
Citoszkeleton (sejtváz)=
 filamentumok + mikrotubulusok

SZEREP:
1. Strukturális stabilitás: organellumok és 

makromolekulák rögzítése a citoplazmában
2. Motorproteinek mozgásának biztosítása
3. Térbeli információ biztosítása
4. Polaritás meghatározása: a poláros citoszkeleton 

rostok meghatározzák az intracelluláris 
anyagszállíás irányát



Citoszkeleton 3 fő szerkezeti eleme

Mikrotubulusok

Aktin filamentumok 
(mikrofilamentumok)

Intermedier filamentumok



Mikrotubulusok (MT)

• 25 nm átmérőjű üreges csövek

• Molekulák sejten belüli szállításában vesznek részt

• Tubulin fehérjéből épül fel (α- és β-tubulin alegységekből felépülő 
heterodimér globuláris molekula)

TEM-os kép: körben 13 
protofilamentum építi fel a 
MT falát

A heterodimerek a 
polimerizáció első lépésében 
protofilamentummá 
kapcsolódik össze (fej-farok 
orientációban)



13 protofilamentumból egy polarizált (pozitív és 
negatív véggel rendelkező cső) mikrotubulus jön létre

α-tubulin mindig a MT pozitív vége
β-tubulin a MT negatív vége felé néz

Protofilamentumok dimerjei oldalirányban is 
kapcsolódnak egymással

Mikrotubulus felépülése



Mikrotubulus felépülése
polimerizáció - depolimerizáció

• Mindkét végén képes a dimérek 
hozzáadásával és leválásával épülni 
és bomlani is (de a + végén a 
növekedés üteme gyorsabb)

• A polimerizáció/depolimerizáció 
dinamika függ: dimerek 
koncentrációjától (kritikus 
koncentráció fölött beépülés, alatta 
inkább depolimerizáció) és a szabad 
β-tubulin GTP vagy GDP kötött 
állapotától (előbbi polimerizációt, 
utóbbi depolimerizációt okoz)

• A pozitív elnevezés a 
dinamikusabb növekedésre utal 
(nem töltés!)

Polimerizáció előfeltétele: a heterodimér mindkét tagja GTP-t kössön.
Kapcsolódást követően a β-tubulinhoz kötött GTP hidrolizál GDP-re, míg az

α-tubulin GTP-je szorosan kötve marad



1. Nukleáció:
• Spontán polimerizáció előfeltétele:
• Néhány monomer összeállása
• Az összeállt monomerek 

templátként szolgálnak a tovább 
növekedéshez

• MTOC: MT organizáló centrumból 
történik az új MT összeszerelése 
(negatív vég néz a központ felé)

2. Elongáció:
• A templát hosszabbodik (végeihez 

újabb monomerek kapcsolódnak)

3. Egyensúlyi állapot (steady state)
• Dinamikus állapot: a polimer 

folyamatosan veszít és nyer 
alegységeket

Tubulin (és aktin) alegységek polimerizációja



Mikrotubulus feladatai

Sejtosztódás: kromoszómák vándorlása

Vezikulatranszport

Mozgás



Centroszóma = MTOC (Mikrotubulus 
organizációs központ)Szerep:

•Sejtosztódás
•Meghatározza a MT hosszát, 
elhelyezkedését és orientációját

9 db MT triplet 
alkotja a 
centriólumot

Centriolum: centroszóma 
közepén, két egymásra 
merőleges centriolum,

MT rendszerek belőle nőnek ki

MT nukleációs helye



Aktin filamentumok 
jellemzői

• Aktin az eukarióta sejtekben a leggyakrabban 
előforduló fehérje

• Legnagyobb mennyiségben a sejtmembrán belső 
oldalán találhatók

• 8 nm átmérőjű, vékony szálas szerkezetű

• Funkció: molekulák intracelluláris szállítása, 
dinamikus sejtmozgások kivitelezése 
(izomösszehúzódás, axonális növekedés, 
sejtnyúlványok kialakulása)



                                Sejtben két forma fordul elő

Filamentumok polarizáltak
(végükön eltérő sebességgel 
történik a polimerizáció és a 

depolimerizáció)

166 ° szögben 
tekeredik egymásra 

a két lánc





• Aktin: monomerek hosszú filamentummá kapcsolódnak

• Tubulin: heterodimerek üreges mikrotubulusként 
kapcsolódnak össze (nem kovalensen)



Magasabbrendűekben 3-féle aktin típust 
különböztetünk meg

• α-aktin: izomsejtekben nagy arányban fordul elő, feladata az 
izomösszehúzódásokhoz szükséges strukturális alap 
biztosítássa

• β-aktin: vándorló sejtekben és a sejtmagban

• γ- aktin: belső fül sztereociliumaiban (halló- és egyensúlyozó 
szerv szőrsejtjei) elengedhetetlen (génjének domináns 
mutációja hallásvesztést eredményez)

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., 
N.Y.,2002, Fig. 7-24



Aktinkötegek típusai



Intermedier filamentumok (IF)
Jellemzői:
•10 nm átmérőjű fehérjefonalak
•Behálózzák a sejtet, szilárdítás és szövetekké 
rendezése a fő feladatuk
•MT-kal ellentétben stabil struktúrák (még magas 
koncentrációjú detergensben és sóoldatban is 
polimerizált formában maradnak)
•Nem polarizáltak
•Sejtváz szerkezeti stabilitását biztosítják
•Humán genomban 67 IF gén



IF polimerizációja



IF típusai

Savas és bázikus keratin 
monomerekből épül fel 

(heteropolimer lánc)

Szerepe: axonok radiális 
irányú növekedése



Sejtek egymáshoz és környezetükhöz való 
kapcsolódása

• Már embrionális korban a PM-ban kapcsoló molekulák jelennek 
meg

• Egyedfejlődés során (differenciálódás) más és más sejtadhéziós 
molekulák jelennek meg a membránon

• Sejtadhézió molekulák feladata: szelektív felismerés és 
összekapcsolódás (sejt-sejt között) és az extracelluláris mátrixhoz 
(ECM) és a citoszkeleton elemeihez való kapcsolódás (sejt-
környezete között)

• Fontos szerep: embrionális fejlődés, tumorképződés, immunválasz, 
gyulladás, trombózis, jelátviteli és szabályozó folyamatok



Adhéziós molekulák
Sejt-sejt kapcsolatban résztvevő molekulák

• 2 nagy csoport: Ca2+ -függő és Ca2+ -inszenzitív sejtadhéziós molekulák
• 1. csoport: kadherinek (N-, E-, P-kadherin); szelektin
• 2. csoport: Immunglobulin-szerű sejtadhéziós molekulák



Kadherinek

• Minden sejt legalább egy, de 
általában többféle kadherin 
molekulát visel PM-ján

• Legtöbb a PM-t egyszer átérő 
glikoprotein

• Extracelluláris rész 5 hasonló 
domént tartalmat (3 vagy 4 Ca2+ 
kötő)

• C-terminálison: kateninek

• E-kadherin: már 8 sejtes embrióban 
is kimutatható (gerincesek 
fejlődésében meghatározó szerepe 
van)
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Ca2+ hiányában nem alakul ki dimer
(enzimek lebontják)

Kadherin dimer (homofil kötődés)



Szelektin

• Fehérvérsejtek, endothél sejtek és vérlemezkék 
membránjában lévő adhéziós molekulák; sejtek 
érfalhoz történő kitapadásához szükséges (gyenge 
kapcsolat de később ez teszi lehetővé az erősebb 
kapcsolat kalakítását, pl. neutrofil granulocitának 
ki kell tapadnia az érfalhoz, majd ezt követően az 
endothél sejteken keresztül elhagyva az érpályát a 
gyulladás helyére vándorol)

• Membránt egyszeresen átérő fehérjék

• C-lektin (Ca2+-érzékeny lektin) domén: 
szénhidrát felismerő és kötő domén, mely 
segítségével más sejtek sejtfelszíni oligoszacharid 
csoportjaihoz tud kötődni

• Heterofil kötődés

• P-szelektin: gyulladás esetén jelenik meg



PSGL1= P-szelektin glikoprotein ligand 1





Immunglobulin (Ig)- szerű sejtadhéziós 
molekulák (CAM)

• Elnevezés: szerkezetükben az Ig 
molekulára jellemző rész található

• Homofil kötődésre képesek

• N CAM: neuronok többségében 
megtalálható, 20 féle típus

• L CAM: máj sejtekben lévő 
adhéziós molekula

• Extracelluláris rész: 5 db Ig 
molekulára is jellemző „zsebecske”

• Sejten belüli molekularész mérete 
funkciótól függően változik

• Finomabb, szabályozott kötődésért 
felelősek

Fibronektin típusú domén



Sejt-extracelluláris mátrix (ECM) közti 
kapcsolatban résztvevő molekulák

     ECM:

•  fehérjék + poliszacharidok hálózata, komponenseit sejtek termelik; 
alapállományát a proteoglikánok adják (gélszerű struktúra)

• Alapállományba ágyazódnak be a fibrilláris fehérjék

• Bazális lamina: a különböző szövetek, illetve sejtek találkozási 
területén található ECM réteg; fő komponense a IV. típusú kollagén; 
három vagy két rétegű

Szerkezeti elemek:
kollagén, elasztin

Adhéziós elemek:
fibronektin, laminin



Fibronektin, laminin

• Nagy méretű, sok doménből felépülő glikoproteinek

• Laminin: bazális lamina adhéziós eleme

• Fibronektin: jellemzően a kötőszövet ECM-ának komponense



Integrin: ECM receptor

• Integrinek: membránt átérő 
fehérjék, melyek ECM 
molekulái és a sejtváz elemei 
között teremtenek kapcsolatot

• 2, egymással nem kovalens 
kötéssel kapcsolódó alegység 

• Sokféleséget az alegységek 
nagyszámú heterodimér 
kombinációi adják 

• Heterofil kötődés 
(receptorként mátrix 
molekulához kötődik)

Kation (2+) kötőhely

Ciszteinben gazdag domén



Fokális kontaktus

FAK = fokális adhéziós kináz

A kinázok aktiválása jelátviteli 

folyamatokhoz vezet, melyek 

indukálják a sejtosztódást 

(letapadás függőség)



Sejtkapcsoló struktúrák

Zonula occludens

Zonula adherens

Macula adherens

Réskapcsolat



Sejtkapcsoló struktúrák típusai

1. Sejt-sejt közötti szoros kapcsolatok:

    zona occludens / tight junction:
• Sejtek közötti rés: 2 nm → barrier 

funkció

• Okkludin adhéziós fehérjék 
homofil kapcsolódása a kilógó 
hurkokon keresztül

• Kapcsolódás Ca2+ érzékeny (sejten 
kívüli koncentráció csökken → 
gyengül a kapcsolat vagy meg is 
szűnik)

• C-terminálison 3 kapcsoló fehérje 
(aktin filamentumokhoz kötődik)

• Okkludin mellett: klaudin és JAM 
(junction adhesion molecule)



Tight junction



    zona adherens/adhesion belt
• Közvetlenül a zona occludens 

alatt helyezkedik el
• Sejtváz aktin filamentumaival 

létesít kapcsolatot
• Egymás melletti sejtek 

membránfelszínét övszerűen 
veszi körül

• Sejtek közötti rés jól látható 
(kapcsolatot létrehozó fehérjék 
sejten kívüli részei)

• E kadherin: homofil kötődés, 
érzékeny Ca2+ koncentrációra

• Kateninek, vinkulin, 
plakoglobin fehérjekomplex 
kapcsolódik az aktin szálakhoz



E-Kadherin

Zona adherens



Dezmoszóma / macula adherens
•sejt-sejt kapcsoló struktúra
•Citoszkeleton intermedier filamentumaival 
kapcsolódik
•Patent szerűen kapcsolja össze a sejteket
•A két sejt közötti rés: 25 nm (EM: 
elektrondenz)
•A PM dezmoszómális kadherinjei 
(dezmoglein és dezmokolin) kapcsolják össze a 
két sejtet
•A citoplazmatikus oldalon (citoplazmatikus 
plakk) lévő fehérjék (dezmoplakin, 
plakoglobin) pedig az intermedier 
filamentumokkal kapcsolódik
•Egész szövetben összefüggő hálózat jön létre 
→ elsősorban erős mechanikai hatásnak kitett 
szövetek sejtjei között (pl. szívizom)

aktin



Dezmoszóma (TEM)

Intermedier filamentumok

Citoplazmatikus plakk (kapcsoló fehérjék: 
dezmoplakin, plakoglobin)

Dezmoszómális kadherinek: dezmoglein, 
dezmokolin



Dezmoszóma



Hemidezmoszóma
•Sejt-mátrix kapcsoló struktúra
•Sejtváz intermedier 
filamentumaihoz kapcsolódik
•EM felvételen félbevágott 
dezmoszómának tűnik
•A sejtek membránját átívelő 
integrin fehérjék a bazális 
lamina laminin molekuláival 
kapcsolódnak össze
•Hemidezmoszóma található: pl. 
a bőrhámsejtek és a kötőszövet 
találkozásánál

Hámsejtek rögzítése a bazális laminához



Hemidezmoszóma



Sejt-sejt közötti kommunikációs sejtkapcsolat

Gap junction (réskapcsolat):
• Leggyakoribb sejtkapcsolat

• Számuk sejttípusonként és 
ugyanazon sejt különböző 
életszakaszaiban is változik

• Két sejt PM-ja közötti rés: 2-4 nm

• Kapcsolat kialakításában a 
membránok csatornaképző 
transzmembrán fehérjéi vesznek 
részt (a csatorna falát 6 db 
konnexin alkotja  → hexagonális 
szerkezet)



A két szomszédos sejt konnexon egységei egymással 
összekapcsolódva csatornát hoznak létre

Kis átmérőjű (1,5 nm) csatorna
Nyitott és zárt állapotban is lehet

A csatornán keresztül 
kis molekulaméretű 
anyagok juthatnak át 
(kémiai hírközlés és 

válaszadás)



Fehérjék célbajutása

Vezikuláris transzport Membrántranszport



Fehérjék transzport folyamatai

• Poszttranszlációs transzmembrán transzport: a citoplazma, sejtmag, 
mitokondrium, kloroplasztisz és peroxiszóma fehérjéi szabad riboszómán 
szintetizálódnak és a szintézis után épülnek be vagy jutnak át a sejtalkotók 
membránján

• Kotranszlációs transzmembrán transzport: a riboszómán megkezdett 
fehérjeszintézis a DER membránjához kötve folytatódik, a fehérje ER 
lumenbe kerül

• Vezikuláris transzport: Golgi, lizoszóma, plazmamembrán vezikulák 
útján kapja meg fehérjéit

Organellum Targeting domén

ER Szignál peptid (SP)

Koloroplasztisz Tranzit peptid

Mitokondrium Preszekvencia

Sejtmag Magi lokalizációs szignál (NLS)

Peroxiszóma Peroxiszómális targeting szignál (PTS)

Vakuólum Vakuoláris sorting szignál (VSS)

Targeting domén:
 transzláció után a fehérjék rövid 

aminosav motívumot kapnak 
(címke)

Helyükre kerülve proteázok 
hasítják le a targeting domént 
(aktív fehérjének nem része)



Endoplazmatikus retikulum (ER)

A legkiterjedtebb és legváltozatosabb organellum 
az eukarióta sejtben.

Szerkezet: csöves és lapos zsákszerű struktúrák 
folytonos egysége
Csak a sejtmag külső membránjával áll folytonos 
kapcsolatban

Funkciója:
• fehérjék szintézise, érése és 
osztályozása, irányítása
• lipid molekulák szintézise
• aktin filamentumok kihorgonyzása
• a citoplazmatikus szabad kalciumszint 
meghatározása

Típusai:
• durva felszínű ER 
• sima felszínű ER
• + egyéb, napjainkban felfedezett 
funkcióban és morfológiailag is jól 
elkülöníthető típusok



A csöves (tubuláris) és zsákszerű (lamelláris) struktúrák folyamatosan egymásba alakulnak

Egymással párhuzamos lefutású, 
többé-kevésbé rendezetten 

elhelyezkedő, ellapult zsákokból áll a 
durva felszínű ER (DER) 

poliriboszómális hurkok láthatók rajta

A két membrán átmehet egymásba, 
folytonos rendszert alkothatnak

SER: 
A tubuláris régión nem 
látszanak riboszómák



SER  (scanning electron microscopy)
kevésbé rendezett, mint a DER

• Szintetikus folyamatok: foszfolipidek, koleszterin, ceramid, 
szteroidok

• Ca-ion tárolása, szabályozása

• Méregtelenítési folyamatok

Májsejt, SER



Fehérjeszintézis DER-hez kötött riboszómán
• Szignál szekvencia

• SRP: szignál felismerő részecske

• SRP felismeri a szignál peptidet és hozzá, valamint a riboszómához 
kapcsolódik

• Az így létrejött komplex ER membránjában lévő SRP receptorhoz kötődik  → 
SRP leválik→ fehérje szintézis folytatódik

• DER szignál szekvencia csatornáján (transzlokon) keresztül fehérje ER 
lumenbe kerül (szekréciós protein esetén a szignál szekvencia levágódik)

Lumenbe marad

Membránba épül

Vezikulumokkal Golgiba



SRP                                 Transzlokon

• Hidrofil pórusok

• Riboszómák leválása után 
bezárnak/szétszerelődnek

• Hat protein + egy 7S RNS
• P54 = szignál peptid kötő

• P68, P72 = peptid mozgatása



Integráns membránfehérje elhelyezkedése az ER 
membránjában

Start transzfer szignál: 
beágyazódik a 
membránba

Stop transzfer: 
membránba való 
beépülés végét jelzi

Membránt többször 
átérő proteineknek 
több start és stop 
transzfer szekvenciája 
van 



ER-ben végbemenő módosulások

• Lipid anyagcsere: zsírsavlánc hosszabbítása, lipoprotein szintézis, 
triglicerid szinézis, koleszterol észteresítése, foszfolipid szintézis 
legtöbb lépése

• Glikoziláció (glikoproteidek keletkezése N-kötött glikozilációval)
• Diszulfid-hidak (protein-diszulfid izomeráz)
• Fehérje  aktív térszerkezetének kialakítása (folding – chaperon)
• Fehérje alegységek összekapcsolódása
• Proteolitikus módosítások



Fehérjék módosulása

• Kotranszlációs módosulás: Glikoziláció, metiláció, diszulfid-híd

• Poszttranszlációs módosulás: szignál peptid eltávolítása, glikoziláció, 
oxidáció, proteolízis, lipid lánc hozzáadás

• Vezikulumokban csomagolódó fehérjék túlnyomó többsége glikozilált 
(rövid szénhidrátlánccal van ellátva)

• N-glikoziláció:

Dolichol: ER lipidje 
oligoszacharid láncot (14 cukor) 
hordoz
Oligoszacharid transzferáz a 
dolicholról lehasítja és áthelyezi a 
fehérjére (aszparagin 
aminosavára)
Glikoziláció szerepe: fehérje 
megfelelő térszerkezetének 
kialakulása, stabilitás

További átalakítás Golgiban!



Protein-diszulfid izomeráz (PDI) enzim működése
(kétféle aktivitás)

Oxidoreduktáz 
aktivitás

Chaperon aktivitás



DER-ben minőség-ellenőrzés 
chaperonok által

• Térszerkezet kialakító, hajtogató enzim molekula (Az ER-ben megjelenő 
fehérjemolekulákat megkötik mindaddig míg a teljes lánc el nem készül, ill. a 
transzlokáció meg nem történik)

• Segítik a újonnan szintetizálódó fehérjék feltekeredését

• Gátolják a fehérjék aggregációját

• Lebontásra jelölik ki a nem megfelelően tekeredett fehérjéket

• Fehérjék membránon keresztüli transzlokációja (membrán túloldalán kötődve 
segítik a harmadlagos szerkezet kialakulását)

• Fehérje komplexek össze/szétszerelése

• Regulátor fehérjék aktivitásának szabályzása

ER lumen fő chaperonja: BiP (binding protein)



ER export felszín

Specializált felszín, a 
szekréciós vezikulák 
lefűződésének helye 
állati sejtekben a cisz-
Golgi zsákokhoz közel 
van, növényeknél ez 

nem jellemző.

Golgi

ER specializált felszín



Golgi apparátus

• Háromdimenziós 
membránstruktúra

• ER termékeinek elosztója (fehérje 
és lipid transzport egyik központi 
állomása)

• Szállított anyagok a 
membránokkal határolt terek 
között vezikuláris transzport útján 
kerülnek a Golgiba és vissza

• Heterogén szerkezetű 
membránrendszer (zsákok + 
tubuláris elemek + vezikulák)



Fehérjék átalakítása 
megindul: ideérkező 

fehérjék 
cukormintázatának 

részleges eltávolítása 
(mannóz csoportok 

lehasítása)
A fehérjék 

cukormintázatának 
átalakítása 

folytatódik a transz-
Golgiban → N-

glikozilációs 
mintázat átalakítása

Cél: lizoszóma, sejtfelszín, plazmamembrán



A szénhidrátrész a szerin/treonin/hidroxil-
lizin hidroxil-csoportján keresztül 
kapcsolódik

Főként arabinóz és galaktóz cukrokból 
épül fel

A cukoregységek egyenként, specifikus  
glikoziltranszferázok működése során 
kerülnek a polipeptidláncra

Nagyméretű fehérjéhez (>200 kDa) 
kapcsolódnak, legtöbbször elágazás 
mentes 2 antennás szerkezetet adnak

O(oxigén)-kötött glikánok



Lizoszómák

• Olyan a citoplazmában elhelyezkedő  vezikulák, 
melyek hidrolitikus enzimaktivitással rendelkező 
fehérjéket szállítanak (makromolekulákat degradál)

• Fehérjéi a DER-ben szintetizált glikoproteinek

• Egyszeres membrán határolja (csak kis 
molekulatömegű anyagok számára átjárható, így a 
degradáció végtermékei könnyen kijutnak a 
citoplazmába)

• maradványtestek

• pH 4-5 (vezikuláris ATPáz)

Lizoszomális vezikulum:
Peroxiszóma és MK 
fragmentumokkal → 

degradáció





Lizoszomális enzimek jelölése

•Lizoszómális enzimek (hidrolázok) felismerése (szignál folt), kiválogatása, 
elkülönítése, mannóz-6-foszfát szignál létrehozása (M-6-P jelet transz Golgi 

ismeri fel)





Lizoszóma enzimei



Endoszomális-lizoszomális kompartimentum

• Endocitózis: a sejt környezetében található makromolekulák, oldott 

anyagok, szilárd részecskék bekebelezéssel történő felvétele

• A felvett anyagok vezikulákba csomagolódva lefűződnek, majd 1-

2 percen belül korai endoszómával olvadnak össze és a 

legnagyobb részük a lizoszómába jut (degradáció)

• Endocitózis két fő típusa: fagocitózis és a pinocitózis

• Fagocitózis: fagocitákra jellemző folyamat, mely során pl. 

elöregedett vörösvértestek, elhalt sejtek, mikroorganizmusok 

bekebelezése zajlik, nagyméretű endocitotikus vezikulákon 

keresztül.





Endocitózis típusai



Vörösvértesteket fagocitál egy 
makrofág 

Vezikulum=fagoszóma



Fagocitózis folyamata

Fagoszóma = nagyméretű, speciális endoszóma, mely a lizoszómákkal 
összeolvadva fagolizoszómává alakul





Klatrin burkos vezikulumok

• Klatrin burkos gödör: sejtmembránon képződnek, citoplazmatikus 
felszínén klatrin fehérjék

• Triszkelion egységekbe szerveződik (egy triszkelion 3 nehéz és három 
könnyű láncból áll)



Elektronsűrű burok



Klatrin burkos vezikulum kialakulása



Szelektív anyagfelvétel a klatrin burkos vezikulumokon keresztül:
A klatrin burok olyan membrándomének köré szerveződik, melyek sejtfelszíni 
receptorokat tartalmaznak → receptorokat a hozzájuk kötött ligandokkal együtt 

szállítja a sejtbe → receptor mediált endocitózis

A „csupasz” 
vezikulum már 

képes a 
célmembránnal 

fúzionálni



A klatrin szerkezet tehát segíti a 
vezikula formálódását, annak 

leválasztását viszont a dinamin 
nevű GTPáz enzim végzi.

Transzmembrán fehérjék 
kimaradnak a formálódó 

vezikulumból, ha nem található meg 
bennük az endocitózis szignál



Kaveolák 
• Kaveolák: detergensekben oldhatatlan membrán mikrodomének; PM speciális 

területei (fehérje és lipid összetételük is eltér a PM-tól – lipid raftok)

• Fehérjekomponensei GPI (glikozil-foszfatidil-inozitol) horgonnyal kihorgonyzott 
fehérjék

• Nagy számban fordulnak elő: kapilláris endothél sejtjeiben, izomsejtekben, 
zsírsejtekben

• Jellegzetes palack alak (kaveolin fehérje miatt)

• Kaveolin: koleszterin kötő protein Kaveolin hajtűszerűen épül be 





Kaveolák által közvetített endocitózis

Kaveolákból többféle transzport folyamat útján kerülhet tovább az anyag:

• Transzcitózis: a lefűződő vezikulum más membrán érintése nélkül 

szállítja át a sejten az anyagot (pl. endothél sejtekben albumin 

szállítása apikális felszínről bazális felszínre)

• Potocitózis: kaveola nem fűződik le, csak időlegesen bezárul, ekkor a 

receptorához kötött anyag leválik és egy karrier molekula segítségével 

átkerül a citoplazmába, majd a kaveola újra kinyíli (pl. folsav felvétele 

egyes sejtekbe)



Potocitózis
• Több egymást követő lépésből álló folyamat, mely során a sejt kisméretű 

molekulákat, ionokat vesz fel környezetéből

• A folyamathoz a kaveolák lefűződése nem szükséges

• A felvételre szánt molekula bekerül az extracelluláris tér irányában nyitott kaveola 
üregébe, ahol egy receptorhoz vagy ioncsatornához kötődik → a kaveola bezár de 
nem fűződik le → pH változás→ molekula leválik receptoráról / ioncsatorna nyílik 
→ molekula citoplazmába áramlik → kaveola nyílik → újabb molekulák felvétele

• Pl.: folsav (receptorhoz kötve); kalcium felvétele (ioncsatornán keresztül) egyes 
sejtekben





Proteaszóma

A fehérjék lebontásának 
nem lizoszomális útja

• Minden sejttípusban megtalálható
• Lokalizáció: citoplazma, sejtmag

• Feladat: a nem megfelelően hajtogatott vagy károsodott fehérjék, 
a nem megfelelően összeszerelt fehérje alegységek lebontása

• Regulált proteolízis → biológiai folyamatok fontos szabályozója 
(pl. ciklinek lebontása)

• Jellemzői: henger alakú, mérete 26S
• Ha a proteaszómális rendszer (és a chaperonok) nem működnek 

jól a fehérjemolekulák aggregátumokat képeznek, melyek gátolják 
a sejt működését (Alzheimer, Parkinson kór, Creutzfeld-Jakob 

betegség, Huntington-kór)



Proteaszóma működése

Ubiquitin: fehérje degradációs szignálja (jelzés létrehozása: ubiquitin 
aktiváló, konjugáló és ligáló enzimek + ATP); 76 aminosavból áll

Ub jelzéssel 
ellátott 
fehérjét 
szállító 
egység

Proteolitikus 
aktivitású 

egység (csak 
kihajtogatott 

fehérjék férnek 
be 

(chaperonok)



A sejtmag

A sejtek DNS állománya, a genom, a mitokondriumok és 
plasztiszok saját DNS állományától eltekintve a sejtmagban

található.



Sejtmag jellemzői

• Alak: ovális, gömbölyű, szabálytalan, lebenyezett

• Szám: mononuclearis, binuclearis, polynuclearis

• A sejtmag differenciálódás során eltűnhet: pl. vörösvértestek

• Mag-citoplazma index: a sejtmag térfogatának és a citoplazma 
térfogatának hányadosa

Polynuclearis fehérvérsejt



Interfázisos sejtmag felépítése
(interfázis: G1: preduplikáció, S: DNS duplikáció, G2: 

posztduplikáció)

Heterokromatin
(erősen festődő, ami a DNS

 erős kondenzáltságára utal)

Eukromatin
(kevésbé festődő, a DNS kevésbé

 kondenzált állapotban van, 

a működő despiralizát DNS területe)

Kettős maghártya

Magpórus

Interkromatin állomány

Magvacska (nukleolusz)

kr
om

at
in

ál
lo

m
án

y

Kromatin: fehérjékhez kapcsolt DNS



Interkromatin (kromatin közi) állomány

• Fibrilláris elemek: laza hálózatot alkotva a mag alapvázát adják 
(lamin filamentumok)

• Magváz (nukleoszkeleton, nukleáris mátrix): főként filamentumok 
alkotják

• Magnedv (nukleoplazma): víz, ionok, makromolekuláris komplexek 
(interkromatin szemcsék, Cajal testek)



Nukleoszkeleton/nukleáris mátrix

• Magon belüli szállítási folyamatok irányát szabja meg

• További szerep: kromatin állomány kihorgonyzása, elhelyezkedése, 
kondenzálódása, fellazulása

Emrionális sejtek (8 
sejtes állapot)

Nukleolusz

Nukleoszkeleton

Nukleáris lamina



Kromatinállomány

Interfázisos kromoszóma: a DNS a hozzá kapcsolódó fehérjékkel 
együtt kromatint alkot a sejtmagon belül (majd ebből alakulnak ki 
a mikroszkóppal jól látható kromoszómák sejtosztódáskor)

• Lazább részei a mag belseje felé irányulnak (nukleáris mátrix 
fibrilláris elemeihez kapcsolódik), tömörebb területei a mag 
perifériás részein (egy része nukleáris laminához horgonyzódik ki)

• Heterokromatin: erősen kondenzálódott és elektrondenz

• Eukromatin: kevésbé kondenzálódott

• A különböző mértékben kondenzálódott kromatin aránya 
sejttípustól és a sejt funkcionális állapotától függően dinamikusan 
változik



1. A heterokromatin tömörebb szerkezetű az eukromatinnál, és az egész 
sejtciklus alatt erősen kondenzált. 

2. A heterokromatin alig tartalmaz géneket.

3. A heterokromatin a centromer közelében található, az eukromatin a 
centromertől távolabb.

4. Az eukromatin mennyisége fajon belül állandó, a heterokromatin 
mennyisége egyedenként, néhol sejtenként változhat.

5. A heterokromatin mindig későn replikálódik. 

A heterokromatin és az eukromatin összehasonlítása



Interfázisos sejtben a genom kb. 10 %-a heterokromatin formában (egy 
része a perinukleáris heterokromatin)

Csirke interfázisos fibroblaszt sejtben a festett kromoszómák 
jellegzetes „territóriumokat” foglalnak el. Egy adott kromoszóma a 

sejtmag egy adott régiójában található



Kromatin

• DNS és fehérjék közel egyenlő arányban alkotják

• Fehérjék két csoportra oszthatók: hiszton fehérjék és nem hiszton 

fehérjék

• Nem hiszton fehérjék: DNS, RNS szintézisben szereplő fehérjék; 

génkifejeződés szabályozásában szerepet játszó fehérjék

• Hiszton molekulák: H1, H2A, H2B, H3, H4 (nukleoszómákba 

szerveződnek, erre tekeredik fel a DNS)

• H1: nem esszenciális, legnagyobb variabilitást mutatja méretben és 

aminosav szekvenciában is



2m = 2 x 106 m hosszú emberi DNS szál
(kromoszómánként átlag 4,3 x 104 m = 4,3 cm)

               6 m átmérőjű sejtmag

Ez körülbelül 104  szeres tömörítést feltételez

A DNS vattacsomóhoz hasonlóan tömrödik a sejtmagban.



Nukleoszóma: DNS hiszton oktamer körüli kétszeres 
tekeredése (kb. 166 bázispárnyi hosszban) → DNS hossza 

1/3-val rövidül

Linker hiszton

A linker hisztonra szerveződik a kb. 10-80 (de akár 200) bázispár 
hosszú linker szakasz, amely a két nukleoszóma között foglal helyet. 
A nukleoszómát két tetramer fehérjekomplex alkotja (H2A, H2B, H3, 
H4). Az így kialakult gyöngyfüzér szerkezet 11 nm átmérőjű



A nukleoszómális fonál tovább hajtogatódik egy keresztmetszetben hatsugarú un. szolenoid 
szerkezetté, melynek átmérője 30 nm. A szolenoidok pedig hurokszerűen tovább hajtogatódnak 

amivel kialakul az un. szupercoil. Ez 700-szor több bázispárt tartalmaz mint az eredeti szál, 
átmérője 300 nm. Az interfázisos sejtmagban ezen a szinten  van a DNS kondenzációja. Ilyenkor 

a transzkripció gátolt.

Két nukleoszóma között DNS linker régió (internukleoszomális 
összekötő DNS): hossza egy szervezeten belül is eltérést mutat, kb. 10-

80 bp. 
H1 hiszton = linker hiszton

szolenoid (6 nukleoszóma egy csavarulatban)



Protein scaffold

Humán mitotikus 
kromoszóma:

Pirossal jelölve a condenzin 
fehérje (scaffold-t alkotó egyik 

fehérje)



metafázisos 
kromoszóma

= 10000-szeres 
tömörítés

nukleoszóma

szolenoid

protein scaffold
(supercoil)

kromatida



Sejtmaghártya

• Két membránja felépítésben és működésben 
is eltérő

• Külső membrán: szerkezet, 
fehérjeösszetételben ER-re hasonlít, gyakran 
riboszómákkal (fehérjeszint.), ER-al 
kapcsolódik

• Perinukleáris tér: két membrán közötti rés, 
ER lumenével teremt kapcsolatot (ER 
lumenére jellemző enzimeket tartalmaz)

• Belső membrán: nincs ER-rel 
összeköttetésben, fehérjéi nukleáris laminával 
(lamina fibrosa) létesít kapcsolatot



Nukleáris lamina
(Lamina fibrosa)

• Sejtmagváz komponense (intermedier filamentum- lamin A, B, C + 
külső, belső membránfehérjék + fehérjekomplexek)

• EM kép: 30-100 nm vastag, elektrondenz réteg

• Szerep: mag, magpórus stabilitása, kromatinállomány szerveződése

• Perinukleáris heterokromatin: kromatin lamina fibrosa-hoz 
kihorgonyzott része



Lamin A génjének mutációja: 
Hutchinson-Gilford-progéria

• Korai öregedés szindróma

• Rövidebb életkor (12-13 év)

• Tünetek egy éves kor körül jelentkeznek

• Sejtek kevesebb megkettőződést élnek túl tenyésztett mutáns 
sejtek esetén

• Tökéletlen sejtosztódás miatt csökken a szövetek regenerációs 
képessége



Magpórus

• Mindkét magmembránt átérő, nukleáris laminához kapcsolódó 
struktúra

• Citoplazma-sejtmag közötti anyagtranszport (kétirányú szelektív 
transzport)

• Nukleoporin fehérjéből (gerinceseknél ~100 féle) felépülő óriási 
makromolekula (125 MDa)



Póruskomplex
• Külső átmérő 100 nm, belső átmérő 9-10 nm

  Komplex részei:

• Pórus váza: gyűrűk, küllők

• Citoplazmatikus partikulum és fibrillumok

• Kosárszerű háló: belső oldalon
Citoplazmatikus gyűrű

Nukleáris gyűrű

Belső 
küllő 
gyűrű

Luminális 
gyűrű

Perifériás csatornák
Központi csatorna



Nukleáris transzport

• Makromolekulák kétirányú transzportja magpórus komplexen keresztül

• Perifériás, kisebb átmérőjű csatornákon keresztül: ionok, metabolitok, 
kisebb fehérjék passzív diffúzióval

• Centrális, nagy csatornán keresztül: nagyobb molekulák szignál- és 
energiafüggő mechanizmussal

Résztvevők:

• Magpórus nukleoporin fehérjéi

• Karioferinek (importin α, importin β, exportin): szállítást végző 
molekulák, szállított molekula felismerése és megkötése

• Szállított molekula (NLS, NES szignállal)

• Ran fehérjék (monomer G-protein; GDP/GTP kötés)



Importin felismeri a 
fenilalanin (F) és 
glicin (G) gazdag 
hidrofób régiókat 

(=FG-
nukleoporinok).

GTP kötött Ran 
stimulálja az 
importin és a 
szállított fehérje 
szétválását

Nukleáris importNLS és FG-nukleoporin felismerő domén

GEF

GAP



Nukleáris export
(tRNS, riboszóma alegységek, proteinek)



Nukleolusz

• Membrán nélküli elektrondenz rész

• rRNS képzése, érése

• Nagysága, száma fajtól, sejttípustól és 
a sejt aktivitásától függ

A sejtmag fénymikroszkóppal is jól látható 
része a magvacska, vagy nukleólusz. A 
nukleólusz elsősorban a riboszómális RNS-ek 
szintézisének a helye, de a riboszómák 
részleges összeszerelése is itt történik. Egy 
magban több nukleólusz is lehet, számuk 
sejttípusonként is változik. A magvacskának 
nincs membránja. Az interfázisban figyelhető 
csak meg, a profázis alatt lebomlik és a 
telofázisban újraszerveződik.



NO: nukleáris organiz

Pars amorpha: kevésbé 
elektrondenz fibrilláris centrum, 
realtíve laza szerkezetű, rDNS-t 
tartalmaz (rRNS-t kódoló gének)

Pars fibrosa: erősen 
elektrondenz fibrilláris 
komponens. DNS-t + éppen 
szintetizálódó rRNS molekulák

Pars granulosa: közepesen 
elektrondenz: képződő és 
érőfélben lévő riboszomális 
alegységekből áll

NAC: nukleolusz asszociált 
kromatin (pars chromosoma):
Legnagyobb része nincs 
funkcionális kapcsolatban a 
magvacska elemeivel



Sejtciklus, sejtosztódás

• Sejtciklus: sejt anyagainak megkettőződése és az ezt követő két 
utódsejt létrejötte

Két egymást követő mitózist elválasztó 
szakasz, mely során a sejt növekszik

G0
akár évekig is maradhat

Egy kromatidás állapotKét kromatidás állapot



Interfázis:
nukleolusz kifejezett, kromoszómák dekondenzált állapotban 

vannak (hetero- és eukromatin)



Interfázis

• G0: reverzibilisen szünetel a sejtosztódás (soksejtű felnőtt szervezetben a legtöbb 
sejt G0 szakaszban van: rendeltetésüknek megfelelően funkcionálnak, nincsenek 
sejtciklusban); külső ingerre (pl. növekedési faktor) G1 szakaszba kerül

• A sejtciklusok száma limitált (pl. fibroblaszt sejtek esetén 50), ezt követően G0 
szakaszba lépnek és végül elpusztulnak

• G1 (gap1): intenzív növekedés (növekedési faktorok); fehérje és RNS-ek 
szintézise és a DNS szintézist előkészítő folyamatok, leghosszabb szakasz

• G1 ellenőrzési pont
• S (szintézis): DNS és hisztonfehérjék szintézise, szakasz végén két kromatidás 

DNS, 8 óra

• G2: mitózis előkészítése: tubulin (mikrotubulusok) és fehérjeszintézis, centriólum 
megkettőződik, 4 óra

• G2 ellenőrzési pont



Centroszóma biogeneise

Centriolum:
mikrotubulus tripletek



MITÓZIS
Profázis

• A kromatinállományból fokozatosan 
kialakulnak a kromoszómák (DNS 
maximális feltekeredése)

• Minden kromoszóma két 
kromatidából áll (megelőzte a DNS 
replikációja): testvérkromatidák

• Centroszóma is duplikálódik és 
kettéválik a sejt két ellenkező 
pólusára, megkezdődik a mitotikus 
orsó kialakulása is

• ER és Golgi fragmentálódik



Prometafázis

• Sejtmagvacska eltűnik

• Folytatódik a kromoszómák 
kialakulása

• Sejtmaghártya vezikulumokra 
esik szét

• Centroméráknál megjelenik a 
kinetokor, melyhez a kinetokor 
mikrotubulusok kapcsolódnak

• asztrális és poláris 
mikrotubulus is kialakul



Pólusokhoz közeli, a 
sejthártyához 
kapcsolódnak

Húzófonalak Támasztófonalak



Metafázis

• Kromoszómák a kinetokor  
mikrotubulusokon keresztül a sejt 
egyenlítői síkjába rmetafázikus 
lemez) endeződnek

• Kromoszómák mozgatása: 
mikrotubulusok mentén elmozduló 
motorfehérjéken (kinezin, dinein) 
keresztül 

• Kinezin: ATP hidrolízissel a 
mikrotubulos +-vége felé mozdul el

• Dinein: ATP hidrolízissel a 
mikrotubulus negatív vége felé 
mozdul el, segítségével a 
kromoszómák a centroszóma felé 
csúsznak

Asztrális 
mikrotubulusok



Mikrotubulusok 
immunfluoreszcens 
kimutatása

Mitózis EM képe

Mikrotubulus 
organizációs közponok



Anafázis

• Kromatidák kettéválnak, sejt 
két pólusa felé vándorolnak

• Korai anafázisban: kromatidák 
szétválásában a kinetokor MT-
k vesznek részt

• Késői anafázis: poláris 
mikrotubulusok 
polimerizációja tolja 
egymástól a két centroszómát

• Asztrális mikrotubulusok: sejt 
felszíne felé mozgatja a 
centroszómákat



Telofázis

• Kinetokor MT-k eltűnnek

• Két pólusra került kromatidák körül 
megjelenik a sejtmaghártya

• Kromoszómák despiralizálódnak: 
ismét kromatinállomány alakul ki 
(sejt interfázisos formája)

• Kialakulnak a magvacskák

• ER és Golgi újraalakul

• Mitózis után citokinézis: egyre 
szűkül a kapcsolat a két sejtfél között



Citokinézis



Sejtciklus vizsgálata egy-paraméteres áramlási 
citometriával

• Propidium-jodidos festék alkalmazása: festék a DNS-hez kötődve 
fluoreszcenssé válik → a jelölt sejtmagok fluoreszcenciája arányos 
DNS tartalmukkal

• G0 és G1 fázisban lévő sejtmagok DNS tartalma pontosan fele a G2 és 
M fázisban lévő magokénak; az S fázisú magok DNS tartalma e két 
érték között van

• Áramlási citométerrel mérjük az egyes sejtek fluoreszcenciáját → 
számíthat a Go/G1, S és a G2/M fázisban lévő sejtek eloszlása
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