátus, stb.) felépítésében is döntő szerepet játszanak. 

1.4. ábra - Sejtorganellumok 
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A sejteket felépítő szerkezeti (strukturális) fehérjék és a kémiai (szintetikus, lebontó (degradációs) és különböző 

átalakító, módosító (pl. foszforilációs) változásokat katalizáló enzimek határozzák meg a fenotípust, azt, hogy 

egy adott genetikai állomány (DNS szekvencia) mely része kerül kifejeződésre és ezáltal milyen sejtek 

keletkeznek. 

1.5. ábra - A Golgi apparátus membránlemezekből felépülő szerkezete 

 

1.6. ábra - Különböző sejtfajták 
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1.2. A sejtek energiaforgalmának kulcsszereplője: az ATP 

Az állati (heterotróf) sejtek életműködéseik energiaigényét táplálkozásuk során felvett szerves anyagok, 

elsősorban glükóz elégetéséből nyerik. Ez a folyamat sok, enzimek katalizálta lépésben a mitokondriumok 

belsejében megy végbe, mely lépések során adenozin-trifoszfát (ATP) keletkezik. Az ATP végállású 

foszfátcsoportjának lehasadása az anyagcsere-folyamatok energiaigényével összemérhető energiát mobilizál, 

ezért az ATP-t a sejt univerzális energiahordozóként használja. A cukor elégetése növényi sejtekben is hasonló 

módon és céllal megy végbe, a növényeknek azonban nincs szükségük glukóz felvételére a külvilágból, hiszen 

fotoszintézis révén maguk szintetizálják a nap fényenergiáját felhasználva, CO2-ból és vízből (autotrófok). 

1.3. DNS - mRNS (transzkripció), mRNS - fehérje (transzláció) 

A DNS-ben rejlő információ kifejeződése, expressziója úgy történik, hogy először a kifejeződő szakasz (pl. egy 

fehérjét kódoló gén) bázissorrendjével komplementer RNS-molekula szintetizálódik RNS-polimeráz enzim(ek) 

által – ezt a folyamatot nevezzük átírásnak, transzkripciónak. 

1.7. ábra - A génkifejeződés első lépése: transzkripció 

 

Ez az elsődleges (naszcens) RNS molekula bizonyos, a fenti ábrán vázlatosan demonstrált átalakítás (érés, 

processzálás) után már mint messenger RNS (mRNS, küldönc RNS) a magból a citoplazmába transzportálódik, 

ahol a riboszómákhoz kapcsolódik. A riboszómák, hatalmas, fehérjékből és rRNS- (a riboszómák struktúrájához 

tartozó, riboszomális RNS) molekulákból álló enzim komplexek, melyek a mRNS-molekulák bázissorrendje 

alapján fehérjét szintetizálnak. 
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1.8. ábra - A génkifejeződés fő lépései 

 

Ez úgy történik, hogy minden egymást követő bázishármasnak (kodon) egy-egy aminosav felel meg. Pl. az 

UCG (az RNS-ben uridin helyettesíti a DNS timinbázisát) a szerin nevű aminosavnak felel meg. A 

megfeleltetést az egyes aminosavak és bázishármasok között az biztosítja, hogy ugyanazon enzim hordozza a 

megfelelő aminosavat és azt a transzfer-RNS-t (tRNS), mely megfelelő bázishármassal komplementer bázisokat 

(antikodon) tartalmaz. Így a tRNS a megfelelő mRNS-bázishármashoz vezeti ezt az enzimet. Ezáltal minden 

mRNS-bázishármashoz, az enzim közbeiktatásával, egy adott aminosav kapcsolódik. Az aminosavakból, 

peptidkötések révén, polipeptidlánc keletkezik. Az utóbbi aminosavszekvenciája tükrözi tehát az mRNS, ill. a 

DNS bázissorrendjét. Az egész élővilágra kiterjedő, univerzális, bázishármas – aminosav megfeleltetés a 

„genetikai kód” . 

1.9. ábra - Transzláció 

 

1.4. A naszcens RNS mRNS-sé érése, a fehérjék posztranszlációs 
módosításai és célba juttatása 

A szintetizálódott RNS további átalakulásokon megy keresztül. Elsőnek felépült 5’ végét biokémiai folyamatok 

módosítják (5’ cap), 3’ végéhez sok azonos A-ból poli-A farok szintetizálódik. Mivel a gének kódoló (exon) és 

ezeket elválasztó nem kódoló (intron) szakaszokból épülnek fel, a nem kódoló (de átírt) RNS szekvenciák 



 A sejtműködés alapvető molekuláris 

mechanizmusai 
 

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

utólag kivágódnak, enzimatikusan kicsípődnek (splicing) az átírt „naszcens” RNS-molekulákból. Ezt a funkciót 

proteinkomplexek („splicesomes”) látják el, melyek alegységei kis, a nukleoplazmában szétszórtan kimutatható 

RNS–protein komplexek („snRNP”-k) formájába mutathatók ki. Lehetőség van egy gén különböző exonjainak 

alternatív felhasználására is (alternatív splicing). Ennek révén egy gén többféle fehérjét is kódolhat. A jelenlévő 

mRNS koncentráció részben a termelődéséhez vezető lépések sebesség meghatározó mozzanatától, részben 

lebomlása szabályozott ütemétől függ. 

1.5. A fehérjék poszttranszlációs módosításai és célba juttatása 

Az újonnan szintetizált fehérjék a szekvenciájukat képező – később enzimatikusan kivágott vagy a célba 

juttatott fehérje által is hordozott – elemek és az ezekkel kapcsolatba lépő célzó mechanizmusok kölcsönhatása 

révén kerülnek felhasználásuk helyére („targeting”). Jelenlévő mennyiségüket termelődésük és szabályozott 

lebomlásuk egyensúlya állítja be, enzimatikus működésüket posztszintetikus modifikációk és más fehérjékkel 

való változatos kölcsönhatások, oligomerizációs viszonylatok (ld. aktin polimerizáció) befolyásolják. A 

posztszintetikus modifikációk között igen jelentős a foszforiláció: az ún. kináz enzimek negatív töltésű 

foszfátcsoport kovalens felkötődését katalizálják egy másik fehérjére, mely abban jelentős konformáció 

változást idéz elő. Ez a változás azonban reverzibilis, mert egy megfelelő foszfatáz enzim a foszfátcsoport 

lehasadásának kedvező reakcióutat nyithat. Egy másik jelentős posztszintetikus reakció az ubikvitináció, 

melynek során egy proteinbontó enzimek (proteázok) általi degradációra szánt fehérje egy kis méretű fehérjével, 

az ubikvitinnal konjugálódik bonyolult enzimapparátus által. Az így módosított fehérjék (szintén fehérjékből 

felépülő) nagyméretű, hordószerű struktúrákban, a proteaszómákban bomlanak le, a citoplazmában és a magban. 

1.6. A génexpresszió szabályozása, a DNS szerkezete 

A génexpresszió elsősorban az átírás szintjén szabályozódik, és egyrészt az aktuális anyagcsere státusznak és 

külső körülményeknek megfelelő pillanatnyi alkalmazkodást, másrészt komplex sejtállapot-módosulásokat tesz 

lehetővé. Az utóbbira akkor van szükség, amikor a sejt szöveti sajátosságai változnak, egy adott szövetféleségre 

jellemző génexpressziós mintázat alakul ki. Ez megtörténhet in vitro („üvegben”, vagyis kísérleti körülmények 

között) és in vivo (az élőben); általában ezeket a komplex folyamatokat differenciációnak nevezzük. A sejt in 

vivo differenciálódik az egyedfejlődés (a kifejlett élőlény sokféle szövetének egyetlen megtermékenyített 

petesejtből való kialakulása; ontogenezis) során vagy a kifejlett élőlényben zajló regenerációs és szöveti 

differenciációs működések kapcsán. A kialakult komplex funkciók sejtgenerációról-generációra való 

megőrzését a génexpressziós mintázat propagálódása (a bázissorend „fölött” lévő ún. epigenetikus mintázat 

öröklődése) biztosítja. 

1.10. ábra - DNS és epigenetikus szabályozás 

 

Az epigenetikus mintázat DNS-hez kötött fehérjéket, azok poszttranszlációs modifikációit ill. magának a DNS-

nek kovalens módosítását (metiláció) foglalja magába. Az eukarióta gének RNS-be való átírása ti. a génnel 

összefüggő DNS-területen elhelyezkedő szekvencia-elemektől, ill. ezekhez kapcsolódó fehérjéktől, valamint a 
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kizárólag az érintett génszakaszhoz kapcsolódó fehérjefaktoroktól függ. (Kisméretű, duplaszálú RNS-ek 

génexpresszió-szabályozásban betöltött szerepéről is egyre több adat lát napvilágot. Ezen újfajta szabályozás 

mechanizmusáról azonban még nincsenek kikristályosodott ismereteink.) A DNS szabályozó jelentőségő 

szekvencia elemei közé tartozik a promóter, amely a gén mRNS-t kódoló szakaszától 5’ irányban helyezkedik 

el, kb. 100-200 bp hosszú, és DNS-kötő fehérjék számára biztosít kötőhelyet. A promóter vezérli a 

transzkripciót (az mRNS átírását) az mRNS-t szintetizáló RNS-polimeráz enzim kötődése és elindulása 

feltételeinek biztosításával. A legtöbb promóterben előforduló promóterelem az ún. TATA box. Ez egy T-A-T-

A nukleotidsorrendu szakasz, ami 35 bp-nyira (–35) helyezkedik el a transzkripció starthelyétől (+1). Ehhez 

kötődik a TATA-kötő fehérje (TBP), amelyhez további általános transzkripciós faktorok [pl. a TFIID komplex = 

TBP + TAF-ok (TBP Associated Factors)] kapcsolódnak. Ezek együttesen biztosítják az RNS-polimeráz 

működését és a transzkripció elindulását (6. ábra). (Az általános transzkripciós faktorok az RNS-polimerázzal 

együtt (ami maga is több fehérjéből áll) alkotják az ún. alaptranszkripciós apparátust.) A génexprésszió 

szabályozásának további fontos elemei az ún. enhanszerek. Ezek a gén kódoló szakaszától akár 5’, akár 3’ 

irányban elhelyezkedhetnek és transzkripciós faktorok kötőhelyeiből, az ún. válaszadó elemekből állnak. Az 

enhanszerek általában 10-50 bp hosszúságúak és mindkét orientációban működőképesek. Igen távol, akár több 

ezer bázispárnyira is lehetnek a befolyásolt géntől. Az enhanszerekhez kapcsolódó transzkripciós faktorok 

többnyire pozitív irányban befolyásolják a promóter működését. A specifikus transzkripciós faktorok DNS-kötő 

doménjükön kívül rendelkeznek egy aktiváló és/vagy gátló doménnel is. Mivel ezek a fehérjék általában nem 

lépnek direkt kapcsolatba a promóterhez kapcsolódó fehérjékkel, közvetítő fehérjékre van szükség a 

működésükhöz. Ezeket kofaktoroknak nevezzük: koaktivatoroknak vagy korepresszoroknak, attól függően, 

hogy aktiváló vagy gátló szerepet töltenek be. Ezeknek a komplexeknek többféle enzimatikus aktivitásuk is van, 

így pl. hiszton-acetiláz, deacetiláz, metiláz, demetiláz, stb. 

1.7. DNS-replikáció 

A sejt osztódása során a DNS úgy replikálódik (10. ábra), hogy a széttekeredő láncokhoz azokkal komplementer 

új DNS-szál szintetizálódik. Ezt a mechanizmust szemikonzervatív replikációnak nevezzük, mert az új dupla-

hélix egyik szála korábbi DNS-molekulából származik (öregebb, mint a másik szál). A DNS két szála részben 

eltérő biokémiai mechanizmussal szintetizálódik. Az ún. vezető lánc (leading-strand) folyamatosan 

szintetizálódik, ahogy tekeredik szét az anya-DNS. A másik láncon folyó szintézis szakaszos, ti. ellenkező 

irányban zajlik (ún. lagging-strand, késlekedő szál), és rövid RNS-láncok (primerek) beépítése előzi meg magát 

a DNS-szintézist. Utólag az RNS-láncok lebomlanak, DNS-szakaszok (Okasaki-fragmentumok) 

összekötődésével (enzimatikus ligációjával) helyreáll a DNS folytonossága. 

1.11. ábra - DNS replikáció 

 

1.8. DNS-repair 

A Darwin által sokrétűen és maradandó hitelességgel bizonyított evolúciós alaptörvény, a változékonyság 

pozitív szelekció elve sejtpopulációk viselkedését is vezérli, in vitro és in vivo egyaránt. A sejt genetikai 

stabilitása pontosan szabályozott, egyrészt a DNS-szintetizáló enzimapparátusok hibaszázaléka szintjén, 

másrészt a statisztikailag előforduló beépülési hibákat és a környezeti hatások (sugárzás, reaktív oxigéngyökök) 

által előidézett bázissorrend-változásokat, mutációkat kijavító mechanizmusok révén. A sejt hatékony 

mechanizmusokkal rendelkezik mindenféle DNS- szerkezet-módosulás kijavítására (repair). 

Folytonossághiányok, egy vagy mindkét szálon bekövetkezők, perceken belül a reparációban részt vevő 

fehérjék helyszínre vándorlását, odakötődését váltják ki. E fehérjék egy része in vitro is szabadvég-kötő 

tulajdonságú, másoknak, pl. a nukleázoknak enzimatikus (DNS-hasító) aktivitásuk van, egyes fehérjék más 

résztvevőket foszforilálni képesek. A soklépéses folyamatot fehérje–fehérje kapcsolatok integrálják. 
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1.9. Általános szabályozási alapelvek 

Az anyagcsere-folyamatok, ill. a differenciáció szabályozásának egyik fontos alapelve a visszacsatolás (feed-

back). Ennek főleg negatív visszacsatolásként ismert változata gyakori, pl. amikor egy keletkezett termék 

gátolja az őt létrehozó folyamatot. A pozitív visszacsatolás öngerjesztő mechanizmusként fogható fel, mely a 

rendszert kétféle (nyugvó és stimulált) állapotban rögzítheti.  Az enzimatikus reakciók sorbakapcsolásuk révén 

kaszkádfolyamatokká rendeződhetnek, melyek során egy-egy enzim továbbiak sokaságát aktiválva 

robbanásszerű változásokat hozhat létre a végső szubsztrát szintjén. Gyakori szabályozási megoldás a trigger-

elv: egy folyamatsor mintegy ugrásra készen várja azt a stimulust, mely, mint a ravasz meghúzása a golyó 

kirepülését (melynek gyorsasága nem függ a ravasz meghúzásának erejétől), idézi elő a reakciólánc beindulását. 

1.10. A sejtbiológia molekuláris biológiai eszköztára 

A molekuláris biológia és módszereinek gyors fejlődése nagy hatással volt és van a sejtbiológiára. Az 

alábbiakban röviden ismertetünk néhány molekuláris biológiai módszert, mely döntően járult hozzá a sejtek 

működésének megismeréséhez. 

A nukleinsavak kémiai természetéből adódó tulajdonsága, hogy a komplementaritás elve alapján párosíthatóak: 

hibridizálnak (az ábrákon jól látható a DNS ezen ún. reasszociációs viselkedése). Ezt jó néhány technika 

kihasználja. A Southern hibridizáció esetén agarózgélen méretük szerint elválasztott DNS-molekulákat szilárd 

hordozóra transzferálják (lényegében átitatják), azon rögzítik, és radioaktívan jelölt szondával (angolul: probe, 

magyarul sokszor próbának fordítják) hibridizáltatják (DNS-DNS hibridizáció). A Northern hibridizáció a 

Southernhez hasonló, de RNS-molekulák szétválasztásán és DNS-szondával való jelölésén alapszik. 

Segítségével meghatározható például egy adott gén mRNS-szintje különböző sejtekben és szövetekben. Ma már 

rutin eljárásoknak tekinthetők a szintén hibridizáción alapuló miniatürizált ún. chip-technikák. Ilyen a DNS-

mikroarray, melynek során rengeteg, különböző gént jellemző DNS-molekula kerül felvitelre egy kicsiny 

tárgylemezre, és ehhez hibridizálják egy adott sejt teljes RNS-készletének megfelelően jelölt DNS másolatát 

(komplementer DNS, cDNS). Ezáltal egyetlen kísérletben sokezer gén expressziós szintje határozható meg. 

A fehérjék esetében a primer szekvencián alapuló hibridizációra nincs lehetőség. Ezzel szemben jól 

kihasználhatók a specifikus antigén–antitest kölcsönhatások fehérjék kimutatására és jelölésére. Fehérjék 

kimutatására alkalmas az ún. Western blot technika: ennek során sejtekből, szövetekből nyert fehérjéket 

választunk el méret szerint gélelektroforézissel. Szilárd hordozó membránra transzferáljuk (itatjuk át, blottoljuk) 

a szétválasztott fehérjéket és egy adott fehérje ellen termeltetett specifikus antitesttel kimutatjuk. Ez általában 

úgy történik, hogy az antitesthez egy enzimet rögzítenek és az enzim által katalizált színreakció jeleníti meg a 

fehérjét. Ezzel a módszerrel adott fehérje jelenléte és szintje határozható meg sejt- vagy szövetkivonatokban. A 

sejtbiológusok számára azonban ennél általában fontosabb egy fehérje sejten belüli (intracelluláris) 

elhelyezkedésének meghatározása. Erre is jól használható az immunhisztokémia. Ekkor szintén egy adott 

fehérjére specifikus antitestet használunk, de ebben az esetben izolált sejteken vagy szöveti metszeteken 

vizsgáljuk az adott fehérje elhelyezkedését. Az antitesteket gyakran fluoreszcens anyagokkal jelölik és 

megjelenítésükhöz fluoreszcens mikroszkópiát használnak. Ez a módszer kiválóan alkalmas fehérjék sejten, 

illetve szöveten belüli elhelyezkedésének vizsgálatára. Fehérjemolekulák kölcsönhatásait, adott fehérjékhez 

kapcsolódó fehérjéket lehet kimutatni a szintén antitestek használatán alapuló immunprecipitációs technikával. 

Ebben az esetben általában sejtkivonatokból csapjuk ki és gyűjtjük össze az antitestekkel kapcsolódni képes 

fehérjéket. Ezek minősége és mennyisége további vizsgálatokkal (pl. Western blottal) meghatározható. A 

módszer kiválóan alkalmas fehérjék partnereinek tisztítására, illetve fehérjekomplexek tanulmányozására. 

Legtöbb esetben arra is kíváncsiak vagyunk, hogy élő sejtekben egy adott fehérje hol található és hogyan 

mozog, transzportálódik vagy asszociálódik más fehérjékkel, molekulákkal; ilyen kérdések vizsgálatára a sejtbe 

génbevitel (transzfekció) révén bejuttatott, mesterségesen előállított olyan DNS szekvenciát alkalmazunk, mely 

a vizsgálni kívánt fehérjét egy magától fluoreszkáló fehérjéhez fuzionálva, kiméra fehérjeként fejezi ki. A 

transzfekciós eljárások arra is alkalmasak, hogy egyes géneket (megfelelő, kisméretű RNS darabok 

alkalmazásával) elhallgattassunk és így megvizsgáljuk, hogy kifejeződésük hiányának milyen következményei 

vannak. 
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2. fejezet - A biológiai membránok 
felépítése, szerkezete 

1. A biológiai membránok felépítése, szerkezete 

Bevezetés 

A membránok (köztük a plazmamembrán és más belső membránok, mint endoplazmatikus retikulum, Golgi 

vagy mitokondrium) valamennyi élősejt működéséhez nélkülözhetetlen dinamikus struktúrák. A membránok az 

intra- és extracelluláris kompartmentek elkülönítése mellett biztosítják a sejt külső- és belső környezete közötti 

kapcsolat szabályozott működését, valamint meghatározó szerepet játszanak más sejtekkel való kapcsolat 

kialakításában és fenntartásában. A plazmamembrán képes a sejt és környezete között olyan egyenlőtlen ion- és 

anyag eloszlást létrehozni, melynek eredményeként specifikus transzportfolyamatok játszódnak le a sejt és 

környezete között. Ez biztosítja a sejtek működéséhez szükséges szelektív tápanyagfelvételét és teszi lehetővé a 

szükségtelen anyagok, molekulák, anyagcseretermékek távozását. 

2.1. ábra - Anyagáramlás a sejtmembránon keresztül 

 

A sejtek életfunkciójának fenntartásához, megváltoztatásához szükséges külvilágból érkező különböző jeleket 

ugyancsak a plazmamembránon keresztül érzékelik. Hasonlóan a sejtmembrán az első támadáspontja a 

baktériumoknak és a vírusoknak is. Összefoglalva a membránok meghatározó szerepet játszanak a sejtek 

egymás közötti kommunikációjában, a sejtek energiatermelésében. Szinte valamennyi, szabályosan működő 

sejtfunkció feltétele, hogy szerkezetileg és funkcionálisan ép membránok biztosítsák a megfelelő intracelluláris 

környezetet. 

2. A membránok szerkezete, kémiai összetétele. A 
lipid kettősréteg. A plazmamembrán szerkezete 

A biológiai membránok az alábbi fő kémiai alkotó elemekből épülnek fel: 

• lipidek 
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• fehérjék 

• szénhidrátok 

A plazmamembrán szerkezete és kémiai összetétele sokáig ismeretlen volt. Az első lényegi információt 1925-

ben közölte Gorter és Grendel, melynek értelmében a membránt zsírszerű, vízzel nem elegyedő anyag alkotja. 

Vizsgálataik során humán vörösvértestekből acetonnal lipideket extraháltak, az izolált lipideket víz felszínére 

kiterítve azt tapasztalták, hogy a felszínen "film" keletkezik. A méretét egy kis keret segítségével addig 

csökkentették, míg egy rétegű (monolayer) lipidfilm alakult ki. A felszín méretét az eritrocita felületének 

kétszeresének találták. Mivel a vörösvértestekben nincsenek belső membránstruktúrák ezért bizonyítékot nyert, 

hogy a "film" nem más., mint lipid kettős réteg (bilayer). Ezt a membránszerkezet megismerése szempontjából 

kritikus felismerést később elektronmikroszkópiás felvételekkel is megerősítették. 

2.2. ábra - A lipd kettősréteg. A lipid molekulák kettős rétegbe rendeződése a 

membránban 

 

A lipidmolekulák által képzett kettősrétegbe integrálódnak a sejtenként nagy változatosságot mutató 

fehérjemolekulák, melyek a lipidekhez hasonlóan gyakran tartalmaznak bizonyos esetekben kovalensen kötött 

szénhidrát molekulákat is. 

Az emlőssejtek plazmamembránjának összetétele: 

• 40-60% lipid 

• 35-50% fehérje 

• 2-3% szénhidrát 

2.3. ábra - A sejtmembrán molekuláris szerkezete 
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3. Membránlipidek 

A lipid kettősréteg kb. 4,5-5,0 nm átmérőjű foszfolipid alkotórészekből áll. 

Foszfogliceridek: foszfatidilkolinok, foszfatidiletanol-aminok, foszfatidilszerin, foszfatidilinozitol, kardiolipin 

Szfingomielin 

A lipidek szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti: 

2.4. ábra - A lipidek szerkezete 

 

4. Anyagtranszport a membránon keresztül 

Hiányzó rész 

5. A mitokondrium szerkezete 

A mitokondriumok többnyire pálcika alakú, a citoplazmában elhelyezkedő sejtorganellumok, fontos szerepet 

játszanak a sejtlégzésben. Elsődleges feladatuk a sejtek működéséhez szükséges energia előállítása és 

elraktározása. Számuk fajonként és sejttípusonként változik. A mitokondriumok összesített térfogata kiteheti a 

citoplazma térfogatának 25%-át is. A legtöbb eukarióta sejtben a mitokondriumok száma több száz is lehet. 

Például a májsejtekben számuk elérheti akár az ezret is, szívizomszövet sejtjeiben akár kitehetik a sejtek 

citoplazmájának felét is; a legtöbb mitokondriumot az izomsejtek tartalmazzák. A mitokondrium egyike a 

legnagyobb sejtorganellumoknak (csak a sejtmag, a vakuólumok ill. a növényi sejtekben a kloroplasztok 



 A biológiai membránok felépítése, 

szerkezete 
 

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nagyobbak náluk). Méretük elég nagy ahhoz, hogy fénymikroszkópban is megfigyelhetők legyenek, de részletes 

szerkezetük csak elektronmikroszkóppal tanulmányozható. Vastagságuk néhány mikrométertől több 

mikrométerig terjedhet. 

2.5. ábra - Tüdőszövet metszetének transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvételénekrészlete. Az ábra a mitokondriumokat mutatja. 

 

A különböző sejtekben az ábrán bemutatott struktúrától eltérő szerkezet is előfordulhat, pl. egyes sejtekben nem 

laposredők, hanem lapos csövek ún. tubuláris szerkezetek jönnek létre. Előfordul, hogy a mitokondriumok 

alakja nem pálcikaszerű, hanem gömbölyű, többszörösen elágazódnak, vagy más formában jelennek meg. 

Lokalizációjukra jellemző, hogy sokszor az energia felhasználás helyéhez közel helyezkednek el (pl. 

vesehámsejtek ún. bazális csíkozata közelében). 

A mitokondriumokat két membrán határolja, melyek nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A külső 

membránnak kb. 50%-a lipid, a másik 50%-a fehérje, a külső membrán viszonylag egyszerű szerkezettel 

jellemezhető. A külső membrán fehérjéi (ún. porin fehérjék) olyan, a membránt átívelő csatornákat képeznek, 

melyek könnyen átjárhatók, permeábilisak az anyagcsere több intermedierjére, a kisméretű (pl. protonok) és 

nagyobb molekulák (akár 5-10 kD) számára egyaránt. A két membrán közül a belső membrán elengedhetetlen a 

mitokondrium speciális funkciójához. A belső membrán szerkezete sokkal bonyolultabb, kevésbé átjárható, pl. 

átjárhatatlan valamennyi ionra. A fehérje arány a belső membránban magasabb, mint a sejtmembránban: 20% 

lipidet és 80% fehérjét tartalmaz. Májestekben pl. 17-szer nagyobb a mitokondriumok belső membránjának a 

területe, mint a plazmamembráné. A belső membrán felületét nagymértékben megnövelik a mátrixba benyúló 

lemezszerű betüremkedések, az ún. kriszták. A mitokondriális ciszták által bezárt területet mátrixtérnek 

nevezzük. 

2.6. ábra - Eukarióta sejtek mitokondriumának szerkezete 

 

A mátrixban találhatók a cukrok, zsírsavak terminális oxidációjában szerepet játszó enzimek, valamint a 

mitokondrium saját DNS-én kívül tRNS, valamint a fehérjéket előállító riboszómák is. Az utóbbiak arra utalnak, 

hogy a mitokondriumnak saját genetikai információja és génexpressziós rendszere van. Fontos megjegyezni, 

hogy a mitokondriumban található riboszómákban a mitokondriális fehérjék mindössze 5%-a szintetizálódik, a 
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többit a sejtmag által vezérelt fehérjeszintézis állítja elő. A citoplazmában szintetizálódó fehérjék olyan jellel 

rendelkeznek, melyek segítségével felismerik a mitokondriumot. A jel abban is segít, hogy megtalálják 

lokalizációjukat a két membrán között vagy átjutnak a két membránon. 

6. A mitokondriumban lejátszódó folyamatok. Az ATP 
szintézis röviden 

Az ATP szintézis a mitokondrium legfontosabb funkciója, melyet számos előkészítő lépés előz meg. Ezeknek a 

folyamatoknak az eredménye révén a felvett tápanyagokból energia szabadul fel és tárolódik. Az energia 

átalakítás elfogadott mechanizmusát, kemiozmózis elméletét Peter Mitchel írta le, melyért 1978-ban Nobel díjat 

kapott. Ez az elmélet magyarázza meg, hogy hogyan kapcsolódik a cukrok és zsírsavak oxidációja során 

felszabaduló energia az ATP szintéziséhez. A kemiozmózis elmélete szerint a légzési lánc, ami könnyen 

oxidálható és redukálható hidrogén átvivő molekulákból és vas tartalmú citokróm fehérjékből áll, elektront vesz 

át a citrát körben keletkező, nagy energiájú – egy igen reaktív elektront hordozó - NADH molekulától. 

Miközben az elektron áthalad a légzési lánc egyes komponensein, a felszabaduló energia segítségével proton 

pumpálódik ki a mátrixból a membránok közötti részbe. A keletkező proton gradiens energiát (elektrokémiai 

potenciált) halmoz fel egyrészt koncentráció gradiens, másrészt- a protonok pozitív töltése miatt -potenciál 

különbség formájában. A belső membrán két oldalán létrejött proton gradiens mentén visszaáramlanak a 

protonok egy membránhoz kötött ATP szintetáz molekulán keresztül, és – mint amikor az áramló víz a 

vízimalom kerekét meghajtja - a felszabaduló energia segítségével ATP képződik ADP-ből és Pi-ből. A 

protongradiens energiáját nemcsak ATP szintézisre lehet felhasználni, hanem egyéb folyamatok energia 

igényének fedezésére is. 

2.7. ábra - A mitokondriumban lejátszódó energiatermelő folyamatok sematikus 

folyamatának összefoglalása 

 

A mitokondriumban az ADP és foszfát molekulák aktív transzporttal jutnak át a citoszólból a mátrixba a belső 

membránon keresztül, s ennek a folyamatnak az energia igényét közvetve szintén a proton elektrokémiai 

potenciálkülönbsége fedezi. Az (ún. másodlagos aktív transzportkategóriába sorolható) ADP/ATP antiport 

fehérje komplexen keresztül játszódik le a három negatív töltéssel rendelkező ADP kicserélődése a négy negatív 

töltéssel rendelkező ATP-re. Ennek a folyamatnak a hajtóereje a membránpotenciál. Az aktívan működő 

mitokondrium belső membránján a proton gradiens teljes elektrokémiai potenciál különbsége mV-ban kifejezve 

kb. 220 mV. Miután a belső membrán két oldalán a proton koncentráció különbsége kb. 1 pH, az erre eső 
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munkavégző képesség a Nernst egyenletből számolva 60 mV, így a belső membránon mérhető 

membránpotenciál-különbség (220 mV – 60 mV =) 160 mV.) Az Pi bejuttatásáért a foszfát-transzporter felelős, 

amely szintén antiport molekula, a Pi–t egy OH- anionra cseréli ki. Ennek a folyamatnak a hajtóereje elsősorban 

a membrán két oldalán fellépő pH különbség. A piruvát molekula hidroxil anionnal együtt, szimport révén jut be 

a citoszólba. A barna zsírszövetekben a mitokondrium belső membránjában található egy termigenin nevű 

fehérje, amely proton transzporterként működik. A fehérje segítségével a protonok átjutnak, 100 proton/mp 

sebességgel, az elektrokémiai gradiens mentén a membrán másik oldalára, anélkül, hogy ATP-t 

szintetizálnának, s közben hő szabadul fel. Így gyakorlatilag rövidre zárják a protongradienst. 

Az ATP szintetáz molekula komplex F0F1 részekből áll, ez a komplex kapcsolja össze az elektrokémia potenciál 

gradiens mentén történő protonáramlást az ATP ADP-ből és Pi-ből történő szintézisével. Az F0 rész egy 

integrális membránfehérje komplex, ami a membránon keresztül egy protoncsatornát képez, míg az F1 komplex 

az ATP szintéziséért felelős. Az ATP szintetáz úgy működik, mint egy molekuláris motor: az álló alegységek 

(alfa és béta) között forognak (gamma, delta és epszilon) alegységek. Ezt a forgást az F0-részen átfolyó protonok 

okozzák. 

A folyamatmechanizmusának felderítéséért Paul Boyer és John E. Walker 1997-ben Nobel díjat kapott. 

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/nobel97/nobel97.html 

7. A mitokondriális DNS 

A mitokondriális DNS (extranukleáris DNS) cirkuláris DNS (prokariótákra emlékeztet), melyből több másolat 

van jelen egy mitokondriumban. 

http://www.chemonet.hu/TermVil/tv98/tv9811/genetika.html 

A DNS mérete fajonként változik, az ember mitokondriális DNS-e csak 16,569 kilobázispárból (kbp) áll, az 

élesztőé 78 kbp-ból, a növényeké 200-2500 kbp-ből tevődik össze. A mitokondriális DNS a mitokondrium 

fehérjéinek csak egy részét kódolja (a saját fehérjék mindössze 5%-át, a többit a nukleáris DNS kódolja). 

Tartalmazza a mitokondriumokban önállóan folyó fehérjeszintézishez szükséges riboszóma RNS-ek és tRNS-ek 

szerkezetéhez szükséges információkat is. A mitokondrium saját riboszómáin lezajló fehérje szintézis 

ugyanolyan antibiotikumokkal gátolható, mint a baktérium fehérjék szintézise. Az ember mitokondriális DNS-e 

13 fehérje és 24 RNS molekula szintetizálásáért felelős. A mitokondriális DNS a sejtciklustól függetlenül 

replikálódik és a petesejt citoplazmájából kiindulva anyai ágon öröklődik. Mivel a mitokondriális DNS 

szekvenciája ismert, lehetőség van antropológiai vizsgálatokra. 

http://www.dura.hu/html/mindentudas/raskoistvan.htm 

Jelenleg is megoldatlan kérdés, hogy miért nem transzferálódott a mitokondrium DNS-e teljes egészében a 

sejtmagba, hiszen eléggé energiaigényes két DNS-, RNS- és fehérjeszintetizáló egységet fenntartani 

párhuzamosan. Az egyik hipotézis szerint ez az evolúciós folyamat még nem fejeződött be, mert nem volt rá 

elég idő. Ezt az érvet cáfolja az a tény, hogy a peroxiszóma nem tartalmaz DNS-t, ott ez a folyamat már teljesen 

lejátszódott. A másik, talán jobban elfogadható elmélet szerint, a légzési lánc bizonyos fehérjéinek ott és akkor 

kell szintetizálódniuk, amikor szükség van rájuk, különben elektronok szabadulhatnak el, oxigén radikálokat 

hozva létre, amelyek a mitokondrium lipid molekuláit, fehérjéit, ill. nukleinsavait súlyosan károsíthatják. Ezért 

ezeknek a fehérjéknek a szintézise még mindig a mitokondriumban játszódik le. 

8. Mitokondriális betegségek 

SÁFRÁNY ENIKŐ és munkatársai.: A mitokondriális DNS és mutációi: újabb ismeretek egy új 

területen. Orvosi Hetilap, 2007;május, 971-978 

http://www.akademiai.com/content/e31638hh202lm630/fulltext.pdf 

Remény a mitokondriális betegségek megelőzésére 

http://mrns.hu/index.php?page=content/hirek.php&nid=134 

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/nobel97/nobel97.html
http://www.chemonet.hu/TermVil/tv98/tv9811/genetika.html
http://www.dura.hu/html/mindentudas/raskoistvan.htm
http://www.akademiai.com/content/e31638hh202lm630/fulltext.pdf
http://mrns.hu/index.php?page=content/hirek.php&nid=134
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3. fejezet - Intracelluláris membránok, 
anyagtranszport, citoszkeleton 

1. Intracelluláris/Citoplazmatikus membránrendszerek 
és organellumok 

Az eukarióta sejtek, ellentétben a baktériumokkal számos, funkcionálisan elkülönülő, membránokkal körbezárt 

organellumot (sejtszervecske vagy kompartmentek) tartalmaznak. Minden kompartment tartalmaz saját, 

működésére jellemző enzimeket és más specifikus molekulákat, továbbá olyan komplexrendszereket, melyek 

lehetővé teszik a transzport specifikus termékek egyik kompartmentből a másikba történő eljutását. Az eukarióta 

sejtek működésének megismeréséhez szükséges annak megértése, hogy hogyan történik ezeknek a 

kompartmenteknek a képződése, milyen funkcióval rendelkeznek és hogyan történik bennük és közöttük a 

molekulák mozgása.A sejtekből a makromolekulák távozása egy hosszú eseménysor eredménye, melynek utolsó 

lépése a szekréció folyamata. Az egyes organellumokban lejátszódó folyamatok, sokszor egymást kizáró kémiai 

reakciók egyidejű, szabályozott lebonyolítását biztosító kompartmentalizáció óriási előnyt jelentett az eukarióta 

sejtszerkezetű élőlényeknek. Ennek a bonyolult sejtstruktúrának a kialakulása feltételezések szerint nagyon 

hosszú evolúciós folyamatnak az eredménye. Ma már a köztes folyamatok nem rekonstruálhatók. Ugyanakkor a 

sejtműködések elkülönülése a sejten belül olyan nagy szelekciós előnyt biztosított, hogy a köztes sejtstruktúrájú 

élőlények szükségszerűen háttérbe szorultak az evolúció során, majd ki is pusztultak. Az alábbi ábrán 

feltüntetett sejtorganellumok mind a legegyszerűbb egysejtű gombákban, mind az emberi szervezetet felépítő 

sejtekben megtalálhatóak. Ezek a kompartmentek valószínűleg nem egyszerre alakultak ki, az evolúció során 

biztosan voltak olyan élőlények, melyekben a különböző kompartmenteknek csak egy része jött létre. 

3.1. ábra - Intracelluláris membránok által határolt sejtkompartmentek eukarióta 

sejtekben 

 

Citoplazma: a sejtek térfogatának kicsit több mint a felét (54%) teszi ki, funkciója számos kis molekulasúlyú 

anyag, valamint makromolekula szintézise, fehérjék degradációja. 

Sejtmag: itt történik a DNS-ben tárolt genetikai információ átírása RNS-be, itt zajlik a transzkripció folyamata. 

A sejtmagban található sejtmagvacska (nukleólusz, ahol a riboszómális RNS-ek szintézise zajlik), nem 

tekinthető különálló kompartmentnek, mert nincs önálló membránnal határolva. 

Mitokondrium : a sejtek energiaforrása, funkciója az oxidatív energiatermelés. 

Endoplazmatikus retikulum : szerkezetére a nagykiterjedésű lemezes membránrendszer jellemző, az 

intracelluláris membránok jelentős részét adják, funkciója a szekretórikus és membránfehérjék posztszintetikus 

érési reakcióinak katalizálása. 

Golgi-komplex: (cisz-, középső- és transz-Golgi), funkciója a szekretórikus és membránfehérjék további 

posztszintetikus érési reakcióinak katalizálása. 
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Lizoszóma : funkciója a sejt számára feleslegessé vált anyagcseretermékek lebontása. 

Peroxiszóma: apró vezikuláris kompartmentek, funkciója az oxidatív folyamatok káros melléktermékeinek 

(hidrogén peroxid, reaktív oxigénszármazékok) semlegesítése. 

Általánosságban valamennyi, membránnal körülhatárolt sejtorganellumnak specifikus funkciója van a 

különböző sejttípusokban. Ahhoz, hogy a sokféle sejttípus képes legyen ellátni specifikus feladatait ezek a 

sejtkompartmentek rendkívül változatosak és további tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek sejttípusonként 

eltérőek. 

2. Kompartmentek és azok kapcsolata, a fehérjék 
eljuttatása a specifikus kompartmentekbe 

Számos biokémiai folyamat a sejtmembránban vagy annak felszínén játszódik le. Membránhoz kötött enzimek 

katalizálják pl. a lipid-metabolizmust, az oxidatív foszforilációt és a fotoszintézist. Mivel a sejtorganellumok 

membránja nem permeábilis a legtöbb hidrofil molekulára, membránjaiknak tartalmaznia kell olyan 

transzportfehérjéket, melyek szabályozzák az „import”és „export” specifikus metabolitok transzportját. 

Valamennyi organellum membránjának ugyancsak kell tartalmazni olyan szabályozó mechanizmusokat, melyek 

lehetővé teszik azoknak a fehérjéknek a sejtekbe történő bejutását, melyek szükségesek ahhoz, hogy a 

sejtszervecske képes legyen egyedi feladatát ellátni. 

A kompartmentalizáció tehát rendkívül specifikus sejten belüli transzportrendszerek meglétét teszi szükségessé. 

A kompartmentekben a fehérjék azok a molekulák, melyek kapcsolatban állnak a citoplazma további 

organellumaival. Ezt a fehérjék jellegzetes strukturális és funkcionális tulajdonságai teszik lehetővé. Számos 

funkciójuk mellett katalizálják az organellumokban lezajló reakciókat és biztosítják a kis molekulák szelektív 

transzportját. A fehérjék organellum-specifikus felszíni-markerekkel rendelkeznek, melyek irányítják a fehérjék 

és lipidek transzportját a megfelelő kompartmentekbe. A sejten belül pedig léteznie kell egy olyan 

szállítórendszernek, mely felismeri a markereket, és ennek irányító hatását kihasználva biztosítja a fehérjék 

szállítását a megfelelő célkompartmentbe. A közel 1010 fehérje molekula a sejtek citoplazmájában 

szintetizálódik, és ezt követően történik szállításuk a specifikus sejtorganellumokba. 

1999-ben Günter Blobel (német-amerikai biológus) élettani és orvostudományi Nobel díjat kapott azoknak a 

molekulán belüli jeleknek a felismerésért, melyek lehetővé teszik a fehérjék plazmamembránon keresztül 

történő vándorlását és vezérlik a fehérjék sejten belüli lokalizációját a különböző funkciójú kompartmentekben. 

Mindez arra utal, hogy a sejten belüli összes folyamat nagyon aprólékosan meg van tervezve. 

A membránokkal körülzárt kompartmenteknek nagyon sok esetben meghatározott, jellegzetes pozíciójuk van. 

Például a Golgi-komplex a legtöbb sejtben a sejtmaghoz közel lokalizálódik, ugyanakkor az ER hálózata a 

sejtmagtól a teljes citoszólra kiterjed. A kompartmentek sejteken belüli jellegzetes eloszlása a citoszkeletonnal 

történő kölcsönhatásaiktól függ. A fenti példáknál maradva pl. a Golgi-komplex és az ER lokalizációja függ a 

mikrotubulus hálózattól, ha a mikrotubulusokat pl. kísérleti körülmények között depolimerizálják, a Golgi-

komplex fragmentálódik és szétoszlik a sejtben, az ER hálózata összeomlik a sejt középpontjába rendeződik. 

A modern mikroszkópiás eljárások (elektronmikroszkóp, fénymikroszkópok stb.) segítségével a XX. század 

második felétől a már ismert sejtorganellumok (mitokondrium, Golgi-apparátus stb.) mellett sikerült új, 

korábban más módszerekkel nem látható apró struktúrákat, új sejtkomponeneseket felfedezni a sejtek 

citoplazmájában. 

Ezek közé tartoznak: 

• a sejtváz egyes komponensei: 

• endoplazmatikus retikulum, mikrofilamentumok, intermedier filamentumok, mikrotubulosok 

• szállító és szinaptikus vezikulák 

• mikrobolyhok 

• peroxiszómák 

• lizoszómák 
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Új fluoreszcens jelző molekulák segítségével láthatóvá váltak a sejtek legfontosabb makromolekulái, azok 

komplexei, mint a DNS, fehérje, lipidek stb. A fluoreszcens spektroszkópia sokrétű módszertani arzenáljának 

segítségével számos, membránokon keresztül lejátszódó folyamat vált ismertté. 

A citoplazmamembrán struktúrájának megismerése és leírása a sejtbiológia egyik központi kérdése volt és 

napjainkban is intenzív kutatások folynak ezen a területen. Mindez szorosan összefügg azzal, hogy a sejtekben 

az alapvető életfolyamatok membránnal körülhatárolt kompartmentekben (organellumokban, 

sejtszervecskékben), ill. leggyakrabban éppen membránhoz kötötten folynak. A lipid kettősréteg alapvázhoz 

kapcsolódó fehérje molekulák (receptorok, transzportfehérjék, jelátviteli molekulák, enzimek stb.) azok, melyek 

a biológiai membránok funkcióját meghatározzák. Az intracelluláris membránok által elkülönített 

kompartmentek mindegyikében más és más, az élet fenntartásához szükséges kémiai reakció játszódik le, vagyis 

minden egyes kompartment csak bizonyos életfunkciók biztosítására alakult ki. 

3. Endocitózis és exocitózis 

A sejtmembránon keresztül lezajló anyagcsere, makromolekulák transzportja egy hosszú eseménysor utolsó 

lépése. Ezt a folyamatot szekréciós folyamatnak nevezzük. A szekréció magába foglalja az endocitózis és 

exocitózis folyamatát. A folyamat megértéséhez szükséges volt annak felismerése, hogy az eukarióta sejtekben 

nagykiterjedésű belső membránrendszer van, mely a citoplazmát különböző funkciójú kompartmentekre 

(organellumokra) tagolja. Ezek közé tartoznak az endoplazmatikus retikulum, Golgi komplex, endoszómák és 

lizoszómák összessége, melyet együttesen vakuoláris apparátusnak nevezünk. 

3.2. ábra - Szekrécióban résztvevő sejtorganellumok 

 

Azt az útvonalat, mely a sejtek felszínéről kiindulva a lizoszómákig vezet el és lehetővé teszi, hogy a sejtek 

folyadékot, oldott anyagokat, szilárd részecskéket, makromolekulákat és speciális esetekben más sejteket, 

vírusokat, baktériumokat vegyen fel endocitóztisnak nevezzük. Ebben a folyamatban a bekebelezett anyagokat a 

plazmamembrán kis része progresszíven körülzárja, becsomagolja, majd leválik a membránról és egy 

endocitotikus vezikula képződik. 

4. Az endocitózis típusai 

Az endocitózis két fő típusa: 

Fagocitózis: Részecskék, nem oldott anyag felvétele, specializált sejtek (fagociták) funkciója, az immunválasz 

egyik lépése. Csak speciális ingerek hatására beinduló folyamat. 

Pinocitózis : Oldott anyagok felvétele. Konstitutív folyamat (folyamatos folyadékfelvétel). 

A fagocitózis az endocitózis speciális formája, melynek során a sejtek nagyméretű endocitótikus vezikulákat ún. 

fagoszómákat használnak a nagyméretű partikulumok (pl. elhalt sejtek, mikroorganizmusok) bekebelezésére. A 
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folyamatot Mecsnyikov (1883) nevezte el, tőle származik az az első tudományos felismerés, mely szerint 

vannak olyan sejtek, melyek képesek szilárd anyagok felvételére. Mintegy 50 évvel később Lewis (1931) 

kimutatta, hogy a sejtek környezetükből oldott anyagokat is képesek felvenni, ez a folyamat a pinocitózis. 

A fagocitózis során a felvett szilárd részecskék, mikroorganizmusok nagyobb mérete miatt a membránnal 

körülhatárolt partikulumok (fagoszómák) átmérője 250 nm-nél is nagyobb lehet, a méretet a fagocitózissal 

bekebelezett részecske, sejt mérete határozza meg. A fagocitózis főleg az úgynevezett professzionális 

fagocitákban megy végre (fehérvérsejtek két nagy csoportjában a neutrofilokban és makrofágokban), jelentős 

szerepük van különböző infekciók kivédésében és az elöregedett vagy természetes sejthalállal elpusztult sejtek 

eliminálásában (pl. a makrofágok naponta több mint 1011 elöregedett vörösvérsejtet fagocitálnak). 

3.3. ábra - Makrofágok fagócitózisa 

 

Fagocitózis során a felvétel a sejtek felszínén lévő receptorok, ill. a bekebelezendő részecske felszínén lévő 

ligandumok közötti kölcsönhatás/felismerés hatására indul meg. A fagocitózis legjobban karakterizált triggerei 

azok az antitestek, melyek a szervezetet védik a különböző fertőzéseket kiváltó mikroorganizmusoktól. A 

makrofágok és a neutrofilek felszínén található Fc receptorok érzékelik az antitesteket és a kötődést követően 

ún. állábak képződése után a részecskéket bekebelezik. Az anyag felvétel a sejtek aktin-hálózatának 

közreműködésével valósul meg. A fagociták ezt követően egy ún. érési folyamaton mennek keresztül, melynek 

során az aktin-háló depolimerizálódik és a fagoszóma fuzionálni kezd a sejt endoszóma/lizoszóma rendszerének 

vezikuláival. Az Fc receptorokon kivül a receptorok más osztályai is ismertek, melyek szerepet játszanak a 

fagocitózis elindításában, vannak melyek oligoszacharidokat ismernek fel a mikroorganizmusok felszínén, és 

vannak, melyek olyan komplement komponenseket, melyek mikrobák antitestjeivel állnak kapcsolatban. 

Figyelemreméltó, hogy a makrofágok képesek fagocitálni nem élő részecskéket is, mint az üveg vagy latex 

gyöngyöket és azbeszt szálakat is, ugyanakkor nem fagocitálnak élő állati eredetű sejteket, valószínűleg azok 

felszínéről küldött jelek alapján. Az apoptotikus sejtektől ezzel ellentétes jelek érkeznek, mivel ezek elveszítik 

az élő sejtekre jellemző jeleket, így gyorsan a fagocitáló sejtek áldozataivá válnak. Az apoptotikus sejtekre 

jellemző, de az élő sejtekről hiányzó molekuláris markerek közül megemlíthető a plazmamembrán külső 

lemezében található foszfatidil-szerin, továbbá a sejtfelszín megváltozott glikolizációs mintázata. Módosul a 

sejtfelszín töltése is a permeabiltás megváltozása miatt. A megváltozott jelek felismerését a makrofágok 
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felszínének jelfogó molekulái (nem Fc receptorok) receptorcsaládjai, különböző integrinek és az ABC 

transzporter család egyes tagjai végzik. 

Bizonyos baktériumok, mint pl a Salmonella és Shigella fajok ún. triggerelt fagocitózissal jutnak be a sejtekbe. 

Ezekből a baktériumokból olyan anyagok távoznak, melyek nagyon intenzív álláb képződésre serkentik a 

gazdasejteket, aminek eredménye a sejtváz gyors átrendeződése lesz. Az állábak lazán körbefogják a 

baktériumot, a folyamat a makropinocitózisra emlékeztet. 

5. Pinocitózis 

Gyakorlatilag minden eukarióta sejt folyamatosan "elvesz/kicsíp" a plazmamembránjából kicsi részeket, annak 

érdekében, hogy kicsi pinocitotikus vezikulákat hozzon létre, melyek később visszakerülnek a sejtfelszínre. A 

pinocitózissal internalizálódó plazmamembrán aránya sejttípusonként eltérő, de érdekes, hogy meglepően nagy 

térfogatot jelent. A makrofágok például képesek térfogatuk 25%-át is "benyelni" óránként, ami a 

plazmamembrán 3%-át jelenti minden percben, vagy akár 100%-át is félóra alatt. A fibroblasztok endocitózisa 

lassúbb, kb. 1%-a a plazmamembránnak kerül ebbe a folyamatba 1 perc alatt, ugyanakkor az amőbák között 

vannak olyanok, melyek plazmamembránjukat nagyon gyorsan "benyelik". Mivel a sejtfelszín felülete és 

térfogata változatlan marad, egyértelmű, hogy az a membránrész/membránmennyiség, ami az endocitózissal 

eltávolításra kerül a sejtfelszínhez egy ellentétes folyamattal visszakerül, ezt a folyamatot nevezzük 

exocitózisnak. 

A pinocitotikus vezikulák átmérője megközelítőleg 100 nm. A pinocitózisnak két változat ismeretes. A 

folyadékfázisú pinocitózis (sejt ivás), a sejtet körülvevő folyadék és az abban oldott különböző anyagok 

válogatás nélküli felvételét foglalja magába. A receptormediált pinocitózis során az anyagok felvétele 

válogatáson alapul, azaz a sejtek csak azokat az anyagokat veszik fel, melyek specifikusan kötődnek a 

sejtfelszíni receptorokhoz. 

5.1. Folyadékfázisú endocitózis/pinocitózis 

Egyik formája az ún. klatrin-burok nélküli (nem receptor függő) vezikulák képzésével valósul meg, ez a klatrin-

független pinocitózis, melynek mechanizmusa kevésbé ismert. Az utóbbi évek kutatásai, melyek a 

plazmamembrán finomszerkezetének megismerését célozzák, egyértelműen bebizonyították a 

plazmamembránban meglévő membrán-mikrodomének jelenlétét. A mikrodomén kifejezés definició szerint a 

membrán egy olyan részterületét jelenti, mely kémiai összetételét és fizikai-kémiai tulajdonságait illetően 

kémiai vagy fizikai módszerekkel kimutatható eltéréseket mutat a membrán többi részétől. Ilyen, klatrin-burok 

nélküli mikrodomének, pl. az ún. kaveolák képződnek a pinocitózis során, melyek képesek molekulák 

transzportjára. Kaveolák minden sejt plazmamembránjában jelen vannak és elektronmikroszkóppal jól 

megfigyelhető befűződések a sejtmembránban. 

3.4. ábra - Fibroblasztok membránjában elektronmikroszkóppal rögzített kaveolák 
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Fő fehérjéi a kaveolinok, melyek azokhoz a különös integrális membránfehérjékhez tartoznak, amelyek igen 

nagy mennyiségben képesek koleszterint kötni. A kaveolák jellegzetessége, hogy nem tartalmaznak belső 

felszínükön fehérjeburkot. Eddigi ismereteink szerint elsősorban membránfehérjék transzportjában vesznek 

részt, de szerepük van bizonyos jelátviteli folyamatokban résztvevő fehérjék összetartásában is. 

A nem klatrinból felépülő vezikulumok burokfehérjéi közé tartoznak a COP (coat protein) burkolt vezikulumok, 

melyeknek két típusa van a COPI és COPII. Ezek a vezikulumok morfológiailag is megkülönböztethetők. 

3.5. ábra - Vezikuláris transzport elemei. A különböző vezikulák más és más 

folyamatokban vesznek részt 



 Intracelluláris membránok, 

anyagtranszport, citoszkeleton 
 

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.6. ábra - Klatrin, COPI és COPII borított vezikulák elektron mikroszkópos képe 

 

6. Endoplazmatikus retikulum 

Az endoplazmatikus retikulum (ER) szinte minden eukarióta sejtben megtalálható. Szerkezetére a 

nagykiterjedésű lemezes membránrendszer jellemző és az intracelluláris membránok jelentős részét adja. 

Egymással összekapcsolódó belső terei a sejtet behálózó csatornarendszert alkotnak. Formája és mérete jelentős 

mértékben függ a sejt funkciójától. 

 Feladata: 

• részvétel a fehérje és lipid anyagcserében 

• a sejt számára káros anyagok és anyagcseretermékek eliminálása. 



 Intracelluláris membránok, 

anyagtranszport, citoszkeleton 
 

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Két eltérő felépítésű ER típus: 

• durvaszemcsés ER (durva ER) 

• finomfelszínű ER (sima ER) 

Az ER szerkezetét George E. Pallade írta le, munkásságáért 1974-ben Nobel-díjat kapott. 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2223592/pdf/59.pdf 

3.7. ábra - A sima és durva endoplazmatikus retikulum elekrtonmikroszkópos felvételei 

és sematikus ábrázolása 

 

A durva endoplazmatikus retikulum az eukarióta sejtek membránjának mintegy felét teszi ki, összekapcsolódó 

belső terei (ciszternák) a sejtet csatornarendszerként hálózzák be. Egyik részéhez riboszómák kötődnek (durva 

ER-nak nevezik a morfológiai megjelenés miatt). Az ER membránjához kötődő riboszómák tulajdonságai 

hasonlóak a citoplazmában szabadon lévő riboszómákhoz. A szintetizálódó polipetidlánc a szintézis elején 

tartalmazza azt a jelet, melyenek alapján a szintézisben résztvevő riboszóma az ER membránjához (külső 

membrán, citoplazma felőli oldal) kötődik. A jelet tartalmazó része a fehérjének kb. 15-35 aminosav hosszúságú 

szakasza, melyet jeltovábbító peptidszekvenciának (szignál peptidszekvencia) nevezünk. A szignál peptidet 

tartalmazó ún. "előfehérjéről" ezt a fehérje utólagos szintézise során (posztszintetikus módosulás) egy enzim 

lehasítja, így a szignál peptid a kész (pl. szekrécióra kerülő) fehérjén már nem található meg. 

Megjegyzés: kivétel pl. a tojásalbumin, melyben a jelet hordozó peptidlánc nem a fehérjeszintézis elején kerül a 

fehérjeláncra, hanem később (a fehérje belsejében található), így nem vágódik ki a szintézis befejezésekor a 

fehérjéből. A jeleket hordozó peptidek felismerését így a fehérjéket szintetizáló riboszómának az ER-hoz 

történő irányításában egy kis citoplazmabeli jelfelismerő részecskének van szerepe, mely kb. 300 nukleotidot 

tartalmazó ribonukleinsavból és 6 különböző fehérjemolekulából áll. A jelfelismerő részecske csak azokhoz a 

riboszómákhoz kapcsolódik szorosan, melyek az adott pillanatban jeleket hordozó peptidláncot tartalmaznak. 

Az endoplazmatikus retikulumban számos fontos, fehérjeszintézissel kapcsolatos folyamat játszódik le. Ezek a 

folyamatok nagyon energia igényesek, melyet a sejtek az ATP hidroliziséből nyernek. Az ER-ban történik a 

fehérjék feltekeredése, ha több alegységből állnak, azoknak összeszerelése, és ugyancsak itt történik a 

szekretálódó fehérjék nagyon jellegzetes módosítása, melyet glükolizációnak (cukormódosítás) nevezünk. A 

glükolizáció a szénhidrát oldalláncok kémiai kötését jelenti a fehérjék meghatározott pontjaihoz. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2223592/pdf/59.pdf
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A következő lépésben a szekretorikus fehérjék a Golgi komplexbe kerülnek. 

A sima ER nem tartalmaz riboszómákat, bennük többnyire lipidek szintetizálódnak (zsírsavak, koleszterin 

szteroidok szintézise), további funkciójuk a kalcium raktározás és felszabadítás, valamint a detoxifikáció. 

Detoxifikáció a sima ER-ban: Sok, a szervezet számára toxikus molekula hidrofób, vérben a szérumfehérjékhez 

kötődnek. 

A fehérjéhez kötött vegyületek nem képesek kiválasztódni a veséken keresztül, nem hagyják el a szervezetet. 

A máj sok ilyen hidrofób toxikus vegyületet hidrofil, vízben már oldódó vegyületté alakít át. 

Ezek a konjugált molekulák a májon és az epeutakon keresztül elhagyják a szervezetet. 

7. Golgi komplex 

A Golgi komplex apró membrán-zsákocskákokból áll. Alapvetően három kompartmenre differenciálódott: 

A cisz Golgi kompartment az endoplazmatikus retikulumhoz közel helyezkedik el és fogadja azokat az ER-ról 

levált, membránnal határolt kis vezikulákat, melyek az ER-ből származó fehérjéket tartalmazzák. 

A középső Golgi kompartment résztvesz az oligoszacharid-oldalláncok módosításában. 

A transz Golgi kompartment követi a középen elhelyezkedő kompartmentet, feladata a fehérjék továbbítása a 

megfelelő sejtorganellumokba. 

3.8. ábra - Golgi komplex 

 

Az ER-ból Golgi komplexbe jutott fehérjék további módosulásokon mennek keresztül. Itt történik meg végleges 

érési folyamatuk, ami magába foglalja a cukoregységek lehasítását, ill. a fehérjékhez újabb cukoregységek 

hozzáépítését. A glükolizáció alapvetően szükséges a fehérje molekulák 3 dimenziós térszerkezetének a 

kialakulásához (fehérjék feltekeredése), de szerepe van a szerkezet stabilizálásában is, ami védőhatást jelent a 

sejten kívüli térben elhelyezkedő fehérjebontó enzimek káros hatásával szemben. 

A Golgi komplexben történik meg a fehérjék "jelzése", melyek alapján a fehérjék a lizoszómákba kerülnek. 

A lizoszómák olyan enzimtartalmú sejtorganellumok, melyekben különböző, a sejt számára már feleslegessé 

vált anyagok, makromolekulák (cukrok, zsírok, fehérjék, nukleinsavak stb.) bontása történik. A lizoszómákban 

történő enzimek csak savas környezetben (pH: 4-5 között van) képesek működni. A lizoszómák részt vesznek a 

fehérje transzportfolyamatokban, ill. a fagocitózis vagy pinocitózis útján felvett anyagok lebontásában is. Ennek 

alapján megkülönböztetünk primer lizoszómákat (ER és Golgi komplexxel vannak kapcsolatban) és szekunder 

lizoszómákat (fagocitózis, pinocitózis). 

8. Diffúziós viszonyok a sejtekben 
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A diffúzió fogalma: Kis anyagi részecskék (sejtekben elsősorban kis és makromolekulák, ionok stb.) áramlása, 

melyet az illető részecskék helytől függően változó koncentrációja okoz. Az oldatban lévő részecskék diffúziója 

a részecskék egyenletes eloszlására törekszik. A részecskék áramlása mindig a nagyobb koncentrációjú helyről a 

kisebb koncentrációjú hely felé történik. Az áramlás nagysága, intenzitása arányos az egységnyi hosszra eső 

koncentrációváltozással. Az arányossági tényező a diffúziós állandó, mely erősen függ a hőmérséklettől. 

Az intracelluláris diffúzió 

A membránok szelektív barrierek (térrészek elválasztása), amit a lipid kettős réteg korlátozott permeabilitása 

biztosít. Ennek következtében az ionok, töltéssel rendelkező és poláros anyagok, nem vagy csak nagyon 

korlátozott mértékben képesek a membránokon áthaladni. Ennek oka, hogy a lipid kettős réteg apoláros, belső, 

rendkívül hidrofób közegén a poláros csoportok átjuttatásának energia igénye igen nagy. Az apoláros, hidrofób, 

zsírban oldódó molekulák, mint zsírsavak, koleszterin számára a membrán átjárható. A lipid kettősrétegen 

egyszerű diffúzióval csak a különböző gázok (molekuláris O2, N2, metán stb.) jutnak át. Poláros anyagok, vízben 

oldódó és töltéssel rendelkező molekulák, ionok átjutása erősen korlátozott. 

3.9. ábra - Különböző méretű és polaritású molekulák, ionok permeabilitása szintetikus 

lipid kettősrétegen 

 

A citoplazmában zajló diffúziófüggő események 

A diffúzió szerepe a sejtekben: biokémiai folyamatok, sejten belüli transzportok, jelátviteli folyamatok. 

• egyszerű diffúzió (az a koncentráció gradiens irányában szabadon jut át a membránon, nagyon korlátozott a 

szervezetben) 

• facilitált diffúzió/passzív diffúzió : a legtöbb anyag - metabolitok, tápanyagok, ionok, makromolekulák - 

átjutását a membránon transzport fehérjék biztosítják. Enzimreakciókhoz hasonlít, fehérjék által közvetített, a 

koncentráció gradiens irányában történik. 

3.10. ábra - Passzív diffúzió a lipid kettősrétegen és a sejtmembránon keresztül 
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Amennyiben a transzportálandó anyag koncentrációjának függvényében ábrázoljuk a transzport sebességét; 

egyszerű diffúzióra mindig lineáris az összefüggés, míg a facilitált diffúzióra a telítési görbe jellemző. A 

transzportfehérjék, melyek integráns membránfehérjék, megkötik a membránon átjuttatandó anyagokat és a 

koncentrációgradiensnek megfelelő irányban szállítják, legfeljebb addig, míg az egyensúly létre nem jön. 
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3.11. ábra - A facilitált és az egyszerű diffúzió sebességének koncentrációfüggése 

 

Kt a transzportálandó anyagnak az a koncentrációja, melynél a transzport a maximális sebesség felével működik. 

Példa a facilitált diffúzóra: eritrociták membránjában lévő glukóz-transzporter (GLUT-1, melynek feladata az 

eritrociták folyamatos glukóz ellátásának biztosítása). A GLUT fehérjéknek eddig 5 izotipusát írták le. 

A fentiek közül kiemeljük a GLUT-4 transzport fehérjét, mely abban különbözik a többi GLUT transzportertől, 

hogy nyugalmi állapotban nem a plazmamembránban, hanem intracelluláris (plazmamembránhoz közeli) 

vezikulákban lokalizálódik. A sejtek inzulinkötése és ezáltal stimulációja révén ezek a transzporterek a 

plazmamembránba kerülnek, ahol képesek glukózt transzportálni a sejtek belsejébe. Az inzulinszint 

csökkenésekor ismételten internalizálódnak (lefűződnek) a sejt belsejébe és visszanyerik inaktív állapotukat. 

Ennek a mechanizmusnak, az inzulinfüggő GLUT-4 transzporter aktivitásának a sérülése fontos eleme az ún. 

nem inzulinfüggő cukorbetegség (non-insulin-dependent diabetes mellitus) kialakulásának. 

A transzportfolyamatokat irányítottságuk alapján is osztályozhatjuk. 

3.12. ábra - A transzportfehérjék csoportosítása az anyagtranszport irányítottsága szerint 
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1. Uniport fehérjék: egyidejűleg 1 fajta molekulát szállítnak. A glukóz-transzporter jellegzetes, egy irányban 

működő ún. uniport transzport. Ezek a transzportfehérjék olyan katalizátorként működnek, melyek felgyorsítják 

a termodinamikailag megengedett transzport folyamatokat. 

Csatolt anyagtranszport/kotranszport 

2. Szimport fehérjék: egyidejűleg képesek két molekula vagy ionféleség transzportját végezni azonos irányban. 

Pl. glukóz - és aminosav felvétele, mely a Na influxhoz kapcsoltan zajlik, megfelelő aktív pumpaműködéshez 

kötött. 

3. Antiport fehérjék: ugyancsak kétféle ion vagy molekula egyidejű transzportját biztosítják, másodlagos aktív 

transzport mechanizmussal, ellentétes irányba. 

9. Aktív transzport, Na+ K+ -ATPáz 

Az aktív transzportnál, hasonlóan a facilitált (passzív) transzporthoz a transzporter fehérje specifikus a szállított 

molekulára, ionra, anyagra, hasonlóan az enzimreakciókhoz specifikusan gátolható és ugyancsak telítési 

kinetikával írható le a működése. 

Elsődleges és másodlagos aktív transzport 

Elsődleges aktív transzport: az ATP terminális foszfátcsoportjának hidrolízise révén fedezi a transzport 

folyamat energia igényét. 

Pl: plazmamembránban található Na+/K+ ATPáz (Na+/K+ pumpák, a sejtekben a Na+ és K+ megfelelő eloszlását 

biztosítják), a sejtek Ca2+ homeosztázisában meghatározó szerepet játszó Ca2+-ATPáz (Ca2+ pumpák), ABC 

transzporterek. 

3.13. ábra - Elsődleges aktív transzport sematikus ábrázolása 

 

Másodlagos aktív transzport: nem közvetlen ATP hidrolízis felhasználásával történik, a sejt a célmolekula 

szállítását egy másik molekula energiagradiensének felhasználásával biztosítja, aminek fenntartásához aktív 

transzport szükséges. 

3.14. ábra - Másodlagos aktív transzport sematikus ábrázolása 
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Pl: glukóz-Na+ szimport, aminosav-Na+-szimport, glukóz és bizonyos aminosavak felszívódása a bélhámsejteken 

keresztül, neorutranszmitterek transzportja az idegi membránokban. 

A Na+/K+ ATP-áz - Na+/K+ pumpa, pumpafehérjék működése és funkcionális jelentősége 

Az élő sejtek külső és belső tere között az ion koncentrációk igen jelentős különbséget mutatnak. Jelentős 

nagyságrendbeli különbség jellemző a Na+ és K+ ionok extra és intracelluláris koncentrációjára. A Na+ ionok 

koncentrációja 10-15 mM a citoplazmában, míg az extracelluláris térben 140 mM, ugyanakkor a K+ a 

citoplazmában 145 mM és az extracelluláris térben 4 mM.  

3.15. ábra - A Na+-K+ ATP-áz működése 

 

i: intracelluláris, e: extracelluláris ion koncentrációkat jelöli. A sejtek nyugalmi potenciáljában az ábrán 

szereplő koncentrációk meghatározóak, ennek értéke 60-90 mV között van. 

http://www.youtube.com/watch?v=Kk15042tqE4&feature=related 

A Na+/K+ ATP-áz szerepe: 

• a sejtek plazmamembrán-potenciáljának (60-90 mV) fenntartása 

• ozmotikus nyomás csökkentése 

• energia másodlagos aktív transzporthoz 

A pumpa-fehérje egy olyan integráns tetramer membránfehérje, mely 2 alfa (ezen keresztül zajlik az 

iontranszport) és 2 béta-glikoprotein (szerepe a fehérje konformációjának és flexibilitásának szabályozása) 

alegységből áll. Az enzimet az extracelluláris térben a K+ ion, intracelluláris térben a Na+ ion aktiválja, 

működésékez mindkét ion együttes hatása szükséges. Ezek a pumpák kulcsszerepet játszanak legtöbb emlős 

sejttípus (pl. vese, szív, idegsejtek) Na+/K+ ion kapcsolt transzportjában, de meghatározó a szerepük a sejtek 

különböző ingerek következtében megváltozott ún. akciós potenciálját követő nyugalmi membránpotenciáljának 

visszaállításában is, így a sejteket ismételt inger érheti. 

Az enzim működését gátolni lehet, ezt a tulajdonságot terápiás céllal alkalmazzák. Na+/K+ ATP-áz specifikus 

gátlói az extracelluláris oldalon kötődő szív-glikozidok, melyek olyan szteránvázas vegyületek, melyeket 

kiterjedten alkalmaznak a szívműködés fokozására. Az egyik legaktívabb vegyület az ouabain vagy sztrofantin, 

melynek hatására emelkedik az intracelluláris Na+ ion koncentráció, ennek hatására a két irányban működni 

képes Na+- Ca2+ cseretranszport eredményeként Ca2+ lép be a sejtekbe, és közvetlenül ez felelős a szívizom-

kontrakció fokozásáért. 

10. ABC transzporterek. P-glikoproteinek 

Az ABC fehérjékhez eltérő szerkezetű fehérjék tartoznak, közös szerkezeti vonásuk, hogy felépítésükben hat 

transzmembrán domén vesz részt, melyek citoplazmatikus nukleotidkötő doménekkel egészülnek ki. Fontos 

szerepet játszanak ionok, aminosavak, fehérjék, szteroidok, epesavak, toxinok, foszfolipidek, antibiotikumok, 

tumorellenes szerek, cisztatikumok stb., aktív transzporttal történő kipumpálásában. 

http://www.youtube.com/watch?v=Kk15042tqE4&feature=related
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Megközelítőleg 50 különböző ABC transzporter ismert az emberi sejtekben, melyek a szervezet különböző 

fiziológiás folyamataiban vesznek részt. 

3.16. ábra - A B12 vitamin transzportja ABR transzporter fehérjével a periplazmatikus 

térből a citoplazmába 

 

Eddig megközelítőleg 50, emberi sejtekben előforduló ABC transzportert jellemeztek, ezeket különböző 

csoportokba sorolták. 

Legfontosabb ABC transzporterek: 

P-glikoprotein (multidrog transzporter, MDR1), egyik legrégebben ismert ABC trnaszporter fehérje, májban, 

vesében, mellékvesében, bélhámsejtekben, hasnyálmirigyben és a vér-agy gátban fejeződik ki. 170 kD 

transzmembrán fehérje. ATP függő pumpa, mely számos toxikus anyag eltávolítását végzi a szervezetből. 

Túlzott sejtfelszíni expressziója multidrog rezisztenciát eredményez. Elsősorban kisebb hidrofób molekulákat 

pumpál ki a sejtekből. Túlzott expressziója következménye, hogy a daganatsejtek rezisztenssé válnak az anti-

daganatos gyógyszerekre. 

CFTR (Cysticfibrosis transmembrane conductance regulator; cisztás fibrózis transzmembrán 

konduktancia regulátor) glikoprotein, 170 kD méretű. Egy 7 transzmembrán régióból álló ún. G fehérjén 

keresztül érkező jel hatására a ciklikus AMP (cAMP) szintje megemelkedik, ez aktiválja a proteinkináz A 

fehérjét (PKA), mely foszforizálja és így nyitott állapotba hozza a dimer CFTR csatornát. 

A CFTR-fehérje hibás működése legszembeötlőbben az alábbi szervekben figyelhető meg: 

• A hasnyálmirigyben: emésztési problémákat okoz 

• A légző rendszerben: a krónikus, valamint a rohamokban jelentkező köhögés, az ismétlődő és krónikus 

tüdőgyulladás. Légzési problémák, sűrű váladék rakódik le a légutakban, emiatt a tüdő nem kap elegendő 

oxigént, így fokozatosan elhal, ezt megelőzendő alkalmazzák az inhalálás nevű kezelést. 

• A mellékherékben: mellékherék csatornáinak elzáródása miatt, a férfi betegek 95%-a steril. 

• A besűrűsödött nyák elzárja a külső elválasztású mirigyek kivezető csöveit, és megváltozott 

nyáktermelésében mutatkozik meg. 

• A csecsemőknél a meconium ileus, azaz a belek tartalmának besűrűsödése miatt bekövetkező elzáródás hívja 

fel a figyelmet a betegségre. 

• A zsíroldékony vitaminok (A, D, E, K) hiányának jelei. Jellemző szinte az összes mirigy gyulladásos 

elváltozása. 

11. Citoszkeleton 

Citoszkeleton: a sejtek fonalas elemekből, vékony fonálszerű struktúrákból álló belső váza, mely biztosítja a 

sejtek alakjának megtartását, annak változtatását. Biztosítja, hogy a sejten belül aktív mozgások jöjjenek létre, a 

sejt összehúzódjon és megváltoztassa alakját. 
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A citoszkeleton komponensei: elektronmikroszkópos megfigyelések alapján: 

mikrotubulusok: csőszerű struktúrák, vastagságuk kb. 25 nm, meghatározzák a membránokkal határolt 

intracelluláris organellumok pozícióját és irányítják az intracelluláris transzportot. 

http://www.youtube.com/watch?v=x2ElL2VVKi8&feature=related) 

intermedier filamentumok: fonálszerű struktúrák, melyek vastagsága 10 nm, a sejtek mechanikai erősségét 

adják. 

mikrofilamentum/aktin-kötegek: fonálszerű szerkezetűek, 5-7 mikron átmérőjűek, meghatározzák a sejtek 

felszíni alakját és szükségesek a sejtek helyváltoztatáshoz, mozgásához. 

3.17. ábra - A citoszkeleton 

 

In vitro körülmények között tenyésztett sejt fixálást követően fluoreszcensen jelzett antitestekkel lett jelölve a 

legfontosabb citoszkeletáris elemek megjelenítése céljából. Zöld: mikrotubulusok, vörös: aktin filamentumok; 

kék: sejtmag DNS-e (Courtesy of Albert Tousson). 

A fenti citoszkeletáris filamentumok hatástalanok lennének anélkül a sok száz járulékos fehérje nélkül, melyek a 

filamentumok összekapcsolásában, az organellumok közötti kapcsolatok kialakításában vesznek részt. Ezek az 

ún. járulékos/kiegészítő fehérjék szükségesek a citoszkeletáris filamentumok összeszereléséhez, a megfelelő 

lokalizációk kialakításához és magukba foglalják az ún. motor fehérjéket is, nevezetesen azt a molekuláris 

szerkezetet, mely az ATP hidrolízis energiáját mechanikai erővé konvertálja át részben azért, hogy a 

sejtorgenellumok mozogni tudjanak a sejten belül, részben ez biztosítja a filamentumok mozgását. 

A citoszkeleton filamentumai dinamikusak és alkalmazkodóak, képesek rendkívül gyorsan újrarendeződni. A 

mikrotubulusok képesek az interfázisos sejtekben látható csillagszerű struktúrájukat pillanatok alatt bipoláris 

mitótikus orsóvá alakítani a sejtosztódás során. A videó Drosophilla S2 sejteket mutat mitózis során, zölddel a 

hiszton (H2), míg pirossal a tubulin (mCherry) van jelölve. 

(http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=2J65DoinDKU). 

Jól látszik a tubulusok rendkívül gyors átrendeződése. Az ábra a citoszkeletáris rendszer sejtosztódás során 

bekövetkező átrendeződésének sémáját mutatja be fibroblasztok esetén.  

3.18. ábra - Sejtosztódással összefüggő változások a citoszkeleton rendszerben 

http://www.youtube.com/watch?v=x2ElL2VVKi8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=2J65DoinDKU
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A sejtváz komponensek szerkezetét összehasonlítva a legtöbb hasonlóságot a mikrotubulusok és a 

mikrofilamentumok között találjuk. 

• Globuláris fehérjék alkotják őket és összeszerelésük is hasonló, azaz cső- vagy fonálszerű elemek, globuláris 

fehérje monomerek polimerizációjából jönnek létre. Az így kialakult struktúrák azonban képesek szétesni, 

depolimerizálódni, mely tulajdonságok a dinamikus struktúrára egyértelműen utalnak. Ezek a folyamatok 

nagyon pontos szabályozást igényelnek, mivel mind a polimerizáció, mind a depolimerizáció súlyos 

következményekkel járhat. Ezekben a folyamatokban meghatározó szerepük van a korábban már említett 

"járulékos fehérje" komponenseknek. 

• Mind a mikrotubulusokhoz, mind a mikrofilamentumokhoz "motor fehérjék" társulnak (pl.: 

mikrofilamentumokhoz a különböző miozinok, mikrofilamentumokhoz kinezinek). Ezek a fehérjék ATP 

hasításból származó energia felhasználással nyerik energiájukat az alakváltoztatáshoz és ezzel két struktúra 

között képesek elmozdulni. 

Ezen az elven működnek: intracelluláris transzport folyamatokban szállított anyagok szállító mechanizmusai, a 

sejtfelszín csillóinak mozgása, halad előre a spermium, húzódik össze a az izomsejt, osztódik a sejt. 

A fenti két citoszkeletáris rendszertől kissé eltérnek az intermedier filamentumok, melyek a megfelelő fehérjék 

kötegekbe rendeződéséből jönnek létre, nagyon ritkán bontódnak le, motorikus fehérjékkel nem társulnak, így 

elsősorban a sejtek vázának mechanikai támasztékát alkotják. Amennyiben sérülnek az intermedier 

filamentumok a sejtek váza akár össze is omolhat. 

http://www.youtube.com/watch?v=FoDniO676Dw 

12. A sejtek mozgása 

Az emberi sejtek mozgását legkiterjedtebben fibroblasztok, neutrofil leukociták esetében tanulmányozták. 

http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cytoskeleton/page3.html 

http://www.youtube.com/watch?v=FoDniO676Dw
http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cytoskeleton/page3.html
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4. fejezet - Sejmag, kromatin, a 
génszabályozás alapjai 

1. A kromatin szerkezeti hierarchiája 

Az eukarióta (vagyis valódi, membránnal határolt sejtmaggal rendelkező élőlények örökítőanyagát magába 

foglaló) DNS dupla spirál minden 16 0-200 bázispárnyi szakaszából 146 bázispár 8 (4 pár) hiszton molekula 

által alkotott “ magra ” tekeredik fel. Ez a “gyöngysor-szerű“ megjelenés jellemző a kromatin szerkezetre 

alacsony ionerősség mellett. Fiziológiás sókoncentráció (0. 15 M KCl) jelenlétében 30 nm-es átmérőjű kromatin 

fonalak figyelhetők meg az ábra (a) részén látható további feltekeredés következtében. A hiszton-oktamer/ DNS 

alkotta nukleoszómákat a H1 hiszton kapcsolja össze (tekercseli fel) a vastagabb fonallá (ld. az 1. ábra (b) 

részét). A 30 nm-es fonalak 50 (30-150) kilobázisos hurkokat alkotnak. Ezek szerveződését valószínűleg a 

kromatin fehérje váza, a mag matrix irányítja. Az átlagos replikon (DNS replikációs egység) mérettel, ill. a 

távoli szabályzó régióival együtt tekintett gén mérettel nagyjából átfedő hurkok mind a génkifejeződés, mind a 

DNS replikáció szabályozásának külön szintjét alkothatják. 

4.1. ábra - A kromatin szerkezeti hierarchiája 

 

A sejtmagban a kromatin fény- és elektronmikroszkópos szerkezete alapján kétféle feltekeredési, kondenzációs 

forma különböztethető meg: a lazább szerkezetű, főleg aktív DNS régiókat tartalmazó ún. eukromatin és a mind 

fény-, mind elektronmikroszkóppal felismerhető kondenzáltabb, a sejtciklus során későn replikálódó, 

kifejeződésre kevésbé kerülő heterokromatin. Utóbbinak konstitutív (állandósult, mint pl. a kromoszómák 

centromerikus régiója, vagy az inaktív X kromoszóma, az ún. Barr test) és fakultatív (a sejt funkcionális 

állapotának megfelelően változó, reverzibilis) formáját szokás megkülönböztetni. Az aktív kromatin lazább, 

enzimek, DNS-kötő, szabályozó fehérjék számára könnyebb hozzáférhetősége ezen területek preferenciális 

nukleáz (pl. DNáz I) emészthetőségében is megnyilvánul. A kromatin hozzáférhetőségének jellemzői 

örökítődnek, propagálódnak a sejtosztódás során is. A feltekeredés okozta kromatin kondenzáció a 

kromoszómák formálódásával éri el maximumát. Az egyes kromoszómákat alkotó egy-egy DNS molekula az 

interfázisos (osztódások közötti sejtállapotra jellemző) magban is önálló, és átlagos kondenzációjuknak 

megfelelően kisebb vagy nagyobb területet foglalnak el. Az átírt RNS molekulák ezen territóriumok között 

haladnak a pórus komplexek irányába, hogy a citoplazmába kiérve a riboszómák felszínén fehérjékké 

transzlálódjanak. 

2. Kromatin szerkezet és funkció 

A DNS az ún. promoter szekvenciáknál multiprotein együttesek kapcsolódása eredményeként az RNS polimeráz 

enzim számára hozzáférhetővé válik, kialakul az enzim, számos egyéb fehérje és a DNS komplexe. Az átírás 
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(transzkripció) folyamata során a nukleoszóma-DNS kölcsönhatás ideiglenes fellazul, lehetővé téve az RNS 

szintézisét. A kromatin aktivitását befolyásolják a nukleoszómákból farokként kinyúló hiszton-aminosav 

posztranszlációs modifikációi. Ilyen pl. egyes hiszton aminosavak acetilációja vagy a különböző hiszton 

metilációk. Ezek a poszttranszlációs modifikációk gén-specifikus módon zajlanak, ti. a szabályozó fehérjék, 

transzkripciós faktorok "toborozzák" a modifikáló enzimeket DNS-hez való szekvencia-specifikus kötődésük 

után. A kromatin metilációs-acetilációs állapota a sejtciklus során öröklődik, propagálódik, ezáltal a 

génkifejeződési mintázatot epigenetikusan örökítve. Léteznek nem-fehérje természetű szabályozó molekulák is: 

ezek kisebb-nagyobb méretű RNS molekulák. A sejt hatékony mechanizmusokkal rendelkezik mindenféle DNS 

szerkezet-módosulás kijavítására. Folytonossághiányok, egy vagy mindkét szálon bekövetkezők, perceken belül 

a reparációban részt vevő fehérjék helyszínre vándorlását, odakötődését váltják ki. 

A DNS replikáció az eukarióta sejtek magjában több száz elkülönült fókuszban folyik, a DNS-t felépítő bázisok 

egyike helyett a DNS szintézis során a DNS-be beépülő, specifikus antitesttel felismerhető ún. nukleozid analóg 

beépülésének immunfluoreszcenciás képe szerint (fluoreszcens mikroszkópban). 

4.2. ábra - Nukleozid analóg beépülésének fluoreszcens képe 

 

A DNS kettős spirál a nukleoszómákra feltekeredve további, ún. szuperhelikális csavarulatot szenved. A 

transzkripció kapcsán a szabaddá váló DNS szakasz szuperhelicitása változik. Ezen változások korrigálása a 

(DNS egy szálát elhasító majd a másik szál körüli körbeforgás után azt ismét egyesítő) vitális fontosságú 

topoizomeráz enzimek feladata. Az emlős kromatin transzkripció számára hozzáférhetővé váló, kitekeredő 

hurkai bázisuknál a matrixhoz fixáltak, ezért idézheti elő a transzkripciós aktiválódás és a transzkripció maga a 

szuperhelikális feltekeredés megváltozását, mint az a mindennapi életben a telefonzsinór esetében is történik. A 

kromatin-hurkok szabályozottan változó jelenléte az adott DNS molekulán lévő szabályozási régiók 

kölcsönhatásain alapszik. A génközeli régiókhoz kötődő fehérjék a hurok különböző (akár igen távoli) pontjait 

felismerő fehérjékkel kölcsönhatásban aktiválódhatnak vagy kerülhetnek gátlás alá. 

A korábbi elképzelésekben a DNS jelentette a "hegyet", melyhez a kisebb fehérjék (polimeráz, stb.) mint 

"Mohamed" közeledtek. Ma már az RNS polimeráznak kb. 80 polipeptid komponense ismert, így reálisabbnak 

látszik úgy elképzelni ezen folyamatokat, hogy ezen enzimekből álló "gyárak" gépsorain halad át a DNS. Ezen 

"gyárakat" többé-kevésbé rögzítettnek foghatjuk fel. 

Az átírt RNS további átalakítása (pl. egyes szakaszok kicsípődése, az ún. splicing, stb.) ko-transzkripcionálisan, 

a transzkripcióval egyidejűleg folyik. 

3. Magvacska 

Az interfázisos magban a kromoszómák (ebben a letekeredett állapotukban) fénymikroszkóppal nem ismerhetők 

fel. A magon belül jól megkülönböztethető azonban annak egy szub-organelluma, a magvacska (nukleólusz) . A 

legtöbb riboszómális RNS szintézise itt folyik. A riboszómák összeszerelődése már itt megindul, mint azt a 

riboszómális fehérjék immunfluoreszcenciás festésével készült felvétel demonstrálja. A magvacskán kívül 

számos egyéb mikroszkópikus méretű struktúra található még a magban, melyek funkciója a különböző 

szabályozó molekulák magon belüli forgalmának lebonyolítása, tárolása. 

4.3. ábra - Magvacska 
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4. A kromoszóma szerkezete 

A diploid (emberi) sejt 6.2 pg-nyi DNS-ét a 46 kromoszóma átlagosan 4 cm hoszúságú DNS molekulája 

alkotja.  Az ábrán egy metafázis kromoszóma sémás szerkezete látható. Az (un. elsődleges) befűződést 

ismétlődő DNS-szakaszokból álló centromer képezi, melynek egyes szekvenciáihoz specifikusan kötődő 

proteinek alkotják a kinetokórt, egy elektronmikroszkóppal felismerhető lemezes strukturát, melyhez a 

sejtosztódást mechanikaliag kivitelező mitotikus orsó tubulusai kapcsolódnak. A kinetokór, protein 

komponenseire specifikus antitest segítségével immunfluoreszcens festési eljárással (ld. nyilak a betét ábrán) is 

láthatóvá tehető. 

4.4. ábra - Kinetokor megjelenítése immunfluoreszcens eljárással 
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A kromoszóma váz egyik komponense egy topoizomeráz enzim, melyre specifikus antitest segítségével a váz 

kromoszómán belüli spirális lefutása láthatóvá tehető. Ez az enzim az interfázisos magban is DNS-asszociált 

marad és a kromatin hurkok bázisán található. Ezzel kapcsolatos, hogy a daganatos beteségek kemoterápiás 

citosztatikum-kombinációinak gyakori komponensei, a topoizomerázok ezen csoportjába tartozó enzimek 

gátlószereinek hatására a DNS-en hurok-méretű fragmentáció észlehető. 

A kromoszómák különböző festési eljárásokkal jellemző sávozást mutatnak, melyek révén egymástól jól 

megkülönböztethetők. Ezen sávok jelenthetik a kromatin szerkezeti hierarchiájának a csúcsát, átlagosan mintegy 

107 bázispárnyi (több mint 100 kromatin-huroknyi) DNS-t tartalmazva. 

5. Az interfázisos kromatin és a metafázis 
kromoszóma szerkezete közötti összefüggés 

A Q-sávokat a quinacrin, a G-ket az enyhe proteolítikus kezelés utáni Giemsa festés, az R-sávozódást a forró 

alkalikus kezelés nyomán kapott Giemsa festődési mintázat produkálja. A mitotikus kromoszómák R sávjai a 

sejtciklus (DNS szintézist magában foglaló) ún. S fázisában korán replikálódó, interfázisban eukromatinba 

lokalizálódó DNS-t tartalmaznak, a G (Q) sávok pedig későn replikálódó DNS-ben gazdagok és az interfázisban 

jellemzően periferiális magi lokalizációjú heterokromatinnak felelnek meg. Egy adott DNS szakasz (perifériás 

vagy centrális) lokalizációja a magban a mitózist követően reprodukálódik az utódsejtekben. 
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6. A DNS heterogenitása 

A kromoszóma méretű DNS kifejeződésre kerülő, így eukromatikus régiókban lévő, a diploid genomban két 

allélben előforduló egyedi géneket és különböző mértékben ismétlődő, a genomban egymás után (tandem) vagy 

szétszórtan, sok-sok másolatban jelenlévő, általában kifejeződésre nem kerülő, így heterokromatinba csomagolt 

szekvenciákat tartalmaz. A repetitív szekvenciák alkotják a genom több, mint felét, jelenlétük magyarázata 

valószínűleg a DNS saját „mobilitásának” ténye, olyan szekvenciák létezése, melyek révén hosszabb DNS 

szakaszok is önálló „útra kelhetnek” a magon (sejten, ill. populáción, ld. Genetika)  belül és eredeti helyükhöz 

képest máshova inszertálódhatnak. 

7. Magmembrán, magi transzport 

A magmembrán barrier-funkciója a sejt szabályozási működéseit lényegesen felgyorsítja, hiszen már jelenlévő 

molekulákat kell csupán átengedni vagy transzportálni a másik kompartmentbe (membránnal határolt térrészbe), 

nem szükséges szintetikus folyamatokra várni. Az időtényezőn kívül a magmembrán által biztosított 

kompartmentalizáció jelentőségével kapcsolatosan lényeges, hogy a sejtciklust szabályozó egyes, mag-

lokalizációs szignál-peptid (ld. alább) nélküli fehérjék csak a magmembrán lebomlása után juthatnak el 

célpontjukhoz (targetjeikhez). 

4.5. ábra - Mag-lokalizációs szignál-peptid nélküli fehérjék 

 

A magmembrán két lipid kettős-rétegét a pórusokat a pórus-komplexek mintegy fixálják. Az ún. fagyasztva-

töréses technikával készült magpreparátum elektronmikroszkópos felvételét, ill. a pórus komplexek pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétel által demonstrált szerkezetét a mellékelt ábrák mutatják. (Jelölések az második 

ábrán: p, a pórus komplex közepe; s, küllőszerű szerkezeti elem; jelöletlen nyíl, globuláris és pálcika alakú 

szerkezeti elemek.) A pórusok általában átjárhatóak kb. 50 kDa alatti móltömegű fehérjék számára. Nagyobb 

fehérjék, fehérjekomplexek, nukleinsavak és riboszómális alegységek számára specifikus, szabályozott 

transzport folyamatok biztosítják a megfelelő lokalizációt. A pórus-komplexs fehérjéi mellett a magban és a 

citoplazmában lévő GTP/GDP-kötő (vagyis az ún. G-fehérjék családjába tartozó) fehérjék vesznek mindebben 

részt. Az anyagtranszport során az importálódó (exportálódó) molekulákat a pórus-komplex komponensei a 

szállító fehérjékkel képzett komplexeik formájában ismerik fel. Ezek a fehérjék (karioferrinek) "ingáznak" (ún. 

shuttle-fehérjék) a citoplazma és a mag között, különböző molekuláris terheikkel. A transzportált molekulák 

fehérje komponensei aminosav sorrendjükben olyan motívumokat hordoznak, melyeket a karioferrinek 

felismernek (ilyen pl. egy adott fehérje magi importját kiváltó nukleáris lokalizációs szignál, NLS). 

A magmembrán külső lipid kettős rétege nyugvó sejten folytonosan közlekedik az ER üregrendszerével. A 

mitózis során, korai profázisban a két lipid kettősrétegből álló magmembrán vezikulákká szerelődik szét. A 
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telofázisban (a sejtmag osztódásának végső fázisában) az egyes kromoszómák körül újraformálódik a kettős 

lipid-bilayer, majd ezek a burkok összeolvadnak, kialakul a magmembrán. 

4.6. ábra - Fagyasztva-töréses technikával készült magpreparátum elektronmikroszkópos 

felvétele 
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5. fejezet - Sejtosztódás 

1. Sejtosztódás, sejtciklus - Alapfogalmak 

Az egyed túléléséhez a sejtosztódás szigorú szabályozására van szükség. Ennek a komplex szabályozásnak a 

zavara vezet a rákos daganatok kifejlődéséhez. A sejtek osztódása, proliferációja szabályozásában a sejtek 

környezete meghatározó szerepet játszik. In vitro, a tápfolyadék (médium) kimerülése, elhasználódása, pH-jának 

megváltozása a sejtosztódás leállásához vezet. A “környezetbe” a sejt maga is beletartozik, amennyiben a 

proliferáció sejtszám (sűrűség-) függő: egy adott denzitás fölé a kultúra nem nő, az adherens (a tenyésztőedény 

aljára letapadó) sejtek (hacsak nem rákosan transzformáltak) a konfluencia eléréséig (amikor a sejtek 

összeérnek) szaporodnak, ill. in vivo, pl. a hámszövetben a sejtosztódás a sebszélek összeéréséig tart. In vitro, a 

sejtciklus során két, egymással és az anyasejttel azonos új sejt keletkezik; in vivo, a két leánysejt nem egyforma. 

Az egyik "különbözni kezd", differenciálódik valamilyen szöveti funkció irányában, a másik biztosítja további 

osztódásai révén az anya (ős-) sejt újratermelődését.  Ezen szereposztáson belüli arány- eltolódások korlátlan 

sejtszaporodáshoz vezetnek. Az ábrán (a) egy 16 órás generációs idejű emlős sejt sejt-ciklusának fázisai látható. 

5.1. ábra - Egy 16 órás generációs idejű emlős sejt sejt-ciklusának fázisai 

 

Az első kb. 5 óra G1 ("első gap") fázisa, az S fázis (a DNS "szintézisé" - a többi makromolekula szintézise nem 

korlátozódik az S fázisra) és a G2 (második "gap") alkotják az interfázist. A fennmaradó kb. 1 óra az M 

(mitosis) fázis, melyben a sejtmag és a citoplazma osztódása (kariokinézis ill. citokinézis) végbemegy. A G1 

fázis a sejt növekedésének fázisa, G2 pedig a közvetlen előkészület a mitózisra. Az S, a G2 és M fázisok 

időtartama relatíve állandó (pl. az M fázisé általában 1-2 óra). Egy gyorsan növő emberi sejt-kultúrában a teljes 

sejtciklus tartama kb. 20-24 óra. A sejtciklus teljes időtartamát a G1 hossza határozza meg. Bizonyos, gyorsan 

osztódó sejtekben a G1 szinte nem is létezik. Másokban pedig olyan hosszú, hogy a sejtek mintegy 

megrekednek ebben az állapotban – az ilyen nyugvó sejteket Go állapotú sejteknek nevezzük. Más 

megközelítésben a Go állapotot úgy fogják fel, hogy ekkor a sejt rövidebb-hosszabb időre elhagyja a ciklust, 

vagyis a sejthalmaz proliferációs kompartmentjét. A differenciálódás (egy adott célfeladatra, feladatkörre 

specializált állapot ki-alakulásának) folyamata ezen G1-Go átmenettel kapcsoltan zajlik. A sejt növekedése és 

specifikus külső jelek (un. jelátviteli folyamatok során) indukálják a G1-S átmenetet, az S fázis megindulását. 

Utóbbi a DNS szintézishez szükséges enzimek szintézisének nagymértékű fokozódásával indul. 
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2. A sejtciklus vizsgálatára alkalmas metodikák 

A sejtosztódás kulcsfolyamata, a DNS szintézise izotóppal jelzett, az élő sejtek által is felvételre kerülő 

prekurzornak (3H-timidin) az új DNS-szálba történő beépülésével, vagy áramlási citometriás analízissel 

követhető nyomon.  A sejtek DNS tartalma alapján áramlási citometriás analízis segítségével is 

megkülönböztethetők a sejtciklus egyes fázisai. Az ábra egy diploid, egyöntetűen G1 (vagy Go, tehát nyugvó, 

vagy differenciált) állapotban lévő sejtpopuláció (a) ill. egy proliferáló kultúra (b) DNS eloszlását mutatja. A 

DNS-hez sztöchiometrikusan kötődő fluoreszkáló festék "x ill. 2x" átlagos sejtenkénti fluoreszcencia intenzitása 

arányos a sejtenkénti DNS mennyiséggel S fázis előtt és után - x emberi sejtek esetében 6.2 pg DNS-nek felel 

meg. A Go és G1 (ill. a G2 és az M) fázisban lévő sejtek DNS tartalom szempontjából nem különböztethetők 

meg. 

5.2. ábra - Egy diploid, G1 (vagy Go) állapotban lévő sejtpopuláció (a: egy proliferáló 

kultúra, b: DNS eloszlása) 

 

3. Sejtszinkronizálás 

A fenti aszinkron kultúra számos eljárással “szinkronizálható”. Pl. egy letapadva növő sejtvonalban a  mitotikus 

alakok spontán leválnak, ill. könnyen lerázhatók az edény faláról, ill. Go fázisban feldúsult kultúra nyerhető a 

sejtek éheztetésével, növekedési faktorokban szegény médiumban való tartásával. Szuszpenziós kultúrák esetén 

az ún. centrifugális elutriálás módszere nagy mennyiségű, az egyes fázisokban feldúsított élő sejtmintákat 

eredményez. Hasonló célra az áramlási citometria is alkalmas, élő sejtekbe is bejutó DNS festéket alkalmazva. 

Számos un. kémiai szinkronizálási eljárás is létezik, pl. a DNS vagy a fehérjeszintézis különböző fázisait 

reverzibilisen leállító sejtmérgek (citosztatikumok) alkalmazásával. 

4. Morfológiai változások a sejtosztódás során 

Az M fázisban zajló morfológiai történések az alábbi ábrán követhetők nyomon. 

5.3. ábra - M fázisban zajló morfológiai változások a sejtosztódás során 
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(a) Az interfázis G2 része előzi meg közvetlenül a sejtosztódás folyamatát. A kromoszómális DNS már 

megkettőződött és megkötötte a kromatin fehérje komponenseit, de a kromoszómák még nem ismerhetők fel, a 

két testvér kromatida még nem vált el egymástól. A magvacska az egyetlen fénymikroszkóppal felismerhető 

különálló struktúra a magban.       

(b) Korai profázisban a már osztódott centriólumok (centriólum párok) a sejt ellenkező pólusai felé kezdenek 

vándorolni. A kromoszómák, mint hosszú fonalak tűnnek elő. A magmembrán dezintegrálódik. 

(c) Profázis középső és késői szakasza. A kromoszóma kondenzáció befejeződik, a centromérikus régiójuk által 

összekötött kromatidák megkülönböztethetőek. Mindkét kromatida egy-egy DNS fonala újonnan szintetizált 

DNS, a szemikonzervatív replikációs mechanizmusnak megfelelően. A pólusok felé vándorló centriólumok 

közvetlen környezetéből, az ún. pericentrioláris anyagból, mellyel együtt a centriólumok az ún. centroszómát 

(vagy mikrotubulus organizáló centrumot, MTOC) alkotják, formálódni kezd az oszlási orsó mikrotubuláris 

rendszere.  A centriólumok csövecskékből álló, egymással 90° –os szöget bezáró, elektronmikroszkóppal 

felismerhető szabályos szerkezetek. Néhány orsó fonal pólustól-pólusig ér, legtöbbjük a kromatidok 

kinetokórjaihoz csatlakozik.   

(d) Metafázis. A kromoszómák a sejt egyenlítője irányába mozognak, ahol elrendeződnek. A kromatidok még 

(centromérnek nevezett régiójuk által) összekapcsolt állapotban vannak. Ebben a fázisban szokás végezni a 

kromoszómák morfológiai analízisét (sávozási festési eljárások alkalmazásával). 

(e) Anafázis. A kromatidok szétválva egymástól, az utódsejt kromoszómái elkülönülnek. 

5.4. ábra - Anafázis 

 

Ezeket, centromérjükhez kapcsolódva, az oszlási orsó az ellentétes pólus felé mozgatja. Eközben a sejt 

meghosszabbodik, az orsó pólusokat összekötő fonalaival egyetemben. A sejt közepén haránt barázda alakul ki, 

megkezdődik a citokinézis. 

(f) Telofázis. Az újraalakuló magmembrán által körülhatároltan kialakulnak az utód magok, melyekben a 

kromoszómák dekondenzálódnak, elvesztik különálló jellegüket, a magvacska ismét láthatóvá válik. Az orsó a 

mikrotubulusok depolimerizálódásával eltűnik, a citokinézis befejeződik. 
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A maghártya újraalakulásának fázisai az alábbi útvonalon követhetőek nyomon. 

5.5. ábra - A maghártya újraalakulásának fázisai 

 

(g) G1. Hacsak a sejt Go fázisba nem lép, a G1-ben kapott, ill. nem kapott utasításoknak megfelelően osztódásra 

elkötelezett sejt szintetikus folyamatai az S fázison keresztül ismét regenerálják a mitózis előtti G2 állapotot. 

5. A sejtosztódás mechanikája 

Az alábbi ábrákon az oszlási orsó elektronmikroszkópos képe és vázlatos szerkezete látható. A hosszú és 

folytonosan polimerizálódó-depolimerizálódó interfázisos mikrotubulusok dezintegrálódása után 

összeszerelődik a még sokkal gyorsabb dinamikájú oszlási orsó. Ennek mikrotubulusai mintegy “vakon” 

tapogatózva, növekedve-depolimerizálódva keresik meg a kinetokorokat, melyhez kapcsolódva ezek a 

mikrotubulus végek stabilizálódnak. A mozgások végrehajtásában számos motor-fehérje is részt vesz, melyek a 

mikrotubulusokon vándorolva segítenek szállítani a kromoszómákat. A citokinézis során az oszlási befűződés 

helyét az asztrális (“rózsa-szerű”) mikrotubulusok jelölik ki és irányítják a kontraktilis gyűrű létrejöttét, mely az 

utód sejteket szétválasztja. 
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5.6. ábra - Az oszlási orsó elektronmikroszkópos képe és vázlatos szerkezete 

 

6. A centriólum ciklus 

A mitotikus apparátus összeszerelődése az ún. centriólum-ciklussal kapcsoltan zajlik. Mindegyik centriólum az 

S-G2 fázisok alatt fokozatosan növekvő utódot hoz létre. A centroszómák megduplázódva a sejt ellentétes 

pólusaira vándorolnak. A centroszómák osztódásuk után “felcsípik” a kromoszómákat, kis szünetet tartanak 

metafázisban, majd folytatják útjukat a majdani leánysejtek irányában, együtt a kromoszómákkal. Majd ezeket 

elengedve, a citoplazmatikus mikrotubulus rendszer szervezését végzik. 

5.7. ábra - A centriolum ciklus 
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7. A sejtciklus szabályozása 

Éheztetett sejtekhez (fetális borjú szérumot (FCS-t, vagyis növekedési faktorokat) adva, számos géntermék 

fokozott kifejeződése észlelhető. Azonnali aktiváció figyelhető meg egy sor transzkripciós faktor esetében, 

melyek már jelen vannak Go állapotú sejtekben is, pusztán poszt-transzlációs modifikációk (pl. foszforiláció) 

szükségesek aktivációjukhoz. Ezen azonnali válasz ezért nem befolyásolható a fehérje szintézis kémiai 

blokkolásával. 

5.8. ábra - Géntermék fokozott kifejeződése éheztetett sejtekhez FCS-t adva 
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A késői válasz génjeinek átírását a koraiak enzimjei végzik, ezért a késői gének által kódolt fehérjék 

termelődése fehérjeszintézis-függő. Ugyancsak új fehérjék szintézise szükséges a korai válasz mRNS-ei 

szintjének (a csúcsot követő) leszabályozásához.  Ezeket a szabályszerűségeket demonstrálja az ábra. A G1 fázis 

egy pontján (un. restrikciós vagy START pont) a sejt mintegy “elkötelezi magát”, belép az S fázisba és 

végighalad a cikluson, még akkor is, ha pl. a növekedési faktorokat elvonjuk a kultúra médiumából. 

A sejtciklus szabályozásában bonyolult biokémiai mechanizmus vesz részt. Egy kulcsszereplő az M-fázis 

promoveáló (elősegítő) faktor (MPF), melynek kináz (más fehérjéket foszforiláló) aktivitása (de nem a 

mennyisége) a ciklussal szimultán jellegzetes oszcillációt mutat. Ezen oszcilláció hátterében egy ciklin nevű 

fehérje-család tagjai állnak, melyek a ciklus nevezetes pontjain meghaladják MPF-aktiváló koncentrációjuk 

küszöbét. A folyamatok oszcilláló jellegének kialakításában (a foszfát csoportokat eltávolító) foszfatázok és (a 

ciklineket lebontó) proteázok is fontos szerepet kapnak.  Az MPF által foszforilált fehérjék között ott vannak pl. 

a magmembrán belső oldalát behálózó laminát alkotó fehérje komponensek, melyek foszforilálásának 

következményeként a lamina és az egész magburok vezikulákká szerelődik szét. Az MPF további targetjei a 

mikrotubulus-asszociált fehérjék, valamint a szintén veszikulákra széteső ER és Golgi komponensei, ill. a 

kromatin magasabb rendű szerkezetét, hierarchikus bepakolódását meghatározó fehérjék, köztük a H1 (linker) 

hiszton.  

A mitózis késői szakaszában az MPF inaktiválódik a ciklinek proteolitikus degradációjának 

következményeként. A testvérkromartidákat összekötő ún. kohezin fehérjék is degradálódnak, megindulhat a 

kromatidák osztódási orsó által lebonyolított vándorlása a sejt két pólusa irányába. 

A mellékelt ábra a sejt növekedésének és sejtciklusba lépésének szabályozási szintjeit demonstrálja. A római 

számmal jelzett szinteken bekövetkező tartós változások a szabályozás teljes felborulásához, a sejt rákos 

transzformációjához vezethetnek. 

5.9. ábra - A sejt növekedésének és sejtciklusba lépésének szabályozási szintjei 
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Az alábbi ábra az egyik ciklin szerepét demonstrálja a sejtciklus szabályozásában: ún. transzfekciós kísérlet 

során bejuttatott, a ciklint állandóan (konstitutiven) magas szinten kifejező gén-konstrukció működése folytán 

ezen sejtek G1-ben töltött átlagos ideje jelentősen meghosszabbodik. 

5.10. ábra - Egy ciklin szerepe a sejtciklus szabályozásában 
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8. Ellenőrzési pontok 

5.11. ábra - A sejtciklus szabályozásának ellenőrzési pontjai 

 

A sejtciklus szabályozásába több ellenőrzési pont (ún. checkpoint kontroll) van beiktatva. Ezek funkciója a 

bonyolult DNS-replikációs és mitotikus folyamatok tökéletes végbemenetelének ellenőrzése, és ezek hiányában 

a sejtosztódás leállítása, lehetővé téve a hibák kijavítását specifikus javító (reparáló) mechanizmusok által. Pl. a 

DNS ionizáló sugárzás hatására történő fragmentációja (szabad végek keletkezése) átmeneti G1 blokkot vált ki. 

Számos ilyen ellenőrzési pont ismert (lásd:ábra). 

A következő ábra az ilyen szabályozásban szerepet játszó egyik fehérje működését szemlélteti. Ez a p53 fehérje 

(az azonos nevű tumor szupresszor gén terméke), melynek mutációja a G1 ellenőrzést hiusítja meg. Bal oldalon 

8 órával gamma-irradiációt követően felvett DNS eloszlási hisztogram látható, normál p53-at kifejező (vad 

típusú) ill. jobb oldalon, mutáns p53-at kifejező sejtek esetében. Az S fázis kiürülése a normál sejtek esetében 
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azt jelzi, hogy a besugárzáskor még G1-ben lévő sejteket az ellenőrzési mechanizmus nem engedte át S-be. A 

mutáns p53 esetében ez a kontroll láthatóan nem működött. 

5.12. ábra - p53 fehérje működése a sejtciklus szabályozásában 
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6. fejezet - A sejt és környezete, 
jelátviteli folyamatok 

1. A sejtek közötti jelátvitel 

Az élő szervezetekben a sejtek anyagcseréjét, differenciálódását és működését a sejt genetikai anyagán kívül a 

sejt és környezete között lejátszódó kölcsönhatások határozzák meg. Az élő sejtek proliferációjának és 

differenciálódásának szabályozásában alapvető szerepet játszik a sejtmembrán, mint a rajta keresztül lejátszódó 

különböző jelátviteli folyamatok részese. A citoplazma membránnak a sejt és környezete közötti 

kommunikációban betöltött „aktív” szerepe a sejt működése szempontjából legalább annyira lényeges, mint a 

membrán „passzív” barrierfunkciója. A különböző jelátalakító és átvivő mechanizmusok a külső jeleket belső 

jelekké alakítják át, melyeket ún. másodlagos hírvivők (sok esetben hírvivő rendszerek) továbbítanak a sejt 

belseje felé. Azoknak az intracelluláris jelátviteli rendszereknek a tanulmányozására, melyek olyan fiziológiai 

folyamatokat szabályoznak, mint pl. sejtek közötti kommunikáció vagy a sejtek osztódás és differenciálódása az 

elmúlt két évtizedben fokozott figyelem irányult. A legtöbb jelátviteli folyamat a fehérjék számos típusát érinti, 

beleértve specifikus sejtfelszíni receptorokat, GTP-kötő fehérjéket, másodlagos hírvivő molekulákat létrehozó 

enzimeket, különböző protein-kinázokat, protein-foszfatázokat és célfehérjéket. A „szignál/jelátvivő és 

átalakító” fehérjék igen nagymértékű heterogenitást mutatnak. Szöveti expressziójuk mértéke is jelentősen eltér, 

specifikus intracelluláris vagy sejtfelszíni lokalizáció jellemzi őket. A ligand – receptor kölcsönhatást számos jól 

ismert biokémiai változás követi (pl. membránhoz kötött és a citoszolikus kinázok, foszfatázok működése, 

jelátviteli folyamatokban résztvevő fehérjék átalakulása). A biokémiai változások mellett, vagy azokat 

megelőzően (sokszor triggerelő jelleggel) a sejtmembránon keresztül történő információ átvitelben más 

mechanizmusok is felléphetnek, mint pl. a membránfluiditásának és/vagy (egyes molekulákra vagy ionokra 

vonatkoztatva) permeabilitásának megváltozása. Ezek a változások tükröződhetnek többek között a 

• membránpotenciál  rövidebb-hosszabb ideig tartó megváltozásában 

• intracelluláris Ca2+ ionkoncentráció növekedésében, ill. csökkenésében 

• membránfehérjék  (melyek jelentős része receptor vagy ligandkötő funkciót töltenek be) 

hozzáférhetőségének, konformációs és/vagy asszociációs állapotainak módosulásában. 

A sejtek közötti jelátvitel feltétele a környezetből érkező extracelluláris jelek (hírvivő molekulák, pl. 

hormonok, neurotranszmitterek, növekedési faktorok és más kémiai anyagok) érzékelése és továbbítása az 

intracelluláris tér megfelelő helyére. 

6.1. ábra - Jelátvitel az extracelluláris térből az intracelluláris térbe 
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A jelátvitel specifikusságának alapja a ligand (hírvivő molekula) – receptor kölcsönhatás, térszerkezetbeli 

komplementaritás 

Azt a több lépcsős folyamatot, melyben a jelek/szignálok hatására a sejtválasz létrejön, jelátvitelnek (szignál 

transzdukciónak) nevezzük. 

6.2. ábra - Extracelluláris hírvivő molekula által aktivált intracelluláris jelátviteli 

folyamat sematikus ábrája 

 

A jelátvitelben szerepet játszó molekulákat, melyek az extracelluláris jeleket érzékelik; receptoroknak nevezzük. 

A receptorok olyan egyedi szerkezeti sajátosságokkal rendelkező fehérje molekulák, melyek a hírvivő 

molekulák felismerésére és megkötésére specializálódtak. A receptorok különböző sejteken történő eltérő 
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eloszlása biztosítja azt, hogy minden sejt a megfelelő jelekre reagáljon. A másodlagos hírvivő és effektor 

molekulák a jelek átalakításáért, felerősítéséről és sejtválaszra történő lefordításáért felelősek. 

6.3. ábra - Jelátviteli útvonalak 

 

Másodlagos jelátvivők: 

• Ciklikus AMP = cAMP 

• Ciklikus GMP = cGMP 

• Inozitol triszfoszfát = IP3 

• Diacilglicerin = DAG 

• Ca2+ ion 

A hírvivő molekulákon alapuló jelátvitelnek 6 fő lépése van: 

• a jeladó sejt által a jelmolekula szintézise 

• a jelmolekula megjelenése (kifejezése) a sejtmembránban, vagy kibocsátása az extracelluláris térbe 

• a hírvivő molekula transzportja a célsejthez 

• a jel felismerése és értelmezése a célsejt által, melyet a megfelelő sejtválasz követ, ez megnyilvánulhat 

metabolitikus folyamatok, génexpresszió megváltozásában 

• a hírvivő molekula, vagy a receptor inaktiválása, melynek eredménye a sejtválasz leállítása 

(Forrás: Sejtbiológia Szerk. Szabó Gábor, fejezet szerzője: Vereb György, 423.oldal) 
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A fenti folyamatokon kívül a receptoroknak fontos szerepe van a külvilágból érkező jelek dekódolásában is, 

jelentős feladatuk a külvilági fizikai jelek/ingerek (fény, hő), különböző toxinok, gyógyszerek, bioaktív anyagok 

hatásainak közvetítése is. A gyógyszerkutatás egyik fontos területe a receptorok működésének tanulmányozása, 

melyeken keresztül a gyógyszermolekulák a bizonyos sejtműködéseket specifikusan képesek befolyásolni. 

A fenti folyamatok előfordulása: 

• magasabbrendű, soksejtű élőlények sejtjei között 

• mikroorganizmusok (élesztő, nyálkagombák, egysejtűek) 

2. Jelátviteli folyamatok csoportosítása 

Jelátviteli folyamatok csoportosításának alapja az üzenetet küldő és célsejt távolsága. 

endokrin jelátvitel: a belső elválasztású mirigyekben termelt hormonok vérárammal jutnak el a célsejtekhez, 

hosszú utat tesznek meg a hírvivő molekulák (pl. a hasnyálmirigy ß sejtjei által termelt inzulin a véráramba 

kerül, így jut el távoli izom, zsír, ill. májsejtekbe, ahol majd kifejti hatását). 

6.4. ábra - Az endokrin jelátvitel sematikus ábrázolása 

 

A jelátviteli folyamat a hírvivő anyagok vérárammal történő továbbítása következtében hosszú. 

parakrin jelátvitel: a hírvivő molekulák a szekréciós sejt közelében maradnak, nem kerülnek be a véráramba, 

legtöbbször a sejtközötti állomány közvetítésével jutnak el a célsejthez, lényegesen rövidebb távolságot tesznek 

meg, mint a véráram közvetítésével „szállított” hírvivők (pl. a hasnyálmirigy által termelt szomatosztatin 

hormon lokálisan hat). 

6.5. ábra - Autokrin jelátvitel sematikus ábrája. A jelvivő molekulák a sejtközötti állomány 

közvetítésével jutnak el a célsejthez 
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autokrin jelátvitel:  a sejtek a saját maguk által termelt anyagokra reagálnak, a hírvivő molekula és receptora 

ugyanabban a sejtben fejeződik ki (pl. bizonyos neurotranszmitterek és növekedési faktorok az őket termelő 

sejtekhez kötődnek). 

6.6. ábra - A parakrin jelátvitel speciális esetei 

 

Autokrin jelátvitel: a célsejt megyegyezik a szekretoros sejttel. Kontaktusfüggő jelátvitel: a szignálmolekula a 

sejtek felszínén fejeződik ki (juxtakrin jelátadás). Szinaptikus jelátadás (jeladó és célsejt nagyon közel, 

mindössze néhány nm távolságban van) 

3. Intracelluláris receptorok 
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Az extracelluláris jelmolekulák között vannak olyanok, melyek átdiffundálva a sejtmembránon a target sejtek 

intracelluláris receptorfehérjéihez kötődnek, melyek vagy a citoplazmában vagy a sejtmagban találhatók. 

6.7. ábra - Extracelluláris jelmolekulák kötődése sejtfelszíni- vagy intracelluláris receptor 

fehérje molekulákhoz 

 

A., A legtöbb jelvivő molekula hidrofil tulajdonságú, ezért nem képesek a sejtmembránon átjutni, nagy 

specifitással a sejtfelszíni receptorokhoz kötődnek, melyek a jeleket az intracelluláris térbe közvetitik. B., 

Számos kis molekula hidrofób, karrier fehérje szállítja a target sejthez ezeket és ott mielőtt a sejtekbe jutnának, 

ledisszociálnak azokról 

A legtöbb aktivált sejtfelszínen lokalizálódó receptorkis molekulák által kötődését követően indítja el az 

intarcellulárisjelátviteli folyamatokat. 

Az intrecelluláris receptorok ligandjai: apoláris, lipofil hormonok (szteroidok, tiroxin, ösztrogén, A vitamin) 

Intracelluláris receptorok: glükokortikoid receptor, ösztrogén receptor, progeszteron receptor, androgén 

receptor 

A szteroid receptoroknak vannak membránkötött változatai is, melyek a lipiddraftokban fordulnak elő. 

6.8. ábra - A jelátviteli folymatok bonyolultsága 
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A jelátviteli folyamat külső ligandum kötődését követően intracelluláris folyamatok sokaságát indítja el. 

4. Sejtfelszíni receptorok 

A sejtek felszínén számos olyan receptor található, melyek észlelik a külvilágból érkező sokféle hírvivő 

anyagot/molekulát és olyan információs pályát (pályákat, jelátviteli útvonalakat) hoznak működésbe, melyek 

végső soron valamilyen sejtműködést szabályoznak, mint pl. kiválasztás, sejtosztódás, differenciálódás, sejtek 

közötti kommunikáció, anyagcsere stb. Molekuláris értelemben a folyamat egy sor, a membránban lévő fehérje 

működésének, be- és kikapcsolódásán alapul. Ezek a fehérjék úgy adják tovább a külső jelet, hogy pl. 

megváltoztatják a soron kövekező fehérje térszerkezetét, konfomációját. Mindez a fehérjék működésének 

(aktiváció) megváltozását eredményezi, aminek eredményeként az információ a citoplazmában lévő kis 

molekulákra, ionokra (másodlagos hírvivőkre) kerül át. A sejtfelszíni receptorok olyan integráns 

membránfehérjék, melyek a sejtmembránt átívelve több transzmembrán szakasszal is rendelkeznek. 

Leggyakrabban glikoproteinek, melyeket egy vagy több alegység alakot . A következő ábra azt a szerkezetet 

mutatja be, melynek transzmembrán doménje hét, egymáshoz nagyon hasonló fehérjéből áll. Ezekről a 

sejtfelszíni receptorokról a jelet a GTP-kötő fehérjék közvetítik a sejt belsejébe. Ezek a G-proteint kötő fehérjék. 

6.9. ábra - Transzmembrán fehérje lokalizációja és szerkezete 
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Ezeket a sejtfelszini receptorokat aktiváló jelek pl. az adrenalin, a dopamin, a szerotonin (ezek kis molekulájú 

aminok) és a peptidek (mint pl. glukagon, lutenizáló hormonok, bradikinin). 

A sejtfelszíni receptorok a receptor fehérjeszerkezete és a jelátvitel mechanizmusának alapján lehet 

csoportosítani. A következő ábra a legjelentősebb receptorcsoportokat foglalja össze. 

6.10. ábra - A sejtfelszíni receptorok 3 fő kategóriája 
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A másodlagos hírvivő molekulák közül kiemelten fontosak a ciklikus AMP (cAMP), az inozitol-foszfátok és a 

kalcium. A cAMP-t a G-protein által aktivált adenilát-cikláz termeli. Számos jelátviteli folyamatban résztvevő 

másodlagos hírvivő molekula, mely a cAMP függő protein-kinázokat (röviden PKA) aktiválja. A PKA két 

szabályozó és két katalitikus egységből áll, ebben a formában inaktív. A cAMP hatására a szabályozó egység 

leválik és a két katalitikus egység aktiválódik. Az aktivált fehérje további fehérjéket foszforilál szerin vagy 

treonin oldalláncon, ezzel beindul egy fontos jelátviteli kaszkád folyamat a sejten belül, ami együtt jár a jel 

hatásának erősítésével is. A foszforiláció a jelátviteli folyamatok általános szabályozási formája, mely 

konformáció, polaritás, töltés eloszlás megváltoztatásával módosítja a fehérjék működését, a folymat 

megfordítható, ezeket a folyamatokat a foszfatáz enzimek katalizálják. 

6.11. ábra - A sejtfelszini ligandkötést követően megnő a másodlagos hírvivők 

koncentrációja 

 

A témához kapcsolódó elméleti anyag: Sejtbiológia Szerk. Szabó Gábor 8.1.5.1.1. fejezete 

5. A receptorok működése 

Azokat az anyagokat, melyek a receptorhoz kötődnek ligandoknak nevezzük. A receptort aktiváló anyagok az 

agonisták, míg azok, melyek a receptorok működését gátolják az antagonisták. 

A következő ábra a G fehérjéhez kapcsolódó receptorok által kiváltott jelátvitel általános sémáját mutatja. 

6.12. ábra - G-fehérjéhez kacsolódó fehérjék, jelátvitel sematikus ábrája 



 A sejt és környezete, jelátviteli 

folyamatok 
 

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A G-fehérjék, ahogyan azt az ábra is szemlélteti, kapcsolódhatnak ioncsatornákhoz is. Ennek eredményeként a 

csatornák aktiválódhatnak, de kialakulhat a csatorna gátlása is. 

A G-fehérjéhez kötött receptorok működése 

6.13. ábra - A G-fehérje működése, a folyamat lépései 
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A másodlagos hírvivő rendszerek és szerepük a jelátvitel folyamatában 

Az egyik legjobban tanulmányozott másodlagos hírvivő a cAMP. Számos jelvivő anyagnak (hormonok, 

neurotranszmitterek pl. dopamin, hisztamin stb.) létezik olyan membrán receptora, melyek az cAMP képződését 

katalizáló effektor enzim (adenilát-cikláz) működését szabályozza. Ezeknek az enzimeknek a szerkezet, mint 

korábban már utaltunk rá hasonlít abban, hogy mindegyiknek 7 transzmembrán alegysége van, a receptorok a 

ligandjaikat igen nagy specifitással kötik. 

6.14. ábra - A: Adenilát-cikláz. B: ciklikus adenozin-3'-5'-monofoszfát (cAMP) 
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A G-fehérjéknek van gátló és serkentő hatása, attól függően, hogy milyen jel érkezik. A 6.13. ábra a cAMP 

jelpályát mutatja, a jelpályában résztvevő komponensekkel. 

6.15. ábra - A cAMP jelpályája 
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