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ELŐSZÓ

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán 
működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a 
Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek 
következtében, hogy a biológiai tudomány széles spektrumából, olyan 
ismereteket adjon a Hallgatónak, melyekre a képzés folyamán az egyes 
Szakok építhetnek további alapozó tárgyak és a szakspecifikus 
ismereteket felölelő tantárgyak.

Főiskolai Karunkon ezen a fenti meghatározó tényezők alapján a 
Biológia oktatása sejtbiológiai alapszemléletü, ez a szemlélet indokolta 
ezen jegyzet címadását is. Oktatásunk során a sejtet tekintjük 
rendezőelvként, melyben minden orvosi-biológiai problematika kiindulási, 
találkozási pontot talál mind a normál, mind a patológiás működési 
állapotban lévő sejt/szervezet esetében.

A tananyag összeállítása során alapelv volt, hogy korszerű, a 
molekuláris dimenziókat érintő sejtbiológiai ismereteket kapjon a Hallgató 
a képzési céloknak megfelelő mélységben. A tananyag pro és eukariota 
sejtek felépítésének és működésének áttekintésével indul, majd az 
aiapvető biomolekulákkal kapcsolatos ismeretek után a sejtorganeliumok 
funkcionális-morfológiai tárgyalása következik. Az egyes fejezetek 
összeállításánál fontos szempont volt, hogy Karunk az egészségügy 
különböző területein dolgozó szakemberek képzését végzi, így hangsúlyt 
kaptak a sejtműködés, szabályozás, zavarainak, kóros elváltozásainak 
elemi összefüggései. Ebben a megközelítésben a környezeti/mutagén 
ártalmak sejtbiológiai értelmezésére is lehetőség nyílt. A tananyag követi 
a molekuláris biológia centrális dogmájának (DNS <- RNS -» Fehérje) 
alapelvét, így a szintén a Biológia c. tárgy keretén belül oktatott humán 
genetikai elemeinek megismeréséhez is alapokat biztosít.

A POTE Egészségügyi Főiskolai Karán a Szakok egy részénél a 
szak jellegéből következően csak elméleti órák, míg a másik részénél 
elméleti és gyakorlati órák keretében zajlik a Biológia oktatása. Ezért az 
utóbbi szakok számára a Sejtbiológia alapjai gyakorlati résszel együtt 
került kiadásra (Sejtbiológiai alapok és gyakorlatok). A gyakorlati fejezet a 
sejtbiológiai módszerek ismertetésével gyakorlati feladatokkal biztosítja a 
sejtbiológiai alapok szélesebb megismerését.



A jegyzet szakmai lektora Dr Szeberényi József egyetemi tanár, a 
POTE Biológiai Intézetének igazgatója volt, akinek munkáját ezúton is 
köszönöm. A technikai kivitelezésben nyújtott igen értékes munkájáért 
köszönettel tartozom Poprócsiné Kishonti Zsuzsának (technikai 
szerkesztés) és Berta Károlynénak (fototechnikai és grafikai munkák).

Alapigazság, hogy egy oktatási anyag használhatóságát a 
Hallgatóság tudja igen nagymértékben megítélni. Ebből a
meggondolásból kiindulva kérem az érdekeltek, a Hallgatóság 
észrevételeit, kritikáit, hogy a szükséges korrekciókat megtéve, az 
oktatási anyagot javítani lehessen.

Pécs ,  1996. november

Dr Komáromy László 
főiskolai tanár



Tartalomjegyzék:

1. Bevezetés.

Prokariota és eukariota sejtek felépítése /áttekintés .................1

2. A sejt molekuláris organizációja................................................... 7

2.1. Kémiai kötések a biomolekulákban..:................................................7

2.2. Molekuláris szerveződés a sejtben.

Biogén elemek, biomolekulák.'........................................................ 11

2.3. A víz................................................................................................. 15

2.4. A szénhidrátok..................................................................................18

2.5. A lip idek...........................................................................................24

2.6. A fehérjék.........................................................................................30

2.6.1. Aminosavak, peptidkötés.................................................................30

2.6.2. A fehérjék szerkezete......................................................................36

2.6.3. A fehérjék csoportosítása................................................................41

2.7. Nukleinsavak................................................................................... 44

2.7.1. A DNS szerkezete........................................................................... 48

2.7.2. Az RNS szerkezete, típusai.............................................................51

2.8. Enzimek, biokatalízis....................................................................... 54

3. A sejt szerkezete és működése.................................................... 57

3.1. A sejtmag.........................................................................................57

3.1.1. Maghártya........................................................................................59

3.1.2. Kromatin: Eukromatin-heterokromatin............................................61

3.1.3. A DNS replikádé............................................................................. 64

3.1.4. Az RNS szintézis/transzkripció........................................................ 68

3.1.4.1. Messenger RNS szintézis.................................................................71

3.1.4.2. A riboszóma RNS szintézis, a nukleolusz........................................73

3.1.4.3. A transzfer és a kis molekulasúlyú RNS-ek szintézise....................76



3.1.5. A nukleoplazma granuláris elemei, a sejtmag alapváza.................76

3.1.6. A sejtciklus, sejtosztódás................................................................ 76

3.1.6.1. Mitózis................................................................................................78

3.1.6.2. A sejtciklus szabályozása.................................................................82

3.1.6.3. Meiózis.............................................................................................. 84

3.2. Citoplazma........................................................................................88

3.2.1. A fehérjeszintézis/transzláció.......................................................... 88

3.2.1.1. A genetikai kód................................................................................. 89

3.2.1.2. A tRNS szerkezete........................................................................... 90

3.2.1.3. Aminosavak aktiválása.....................................................................91

3.2.1.4. A fehérjeszintézis helye: riboszómák............................................... 92

3.2.1.5. A fehérjeszintézis lépései.................................................................94

3.2.1.6. A prokariota sejtek fehérjeszintézisére ható antibiotikumok........... 98

3.2.2. Szabad poliszómák..................................................  98

3.2.3. Granuláris endoplazmatikus retikulum............................................99

3.2.4. A Golgi apprátus............................................................................ 103

3.2.5. A szekréció.....................................................................................106

3.2.6. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum.....................................111

3.2.7. Lizoszómák....................................................................................113

3.2.8. Mitokondriumok, Sejtenergetikai alapok........................................115

3.2.9. Peroxiszómák............................................................................... .122

3.2.10. Citoszkeleton..................................................................................122

3.2.1.1. Sejtmembrán...................................................................................128

3.2.11.1. A lipid és fehérjekomponensek...................................................... 128

3.2.11.2. Transzportfolyamatok, permeabilitás............................................131

3.2.11.3. A sejtmembrán differenciálódásai................................................. 136



3.2.11.4. A sejtburok (glikokalix, cellcoat).................................................... 140

3.2.11.5. Kommunikáció és szabályozás a sejtmembránon keresztül....... 141

4. Az emésztés és felszívódás alapjai........................................... 146

4.1. Szénhidrátok emésztése és felszívódása...................................... 151

4.2. Fehérjék emésztése és felszívódása............................................152

4.3. Lipidek emésztése és felszívódása............................................... 155

Tudásellenőrző kérdések és feladatok a tananyag egyes részeiből.................157

A felhasznált és ajánlott irodalom.....................................................................158



1. BEVEZETÉS

Prokariota és Eukariota sejtek felépítése (áttekintés)

A sejtbiológia azon fejezeteinek összefoglaló áttekintő tárgyalása 
előtt, melyeket a korszerű egészségügyi felsőoktatás nem nélkülözhet, 
röviden szükséges áttekintenünk az élővilág két alapvető sejttípusa, a 
prokariota és eukariota sejtek általános jellemzőit. Ezek megismerése 
segíti az alapvető tájékozódást e két sejttípus szerkezete és működése fő 
kérdéseiben, melyeket a további fejezetek részletesebben tárgyalnak.

Az evolúció folyamatában kb. 3.600 millió évvel ezelőtt alakultak ki 
_a prokariota. a sejtmaggal npm rpnHpikfí7_ö szervezetek, míg az eukariota, 
a sejtmaggal hírn S7prvo7otek megjelenése 1.000 millió éve történt.

A prokariota szervezetekhez tartoznak a baktériumok, 
kékmoszatok. E sejtes szervezetek mérete 0,5-20pm között változik. 
Alapvető jellemzőjük, mely egyben indokolja az eukariotáktól történt 
elkülönítésüket, hogy genetikai állományukat nem határolja el membrán a 
citoplazmától. További ilyen alapvető jellemző, hogy citoplazmájukban 
nincs membránnal határolt organellum. A prokariota sejtek genetikai 
állományát égy gyűrű- alakú (cirkuláris) DNS molekula képezi. A sejtnek 
az a területe, ahol ez a DNS helyezkedik el, a nukleoid.
A prokariota sejtek citoplazmáját plazmamembrán, sejthártya veszi körül. 
Hasonlóan a biológiai membránokhoz e membrán is kettős rétegű 
foszfolipid alapszerkezetü. A plazmamembránban sok membrán fehérje 
helyezkedik el, melyek csatornákat képezve biztosítják a prokariota sejt 
számára szükséges molekulák, ionok felvételét és leadását. A víz, oxigén, 
széndioxid molekulái diffúzióval jutnak át a foszfolipid kettősrétegen 
keresztül. A plazmamembránból helyenként betüremkedések képződnek 
a citoplazma felé. Ezt a felületnövelő struktúrát mezoszómának 
nevezzük. Részben a mezoszóma membránjaihoz, részben a 
plazmamembránhoz kötődnek a prokariota sejt anyagcseréjének 
különböző enzimei, melyek között találjuk az aerob anyagcsere enzimeit 
is (eukariotákban ezek a mitokondriumban vannak). A prokariota sejtek 
plazmamembránját sejtfal veszi körül. A sejtfal alapszerkezetét 
peptidoglikán molekulák alkotják. A bonyolult szerkezetű poliszaharid és 
peptid komponenseket tartalmazó sejtfal igen nagy stabilitású. 
A baktériumok patogenitásáért elsősorban a fal poliszaharid komponensei 
felelősek.

A baktériumok egyik nagy osztályába sorolt típusainál a sejtfalat a 
környezet felé külső membrán is borítja, pl. az Escherichia coli esetében. 
A külső membrán is rendelkezik speciális csatornaképző fehérje 
komponensekkel (porin molekulák), melyek lehetőséget adnak a nagyobb 
molekulák (1000 dalion molekulasúlyú vagy nagyobb méretű) felvételére 
és leadására.
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1. ábra A prokariota sejt felépítésének vázlata /A / és a plazmamembrán, sejtfal, külső 
membrán szerkezetének vázlata IBI Escherichia coli alapján.

(A méretarányok torzítottak.)

1. Külső membrán. 2. Sejtfal. 3. Plazmamembrán. 4. Cirkuláris DNS (kromoszóma).
5. Enzim molekula. 6. Mezoszóma. 7. Riboszóma. 8. Plazmid DNS. 9. Monomer 
molekula. 10. Poliszóma komplex. 11. Csatorna (pórus) a külső membránon.
12. A külső membrán foszfolipid molekulái. 13. A sejtfal peptidoglikán molekulái.
14. Plazmamembrán.
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A fentiekben vázolt 3 komponensű (plazmamembrán, sejtfal, külső 
membrán) rendszerrel bíró baktériumsejtek nem festődnek Gram festési 
módszerrel, ezek Gram negatív baktériumok. A Gram módszerrel festődő 
baktériumsejteknek nincs külön membránjuk, ezek a Gram pozitív 
baktériumok. Ezen osztályba tartozik a legtöbb patogen baktérium, így ez 
a festési eljárás fontos diagnosztikai felhasználással bír. A prokariota 
sejtek különböző típusai ciliumokkal, ostorokkal is rendelkeznek, melyek 
mozgásukat biztosítják.

A prokariota sejt citoplazmájában találhatók továbbá az RNS 
szintéziséhez és a fehérjeszintézishez szükséges enzimek, továbbá a 
riboszómák, tRNS és mRNS. A fehérjeszintézis és az RNS szintézis (a 
transzláció és transzkripció) a citoplazmában nem különül el, mint az 
eukariota sejteknél (kromoszóma-poliszóma komplex képződik). 
Á citoplazma tartalmazza az anyagcseréhez szükséges komponenseket.

A prokariota sejtben a cirkuláris DNS-en kívül található kisméretű 
cirkuláris DNS molekulából álló komponens a plazmid. Ez a DNS kódolja 
az antibiotikum rezisztencia fehérjéit, tartalmazza továbbá a baktériumok 
"ivaros" szaporodásához szükséges információkat. A plazmid a 
génsebészeti technológiában igen fontos, elméleti és gyakorlati 
szempontból egyaránt.

A prokarioták gyakorlatilag mindenütt előfordulnak, szaporodásuk 
igen gyors. Részletes tárgyalásuk a mikrobiológia témakörébe tartozik, 
számos tulajdonságuk, hatásuk közül a patogenitási emeljük ki, melynek 
elemi egészségügyi, orvos-biológiai konzekvenciái vannak.

Az eukariota sejtek, melyek az eukariota szervezeteket (gombák, 
növényvilág, állatvilág, ember) építik fel átlagosan 5-20|im nagyságúak. 
A, sejtet a plazmamembrán (sejtmembrán) határolja, mely szerepet játszik 
a sejt-sejt felismerésében, a szöveti szerveződésben. A környezettel 
szemben védi a sejtet, rajta keresztül zajlanak a különböző típusú 
permeabilitási és kommunikácós folyamatok. A sejtmembrán, hasonlóan a 
sejt többi membránjához, lipo-protein struktúra. A plazmamembránnal 
határolt sejt, a sejtmagot körülvevő maghártya megjelenése
következtében, citoplazmára és sejtmagra különül el. A két sejtterület 
igen szoros funkcionális kapcsolatban van egymással. A citoplazmában 
számos membránnal határolt organellumot találunk. E sejtorganellumok 
különböző szerkezettel és funkcióval rendelkeznek. A nagy kiterjedésű 
endoplazmatikus retikulumnak (hálózat) két típusa ismeretes: a durva 
fejszínű vagy granuláris és a sima felszínű endoplazmatikus 
retikulum Az előbbi a hozzá kötődött riboszómákkal alkotja a 
fehérjeszintézis egyik helyét, az utóbbi a sejt detoxikációs folyamataiban, 
a lipid szintézisében vesz részt. A riboszómák membránoktól függetlenül, 
mint szabad riboszómák is jelen vannak a sejtben, melyeken szintén 
fehérjeszintézisjolyik.
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2. ábra Az eukariota sejt felépítésének általánosított ábrája, mely számos 
elektronmikroszkópos felvétel alapján készült.

1. Intermedier filamentumok 11. Golgi apparátus
2. Sejtmembrán 12. Endocitotikus vezikulum
3. Peroxiszoma 13. Mikrofilamentumok
4. Szekréciós granulum 14. Glikogén szemcsék
5. Lizoszoma 15. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum
6. Nukleolusz 16. Mikrotubulusok
7. Centriolum 17. Szabad riboszómák
8. Nukleusz 18. Mitokondrium
9. Maghártya 19. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
10. Kromatin (felszínén riboszómákkal) 

20. Citoszol
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A Golgi apparátus megnyúlt és ívelt membránok által alkotott 
ciszternákból áll, a granuláris endoplazmatikus retikulumon képződött 
fehérjék további átalakításával, a szekréciós folyamatokban, membrán
képzésben stb. vesz részt. A Hzoszómák speciális lebontó feladattal 
rendelkeznek hidrolitikus enzimeik révén, melyek során az endocitózissal 
a sejtbe került, vagy saját komponenseik emésztését végzik. 
A mitokondriumok membránnal határolt organellumok, melyekben a 
tápanyaglebontás befejező szakasza zajlik. A bontási folyamat 
eredményeként makroerg (nagyenergiájú) vegyületet, ATP-t (adenozin- 
trifoszfát) szintetizál. Az eukariota sejtek többségének citoplazmája 
tartalmazza a centrosomát (sejtközpont), melyben 2 centriolum 
helyezkedik el, ezek a sejtosztódást megelőzően megkettőződnek. Ebben 
a sejtorganellumban történik a mikrotubulusok képződése, ezért 
mikrotubulus organizáló centrumnak (MTOC) is nevezzük. 
Az osztódási orsó e képletből alakul ki.

A citoplazma alapállományában (citoszol, citoplazma mátrix) 
fehérjefonalakból álló összetett rendszer található, ez a cjtoszkeleton. 
A rendszer a sejtek alapvázát alkotja, részt vesz a sejten belüli 
mozgásokban, az organellumok helyének meghatározásában. 
Komponensei a mikrotubulusok, mikrofilamentumok és az intermedier 
filamentumok.

' Az eukariota sejtmag (nukleusz) jelentős részét a kromatin 
állomány tölti ki, melynek fő tömege DNS (dezoxiribonukleinsav) és 
fehérjék komplexe (dezoxiribonukleoprotein, DNP). A kromatin a nyugalmi 
állapotú sejtmagban (interfázikus sejtmag) heterokromatin és eukromatin 
formában található, az utóbbin különböző típusú RNS (ribonukleinsav) 
molekulák szintetizálódnak. A sejtmagon belül, a sejtmagvacskában 
(nukleolusz) a riboszóma RNS, míg a nukleoluszon kívüli
sejtmagterületeken a mRNS és a tRNS előanyagai képződnek. Az RNS 
molekulák fehérjékkel alkotott ribonukleoproteid komplexek formájában 
vannak jelen a sejtben (RNP). A sejtmag-citoplazma közötti 
anyagtranszport a kettős maghártya pórusain keresztül valósul meg. 
Az eukariota sejt általános sémáját elektronmikroszkópos szerkezet 
alapján a 2. ábra mutatja be. A prokariota és eukariota sejtek 
legfontosabb jellemzőit a következő táblázat foglalja össze.
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PROKARIOTA ÉS EUKARIOTA SEJTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

PROKARIOTÁK EUKARIOTAK
Szervezetek baktériumok

kékmoszatok
egysejtűek, gombák 
növények, állatok, ember

Sejtméret 1-10 (im 10-100 pm

Organellumok kompartmentalizáció 
kisfokú (mezoszoma)

kompartmentek,
organellumok/nukleusz,
mitokondriumok,
kloroplasztiszok,
endoplazmás retikulum
Golgi-apparátus,
lizoszómák, centriolum stb.

Citoplazma alapstruktúra nincs citoszkeleton Citoszkeleton
- mikrotubulusok
- intermedier filamentumok
- mikrofilamentumok

Metabolizmus anaerob vagy aerob aerob

DNS 1. cirkuláris DNS 
a nukleoidban + plazmid 
DNS felcsavarodott str, 
főleg protein kódoló 
szekvenciák

sejtmaq:
hosszú lineáris molekulák 
1 lineáris mol./kromatid

Hisztonokkal képzett 
nukleoszoma szerkezet 
-» kromatin 
szabályozó fehérjék, 
főleg nem kódoló 
szekvenciák

mitokondrium: 
cirkuláris DNS, 
önálló DNS,
RNS és fehérjeszintézis

RNS és protein szintézis ugyanazon 
kompartmenben, 
kromoszóma-poliszóma 
komplex

transzkripció és transz
láció elkülönült helyen, 
génexpresszió- 
szabályozása

Sejtosztódás DNS replikációt követő 
kettéhasadás

"ivaros szaporodás"

DNS replikációt követő 
mitozis, meiozis; 
kromoszómák mozgása 
citoszkeleton mitotikus 
orsójával

Sejtes szerveződés főleg egysejtű főleg soksejtű sejttípusok 
differenciálódása
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2. A SEJT MOLEKULÁRIS ORGANIZÁCIÓJA

A sejt szerkezetének és működésének megismeréséhez szükséges 
a molekuláris szerveződés ismerete. Ez minden további indoklás nélkül 
belátható, hisz a sejtstruktúra, mely akár fénymikroszkóposan, akár 
elektronmikroszkóposán vizsgálható igen pontos molekuláris organizáció 
eredményeként jött létre. E folyamatban az egyszerűbb molekulák 
folyamatos egymásra épülésével, komplexicitásának növekedésével 
jönnek létre a szerveződés alapfeltételei. A molekuláris felépítés ismerete 
szükséges továbbá mindazon folyamatok megismeréséhez, melyek a 
sejtben, tágabb értelemben a szervezetben lejátszódnak, s a működés, a 
funkció alapját képezik. így juthatunk el csak a molekuláris biológiai 
szemléletmód közelébe, melynek alapján az összetett, komplex biológiai 
folyamatok csak a jelenséget létrehozó molekulák tulajdonságainak 
ismeretében értelmezhetők.

2.1. Kémiai kötések a biomolekulákban

A molekuláris szerveződés alapját képezik, az élő szervezeteket, 
azok sejtjeit felépítő atomok között kialakuló kémiai kötések, melyek az 
atomok elektronszerkezetében beálló változások következtében jönnek 
létre. A biomolekulákban megjelenő legfontosabb kémiai kötések két 
típusát különböztetjük meg: az erős kötési erőt képviselő kovalens kötést 
és a gyengébb kötéseket eredményező nem kovalens kötéseket.

Kovalens kötés

A kovalens kötés kialakulását olyan eletronok hozzák létre 
(elektron párok), melyek egyidejűleg tartoznak az összekapcsolt atomok 
elektronfelhőjéhez, mozgásuk, pályájuk az összekötött atomok körül van. 
Az atomokat így a legstabilabb kötések tartják meghatározott 
elrendeződésben, fixált orientációban. Az egyes elemek atomjai egy vagy 
több kovalens kötést képesek létrehozni más atomokkal 
elektronszerkezetüktől függően (lásd vegyérték: H - 0  -, -N - C - stb.) 
A kovalens kötések a biomolekulák minden típusában jelen vannak (pl. 
szénhidrátok'szánjánca, peptidkötés a fehérjékben, foszfodiészter kötés a
nukleinsavakban stb.), nagy^_kötéserősséget képviselnek, melyek
fiziológiás hőmérsékleten biztosítják az atomok tartós együttmaradását, 
stabilitását. A kovalens kötések felnyitása nagy energiát igényel 
(djsszociációs energia).

Amennyiben a kovalens kötés kötő elektronjai, elektronpárjai a 
kötött atomok magjai körül szimmetrikusan oszlanak el, mozgásuk során a 
kovalens kötés neutrális, nem idéz elő egyenlőtlen, aszimmetrikus 
töltéseloszlást. Az ilyen molekulák nem rendelkeznek polaritással (nincs
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pozitív vagy negatív jelekre utaló töltésük), ezért apolárosak. Ezzel 
szemben, ha az elektronok a kötött atomok magjai körül aszimmetrikus 
eloszlásúak, a létrejött molekulán belül kissé negatívabb és kissé
pozitívabb régiók alakulnak__ki, dipólusként viselkednek (dipólus
momentumuk van). így alakulnak ki a poláros kovalens kötések. Az ilyen 
kötést tartalmazó molekulák polárosaR. E két molekulatípus az apoláros 
és a poláros molekulák fizikai-kémiai tulajdonságai és így viselkedésük 
a biológiai rendszerekben erősen különbözik (lásd víz fejezet).

Nem kovalens kötések

A nem kovalens gyenge kötések a biomolekulák, makromolekulák 
másodlagos, harmadlagos (háromdimenziós) térszerkezetének, 
konformációjának kialakításában és a molekulák közti kapcsolatok 
kialakulásában vesznek részt. E nem kovalens kötés energiája kicsi, így 
az ilyen módon kapcsolódó molekulák könnyen elvesztik egymással való 
kapcsolatukat, könnyen disszociálnak. Disszociációjukhoz tehát kis 
energia szükséges. A nem kovalens kötések igen nagy számban 
fordulnak elő a biológiailag fontos molekulákban és a 
makromolekulákban, biztosítva ezek biológiai aktivitását, funkcióját. 
A nem kovalens kötések legfontosabb típusai a biomolekulákban a 
hidrogén, az ionos, van dér Waals kötések és a hidrofób kölcsönhatások.
- Hidrogén kötés. A hidrogén _kötés poláros kovalens kötésben lévő 
hidrogénatom és kis rendszámú poláros kovalens kötésben lévő 
elektronegatíy elemek között Jön létre. (Az elektronégatív elemek 
elektronok felvételére hajlamos elérnek pl. 0, N.) A kötés kialakulásakor a 
hidrogén atomot kovalensen kötő atom, a kötésbe hidrogént adó a 
donor(D), míg az elektronegatív atom a hidrogén akceptor a hidrogént 
fogadó komponens (A).

Az alábbiak szerint:

D(+) — H + A H =  D(+) —  H A(')
T T

kovalens kötés hidrogén kötés

A kötés létrejöttekor így két poláros molekula között keletkezik a 
hidrogén közvetítésével kapcsolat úgy, hogy a hidrogén az egyik 
molekula felé polarizált kötéssel, a másik felé elektrosztatikus vonzással 
kapcsolódik. Az oxigén és nitrogén szerepel a leggyakrabban a biológiai 
rendszereket felépítő molekulákban, mint hidrogént adó vagy felvevő 
atom. Hidrogén kötés kialakulhat molekulák között vagy molekulákon 
belül. A hidrogén kötések gyenge kémiai kötések, azonban számos

8



nagyfontosságú biomolekulában nagy számuk következtében biztosítják a 
fizikai tulajdonságok, a térszerkezet, a molekuláris funkció alapvető 
meghatározottságát mint például a víz, a fehérjék, a nukleinsavak stb. 
esetében.
A hidrogén kötés olyan dipolmomentummal rendelkező molekulák, 
molekularészletek között alakul ki, melyekben a _ H atom polarizált 
kovalens kötéssel kapcsolódik—elektroneaativiíású atomokhoz (0, H, 
halogén elemek). így két poláros molekula között (dipól molekulák) a 
hidrogén úgy hoz létre kapcsolatot, hogy az egyik moelkula erősen 
polarizált kovalens kötéssel, a másik molekula felé elektrosztatikus 
vonzással kapcsolódik. A hidrogén kötés kialakulásában a hidrogént 
kovalensen kötő atom adja tehát a hidrogént a kialakuló kötésbe, ez a 
donor atom. A hidrogént fogadó atom az ákceptörT mely
elektrosztatikusán vonzza a hidrogén atomot. A hidrogén kötés 
kialakulásakor tehát a két atom mintegy "osztozik egy hidrogénatomon". 
Az így kialakult hidrogén kötés stabilitása lényegesen kisebb mint a 
kovalens kötésé, ezért kisebb energia közlésére (pl. kisebb hőmérséklet 
emelkedés) ezek a kötések igen könnyen felszakadnak. A kötések 
felszakadása viszont az eredeti térszerkezet és biológiai funkció 
megváltozásával jár (pl. fehérjék denaturációja).
Néhány példa a hidrogén kötések kialakulására:

- víz-víz molekulák között

H H

0 X 1 o
 -

t
hidrogén kötés

H - akceptor víz molekula H - donor víz molekula

- hidroxil csoportot tartalmazó molekula és víz között (az R jelzés a 
hidroxil csoportot tartalmazó molekulát jelzi).

H- kötés H
i  I

R — OH O — H

H - donor H - akceptor
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- peptid kötések között a fehérje molekulán belül (R a pepiid kötést 
tartalmazó fehérje molekulát jelzi)

R R

c  = o ...... H —  n '

H — N C = 0

R R

Adenin..... Timin

- Ionos kötés. Az ionkötés pozitív^(kation} és negatív (anion) töltéssel
rendelkező atomok, vagy atomcsoportok között jön___létre. A kötés
kialakulása így az elektrosztatikus kölcsönhatásokra vezethető vissza. 
Gyenge kötéstípus. Jelentős szereppel bírnak az ionos kötések a 
biomolekulák térszerkezetének kialakításában, molekulakomplexek 
létrejöttében. A sejtekben, testfolyadékokban jelen lévő Na, K, Ca, Mg, Cl, 
és más ionok vízzel körülvéve a dipólusú vízmolekulákkal, ionoskötés 
jelleget alkotva találhatók. Ionos kötéseket találunk továbbá a 
fehérjemolekulák egyes pozitív és negatív töltésű részletei a kromatint 
alkotó DNS (negatív töltés) és hiszton molekulák (pozitív töltés) között is 
(lásd későbbi fejezetek).

Van dér Waals kötések Van dér Waals kötések akkor jönnek létre, 
amikor két atom vagy atomcsoport kerül egymás közelébe. Ezen kötöerők 
gyenge és nem specifikus vonzóerőkből erednek. Felléphetnek mind 
poláros és mind nem poláros molekulák között. Gyakoribb az apoláros 
molekulák, molekularészletek közötti megjelenésük (hidrofób 
kölcsönhatások). A kötés ereje erősen függ a kötésben résztvevő 
komponensek távolságától. A távolság növelése erősen csökkenti a van 
dér Waals kötés erejét Ez a feltétel akkor alakul ki a legoptimálisabban, 
ha a molekulák, molekularészletek a lehető legpontosabban illeszkednek 
egymáshoz, ha komplementer egymást kiegészítő molekulafelszínek kellő 
közelségbe kerülnek egymással. E kötéstípus részt vesz a fehérjék, 
membránok stb. szerkezetének kialakításában, enzimek"szubsztrátjükhoz 
történő kapcsolódásában, az antigén antitest kötődésekben.
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2.2. MOLEKULÁRIS SZERVEZŐDÉS A SEJTBEN, BIOGEN ELEMEK, 
BIOMOLEKULÁK

A sejteket felépítő elemek összetétele a különböző élő szervezetek 
sejtjeiben nagymértékben azonos. Az élő sejtekben a szén, a hidrogén, a 
nitrogén, a kén, a foszfor képezi a sejtek tömegének 99,3%-át. 
Ezek az elemek olyan sajátságokkal rendelkeznek, melyek alkalmassá 
tették őket az élő szervezeteket felépítő molekulák létrehozására. A fenti 
hat elemre jellemző, hogy kis atomsugarúak, könnyen képesek kovalens 
kötés kialakítására, és a hidrogén kivételével kettős kötések 
létrehozására alkalmasak. Ezen elemekkel együtt a természetben 
előforduló mintegy száz elemből 24-27 tartható esszenciálisnak, 
olyannak, amelyek jelen vannak mindig az élő szervezetekben. Ezek 
összefoglalóan a biogén elemek. A biogén elemeket a következő 
táblázat foglalja össze, kiemelve néhány jellemző példát biológiai 
funkcióikra. (Táblázat a 12. oldalon.)

A biogén elemek egy része nagyobb mennyiségben fordul elő az 
élő szervezetekben, így az ember szervezetében is, ezek a
makroelemek. Az ember számára esszenciális makroelemek a 
következők: H,C,N,Q,Na,Mg,P,S1CI,K1Ca. A biogén elemek további tagjai 
kis mennyiségben fordulnak elő a sejtek, szervezetek felépítésében (az 
élő anyag mintegy 0,75%-a). Ezek az elemek a mikroelemek (régebbi 
elnevezéssel a nyomelemek). A mikroelemek jelenléte szükséges a 
sejtekben különböző enzimek, hormonok, struktúrfehérjék szintéziséhez, 
működéséhez. Számos mikroelem funkciója azonban nem ismert jelenleg. 
Az ember számára esszenciális mikroelemként tekinthetők a következők: 
F,Si,V,Mn,Fe,Co,Cu,Zn,As,Se,Mo,Sn,l. A felsorolás az analitikai 
módszerek fejlődésével biztosan kiegészítendő lesz.

A biomolekulák szerveződése. Az élő sejtet (szervezetet) felépítő 
atomok molekulákká szerveződnek, mely molekulákat biomolekuláknak 
nevezzük. A biomolekula kifejezés széles értelmezésben alkalmazott 
(nem azonos a szerves molekula fogalmával!), felöleli mindazon 
molekulákat, melyek az élő sejtben jelen vannak, amíg azok az élő sejt, a 
szervezet részei. Ebben az értelemben tehát a víz, a szervetlen 
komponensek is, e kategóriába tartoznak.

A biomolekulák a sejt molekuláris szerveződésében betöltött helyük 
alapján csoportosíthatók.

A legegyszerűbb molekulák, melyek kiindulási anyagként 
szolgálnak az összetett molekulák képzéséhez a prekurzorok. Ezeket a 
környezetből veszi fel az autotrof szervezet. Heterotrof szervezetekben 
egyszerű szerves vegyületek a prekurzorok, melyekből a sejtekben 
bioszintetikus folyamatok során intermedierek (közti termékek) 
képződnek.
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A BIOGÉN ELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA
ELEM VEGYJEL ATOMSZÁM PÉLDA A BIOLÓGIAI FUNKCIÓRA

Hidrogén H 1 Víz és szerves vegyületek alkotója

Bőr B 5 Egyes növényekben aktivátor

Szén C 6 Szerves vegyületek legfontosabb 
építőeleme

Nitrogén N 7 Fehérjék, nukleinsavak állandó 
komponense

Oxigén O 8 A sejtlégzés hidrogén akceptora. 
Víz és szerves vegyületek

Fluor F 9 Fogképzés, kalcifikáció, csontképzés

Nátrium Na 11 Lényeges extracellularis kation, 
membránpotenciái kialakítása

Magnézium Mg 12 Foszfotranszferázok komponense;
RNS polimeráz működéséhez szükséges

Szilícium Si 14 Kötőszöveti anyagcsere

Foszfor P 15 Nukleinsavak, makroerg vegyületek 
állandó komponense

Kén S 16 Fehérjék, egyes összetett fehérjék 
komponense (diszulfid kötés képzés)

Klór Cl 17 Cellularis és extracellularis anion

Kálium K 19 Lényeges intracellularis kation, 
membránpotenciái kialakítása

Kalcium Ca 20 Csontképzés, enzimativator, 
másodlagos messenger

Vanádium V 23 Nitrát reduktáz kofaktora

Króm Cr 24 Glükóz-anyagcseréhez szükséges 
komponens

Mangán Mn 25 Peptidázok, argináz és 
más enzimek kofaktora

Vas Fe 26 A hemoglobin és a légzési lánc 
enzimeinek komponense

Kobalt Co 27 B-I2 vitamin komponense, 
peptidázok kofaktora

Nikkel Ni 28 Ureáz kofaktora

Réz Cu 29 Oxidatív és egyéb enzimek komponense

Cink Zn 30 Dehidrogenáz enzimek komponense

Szelén Se 34 Glutation peroxidáz komponense

Molibdén Mo 42 Enzimaktivitáshoz szükséges 
komponens (xantin-oxidáz, 
aldehid oxidáz stb.)

Jód 1 53 Pajzsmirigy hormonjának komponense
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További összetett molekulák képződnek az intermedierekből, melyeket 
építőelemeknek, monomereknek tekinthetünk. E monomerek 
makromolekulák felépítésére válnak alkalmassá, melyek további 
komplexálódás révén szupramolekuláris rendszereket képeznek 
(lipoproteinek, riboszómák stb.) A szupramolekuláris komplexek nem 
kovalens, hanem gyenge kémiai kötésekkel (ionkötés, hidrogén kötés, 
van dér Waals erők) kapcsolódnak egymáshoz. (Ez lényeges különbség, 
mert a szerveződés ezt megelőző szintjein kovalens kötés képezi az 
alkotórészek közti összekapcsoló erőt.) A szupramolekuláris rendszerek, 
mint a makromolekulák nem kovalens kötésekkel összekapcsolt 
komplexei, nagy specifitással és geometriai rendezettséggel képződnek. 
A molekuláris szerveződés legmagasabb szintje a különböző 
szupramolekuláris rendszerek organellumokká történő rendeződése (pl. 
nukleusz, mitokondrium stb.), melyeket a sejt tartalmaz.
A sejtek további differenciálódása során a sejtből a szövetek -> szervek 

szervezet irányú fejlődési folyamat zajlott le a szerveződés további 
szintjein.

A következő oldalon bemutatott táblázat összefoglalja a sejt 
molekuláris szerveződésének szintjeit és a komponensek 
összetettségének, komplexálódásának sorrendjét (MS molekulasúly 
Daltonban, RS:részecskesúly g-ban).
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SEJT

Sejtorganellumok

Szupramolekuláris 
rendszerek 
RS: 10'6 10'9

Makromolekulák 
MS: 10'3-10 '9

Építőelemek 
(monomerek) 
MS. 100-350

MS: 50-250

Prekurzorok a 
környezetből 
MS: 18-80

sejtmag
mitokondrium
lizoszóma

riboszómák 
enzimkomplexek 
kontraktilis rendszerek

nukleinsavak fehérjék poliszaharidok lipidek

mono- amino- egyszerű zsírsavak
nukleotidok savak cukrok glicerin

I n t e r m e d i e r e k

C02, H20, n2
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2.3. A VÍZ

Az élő sejtek az élő szervezetek legnagyobb mennyiségben 
tartalmazott komponense a víz. A szervezet víztartalma szorosan 
összefügg a szervezet életkorával, anyagcseréjének aktivitásával, illetve 
a szervezetet felépítő sejtek típusaival. így például a víztartalom 
legmagasabb az embrióban, míg folyamatosan csökken a felnőtt, majd az 
öregkorban, átlagértéke 70-90%-os. A víz természetes oldószere az 
ásványi ionoknak és más anyagoknak, diszperziós közeg a sejt kolloid 
rendszerében, biztosítva a sejtben zajló folyamatok alapközegét. A vízben 
a sók, savak, bázisok ionjaikra disszociálnak. A vízmolekulák részt 
vesznek az enzimreakciókban és képződhetnek mint anyagcsere- 
termékek.

A víz a szervezetben szabad és kötött víz formájában van jelen. 
A szabad víz képviseli a sejt teljes szabad víztartalmának ^ ő ^ á t. Ennek 
a víznek fő tömege mint oldószer" és a sejt kolloidok diszperaáló közege 
szerepel. A kötött víz a teljes víztartalom 4-5%-a, mely hidrogén 
kötésekkel és más erőkkel kötődik a fehérjékhez, töltéssel rendelkező 
ionokhoz. Ide sorolható a nem mobilizálható víz is a makromolekulák 
fibrózus struktúrájában. A vízmolekulákban a H és 0  atomok 
elektronjainak elrendeződése következtében a molekula aszimmetriája jön 
létre. A két hidrogénatom polarizált kovalens kötéssel kapcsolódva az 
oxigén álom azonos oldalán helyezkedik el, 104,5° -os szöget bezárva. 
Ézen aszimmetria következtében az az oldal, melyen a hidrogén atomok 
helyezkednek el gyengén pozitív töltésű, míg az oxigén atom gyengén 
negatív töltésű. Ennek következtében a vízmolekulák két pólussal 
rendelkeznek, dipólusok^ dipólus momentumuk van. Mindezek 
következtében a vízmolekula poláros sajátságú (3. ábra. A,B).
A vízmolekulák pozitív és negatív_£Ólusai gyenge elektrosztatikus 
kölcsönhatást jnoznak létre a melletük lévő vízmolekulák ellentétes töltésű 
részeivel, melyek során hidrogén kötés jön létre. A hidrogén kötés 
keletkezése során a két oxigén atom között helyezkedik el egy hidrogén 

jatom (a két oxigén atom mintegy osztozik a hidrogén atomon). 
A valóságban, a vízben minden H20  molekula minden oxigén atomja két 
szomszédos vízmolekula hidrogénjével képez hidrogén kötést, és 
mindegyik hidrogén atom egy szomszédos oxigén atommal képez 
hidrogén kötést. így minden vízmolekula hidrogén kötéssel kapcsolódik 
négy másik vízmolekulához, melyek egy tetraéder négy csúcsában 
helyezkednek el (3. ábra C.) A vízmolekulákat ily módon összetartó 
hidrogén kötések hozzák létre a víz jellegzetes szerkezetét, mely 
biztosítja a víz különböző sajátságos tulajdonságainak létrehozását, 
melyek következtében képes ellátni sokrétű biológiai funkcióját.
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c D

3. ábra. A víz fizikai és kémiai tulajdonságainak összefoglaló ábárja.

A: A vízmolekulát alkotó oxigén és hidrogén atomok térbeli elrendeződése, a dipólus 
momentum kialakulása.
B: A poláros vízmolekula egyszerűsített modellje a két pólus feltüntetésével.
C: A hidrogén kötések kialakulása a vízben. Egy vízmolekula (bekeretezve) hidrogén 
kötéssel kapcsolódik négy másik vízmolekulához, melyek a térben tetraéderes 
szerkezetben rendeződnek. (Csak a bekeretezett vízmolekula kialakult hidrogén kötéseit 
tüntettük fel.)
D: A negatív töltésű poláros, hidrofil részecske kapcsolódása vízmolekulákhoz.
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E legfontosabb tulajdonságok: nagy fajhő, nagy párolgáshő, nagy 
hőkapacitás, alacsony viszkozitás, magas forráspont, nagy felületi 
feszültség.

A víz poláros tulajdonsága következtében képes elektrosztatikusán 
kötődni mind negatív, mind pozitív töltésű (poláros) molekulákhoz, 
molekularészletekhez, ionokhoz. Azokat a molekulákat, vagy 
molekularészleteket, melyek ezzel a kötődési tulajdonsággal 
rendelkeznek, összefoglalóan poláros vagy_ hidrofil (vízkedvelő) 
molekuláknak nevezzük. Közös tulajdonságuk, hogy mint vízben mint 
poláros oldószerben jól oldódnak. Ezzel szemben azok a molekulák, 
amelyeknek nincs elektrosztatikus töltéssel bíró részük apolárosak, nem 
képesek vízmolekulákhoz kapcsolódni, így vízben nem oldódnak, ezért 
ezeket hidrofób (víztaszító) molekuláknak nevezzük (3. ábra D). 
E molekulák nem képesek vízzel hidrogén kötés kialakítására, ezért 
különülnek el a víztől (pl. neutrális zsírok). Az apoláros molekulák 
apoláros oldószerekben, pl. éter, oldódnak (lásd későbbi fejezetek).

A vízben oldódó, nem disszociáló, nem poláros molekulák 
esetében az oldódás alapja az, hogy ezekben a vízmolekulákkal hidrogén 
kötés kialakítására képes molekularészletek vannak jelen (pl. glükóz 
esetében a hidroxilgyökök; lásd később).

Az ember szervezetében a víz a sejtekben, mint intracellularis víz 
(55%) és sejten kívüli, mint extracellularis víz (45%) van jelen 
(szövetnedvek, vérplazma, nyirok stb.). A szervezet víztartalma szűk 
határok között ingadozóan állandó, a vízforgalmat szabályozó 
mechanizmusok következtében. 10%-nál nagyobb vízvesztés halálos 
kimenetelű. Mindezekből fontos következtetések származnak az emberi 
élet minden szakaszára vonatkozóan. (Például kiszáradás veszélyei.)
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2.4. SZÉNHIDRÁTOK

A szénhidrátok'szénből, hidrogénből és oxigénből álló vegyületek, 
az élővilág szénvegyületeinek legnagyobb százalékát képezik. 
Képződésük a növényvilág fotoszintetikus folyamatai során történik. 
Biológiai funkciójuk igen változatos az élő sejtben (energiaforrás, tartalék 
tápanyag, struktúranyag, biológiailag aktív komplex molekulák alkotója 
stb.). Felosztásuk, csoportosításuk a felépítésükben résztvevő 
monomerek száma alapján történik.

Monoszaharidok. Egyszerű cukrok, általános képletük CnH2nOn. 
Vízben jól oldódnak, édes ízűek ("cukrok"). A molekulákban 3-7'"~a' 
szénatomok száma: trióz 3, tetróz 4, pentóz 5, hexóz 6 és heptóz 7 
szénatom. Az élő szervezetekben előforduló szénhidrátok 
monomerjeinek, alapmolekuláinak tekinthetők a monoszaharidok. 
A monoszaharid molekulák a bennük lévő szénlánc hosszúságától 
függően változó számban tartalmaznak hidroxil csoportokat, illetve
aldehid vagy keton csoportokat. Az aldehid csoportot tartalmazók az 
"aldóz", míg a keton csoportot tartalmazók a "ketóz" típusú
monoszaharidok. E csoportok a szénhidrátok egyes csoportjainak 
kimutatási lehetőségeinek alapját képezik.

A három szénatomos monoszaharidok, a triózok alaptípusa a 
glicerinaldehid (aldotrióz) és dijiidroxiaceton (ketotrióz), melyek a glicerin 
oxidációs termékeként foghatók fel. Mindkét trióz foszfátésztere a 
szénhidrát lebontás intermedier molekulája glicerinaldehid foszfát 
(4. ábra).

A pentózok (5 szénatom) közül a ribóz és a dezoxiribóz 
molekulákat emeljük ki, melyek az JRNS, illetve a DNS szénhidrát 
komponensei. A molekulák szerkezetét a 4. ábra mutatja be.
Összegképletük: C5H10O5 (ribóz) és C5 H10 0 4 (dezoxiribóz).

A hexózok a természetben legelterjedtebb monoszaharidok, 
összegképletük C6H120 6. Legfontosabb típusuk a glükóz (szőlöcukor), 
mely a sejtek primer energiaforrása. Foszfát származékai részt vesznek a 
szénhidrát-anyagcserében, aminoszármazékaik, mint építőelemek
vesznek részt a poliszaharidok, glükoproteinek és más komplexek
képződésében. További fontosabb hexóz molekulák: fruktóz
(gyümölcscukor), galaktóz, mannóz.
A pentózok és hexozok mind nyílt szánláncú, mind gyűrűs formában 
találhatók a természetben. A gyűrűs szerkezet domináLvizes oldatukban, 
így az élő redszerekben is. A gyűrűs szerkezet kialakulásakor a pentózok 
1., 4., a hexózok 1., 4 vagy az 1.,5. szénatomját köti össze oxigén atom. 
A nyílt szénláncú alakzatokat az 5. és 6. ábra mutatja be.
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A diszaharíd molekulák két hexóz molekula kondenzációjával 
keletkeznek, glikozidos kötést alkotva, mely folyamat közben víz szabadul 
fel, összegképletük: JC1 2H2 2O1 1. Legfontosabb típusaik: szaharóz
(répacukor), melvet glükóz és fruktóz molekula alkot, laktóz (tejcukor), 
mely galaktózból és glükózból épül fel, maltóz (malátacukor), melyet két 
glükóz molekula épít fel (7. ábra).
Élelmezési szempontból a legfontosabbnak a szaharóz tekinthető.

CHoOH

I I
OH H

glükóz fruktóz szaharóz

7. ábra Szaharóz képződése glükóz és fruktóz molekulákból

Oligoszaharidok: kettőnél több monoszaharid monomert (3-10) 
tartalmazó szénhidrát molekulákat 'oligoszaharidoknak nevezzük. 
A monoszaharid egységekből kialakuló oligoszaharid láncok fehérjékkel 
vagy lipidekkel kapcsolódva a sejtmembrán és a sejtet borító 
extracelluíaris mátrix alkotásában vesznek részt.

Poliszaharidok. A poliszaharidok nagyszámú hexóz monomer 
kondenzációjával keletkeznek (a kapcsolódás glikozidos kötések 
kialakításával történik), melyek következtében makromolekuláris 
.méretűek, molekulasúlyuk milliós nagyságrendű. Összegképletük: 
(C6Hi0O5)n, Hidrolízisük során egyszerű cukrokra bomlanak. Az élő 
szervezetekben előforduló poliszaharidok közül a legfontosabb a 
keményítő és a glikogén mint tartalék tápanyag, illetve a cellulóz, mint a 
sejtfal alapvető szerkezeti eleme. Mindhárom molekula glükóz polimernek 
tekinthető, de különböznek az egyes típusokban a monomer molekulák 
kapcsolódási formái. Vízoldékonyságuk kisfokú, kolloid oldatot.képeznek 
vagy oldhatatlanok.

A keményítő, mely a növényi sejtek tartalék tápanyaga amilóz és 
amilopektin komponensekből épül fel. Az amilózban a glükóz molekulák 
helikális polimert képeznek, melyeket hidrogén kötések stabilizálnak, míg 
az amilopektinben 12 glükózegységenként elágazó glükózláncok vannak.
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A különböző eredetű keményítő molekulák az emberi táplálkozásban a fő 
szénhidrátforrást képezik. A glikogén, mely az állati, emberi sejtek 
tartalék poliszaharidja az amilopektinhez hasonlóan elágazó szerkezetű, 
glükóz molekulákból épül fel, az elágazások azonban gyakoribbak. Nagy 
mennyiségben raktározódik a máiban és «7 i^nmhan A máj súlyának 
mintegy 10%-át alkotja a májsejtek citoplazmájában lévő glikogén 
(8. ábra) A cellulóz lineárisan felépülő molekulái biztosítják a növényi 
sejtfal nagy stabilitással rendelkező vázát. A cellulóz láncokat a sejtfal 
alkotásában hidrogén kötések és további poliszaharid molekulák fixálják.

8. ábra Glikogén
A. Glikogén molekula részlet egy elágazási pontnál.
B. A glikogén molekula felépítésének sematikus ábrázolása. 

A kis körök egy-egy glükóz molekulát jeleznek.
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A fentieken kívül az összetett szénhidrátok néhány biológiailag 
fontos, típusát említjük meg, melyekben a szénhidrát monomereken kívül, 
más molekulák is szerepelnek az összetett molekula alkotásában 
(fehérjék, lipidek, nitrogén tartalmú vegyületek, mint pl. a glükózamin, 
mely acetilálódhat, vagy szubsztituálódhat szulfát vagy foszfát 
csoportokkal).

A neutrális poliszaharidok legfontosabb típusa az ízeltlábúak 
külső vázát alkotó kitin (acetilglükózamin polimer). A peptidoglükánok a 
bakterális sejtfalban vannak jelen, poliszaharid-peptidkomplexeket 
tartalmaznak, e komplexek antigénként hatnak az emlősök 
szervezetében, immunreakciók kiváltásáért felelősek. A savas 
Tnukopliszaharidok rugalmas kötőanyagként szerepelnek a sejtek 
felszínén és az extracellularis térben. Legfontosabb típusaik: a
hialuronsav (sejthártyákban, izületi folyadékban, kötőszövetben), a 
kondroitin (a szem csarnokvizében), a kondroitin szulfát (porc, csont, 
szaruhártya, . kötőszöveti elemek stb.): heparin (tüdő, máj, nagyartériák 
falában nagy mennyiségben, véralvadásgátló hatású). A glikoproteinek 
igen nagy csoportot képviselnek a komplex poliszaharidok között, a 
szénhidrát molekularészlethez polipeptidláncok kapcsolódnak kovalens 
kötéssel. Funkciójuk és előfordulásuk igen sokrétű (jelen vannak a 
sejtmembránban, vérplazmában, testnedvekben, felelősek az 
immunbiológiai tulajdonságaikért, enzim funkcióval rendelkeznek, 
vércsoport specifikus anyagokat alkotnak stb.). A glikolipidekben a 
ceramid nevű lipidmolekula a nem szénhidrát komponens, a sejtmembrán 
felépítésében vesz részt.

A szénhidrátok táplálkozásbiológiai összefüggéseivel más 
diszciplínák foglalkoznak.
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2.5. LIPIDEK

A lipidekre általánosan Jellemző, hogy apoláros oldószerekben 
(pl. éterjdoroform, benzol) jól oldódnak, vízben csak kis mértékben 
oldhatók. A lipideknek és a velük rokon vegyületeknek ez az 
alaptulajdonsága a molekulájukban lévő hosszú nyílt szénláncok, illetve a
szénatomok által...létrehozott gyűrűs szerkezetek (benzolgyürű)
következtében jön létre. Ezek a struktúrák apojarosak, hjdrofóbok.

A lipidmolekulák polaritása meghatározza a biológiai szerepüket, 
mely igen változatos. Szolgálhatnak energiaforrásként (neutrális zsírok), 
sejtorganellumok szerkezetei komponenseként (foszfolipidek, 
glikolipidek), a sejtek, a szervezet működését szabályozó anyagokként 
(hormonok, vitaminok).

Neutrális zsírok.
A neutrális zsírok ("egyszerű lipidek") glicerin és zsírsavak észterei 

(trigliceridek). Általánosabb értelemben azokat a neutrális zsírokat 
tekintjük zsíroknak, melyek szobahőmérsékleten szilárdak, magasabb 
olvadáspontjuk van. Azokat a neutrális zsírokat, melyek szobahőn 
folyékonyak, olajoknak nevezzük, ezeknek olvadáspontja alacsonyabb. 
E halmazállapotbeli különbség a neutrális zsírok zsírsavkomponenseinek 
összetevőitől függ. A nagyobb telített zsírsavtartalmú (sztearinsav. 
palmitinsav) neutrális zsírok szilárdak, ha a telítetlen zsírsavak (olajsav, 
linolsav, linolensav) vannak nagyobb mennyiségben a molekulában, 
folyékony halmazállapotúak. Táplálkozásbiológiai szempontból a két 
zsírtípus megfelelő arányban való szervezetbe vitele igen fontos (lásd 
szív és keringési rendszeri betegségek). A zsírsejtek lipidcseppek 
formájában tárolják a neutrális zsírokat, kisebb mennyiségben a 
lipidcseppek más sejttípusokban is megtalálhatók. A neutrális zsírok 
biológiai jelentősége a sejtek anyagcseréjében energiaforrásként igen 
jelentős. A depózsír a szervezet hidrogénben leggazdagabb anyaga, ami 
megközelítően az azonos mennyiségű szénhidrátból és fehérjéből 
nyerhető energiamennyiség kétszeresét jelenti. A bőr alatti szövetekben 
és egyes szervek körül szigetelő és mechanikai védöfunkciót látnak el. 
A tápanyagként, energiaszolgáltatóként betöltött szerepen kívül fontos.a 
hőszigetelő, a mechanikai védőfunkció és oldószer szerep is (lásd zsírban 
oldódó vitaminok). Az emberi zsír kevert triglicerid, telítetlen 
zsírsavtartalma átlagosan 50% felett van. A neutrális zsírok képződését a 
9. ábra vázolja.
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9. ábra A neutrális zsírok képződésének folyamata

Viaszok. A közönséges zsíroknál magasabb olvadáspontú, a neutrális 
zsírokhoz hasonlóan észter típusú vegyületek, A glicerinnél magasabb 
szénatomszámú, eavértékü alkohol vesz részt a zsírsavakkal az 
észteralkotásban (gvümölcsviasz, méhviaszJevélviaszstb.j.

» ^
Foszfolipidek

A foszfolipid molekulák eav-hidrofób (aoolárost és_egyJnidrofil 
(poláros) részlettel rendelkező molekulák, mely tulajdonság a 
foszfolipideket vizes felszínen kialakuló membránok képzésére teszi 
alkalmassá, Az ilyen tulajdonságú molekulákat amfipatikus molekuláknak 
nevezzük. A legegyszerűbb foszfolipid a foszfatidsav, melyben a glicerin 
molekula két hidroxil gyökéhez két zsírsav kapcsolódik észter kötéssel, 
míglTh a rm a ^  tosztorsav észteresíti. A legtöbb foszfoTipidben a foszfát 
csoport is kapcsolódik észter kötéssel, alkoholos hidroxil csoportot 
tartalmazó molekulákkal, melyek lehetnek pl. kolin, etanolamin, szerin.
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KOLIN

A 10. ábra mutatja be egy 
foszfolipid molekula, a lecitin 
(foszfatidilkolin) szerkezetét, melyen 
látható, hogy a molekula 
rendelkezik egy hidrofil, poláros 
töltéssel bíró (foszfát:negatív, kolin: 
pozitív töltés) részlettel, ez a 
molekula ún. feji része, és egy 
hidrofób résszel, melyet a zsírsav 
molekulák szénláncai képeznek. 
A lecitin és a hasonló felépítésű 
más foszfolipid molekulák pl. a 
kefalin, inozitol trifoszfát stb. az 
eukariota sejtek membránjának 
fontos alkotórészei, melyek részt 
vesznek a foszfolipid kettős réteg 
kialakításában. A foszfoJipjdek 
három különböző ~ alakzalot' 
képezhetnek vizes közegben attól 
függően, hogy milyen a molekula 
alkotásában résztvevő zsírsavak 
telítettsége, a vizes közeg 
hőmérséklete" ionösszetétele.

E három szerkezeti forma a
- micella, melyben a hidrofób. belső részt a zsírsavak szénláncai 

eredményez i^
- Ijposzoma, mely nagyobb a micellánál, foszfolipid kettösréteoböl áll. 
gömbsze?kezeíiEiIEQÍZ£ vizes belsömsze van, és végül a

- foszfolipid kettős réfecum^lvhen két rétegben a foszfolipid molekulák 
hidrofób zs írsa y iá o c ai van dér Waals erőkkel összekapcsolódva 
rögzülnek a kettős réteg belseiében^mío a két felszínen a poláros 
részek a két küls£_felszínen hidrogén-kötésekkel kapcsolódnajpa_vízhez. 
A.sejtek membránrendszerének kialakulását a foszfolipidek ezen 
elrendeződésű kettős rétege biztosítja. (11. ábra).

Itt jegyezzük meg, hogy a liposzómák gömbszerkezete és mérete lehetővé 
teszi, hogy könnyen bekapcsolódjon a kialakult membránstruktúrába. 
Ennek nagy gyakorlati jelentősége van, ugyanis ez lehetőséget ad a 
liposzómák felhasználására a terápiában, és más területeken. 
Technikailag ugyanis megoldható, hogy a liposzómák gömbszerkezetébe 
különböző molekulákat pl. gyógyszereket zárjanak, így ezek a molekulák 
könnyen bejuttathatok a sejtbe, melyeket egyébként a sejtmembrán nem 
enged át, így nem juthanak a sejtbe.
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10. ábra A lecitin (foszfatidil kolin) 
felépítése

26



Micella

Kettős réteg

Liposzóma

________11. ábra A micella, a foszfolipid kettős réteg és a liposzóma szerkezete_______

| Szterofdok)
.Ifillfíg7fitps kér/iai struktúrájukat a szteránváz adja, J]iejyhez_

kapcsolódó különféle szubsztituensek nagy..szerkezeti és funkcionális
változatosságot adnak a szteroidok közé tartozó vegyüíetek számára" 
Fontosabb tipugpi a ^tá ró id  hormonok (mellékvesekéreg hormonok, nemi 
hormonok), epesavak, D vitamin, koleszterin (eukariota sejtek
memBránalkotója). A koleszterin (koleszterol) szabad állapotban, vagy_ 
zsírsavakkal alkotott'eszteréTTtormájában a sejtek, a szervezet állandó 
álkotóiaHelen van aTnembránok alkotásában, a különböző nagy biológiai 
aktivitású szteroid molekulák a különböző sejtekben belőle
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szintetizálódnak, .ezek prekurzoraként tekinthető. A szervezet koleszterin 
szintje (vérplazmakŐliszterlrTmelyben a koleszterin lipoproteinekhez 
kötötten szállítódik) működési állapotának, anyagcseréjének fontos 
mutatója. A szteránváz felépítését a koleszterin molekula szerkezeién 
keresztül mutatjuk be. A 12. ábrán az A,B,C,D jelzésű gyűrűk alkotják a 
szterán vázat.

CH,

CH2

CH

ch2 ,CH2

S . /  \  /
ch2 CH n CH
I A I B |
c h2 cX-oX•Q

X

4\/\

c h2 c h2

CH 
C | D

CH —

CH
I

-CH

2

2

12. ábra A. A szterán váz felépítése. B. A koleszterin molekula szerkezete
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Karotinoidok
Magas szénatomszámú, lipidoldószerekben oldódó_jyeavületek- 

jellegzetes konjuaélt kettős kötéseket tartalmaznak- sáraa-vörös színűek. 
.Teiíegzetes típusaikba"karotin. xantofil likopin. Fontos karotin származék 
az A vitamin, ..illetve a látóbíbor (rodopszin).

Szfinaolioidek
A szfingolipidek molekuláiéban glicerin helyett a szfingozin nevű 

aminnalkohol van [fiién, mely az észterképzésben vesz részt: E csoportba 
tartozik, a szfinnomielin íideorost mielin hüvelyében, sejtmembránokban! 
mely más szfingolipid molekulákhoz hasonlóan az idegszövetekben 
sejtmembránokban található.

Glikolipidek
A glikolipidek a foszfatidokhoz hasonlóan amfipatikus molekulák, 

melyekben a lipidkomponens mellett szénhidrát molekula van jelen.
A molekula poláros (faji) részét glükóz__vagy__galaktóz alkotja.
A gangliozidák a plazmamembrán lipidkomponenseiként a sejtfelszíni 
jelenségekben játszanak fontos szerepet.
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2.6. FEHÉRJÉK

A sejtek, a szervezet legnagyobb mennyiségben előforduló szerves 
anyagát a fehérjék (proteinek) képezik. A sejtek szárazanyag tartalmának 
mintegy 50%-át alkotják a fehérjék Biológiai funkciójuk igen széles körű, 
átfedi a sejtek, szövetek, az egész szervezet struktúrájának, funkciójának, 
szabályozásának minden területét. így a különböző szerkezetű fehérjék 
enzimfunkciójuk révén katalizálják a sejtben, a szervezetben zajló kémiai, 
biokémiai folyamatokat; ellátnak szerkezetet, vázat biztosító funkciókat; 
regulálják a membránokon keresztül zajló permeábilitást, felismernek más 
biomolekulákat és ezeket megkötni képesek; biztosítják a mozgási 
folyamatokat; szabályozzák a génfunkciót stb.

A fehérjék aminosav monomerekből felépülő molekulák, 
melyekben a bioelemek közül a szén, hidrogén, oxigén, nitrogén 
állandóan jelen van. A többi bioelem közül a kén található meg a 
legnagyobb mennyiségben. Ezen bioelemek átlagos megoszlása a 
fehérjékben: C 50-55%, H 6-8%, 0  20-24%, N 15-18%.

2.6.1. Aminosavak, peptidkötés
Az _ aminosavak kémiai értelemben karbonsavak amino- 

származékai, azaz aminokarbonsavak, melyeknek azonos alap
szerkezetük van. Egy központi C atomhoz (alfa helyzetű szénatom)
kapcsolódik eav amino csoporf (-NH2), egy karboxH.csoport(-C0 OH), egy
hidrogén atom és _ végül a szénatom negyedik vegyértékéhez egy 
különböző hosszúságú oldal lánc. ("R" csoport). Ezt a felépítést a 13. ábra 
mutatja be.

Az oldallánc különbözik minden 
aminosavban, ez adja az egyes 
aminosavak közti különbségeket, 
egyben biztosítja a fehérjék 
széleskörű biológiai funkcióinak 
lehetőségét. Az élő szervezetekben 
található aminosavak száma 150- 
200 közötti, azonban ebből 20 
aminosav vesz részt valamennyi élő 
szervezet fehérjéinek felépítésében 
a genetikai kód által meghatározott 
összetételben.

COOH

A h2n — c — h

I
R

coo-

B +H3N —  C —  H
I

R

13. ábra Az aminosavak felépítésének 
általános képlete, disszociálatlan /A ! és 

disszociált /ikerion/ állapotban /B/
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E 20 genetikailag meghatározott aminosav szerkezetét mutatja be 
a 14. ábra. Az aminosavakban közvetlenül egymás mellett varf 
ugyanazon a szénatomon a bázikus és savas funkciós csoport, ezért ún. 
belső só képzésére hajlamosak. A karboxil csoport disszociálva protont 
ad le, a bázikus aminocsoport protont vesz fel, ennek következtében 
ionizált karboxil csoport (negatív töltés) és protonált aminocsoport 
képződik (pozitív töltés). Az ilyen ionokat dipoláros ionoknak, vagy 
ikerionoknak nevezzük. Azt a pH értéket, amelyen az aminosav mindkét 
disszociációra képes csoportja ionizált (-COO' és -NH*3) állapotban van, 
azaz ikerion képződik izoelektromos pontnak nevezzük. Ennek "érteke 
az aminosav karboxil- és aminocsoportjainak számától függ.
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SAVAS BÁZISO S
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h 2 I
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14. ábra A genetikailag meghatározott aminosavak szerkezete.
Az ember számára eszenciális aminosavakat aláhúzással megjelöltük.

32



Vizes oldatokban azonban az aminosavak disszociációja nemcsak 
ikerionok képződéséhez vezet, hanem az oldat kémhatásától, pH-jától 
függően savas vagy bázikus tulajdonságot mutathatnak. Ha a közeg pH- 
ja savas irányba tolódik_ el, tehát nő a hidrogén^ ion koncentráció a 
protonáiFkatiön alak jelenik meg. Ha a hidrogén ionok száma csökken, ez 
az eset az anion ajak kialakulását eredményezi, deprotonált alakzat jön 
létre (15. ábra)

COOH -H+ COO' -hf COO'

C H *
I

--------- >
+H3N — C —  H <-----

I
— > +H2N —  C —  H

I
R +H+

I
R +H+

I
R

KATION IKERION ANION
(protonált) (izoelektromos pont) (deprotonált)

15. ábra Aminosavak ikerion, kation és anion állapotban.

Az aminosavakból felépülő fehérjék a fenti elveken alapulóan 
szintén töltéssel rendelkező makromolekulák, melyek töltése a 
molekulában lévő karboxil és amino csoportoktól függ. A fehérjék pH-tól 
függő ionizációját a következő 16. ábra vázlata mutatja be.

Savas közegben a 
fehérjék pozitív 
töltésűek

Izoelektromos Bázikus közegben
ponton a töltés zéró a fehérjék negatív
‘ (azonos mennyiségű töltésűek 
pozitív és 
negatív töltés)

16. ábra A fehérjék töltésének változása a környezet kémhatásának függvényében.
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A fehérjék így kialakuló töltése adja az egyik lehetőséget 
szétválasztásukra, analízisükre.

Az aminosavakban a karboxil és az amino-gyökök száma nem 
mindig azonos. Azon aminosavakban, ahol a karboxil-gyök van nagyobb 
számban a savas Jelleg domináj, ezek a savas jellegű aminosavak 
(pl. aszparginsav, glutaminsav). Az amino-gyök dominanciája esetén az 
aminosav bázikusjellegű (pl. lizin, arginin). Megkülönböztetünk továbbá 
neutrális poláros oldallánccal rendelkező (szerin, tirozin stb.) és neutrális 
apoláros oldalláncú aminosavakat (pl. alanin, glicin, metionin). 
Az előzőekben bemutatott 20 aminosav szerkezet-ábra feltünteti a fenti 
csoportosítási elveket is.

Az aminosav monomerekből fehérje molekula oly módon jön létre, 
hogy az egyik aminosav molekula karboxil csoportja a másik aminosav 
molekula aminocsoportjával kapcsolódik kondenzációs reakcióban 
(vízkilépés) és kovalens jellegű peptidkötés jön létre. A peptidkötés 
egyszerűsítve a következő formulával írható le:-CO-NH-. A peptidkötés 
kialakulását a 17. ábra mutatja be.
Az így keletkező molekula megtartja amfoter jellegét, reakcióképességét, 
miután egyik oldalán mindig egy savas (karboxil-gyök), a másik oldalán 
egy bázikus csoport (amino-gyök) helyezkedik el. Ez egyben a további 
amonosavakkal létrehozható újabb peptidkötés kialakítására ad
lehetőséget. Két aminosav peptidkötéssel történt kapcsolódása 
dipeptidet, háromé tripeptidet, négyé tetrapeptidet stb. eredményez.
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I I I i I
HO —  C —  C -t-N  — C + - C - N  —
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O H f 0  I O H!_ I
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17. ábra Peptidkötés kialakulása két aminosav között.
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A 30 aminosavat tartalmazó peptidláncot oligopeptidnek (vagy 
egyszerűen peptidnek) nevezzük, az e fölötti számú aminosavból felépülő 
láncot általában polipeptidnek nevezzük. A fehérjéket polipeptidek 
alkotják, melyekben az aminosavak száma több száz vagy ezer lehet, így 
a fehérjék nagy molekulatömegíTmakromoJekülák.
A láncszerű szerkezettel bíró peptidekben, polipeptidekben a peptidlánc 
két végén, két terminálisán (terminális: véghelyzetben lévő), olyan 
aminosavak találhatók, melyek közül az egyik szabad amino, a másik 
szabad karboxil csoportot tartalmaz. Az előbbi, ahol az amino^csoport 
(-NH2) van jelen a N-terminális, az utóbbi, ahol a karboxil csoport 
(-COOH) található a C-termiháíis vége a molekulának. Fontos tény, hogy 
a fehérjék szerkezete igen változatos, faj és sejt-specifikusak. 
Az oldalláncok a 20 aminosavban különböző kémiai sajátságúak és a 
különböző aminosav molekulák sorrendiségének változatossága igen 
nagy (pl. 10 különböző aminosavból álló peptidnek több mint 3 millió 
változata lehetséges). Az aminosav molekulák közötti peptidkötés 
kialakulása a fehérjeszintézis (transzláció) során történik, melynek 
eredménye az oligo- és polipeptidek, illetve a fehérjemolekulák 
képződése a sejtben.

A szervezet valamennyi sejtje elsődlegesen az aminosavakat a 
táplálékkal felvett fehérjék lebontásából nyeri. A fehérjéket felépítő 
aminosavaknak csak egy részét szükséges külső forrásból, a táplálkozás 
során felvenni, ezeket az aminosavakat eszenciális aminosavaknak 
nevezzük. Más aminosavak a szervezetben szintetizálódnak különböző 
anyagcserefolyamatok eredményeként. Ezek a nem eszenciális 
aminosavak. A különböző heterotrof szervezetek aminosav igényük 
szempontjából különböznek. Az ember számára szükséges eszenciális 
aminosavak a következők: lizin, triptofán, fenilalanin, metionin, treonin, 
legein, izoleucin valin Táplálékainkban általában az állati eredetű 
fehérjék elegendő mennyiségben és arányban tartalmazzák az 
eszenciális aminosavakat, ezért ezeket komplett fehérjéknek nevezzük. 
A növényi eredetű fehérjék jelentős része egyes aminosavakat a 
szervezet számára,a szükségesnél kisebb mennyiségben tartalmaz. 
E kérdés további taglalása a táplálkozás-biológia területéhez tartozik, 
amelyekkel további tanulmányaik során találkoznak.

Az aminosavaknak a fehérjék felépítésében játszott építőkő 
szerepén kívül további szerepük is van a szervezet működésében, 
így különböző funkciójú anyagok prekurzoraiként szolgálnak (hormonok, 
purinok, pirimidinek, koenzimek, nukleotidok stb.), továbbá a szervezet 
igényei szerint energiaforrásként is szerepelhetnek.

35



2.6.2. A fehérjék szerkezete

A fehérjék specifikus tulajdonságainak kialakulása a fehérjék 
különleges szerkezeti rendszerével függ össze. E rendszerben 
megkülönböztetünk elsődleges (primer), másodlagos (szekunder), 
harmadlagos (tercier) és negyedleges (kvaterner) szerkezeti formákat.

A fehérjék elsődleges primőr szerkezetén a peptid .„kötéssel 
egymáshoz kapcsolódó aminosavak sorrendjét, szekvenciáját értjük. 
A primer szerkezetet az adott fehérjét kódoló DNS szakasz, az adott gén 
határozza meg. Ez a szerkezet határozza meg a fehérje magasabb szintű 
térszerkezetét, konformációját, azaz másodlagos, harmadlagos és 
negyedleges szerkezetét (18. ábra).

H2N

Rt H !

C — N

O
T a2

r2

N - term. t r

r
111 H

i c - -N
i II
i O

r4

A4 — COOH

t

C - term.

18. ábra A fehérjék primer szerkezetének vázlata.
Aj... A4 - a láncban résztvevő aminosav; Rí... R4 - oldalláncok; t  - peptidkötések

A másodlagos (szekunder) szerkezetet a polipeptid lánc 
periodikus, ismétlődő rendezettsége, az egyes szakaszok térbeli 
szerkezete, konformációja adja. A ..másodlagos szerkezetet a 
peptidkötések karbonil (=CO) és amino (-NH) csoportjai között létrejövő 
hidrogén kötések stabilizálják. A szerkezet annál stabilabb, minél több 
hidrogén kötés kialakulására van lehetőség. A fehérjék szerkezet- 
vizsgálati módszerei szerint két kitüntetett ismétlődést mutató másodlagos 
szerkezet figyelhető meg: a csavarmenetes, helikális és a redőzött lemez 
szerkezet. A fehérjékben a leggyakrabban kialakuló helikális szerkezet a 
jobbra csavarodó alfa-helix, amelyben egy csavarmenetet 3,6 aminosav 
adjTienetmaaassáa 0,5 nm, az egyes aminosavak 0,15 nm távolságban 
vannak. A hidrogénkötések az egymás fölé kerülő aminosavak =CO és 
=NH csoportjai között alakulnak ki és a helix felületén, a tengellyel 
párhuzamosan helyezkednek el. Az oldalláncok a helix tengelyére 
merőlegesen kifelé mutatnak. Alfa helix szerkezetet találunk a fibrilláris és 
globuláris fehérjékben egyaránt,

A redőzött szerkezetet béta redőzött lemez szerkezetnek 
nevezzük, melyben a peptidlánc erősen megnyúlt, az egymást követő 
aminosavak távolsága a peptidkötések tengelye mentén 0,35 nm. 
A szerkezetet stabilizáló hidrogén-hidak az egymás mellé fekvő 
peptidláncok között alakulnak ki. Kialakulhat oly módon is, hogy egyetlen
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peptidlánc visszahajlásával jön létre a redőzött lemez. Ez a szerkezet 
főleg mechanikai szilárdságot adó fehérjékben alakul ki aránylag nagyobb 
mennyiségben (béta-karotin, kollagén). A globuláris fehérjékben csak 
rövid peptidszakaszok mutatnak ilyen szerkezetet.

A most vázolt másodlagos térbeli szerkezet csak megfelelő 
minőségű aminosavak jelenléte, pH viszonyok mellett jöhet létre. Egyes 
aminosavak (glutaminsav, alanin, leucin) elősegítik az alfa helix 
kialakulását, míg mások (metionin, valin, izoleucin) inkább a béta redős 
szerkezetl<rálakkulásának kedveznek. Más aminosavak (prolin, glicin) 
aszparginsav) nem kedveznek a fenti periodikus jellegű másodlagos 
szerkezet kialakulásának. (19. ábra)

A periodikus szerkezetet nem-adó aminosavak adják a lehetőséget 
a ^fehérjék harmadlagos szerkezetének, tercier struktúrájának 
kialakulásához,^ ugyanis az ilyen ‘¥minö7sayaknak megfeIeIő helyekén a 
rendezett szakaszokat rendezetlen szakaszok váltják fel. Az ilyen 
rendezetlen szakaszok a polipeptidlánc összegombolyodását, 
felcsavarodását teszik lehetővé: a rendezett alfa helikális és béta redőzött 
lemez szerkezetű szakaszok közé ékelődően rendezetlen szakaszok 
mintegy összegubancolódva globuláris térszerkezetet alakítanak ki (lásd 
később 21. ábra)

A B

19. ábra A fehérjék másodlagos szerkezete.
A - alfa helikális szerkezet; B - béta redőzött lemez-szerkezet.
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A polipeptid lánc felcsavarodásával az jár együtt, hogy az 
aminosav sorrendben, szekvenciában egymástól távol elhelyezkedő 
aminosavak térben egymáshoz közel kerülnek, közöttük is kémiai kötések 
alakulnak ki. E kötések lehetnek:
- Hidrogén kötések, melyek a fehérjemolekula konformációját a 
legjelentősebb mértékben határozzák meg. Ez esetben az oldalláncok 
között fellépő hidrogén kötésről beszélünk, mert a másodlagos 
szerkezetet stabilizáló hidrogén kötéseket a peptidláncban már 
feltételezzük.
- Ionos kötések, melyek a töltéssel rendelkező oldalláncok között jönnek 
létre. Az így megjelenő poláros oldalláncoknak tulajdonítható a fehérjét 
körülvevő vízburok kialakulása.
- A hidrofób kölcsönhatások, melyek az apoláros oldalláncok között 
alakulnak ki. Minthogy az apoláros oldalláncok vízben nem oldódnak, 
ezek a csoportok globuláris fehérjékben a mole.kula__helsejében 
helyezkednek el. Bár az apoláros csoportok között fellépő kölcsönhatás 
kis energiájú, az ilyen csoportok nagy száma miatt a van dér Waals erők 
jelentős szerepet játszhatnak a fehérje molekula szerkezetének 
fenntartásában
- Diszulfid kötések, melyek a kéntartalmú aminosavak -SH csoportjai 
köz'tt jönnek létre oxidációjuk következtében. E kötés kovalens kötés, 
mely a diszulfid kötésekkel rendelkező molekularészleteknek nagy 
stabilitást ad. Egyes fehérjék viszonylag nagy stabilitását a bennük lévő 
diszulfid kötések biztosítják.

A harmadlagos szerkezet kialakulása teszi lehetővé a fehérje 
molekulák funkció szempontjából kitüntetett kémiai struktúráinak 
megjelenését. Ilyenek pl. az enzimekben az aktív centrum, vagy az 
Immunglobulin molekulák antigén-kötőhelyei.

A fehérjék harmadlagos szerkezete, összehajtogatódása azt is 
eredményezi, hogy a molekulán felszíni és molekulán belüli részek 
jelennek meg. Ezt a folyamatot a fehérje molekula poláros (hidrofil) és 
apoláros^ (hidrofób) részletei szabják meg. A molekula belsejében a 
hidrofób (apoláros) kölcsönhatások érvényesülnek, a felszínen 
helyezkednek el a hidrofil (poláros) tulajdonsággal rendelkező molekula 
részletek. Ennek elsődleges oka valószínűen az, hogy az élő szervezet 
anyagai vizes közegben funkcionálnak. Ismeretesek olyan fehérjék is, 
melyek felületén vannak nagyobb mennyiségben az apoláros molekula 
részletek. Az ilyen felépítésű molekulák könnyen kapcsolatba lépnek a 
lipid molekulák apoláros részleteivel. A fehérjék háromdimenziós 
térszerkezetét, konformációját stabilizáló kötéseket a 20. ábra foglalja 
össze. Ezek a kötések az aminosavakból kinyúló oldalláncok között 
alakulnak ki elsősorban.
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1 2 3 4

20. ábra A fehérjék térszerkezetét (konformációját) stabilizáló kötések: 1. ionos kötés; 
2. van dér Waals kötés (hidrofób kölcsönhatások); 3. hidrogén kötés;

4. diszulfid kötés (kovalens).

Számos nagy biológiai fontosságú fehérjét nem egyetlen 
poIipe(Dtidláne alkot, hanem több poíipeptidlánc képez egy funkcionáló 
molekulát, oligomert (pl. RNS, DNS polimeráz stb.)

Az ilyen fehérjemolekulában jelen lévő polipeptidláncokat 
alegységeknek (monomereknek) nevezzük. A fehérjék alegységekből való 
felépítettségét nevezzük negyedleges (kvaterner) szerkezetnek. 
A negyedleges szerkezettel rendelkező fehérjék alegységei primér 
szerkezetükben azonosak is és eltérőek is lehetnek, számuk arányuk az 
egyes fehérjékre jellemző. A negyedleges szerkezetet alkotó 
alegységeket nem kovalens kémiai erők tartják össze, az alegységek 
kapcsolódó feIülete[komplementerek, szerkezeti, töltésbeli tulajdonságai 
egymást kiegészítik, "felismerik" egymást. A következő táblázat néhány 
negyedleges szerkezettel rendelkező fehérje jellemzőit mutatja be.

fehérjék molekula tömeg alegységek száma

Inzulin 11 466 2
Alfa amiláz 50 000 2
Hemoglobin 64 500 4
Citokrom b2 235 000 4
Apoferritin 460 000 24
Poliomielitisz vírus 5 500 000 130
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A B
21. ábra A fehérjék harmadlagos és negyedleges struktúrája. A. A globin molekula 
harmadlagos szerkezete; B. A hemoglobin negyedleges szerkezete, melyet négy 

harmadlagos struktúrájú globin molekula épít fel: 2 alfa lánc - két béta lánc.
1. Oxigén kötőhely (hem molekula); 2. A globin molekula alfa helikális szerkezete;

3. Alfa lánc; 4. Béta lánc.

Az igen változatos felépítésű fehérjékre együttesen jellemző, hogy 
igen érzékenyek a környezet változásaira. Hőmérséklet emelkedés 
(főzés), a környezet pH-jának változása, denaturáló hatású anyagok 
jelenléte, bizonyos ionok kötődése a fehérjékhez olyan eredménnyel 
járhatnak, hogy a .fehérjék térszerkezete (szekunder, tercier, kvaterner 
struktúrák) megváltozik, felbomlik. A- szerkezet ilyen változása biológiai 
tulajdonságaik megváltozásával vagy elvesztésével jár és reverzibilis 
vagy irreverzibilis denaturációt eredményezhet. Ez a tény nem azt jelenti, 
hogy sztatikus állandóságot kell feltételezni minden fehérje esetében. 
A fehérjék térszerkezete, a polipeptidláncok konformációja a fehérjék 
nagy részében nem állandó, hanem több lehetséges helyzet között 
fluktuál. Külső hatások (pH, egyes csoportok kötődése stb.) a különböző 
konformációs állapotok közötti egyensúlyt az egyik vagy másik irányba

je lű i r ^ J l , / ul%Iu  ír 
-íe/ru- ■bíU-Ue-ríjCijr4cl#*Ji-'
tiwzsjtAé't*-

tolja el.
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2.6.3. A FEHÉRJÉK CSOPORTOSÍTÁSA

Az igen nagy szerkezeti és funkcióbeli változatosságot mutató 
fehérjék csoportosítására számos lehetőség kínálkozik. Az alábbi 
csoportosítások kémiai összetétel és biológiai funkció alapján készültek a 
teljesség igénye nélkül.

Egyszerű fehérjék
Az egyszerű fehérjékben a polipeptidlánc komponensein kívül más 
alkotórész nincs.

Albuminok Az albuminok vízben és híg sóoldatokban oldódnak.
Ilyenek: vérplazma albumin..tojásfehérje albumin, laktalbumin stb.
Globulinok Csak híg sóoldatokban oldódnak. Ide sorolhatók a vérplazma 
globulinjai, izomfehérjék egy része, növényi magvak fehérjéi stb.
Vázfehérjék (szkleroproteinek) Nagy szerkezeti stabilitással rendelkező 
febfirjék, a szokásos oldószerekben oldhatatlanok, enzimatikus bontásnak 
igen ellenállóak, savval hjdroJLzál hatók. Típusai a kollagén 
(kötőszövetben, sejtközötti állományban stb.), keratin (szaruképletekben, 
citoszkeleton stb.), elasztin (rugalmas kötőszövet stb.).
Hisztonok A hisztonok bázikus aminosavakat tartalmaznak nagy 
mennyiségben, így az egész molekula bázikus karakterű. A sejtmag 
kromatin állomány, a különböző hiszton típusokat nukleoproteid 
kompexben tartalmazza. A kromatin szerkezetének kialakulásában és a 
génregulációban alapvető jelentőségűek.
Nem hiszton fehérjék (nonhisztonok) Savas jellegű aminosavak 
dominálnak a nonhisztonok molekuláiban, így ezek "savanyú" fehérjék. 
Szerepük az eukariota sejtek génregulációjában alapvető.

Összetett fehérjék
Az összetett fehérjékben az aminosavakon kívül egyéb kémiai anyagok is 
találhatók. ~ ~  ,

Glikoproteinek A glikoproteinek prosztetikus csoportja szénhidrát, 
mono-, oligo- poliszaharid, vagy ezek származéka formájában. így ez az 
összetett fehérjecsoport igen változatos összetételű és funkciójú 
fehérjéket tartalmaz. Gyakorlatilag valamennyi sejttípus tartalmaz 
glikoprotein molekulákat változó mennyiségben. Kiemelkedő jelentőségük 
van a □likoproteineT<nék~ a receptorfehérjék, egyes membránfehériék 
felépítésében, amelyek a sejtek közötti, illetve a hormonális kapcsolat 
fenntartásában a saját anyagok felismerését teszik lehetővé. A különböző 
szövetek sejtjei által termelt és szekretált "exportfehérjék" szintén 
glikoproteinek (pl. vércsoport anyagok, mucinozus anyagok a 
nyálkahártyák felszínén, immunglobulinok stb.).
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Lipoproteinek A lipoproteinekben a fehérjéhez különböző összetételű és 
mennyiségű lipid természetű anyagok kapcsolódnak. Jelen vannak az 
eukariota sejt membránjaiban, a vérszérum 11poproteinjeiben (ezek a 
transzport lipoproteinek, melyek a vér útján a különböző szövetek között a 
lipidek szállításában vesznek részt), stb.
Nukleoproteinek A nukleoproteinekben a nukleinsav molekulák 
(DNS,RNS) inos kötéssel kapcsolódnak, így dezoxiribonukleoprotein vagy 
ribonukleoprotein (DNP, RNP) képződik. E komplexekben nagyrészt 
hiszton és nem hiszton típusú .molekulák jelentik a fehérje komponenst. 
A D N P lT sejtmagban (kromatin, kromoszómák), az RNP a sejtmagban 
(nukleolusz, nükléóplazma) és a citoplazmában található JriBőszorna, 
mRNP).
Foszfoproteinek E csoportba a foszfort (foszfátot) kovalens kötésben 
tartáímazó fehérjék tartoznak. Ide sorolhatók a tej kazeinje, a tojás-sárgája 
f̂ehérjéinek egy része, egyes enzimek (pl. pepszin).
Metalloproteinek A metalloproteinben a prosztetikus csoportként 
fématomot találunk fehérjéhez kötve. Ilyenek a nyomelemekeLszállító 
fehérjék, fémtartalmú enzimek: alkoholdehidrogenáz, mely cinket, amilázt, 
mely kalciumot, citokrom oxidáz, mely rezet tartalmaz stb. 
Kromoproteinek A kromoproteinekben a prosztetikus csoport szines 
szerves vegyüjet. Ide sorolható a hemoglobin, mioglobin, citokromok, 
klorofill, karotinszármazékot tartalmazó kromoproteinek pl. látóbíbor.
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A fehérjék csoportosítása biológiai funkciójuk alapján

Típus és példák Előfordulás és funkció

Enzimek
Tripszin vékonybél, fehérjéket, peptideket hidrolizál
Citokrom C elektrontranszport
RNS polimeráz RNS szintézis
Amiláz keményítő bontás

T ranszportfehérjék
Hemoglobin 0 2 szállítás gerincesek vérében
Mioglobin 0 2 szállítás izomban
Cöruloplazmin réz szállítás vérben
Szérumalbumin transzport (zsírsav) a vérben
Béta-1-lipoprotein lipidszállítás a vérben
Transzferrin vas szállítás a vérben

Kontraktilis fehérjék
Aktin izomrost, citoszkeleton, kontrakció
Miozin izomrost, vastag filamentum

Hormonok
Inzulin glükóz anyagcsere szabályozás
ACTH kortikoszteroid szintézis, szabályozás
Növekedési hormon STH csontok növekedésének serkentése

Struktúrfehérjék
Kollagén kötőszöveti elemek
Elasztin rugalmas kötőszöveti fehérje
Mukoproteinek nyálkás váladékok, izületi folyadék
Keratin bőr, szőr, köröm fehérje

Védőfehérjék
Ellenanyagok (antitestek) idegen anyagokkal (antigén) komplex 

képzés
Fibrinoqén fibrin előanyaq (véralvadás)
Trombin véralvadás

Tárolófehérjék
Kazein tej fehérjéje
Ovalbumin tojásfehérje
Gliadin búzamag fehérjéje
Zein kukoricamag fehérjéje

Toxinok
_Chlostridium botulinum bakterális ételmérgezést okoz
.Kígyómérgek foszfoglicerideket hidrolizáló enzimek
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2.7. NUKLEINSAVAK
ŐW'uP **~Y\

A nukleinsavak, a dezoxiribonukleinsav (DNS) és a 
ribonukleinsav (RNS) polinukleotid típusú molekulák, melyek a sejt, a 
szervezet genetikai információjának tárolását, továbbítását és ennek 
megvalósítását végző molekulák. Minden élő szervezet tartalmaz 
dezoxiribóz-nukleinsavakat és ribonukleinsavat, a vírusok tartalmaznak 
csak DNS-t (DNS vírus), illetve csak RNS-t (RNS vírus). A DNS a 
genetikai információ fő tárolója. Ez az információ átíródik a mRNS 
rnolekuFákba ez alranszkripció, melyekben a nukleotid sorrend jelenti a 
kódot a specifikus aminosav szekvenciák számára. E kód alapján 
szintetizálódnak a fehérjék a fehérjeszintézis, a transzláció során. A sejtek 
működésében nélkülözhetetlen további RNS molekulák is (rRNS, tRNS, 
snRNS) a DNS transzkripciója folyamatában képződnek (lásd később). 
A DNS által meghatározott folyamatok végeredményként jönnek létre a 
sejt szerkezetét, működését biztosító feltételek az alábbi vázlat szerint.

DNS -> RNS

Fehérje Sejtstruktúra
fehérjéi

szintézis Szabályozó
fehérjék

Sejtfunkciók

Ez a vázlat egyben összefoglalja a genetikai információ áramlásának 
irányát (DNS -> RN S-> Fehérje), mely a molekuláris biológia centrális
dogmájaként  ismeretes. Az újabb eredmények alapján a dogma
kiegészült. Ismeretessé vált, hogy az FiNS vírusok egyes típusai 
tartalmaznak olyan enzimet, mely a megfertőzött gazdasejtben RNS 
genetikai anyagukról képesek DNS-t szintetizálni. Ez az enzim a xeyerz 
transzkriptát) ("megfordított transzkripció'-t végző enzim). A genetikai 
információ áramlás útjai így kibővültek az alábbiak szerint

DNS RNS -----> FEHÉRJE

Eukariota sejtekben a DNS a sejtmagban található kromatin 
állomány formájában, továbbá a citoplazma organellumai közül az állati 
sejtek mitokondriumai, a növényi sejtek mitokőndriumai és kloroplasztiszai 
tartalmaznak DNS-t  ÁzT RNS jelen van mind a sejtmagban mind^ a 
citoplazmában, a citoplazma organellumai közül részben organellumban 
(mitokondrium, kloroplasztisz, riboszómák, granuláris endoplazmatikus 
retikulum) részben a citoszolban organellumokon kívül.



A DNS-re és az RNS-re vonatkozó legfontosabb alapadatokat az 
alábbi táblázat foglalja össze.

| DNS RNS

lokalizáció sejtmag, mitokondrium, sejtmag,
kloroplasztisz citoplazma

pirimidin bázisok citozin, timin citozin, uracil

purin bázisok adenin, guanin adenin, guanin

pentóz dezoxiribóz ribóz

hidrolizáló enzim DNáz RNáz

funkció genetikai információ fehérjeszintézis
tárolás

3 H-prekurzor 3H- timidin 3H- uridin

A nukleinsavak összetételét teljes hidrolízisüket követően határozták meg. 
Az enzimatikus vagy savas hidrolízis eredményei szerint a 
nukleinsavakban N-tartalmú szerves bázisok, cukor-pentóz típusú cukrok 
és foszforsav molekulák szabadultak fel. Mindkét nukleinsav
hidrolízisekor azonos módon szabadul fel foszforsav a molekulákban lévő 
foszfát csoportok következtében, míg a cukor és báziskomponensek 
összetételében részben különböznek az alábbiak szerint:
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A purin bázisok 4 nitrogén és 5 szénatomot tartalmazó gyűrűs 
vázzal (heterociklusos)_ rendelkező molekulák. Ezzel a szerkezettel 
rendelkezik az adenin és a guanin

A pirimidin bázisok ^szénatomot és 2 nitrogén atomot tartalmazó 
(heterociklusos) molekulák. Ez a kémiai szerkezet van a ti min, citozin és 
uracil bázisokban. A purin és pirimidin bázisok szerkezetét a 22. /AJ ábra 
mutatja be.

A nukleinsavak cukorkomponensei a pentózok: ribóz_és
dezoxiribóz, melyek szerkezete a 22. /B/ábra-n tanulmányozható.

A B
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22. ábra A nukleinsavak bázis / A / é s  cukor komponensei /  B /; A ribóz és dezoxiribóz 
__________ szerkezeti képletében feltüntettük a szénatomok számozását.
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A fenti nukleinsav komponensek a nukleinsav molekulában 
nukleotid monomerek formájában vannak jelen, melyek láncszerűen 
kapcsolódva alakítják ki a polimer nukféínsav .molekulákat, így jön létre a 
polinukleotid szerkezet. Egy nukleotid bázis, cukor és foszforsav 
összetételű, cukor és báziskomponensek a nukleotidon belül képezik a 
nukleozidokat A nukleozid.. egységekhez a foszfát csoport észter 
kötéssel kapcsolódik. így a nukleinsavakat felépítő nukleotidok nukleozid- 
monofoszfátok. Erősen egyszerűsített formában tehát egy nukleotid 
molekula felépítése a következő:

BÁZIS-------CUKOR ------------  FOSZFÁT

NUKLEOZID

NUKLEOTID

A purin bázisokat tartalmazó nukleozidmonofoszfátok megnevezése: 
adenozin-monofoszfát, guanozin-monofoszfát, míg a pirimidin bázisok 
nukleozid monofoszfátjai: a citidin-monofoszfát, timidin-monofoszfát és 
.yrMn__monofoszfát. A nukleotid monomerek, más megnevezéssel a 
mononukleotidok azonban tartalmazhatnak a sejtben további foszfát 
csoportokat is. Az így megjelenő két foszfát csoportot tartalmazó nukleotid 
a nukleotid-difoszfát, míg a három foszfátot tartalmazó a nukleozid- 
trifoszfát molekula. A nukleinsavak szintézise során a sejt a nukleozid- 
trifoszfátokat használja fel (lásd később).

A nukleotidok a sejtben savas jellegűek, mely a nukleotidokban 
jelenlévő foszfát csoportok disszociációja következtében jön létre. 
A disszociáció során a foszfát csoportról egy hidrogén ion (proton) 
felszabadul, így a foszfát csoport negatív töltéssel rendelkezik a 
nukleotidban. E tény magyarázza azt, hogy a DNS és RNS molekula 
negatív töltéssel rendelkezik (lásd később).

H A x h -tu  ,!U & i y
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2.7.1. A DNS szerkezete

A DNS a Watson-Crick modell szerint két jobbmenetes spjfális 
szerkezetű polinukleotid láncból áll, melyben a két egymással kapcsolódó 
spirál azonos tengely körül felcsavarodva kettős...spirált helixet képez 
(23. ábra). A DNS igen nagy méretű makromolekula, mérete 
szervezetenként változik. A molekula fajlagossága igen hagy, mely a 
benne lévő nukleotidok összetételéből és sorrendjéből adódik.
A tájékozódás segítésére: az Escherichia coli cirkuláris DNS
molekulájában 4,7 x 106 bázispárt találunk, melynek hossza mintegy 
1,4 mm egy emberi sejt DNS készlete 3^iH9 bázispár, melynek hossza 
kb. I J u l  A DNS molekulasúlya milliós nagyságrendű (1-100 millió 
dalion).

i \

3.4 nm

v

23. ábra A DNS kettős helixének vázlatos ábrázolása.
P: foszfodiészter kötés a dezoxiribóz molekulák között; S: dezoxiribóz molekula; 
_________ A=T adenin-timin bázispár; G=C guanin-citozin bázispár.
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A DNS minden egyes monomerje, a nukleotid, egy molekula 
foszforsavat, egy molekula dezoxiribózt és egy molekula purin vagy 
pirimidin bázist tartalmaz. A purin bázisok: adenin, guanin míg a pirimidin 
bázisok: citozin. timin. A purin és pirimidin bázisok heterociklikus vázakat 
tartalmaznak, szerkezetüket a 22. ábra mutatja be.

A nukleotidokat egy-egy láncban a 
foszforsav kapcsolja össze 
egymással úgy, hogy két egymás 
után következő nukleotidhoz tartozó 
dezoxiribózt egy foszfodiészter 
kötés kapcsolja ..össze. E kötések 
az egyik nukleotid dezoxiribózának 
3' szénatomját kapcsolják össze a 
következő nukleotid dezoxi
ribózának 5' szénatomjával.
A foszfodiészter kötések kép
ződését a 24. ábra mutatja be, 
melyen a kötésben résztvevő 3’,5' 
szénatomokat feltüntettük a
dezoxiribóz molekulákat jelző 
vázlatos szerkezetei képletben.
Az ábrán a kialakult észter
kötéseket nyilak jelzik (a 
dezoxiribóz szénatomjainak számo
zását a 22. ábrán demonstráljuk).
A foszfodiészter kötéshez a 
foszforsav három savcsoportiából 
kettő felhasz-nálódjk, a megmaradt
savas csoport képessé_teszi a
molekulát, hogy ionos kötés útján 
kapcsolatba lépjen bázikus 
fehérjékkel (hisztonokkal). Ez a 
tulajdonság, tehát negatív töltése 
okozza továbbá a nukleinsavak erős 
bazofíliáját, azaz azt a 
tulajdonságát, hogy bázikus
festékekkel könnyen megfesthetők.

A két polinukleotid láncot a purin-pirimidin. bázisok között kialakuló 
hidrogén kötések tartják össze. Az egyik lánc adeninje a másik lánc 
timinjével kapcsolódik össze két hidrogén kötéssel. A^guanin és citozin 
között három hidrogén kötés biztosítja a kapcsolódást. A "fenti 
báziskapcsolódás specifikus, melynek oka, hogy az egymással szemben 
lévő dezoxiribóz molekulák közötti távolság miatt, mely 1,1 nm, csak 
purin-pirimidin bázis tud bázispárt alkotni. A bázisok ily módon történő

'0 -P = 0
0

24. ábra A foszfodiészter kötések a DNS 
egyik polinukleotid láncában.

-> A kötések helye.
_ Részletes magyarázat a szövegben.___
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kapcsolódását komplementer báziskapcsolódásnak nevezzük 
(kiegészítő báziskapcsolódás. 25. ábra).

H

25. ábra Komplementer bázispárok kapcsolódása hidrogén kötésekkel a DNS kettős
láncában.

Ennek következtében a különböző szervezetekből származó DNS- 
ekben az adenin-timin, guanin-citozin aránya mindig azonos. Különböző 
szervezetekből származó DNS molekulákban A+T és G+C bázispárok 
aránya különböző, az A+T/G+C hányados értéke jellemző egy adott 
szervezet DNS-ére. Például Escherichia coli-ban ez a hányados 0,93; 
embernél 1,52.

A polinukleotid láncok fontos 
jellemzője, hogy a láncok ellentétes 
polaritásúak, vagyis a két 
komplementer láncban a 
foszfodiészter kötések iránya 
ellentétes. így a DNS molekula 
antiparalel láncokból épül fel: 
az egyik láncban a cukor foszfát váz 
3' -» 5' irányú, a másikban 5' -» 3'. 
(26. ábra). A DNS jellegzetes 
fizikai-kémiai tulajdonsága, hogy a 
két polinukleotid lánca között lévő 
hidrogén kötések hő hatására 
felhasadnak kísérleti körülmények 
között és két különálló lánc jön létre. 
A jelenség a hődenaturálás. Ha a 
különálló láncokat tartalmazó 
oldatot lassan hűtik, elérhető, hogy 
a két lánc ismét az eredeti kettős 
láncú DNS struktúrát vegye fel és 
az eredeti DNS struktúra jöjjön létre.



Ilyenkor a DNS renaturálása történik. A renaturálást a 
komplementer bázispárok újbóli kialakulása teszi lehetővé. Az ilyen
kísérleti úton történő __komplementer bázisok__kapcsolódását
hibridizációnak nevezzük. (A módszert a molekuláris biológia gyakran 
alkalmazza nemcsak DNS-DNS, hanem DNS-RNS hibridek kialakítására 
is.)
A módszer igen jelentős az RNS molekulák karakterizálására, mert az 
RNS molekula csak a neki megfelelő DNS molekulával hibrjdizál, amelyről 
átíródott. A denaturáció mindig együtt jár a 260nm-nél mért fényelnyelés 
növekedésével, a jelenség a hiperkromocitás. (A 260 nm a 
nukleinsavakra jellemző abszorpciós maximum, melyért a bázisokban lévő 
kettős kötések felelősek.)

Tekintettel arra, hogy a polinukleotid láncok szétválása ilyen 
kísérleti körülmények között a hidrogén kötések számától függ, azoknak a 
DNS molekuláknak a szétválasztásához, hődenaturációjához, melyekben 
a G-C bázispár nagyobb számban fordul elől, magasabb hőmérséklet 
szükséges. Ez a hőmérsékleti adat fontos fizikai-kémiai jellemzője egy 
adott DNS molekulának.

A DNS a sejtben bázikus fehérjékkel, hisztonokkal és nem hiszton 
fehérjékkel kapcsolódva dezoxiribonukleoprotein formában (DNP) van 
jelen a sejtmag kromatin állományában, illetve a kromoszómákban.

2.7.2. Az RNS szerkezete, típusai

Az RNS a DNS-hez hasonlóan polinukleotid makromolekula, primer 
struktúrája hasonló a DNS-éhez (molekulasúlyuk 25.000 - 1-2 millió között 
van). Az RNS molekula egy láncból épül fej, a láncot nukleotid 
monomerek alkotják, melyek 3', 5' irányú foszfodiészter kötéssel 
kapcsolódnak. Az RNS nukleonokban a cukorkomponens ribóz, a 
báziskomponensek egyeznek a DNS bázisaival egy kivétellel, az RNS 
timint nem tartalmaz, helyette az ugyancsak pirimidin bázis uracil található 
(lásd 22. ábra). Bár az RNS egylánciT"makromolekula, egyes 
szakaszaiban kialakulhatnak kettős helix (kettős spirál) felépítésű 
szakaszok (úri!"hajtűszerű és hurokszerü struktúrák), ahol a Ipázispárok a 
komplementaritás elve alapján képződnek (A-U, G-C).

Az RNS a transzkripció folyamatában a sejtmagban képződik a 
DNS-ben tárolt információ alapján, több típusa ismeretes, melyek a 
genetikai információ továbbításában, megvalósításában vesznek részt. 
Ismeretes az RNS katalitikus, enzimfunkciója is. A sejtek RNS tartalmának 
nagy része fehérjékhez kapcsolódva, ribonukleoprotein molekulák (RNP) 
formájában található.
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Főbb típusaik a következők:

a. Messenger RNS (hírvivő, mRNS), mely a DNS molekulától szállítja a 
genetikai információt a citoplazmában lévő fehérjeszintetizáló 
rendszerekhez. A mRNS molekula méretétől függ az általa kódolt fehérje 
molekula mérete (szedimentációs állandója 6-30S). Az eukariota sejtek 
nukleoplazmájában szintetizálódik heterogén nukleáris RNS, hnRNS 
formájában, melyből érési folyamat (processing) eredményeként 
prekurzor molekula képződik a mRNS. (A molekula az érés során az 5' 
végen /cap képződés/ és a 3' végen /poli-A farok/ módosul, a nagyméretű 
prekurzormolekulából a sejtmagban lebomló molekularészletek hasadnak 
ki. Részleteket lásd az RNS szintézis fejezet.) A citoplazmában a 
riboszómákkal a fehérjeszintézis folyamán poliriboszóma (poliszóma) 
komplexet alkotnak az mRNS molekulák. Rövid életidejű_mojekuIák, igen 
változatos felpítésűek. A sejt ossz RNS-ének 3%-a mRNS.

b. R'iboszoma RNS (rRNS), mely eukariota sejtekben a nukleoluszban
nagy molekulasúlyú prekurzormolekula formájában szintetizálódilT(45S), 
a rRNS-t szintetizáló génekről. Ebből érési folyamat során kisebb 
molekulasúlyú rRNS molekulák képződnek (18S; 28S; 5,8S
szedimentációs állandójuk). Képződésük a nukleolusz fibrilláris 
állományában történik. A kialakult kisebb molekulasúlyú rRNS molekulák 
fehérjékkel komplexálódva alkotják a riboszóma alegységeket, melyekből 
a citoplazmában képződnek a fehérjeszintézis számára helyet biztosító 
riboszóma komplexek (riboszóma kifejezésen a kis és nagy alegységből

<■ felépülő fehérjeszintézisre alkalmas komplex struktúrát értjük. Részleteket 
lásd az RNS fejezetben. A sejt RNS tartalmának 80-90%-át képezi a 
rRNS.

c. Transzfer RNS (tRNS), melynek funkciója az aminosavak szállítása a 
fehérjeszintézis helyére a poliriboszómára. Mintegy 40 típusa ismert, a 
nukleoplazmában szintetizálódnak. Egy adott riboszómán rögzülve 
felismeri a mRNS molekulában a számára megfelelő kódot, és a szállított 
aminosavat a riboszómán. elhelyezi (lásd Fehérjeszintézis fejezet). 
Kisméretű molekulák, 70-75 nukleotidból épülnek fel (szedimentációs 
állandójuk 4S). A sejt ossz RNS tartalmának 10-14%-át teszik ki.

d. Kis molekulasúlyú RNS-ek. Az utóbbi évek kutatási eredményei 
alapján ismeretes számos kis molekulasúlyú RNS, melyek fehérjékkel 
kapcsolódva szerepet játszanak a mRNS molekulák érési folyamatában, a 
granuláris endoplazmatikus retikulumon történő fehérjeszintézis kezdeti 
szakaszában stb. (Szedimentációs állandójuk 5-7S körül van.)
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A polinukleotid összetételű nukleinsavak mellett a sejtbiológiai 
folyamatokban az egy nukleotidból felépülő mononukleotidok is jelentős 
szerepel bírnak. E molekulákközött kiemelkedő" jelentőségű az adenozin 
trifoszfát, ATP, mely az energia tárolásának alapvetően fontos 
rnoíekuIaja~~Az ATPl<eDződése a mitokondriumban történik. Áz ATP 
molekulákban foszfát csoportok nagy energiájú, makroerg kötésekkel 
rögzülnek a molekulába, melyek felszabadítása, az ATP hidrolízise során 
ajsejt számára felhasználható energiát biztosít. A felszabadult energiát a 
seit különböző folyamatokhoz használja fel (szintetikus folyamatok a 
sejtben, molekulák kiválása, izom-kontrakció, aktív transzport folyamatok 
stb.). A sejtekben számos egyéb mononukleotid rendelkezik hasonló 
energiatároló ésjanyagcsere szabályozó fikc ióvá].

ADENIN

NH

O'— P— 0 —  0 — P— 0 — P— 0 — Cu
II

0 -

FOSZFÁTOK

0~ 0~ i

OH H

RIBÚZ

Ábra Az adenozin trifoszfát (ATP) szerkezete
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2.8. ENZIMEK. BIO KATALÍZIS

A sejt működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a benne 
történő kémiai, biokémiai változások rövid idő alatt, nagy sebességgel és 
sepcifikusan, szabályozottan valósulhassanak meg. ~E feltételeket a 
sejtekben az enzimek működése valósítja meg,' melyek specifikus 
biokatalizátorok. Működésük során a reakciók lejátszódásához szükséges 
energiát, az aktiválási energiát csökkentik, ez biztosítja az enzimek által 
katalizált folyamatok nagy sebességét. Az enzimek a fehérjék nagyfokban 
specializált csoportját képezik. Hosszú ideig csak a fehérjékről volt 
ismeretes az enzim tulajdonság, azonban az utóbbi években ismertté vált, 
hogy bizonyos RNS molekulák is rendelkeznek enzimatikus sajátsággal. 
Ezek az RNS enzimek (ribozimek), a mRNS molekulák érési folyamatában 
vesznek részt. (Feltételezhető, hogy a biológiai evolúció korai 
szakaszaiban ezen RNS funkciónak kiterjedtebb jelentősége volt.) Több 
mint ezer különböző típusú enzimet azonosítottak számos közülük 
tisztított állapotban is előállítható, kristályosítható.

Az enzimek, mint katalitikus aktivitású fehérjék rendelkeznek egy 
vagy több aktív centrummá Az enzim viszonylag nagy molekulájának 
csak kis része képezi az aktív centrumot, mely a szubsztráttal, azzal a 
molekulával , amelyre az enzim hat, kapcsolatba lép. Az aktív centrum a 
fehérje háromdimenziós térszerkezete, harmadlagos struktúrájának 
következtében jöhet létre. A hosszú polipeptidláncban csak néhány 
aminosav hoz létre kapcsolatot a szubsztráttal. Az enzim
polipeptidláncának háromdimenziós szerkezetében, egymástól_távol
elhelyezkedő aminosavak kerülnek térbelileg közeli helyzetbe, így van 
lehetőségük az aktív centrum kialakítására.

Az aktív centrum kötőhelye alkalmas a szubsztrát megkötésére, 
mely a lejátszódó kémiai átalakulás feltétele. Az aktív centrumban lévő 
kötőhely biztosítja a szubsztrát-molekula rögzítését,~ megkötését. 
A szubsztrát megkötése gyenge, nem kovalens kémiai kötésekkel történik 
(ionos, hidrogén és van dér Waals kötések).

Az aktív centrum katalitikus helye az adott kémiai reakció 
lejátszásáért felelős (pl. hidrolízis, csoportok átvitele, molekulák 
összekapcsolódása stb.). A két kötőhely együttesen szabja megfáz 
enzimek alapvető jellemzőjét, a specifitást, a fajlagosságot. Ez magában 
foglalja, hogy az enzim specifikusan ismeri fel a szubsztrátját 
(szubsztrátspecifitás), melyen a katalitikus hely által meghatározott 
reakciót képes lejátszatni (reakcióspecifitás). A közismert ftulcs-zár 
hasonlat a fentiek szemléletes, egyszerűsített megjelenítése. Az enzimek 
jelentős részénél ez a sztatikus modell kiegészül. Az indukált 
illeszkedés (induced fit) alapján működő enzim reakcióknál a szubsztrát 
indukál, idéz elő térszerkezeti (konformációs) változásokat az enzimben,
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s így válik alkalmassá a szubsztrát megkötésére. Az aktív centrum csak 
akkor alakul ki, amikor a szubsztrát kötése megtörtént (27. ábra)

Enzim-szubsztrát
komplex

E nz im-szubsz trát 
komplex

27. ábra Az enzim-szubsztrát kapcsolat 
kialakulása az enzimreakciókban.

A: a kulcs-zár; B: indukált illeszkedés 
modellje. __________

Az enzimek által katalizált 
reakciókban, tehát enzim-szubsztrát 
kapcsolat jön létre, s ebben a 
komplexben a szubsztrát 
molekuláján a kémiai reakciókban 
résztvevő atomok közötti kötések 
rendeződnek át az aktív centrum 
katalitikus helyének hatására. 
A reakció lejátszódása után a 
reakció terméke is, az enzim is 
szabaddá válik. Az enzim újabb 
reakciók lejátszatására alkalmas 
lesz, a termék pedig vagy 
rendeltetésének megfelelő funkciót 
lát el, vagy további enzimreakciók 
számára szolgálhat szubsztrátként. 
Ez utóbbi esetben enzimreakciók 
sorozata követheti egymást (pl. 
multienzim-komplexek a biológiai 
oxidáció folyamataiban).

Az enzimreakciók nagyrészt reverzibilisek, a reakciók irányát a 
szubsztrát és a termék-molekulák koncentrációja szabja meg. A reakció 

^abba az irányba halad, amelyet a szabad energia biztosít. Az enzimek az 
általuk”  katalizált folyamatban a reakciók lejátszódásához szükséges 
aktivációs energiát csökkentik, mely összefüggés az enzimreakciók 
energetikai alapját adja.

Az enzimek fehérjetermészetéből következik, hogy a 
működésükhöz szükséges optimális feltételek mellett zajlanak csak le a 
katalitikus folyamatok. így a hőmérséklet, kémhatás, ionkörnyezet 
változásai, melyek a térszerkezetet befolyásolják, az enzimek aktivitását 
csökkenthetik, vagy le is állítják

Az enzimek kisebb része egyszerű fehérje, nagyobb részük az 
összetett fehérjék csoportjába tartozik, tehát az enzimfunkció kiváltásához 
nem fehérje jellegű komponens is szükséges. Ezeket ko-faktorokr\ak 
(prosztetikus csoportoknak) nevezzük. Ilyen funkciót tölthetnek be 
fémionok (Fe++, Mg++,Zn++ stb.), kis molekulatömegű szerves vegyületek 
(pl. koenzim A, vitaminok stb.).
A funkcióképes enzim-kofaktor komplexet holoenzimnek nevezzük, a 
kofaktor nélküli en^jmrész az apoenzim. Az enzimek megnevezésére az 
általuk katalizált reakciótípus + áz végződés használatos napjainkban.
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Ennek alapján a következő hat osztályba sorolhatók az enzimek.
1. Oxidoreduktáz: az oxidációs-redukciós folyamatokat katalizálják, a 
hidrogén átvitelben (hidrogenálás, dehidrogenálás), elektronátvitelben 
vesznek részt (pl. alkohol dehidrogenáz, citokróm C).
2. Transzferázok: különböző funkciós csoportok, gyökök átviteli reakcióit 
katalizálják (pl. aminotranszferáz).
3. Hidrolázok: a hidrolitikus reakciók lebonyolításáért felelősek (pl. 
peptidázok: pepszin, tripszin, stb. lipázok, foszfatázok stb.).
4. Liázok: atomcsoportokat hasítanak ki molekulákból úgy, hogy annak 
helyén kettős kötés alakul ki, vagy kettős kötést szüntetnek meg az 
atomcsoportok-belépítésével (pl. dekarboxiláz, dezamináz).
5. Izomerázok: molekulán belüli szerkezetváltozást katalizálnak a 
molekula elemi összetételének megváltozása nélkül (pl. glükóz-6-foszfát 
izomeráz).
6. Ligázok: szubsztrátmolekulák összekapcsolása energia 
felhasználásával (ATP), a szintetikus folyamatokat katalizálják (pl. 
aminoacil tRNS szintetáz, DNS ligáz stb.).

A fenti elnevezés-rendszer mellett ma is használatos a korábbi 
megnevezési mód is, mely nem utal a katalizált folyamatra (pl. pepszin, 
tripszin), illetve a szubsztrát vagy a katalizált folyamat megnevezéséhez 
illesztett -áz végződés használatos (pl. prote-áz a fehérjebontó enzim, 
hidrol-áz a hidrolitikus reakciót katalizáló enzim stb.)
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3. A SEJT SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

3.1. A SEJTMAG

A sejtmag szerkezetét és funkcióját az interfázikus sejtmag 
alapján vizsgáljuk. A sejtmag a sejtciklus ún. nyugalmi szakaszában van e 
periódusban.

Az alábbiakban a fény- és elektronmikroszkópos, valamint alapvető 
molekuláris biológiai összefüggésekkel mutatjuk be a problémakör főbb 
kérdéseit.

A sejtmag tartalmazza a sejt génkészletét, genomját, mely a sejt 
működéséhez szükséges genetikai információt tárolja. /^jjenomot egy 
adott fajban meghatározott számú DNS molekula alkotja. Ember esetében 
ez 46 DNS molekulát jelent egy diploid sejtben, teljes hosszméretük 1,7 
m-t tesz ki (vegyük figyelembe a sejtmag 5-7 pm-es átlagos átmérőjét!). 
Arra, hogy ez milyen mennyiségű információt jelent, példaként szokták 
adni, hogy az emberi génkészlet egy olyan 180.000 kötetes könyvtárnak 
felel meg, melyben kötetenként 150.000 szó van. Más megfogalmazásban 
9x1011 bit humán genom információ tartalma. A^sejtmag funkciója igen 
sokrétű. Tartalmazza azokat a mechanizmusokat, melyek biztosítják a 
genom replikádé iát (ez a sejtosztódást megelőzi) és a genom 
Iparosodásának kivédését (DNS repair). Itt történik a DNS információjának 
átírása, transzkripciója RNS molekulák formájába és itt folyik ezen RNS 
molekulák érése, átalakulása működőképes mRNS rRNS és tRNS 
formájába"A sejtmagban Történik a riboszóma alegységek képződése 
párhuzamosan a TRNS érési folyamatával. A nukleusz tartalmazza a DNS 
replikációjának, transzkripciójának szabályozásában résztvevő 
komponensek egy részét.

Az interfázikus sejtmag alkotóelemei a következők: maghártya^ -n 
kromatin állomány (heterokromatin, eukromatin), nukleolusz, 
nukleoplazma, granuláris elemek, sejtmag álapváz. A sejtmag egyes * 
komponenseit a 28. ábra mutatja be.
Alak, méretek. A humán sejtek magjának alakja általában lekerekített, 
vagy megnyúlt formájú, mérete 3-7nfrrKozoH"van sejttípusoktól függően.
Ez kb. 50pm3 térfogatot jelent, vagyis mintegy 10%-a a sejt teljes 
térfogatának. A méret, alak igen változatos, a teljesen kerek, gömbszerű 
formától az erősen lebenyezett polimorf alakokig terjedhet.
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28. ábra Májsejt elektronmikroszkópos felvétele.
A. Májsejtmag részletének elektronmikroszkópos felvétele /nagyítás 10000x/.
B. A fenti elektronmikroszkópos felvétel alapján készített vázlatos ábra a 
sejtmagkomponensek feltüntetésével.

1. Nukleolusszal asszociált kromatin.
2. Interkromatikus granulumok.
3. Nukleolusz fibrilláris állománya.
4. " granuláris állománya.
5. Nukleoplazma.
6. Maghártya membránja
7. Maghártya pórus.
8. Nukíeoláris organizátor denz fibrilláris 
állománya

9. Nukíeoláris organizátor fibrilláris 
centruma.
10. Nukleáris lamina.
11. Perikromatikus granulum.
12. Maghártya belső membrán.
13. Eukromatin.
14. Marginális kromatin.
15. Heterokromatin a nukleoplazmában.



3.1.1. Maghártya.
A maghártya a sejtmagot a citoplazmától határolja el, így a 

sejtmagban és a citoplazmában lezajló folyamatok térben és időben is 
elkülönülnek. A maghártya két, általában egymás mellett futó külső és 
belső membránból áll. A membránok között a perinukleáris lé r  
helyezkedik el, mely az endoplazmatikus retikulummal összefüggő 5 

rendszert alkot. A maghártyán Í20-40 hm átmérőjű pórusok' találhatók, \  , 
melyek a két membrán egyesülésével jönnek létre. Számuk, méretük a 
sejt működési állapotától, a citoplazma -» sejtmag kapcsolat intenzitásától 
függő (egy átlagos eukariota sejtmag felszínén 3-4000 pórus található).
A pórusok erősen összetett felépítésűek, a membránok alkotta nyílások 
pórusgranulumokkal és fibrillumokkal vannak kapcsolatban, melyekkel 
együtt e maghártya területeket póruskomplexek-nek nevezzük.
A póruskomplex sejtmagon belüli oldalán is finom fonalakból álló 
szerkezet található. A póruskomplexek a működési igényektől függően 
zárt-nyitott, szűkebb-tágabb állapotban lehetnek. A póruskomplexeken 
keresztül zajlik le az a kétirányú folyamat, melynek során a citoplazmából 
fehérjék, ionok, monomer molekulák stb. jutnak be a sejtmagba, illetve 
RNS, RNP molekulák kerülnek ki a sejtmagból a citoplazmába, erősen 
szabályozott folyamatok sorozatában. A 60.000 dalton moelkulasúly alatt 
transzportálandó anyagok a póruskomplexeken mintegy "szabadon", 
diffúzió szabályai szerint jutnak a magba, míg az ennél nagyobb 
molekulák, a magfehérjék szabályozott, szelektív transzporttal kerülnek 
a sejtmagba. E szelektivitást biztosító tényezők közül a legfontosabbak a 
sejtmagfehérjéken lévő jelző ún. szignálszakaszok, melyekben bázikus 
aminosavak dominálnak. (A citoplazmatikus fehérjék nem rendelkeznek 
ezzel a szignállal. Ha a szignálban az aminosav összetétele megváltozik 
pl. mutáció következtében, a fehérje nem jut be a sejtmagba.) E szakaszt 
a póruskomplexek receptorai felismerik, megkötik, majd energiaigényes 
folyamatok eredményeként átkerülnek a pórus sejtmag felöli oldalára.
Innét a fehérjék a sejtmagban zajló transzportfolyamatokkal jutnak a 
felhasználási helyekre.

Elvileg hasonló módon, szabályozottan történik az RNS, RNP 
komplexek (pl. riboszóma kis és nagy alegységek) citoplazmába történő 
transzportja is. A folyamatosan bővülő ismereteink szerint mind a fehérjék, 
mind az RNS-RNP komplexek extendált, kinyújtott formában jutnak át a 
póruskomplexeken.

A maghártya külső membránja enzimösszetételében hasonló az 
endoplazmatikus retikulum membránjához, riboszómák, poliszomák is 
találhatók rajta, így azzal szerkezeti egységet alkot, kontinuus.
A maghártya rendszer belső membránjához fibrózus szerkezetű 
fehérjeréteg a lamina nukleárisz/nukleáris lamina kapcsolódik. E réteghez 
kötődik a sejtmag perifériáján elhelyezkedő kromatin állomány. A lamina 
nukleárisz lamin A,B,C, jelzésű fehérje monomerekből épül fel. E fehérjék
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aminosav összetételükben (aminosav szekvenciájukban) nagymértékű 
homológiát mutatnak a citoszkeleton intermedier filamentumaival. 
(lásd. Citoszkeleton fejezet.) A három lamin fehérje elhelyezkedése, a 
sejtmag nagymértékben rendezett felépítésének igen jó példája. A lamin 
B kapcsolódik a belső maghártyához, míg az A és C fehérje a B-hez 
kapcsolódik. E szerkezeti elrendeződéshez kapcsolódik a sejtmag szélén 
található perifériás kromatin (29. ábra).

C I T O P L A Z M A

S

E

J

T

M

A

G

• külsőd

PERINUKLEÁRIS TÉR

KROMATIN

belső

mag-
^hártya

lamin b 
receptor

LAMIN FEHÉRJÉK

29. ábra A maghártya -nukleáris lamina- kromatin komplexének vázlatos felépítése. 
________________________ Magyarázat a szövegben.

Szemben minden más membránnal határolt organellummal, a 
maghártya nincs folyamatosan jelen az egész sejtciklus folyamán. Minden 
sejtciklusban a mitózis profázisának befejeződése során a maghártya 
lebomlik, darabolódik és ismét képződik a citoplazmában szétszórt, 
diszpergálódott fragmentumaiból a telofázis végére. E folyamat a lamin 
fehérjék foszforilációjával indul meg, mely a lamina nukleárisz felbomlását 
idézi elő, ugyanis a lamin fehérjék elvesztik kapcsolatukat egymással. 
A maghártya ezzel egyidejűleg kisméretű vezikulumok formájába megy át, 
mely vezikulumok a korábban a membránhoz kötött lamin B fehérjét is 
tartalmazzák. Az A és C lamin fehérjék a nukleoplazma, illetve a sejt 
anyagába kerülnek. Az anafázis végén és a telofázisban a lamin fehérjék 
defoszforilálódnak, a B fehérjét is tartalmazó vezikulumokból ismét 
kialakul a maghártya, s az A és C fehérjék a B fehérjéhez kapcsolódva 
kialakítják az új lamina nukleáriszt. A kromoszómákból kialakuló kromatin

60



állomány ismét kötődni tud a lamin réteghez, s kialakul az eredeti, az 
interfázikus sejtmag szélének szerkezete. Ezen maghártya-nukieáris 
lamina komplex leépülését és imételt felépülését a sejt mitózist elősegítő 
faktor komplexe (mitotic jDromotion factor: MPF) szabályozza (lásd még 
Sejtciklus c. fejezet). Az összetett folyamatot a 30. ábra foglalja össze.

3.1.2. Kromatin: eukromatin-heterokromatin
Az interfázikus sejtmagban a sejt genetikai anyagát képviselő DNS 

molekulák fehérjékkel alkotott dezoxiribonukleoprotein (DNP) formában 
vannak jelen. E molekula komplexek alkotják a sejtmag szerkezetének 
legfőbb komponensét a kromatin állományt. Fénymikroszkópos-, 
elektronmikroszkópos szerkezet és működési állapota szerint a kromatin 
állománynak két megjelenési formája van, eukromatin és 
heterokromatin. r - t&!-►,<*«. -■ ~ ..--.f olóbAX-'

Az eukromatin.... laza, vékony fonalas szerkezetű, kis
elektronszórású diffúz eloszlású hálózat a sejtmagban (diffúz kromatin). 
Számos kísérleti eredmény bizonyítja, hogy az RNS szintézis, a 
transzkripció jelentős része itt történik. Miután ez a nagy genetikai 
aktivitás jellemzi ezt a kromatin típust, ezért a kromatin az aktív kromatin.

A heterokromatin a sejtmag tömör, különböző vastagságú, fonalas 
szerkezetű, nagy elektronszórású, erősen festődő állománya. Nagy része 
található a sejtmag perifériáján a belső maghártyával szoros 
kapcsolatban, ez a heterokromatin a marginális (perifériális) kromatin. 
Elektronmikroszkópos felvételen jól azonosíthatóan figyelhető meg a 
nukleoluszt körülvevő, szintén nagy elektronszórású kromatin, melyet 
nukleolusszal asszociált kromatinnak nevezünk. Kisebb-nagyobb 
méretű heterokromatin területek találhatók a mag perifériája és a 
nukleolusz közötti részben a nukleoplazmában is. Transzkripcionális 
aktivitás (RNS-Szintézis^-a heterokromatinban nem jellemző, ezért ez az 
inaktív kromatin. A heterokromatin területek felszíni részén mutatható ki 
csak RNS szintézis, ahol a tömör kromatin szerkezet helyenként átmegy 
eukromatin jellegbe.

A heterokromatin mérete és eloszlása funkciós állapottól, a 
transzkripció aktivitásának mértékétől változik, attól függően, hogy a 
genom melyik területe kerül aktív, eukromatin állapotba. így az 
eukromatin-heterokromatin aránya jelzi a sejtmag RNS szintetikus 
aktivitását, mert a két típus egymásba átalakulhat. A heterokromatin azon 
része, mely az átalakulási folyamatot mutatja, a szabályozó tényezőknek 
megfelelően, a fakultatív heterokromatin. A heterokromatin másik 
(nagyobb) részéről nincs átírás, ez a konstitutív heterokromatin.

Kromatin fibrillumok és nukleoszomák. Mind a heterokromatin, mind az 
eukromatin azonos alapstruktúrával rendelkezik, ez a kromatin fíbrillum, 
melynek jellegzetes szerkezete van. A kromatin fibrillum hosszú, 10 nm
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átmérőjű részecskék sorozatából álló struktúra, így gyöngyfüzérszerű 
elrendeződés jön létre a kromatin fibrillumban, melyet vékony kromatin 
fibrillumnak is nevezünk. Minden részecske 8  bázikus fehérjéből, 8  

hisztonmolekuiából (hiszton /H/ oktamer: H2A, H2B, H3, H4 molekulák 
kétszeres mennyiségben) és DNS molekula 200 bázispárnyi szakaszából 
áll. Ez a DNS szakasz egy része (140 bázispárj két fordulatban a hiszton 
oktamer körül feltekeredik, a további 60 bázispár pedig 4-5 nm hosszú 
összekötő szakaszt, linkért képez a következő hiszton oktamer felé. 
Az így létrejött részecske a nukleoszoma.

Az oktaméterhez és a linkerhez egy újabb hiszton molekula, a H1 
kapcsolódik, mely a nukleoszomákat térbelileg közel hozza egymáshoz. 
A nukleoszoma a H1 hiszton molekulával együtt a kromatoszoma 
egységeket adja. így indul meg a nukleoszomákból kialakuló vastagabb, 
30nm átmérőjű kromatin fonal kialakulása (szolenoid). Ez a vastagabb 
kromatin fona í az interfázikus sejtmagban a heterokromatinban 30nm-es 
átmérővel, vagy e fonal további felcsavarodásával, spiralizációjával van 
jelen.

Ismeretes, hogy az eukariota sejtek kromoszómái 1 DNS molekulát 
tartalmaznak. Ha a kromoszómák DNS molekuláit kinyújtják kísérletesen, 
azok 1-10 cm hosszúak ember esetében. Miután a legnagyobb emberi 
metafázikus kromoszóma nem nagyobb mint 1 0  pnr  ̂ ebből következik, 
hogy a sejtosztódás pro és metafázisa között (prometafázis) olyan 
kondenzációs folyamat játszódik le, melynek során 1 0  4-szer rövidebb 
struktúra jön létre, mint a benne lévő DNS molekula, a DNS molekula 
mintegy "becsomagolódik" A csomagolás első szintje, a jiukleoszomák 
kromatin fibrilluma 6 -szor rövidebb--staiktúráLad, mint a DNS hossza, a 
csomagolásnak további szintjei kromatin fonal a többszörös 
spiralizációval jön létre a metafázikus kromoszómák képződése során, a 
csomagolás mértéke így tovább fokozódik. Az elmondottak alapján jön 
létre a kromatin magasabbrendű szerveződése. A nukleoszomák, a 
kromatin fibrillumok felépítését és ezek magasabbrendű szerveződését a 
30. ábra foglalja össze.

Jelen ismereteink szerint a genom "csomagolási" egysége a 
nukleoszoma ismeretében válik csak lehetővé annak megértése, hogy a 
mintegy 1,7 m hosszú DNS a 7 pm átmérőjű sejtmagban rendeződik. 
A gének transzkripciója során a nukleoszoma szerkezete nem bomlik 
meg, a nukleoszomák felszínén történnek olyan változások, melyek során 
a transzkripcióban résztvevő molekulák és a DNS közti kapcsolat.létre 
jöhet.

A genomot alkotó DNS molekula funkcionálisan különböző 
szakaszokat tartalmaz. Ez jellegzetesen nyilvánul meg a transzkripciós 
aktivitásban.
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30. A. ábra A kromatin szerveződésének egyszerűsített modellje eukariota setjben 
A: a nukleoszomákat tartalmazó "vékony" kromatin fíbrillum /10nm átm.
B: a nukleoszomákhoz kapcsolódva hiszton 1 /H1/ molekula kapcsolódik, megindul a 
vékony kromatin fíbrillum felcsavarodása.
C: a spiralizáció befejeződésével kialakul a vastag kromatin fíbrillum J30 nm/.

DNS

"vékony" 
kromatin fíbrillum

"vastag"
kromatin fíbrillum 
(szolenoid)

kromatin hurkok

kromatida

kromoszóma

I

2 nm

10 nm

30 nm

200 nm

600 nm

30. B ábra A sejtmag genetikai állományának szerveződése a DNS-től a kromoszómáig. 
A nyilak a szerveződés kétirányú lehetőségét szemléltetik._________________________
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A transzkripcióban nem egyformán vesz részt a teljes DNS 
állomány. Ismerünk ún. ismétlődő bázissorrendeket ismétlődő 
szekvenciákat melyek nem íródnak át, rajtuk nincs RNS szintézis. 
Szerepük inkább strukturális tehát, és nem információs. Ezzel szemben a 
nem ismétlődő szekvenciák a sejt fehérjeszintéziséhez szükséges 
mRNS molekulák génjeit tartalmazzák, átíródnak, tehát genetikai 
információt hordoznak. Ezért ezeket a géneket felépítő DNS szakaszok 
egyedi szekvenciák néven is ismeretesek. A két szélső érték között 
ismeretesek a mérsékelten ismétlődő szekvenciája DNS szakaszok, 
melyek egy része íródik át, ide tartoznak a gének közti összekötő 
szakaszok (rRNS-t, tRNS-t, hiszton molekulákat kódoló gének stb).

A sejtmag funkcionális morfológiai alapjainak tárgyalása során e 
helyütt foglalkozunk a DNS szintézis (replikáció) és az RNS szintézis 
(transzkripció) folyamatának legfontosabb kérdéseivel. Mindkét folyamat a 
sejt működésének központi elemét képezi.

3.1.3. DNS replikáció

A sejtciklus^ interfázisának S 
(szintetikus) szakaszában történik 
az eukariota sejtben a DNS 
megkettőződése, replikációja.
A replikációt a Watson-Crick modell 
alapján értelmezhető. Mindkét lánc 
templátként szolgál a két azonos új 
molekulához a komplementer 
bázisok szabályai s z e r in t.^  ,,u Sn, 
A DNS szintézis szemikonzervatív, 
az új. DNS kettős láncban az egyik a 
"szülői", a másik az újonnan 
szintetizálódott "leány" szál.
A replikáció eredményeként a 
szomatikus sejt diploid (2 n) 
mennyiségű DNS-e tetraploid (4n) 
szintre emelkedik (31. ábra).

31. ábra A DNS szemikonzervatív 
replikációjának sematikus ábrája. A kettő 
kettős helix kialakulásával kialakul a 
replikációs villa és mindkét szálon megindul 
az új láncok szintézise a nukleotid 
komplementer bázispárjainka megfelelően. 
A replikáció iránya mindkét szülői szálon 
5' - 3' irányú.
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A DNS szintézis az eukariota sejtmagban igen nagy számú helyen 
indul meg, a folyamathoz számos enzim és fehérje jelenléte szükséges. 
A DNS replikáció induló helyeit iniciációs pontoknak vagy origóknak 
nevezzük, ahol a kettős spirál szerkezete fellazul, majd lecsavarodik, 
despiralizálódik. Mindkét szál így templátként szolgál az új DNS molekula 
számára.
A jelenség kétirányú: az iniciációs pontokon az ún. replikációshólyagok 
jönnek- létre, melyek két replikációs villával rendelkeznek, melyek 
képződését a 32. ábra mutatja be.

REPLIKÁCIÓS ORIGÓK

1 .

2 . :

3.

4.

5.

Replikációs villák

Replikációs hólyagok

1

1

i

szülői
kettős
helix

32. ábra A DNS replikációjának kétirányú modellje eukariota sejtben. A replikációs 
origóknak megfelelően replikációs hólyagok képződnek, melyekben a DNS szintézis 

kétirányú. A replikáció befejezésekor a különálló replikációs hólyagokban képződő új DNS 
molekulák összekapcsolódnak, így két új DNS molekula képződik, szemikonzervatív 

_______________ módon. Az 1-5 számozás a folyamat lépéseit jelzi.________________

A-replikációs,hólyagokban az új DNS molekulák a DNS polimeráz 
hatására dezoxiribonukleotidokbó! képződnek a szülői szál által 
megszabott komplementer bázisoknak megfelelően. A DNS polimeráz 
rövid ( 1 0 0 0  nükleotidból álló) szakaszokat hoz létre, melyeket enzimek 
(DNS ligázok) kapcsolnak össze. Részkérdés ugyan, de megjegyezzük, 
hogy-a DNS polimeráz enzim nem tudja közvetlenül a DNS szintézisét 
megkezdeni, csak már szintetizált lánchoz tud újabb nukleotidokat 
kapcsolni.
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Ezért először egy RNS polinjgrá-z- 
molekula rövid RNS szakaszt
(primer) szintetizál, .'melyhez a DNS 
polimeréi már képes a DNS 
templátnak _ megfelelő DNS 
nukleotidokat kapcsolni foszfodi- 
észtér kötéssel (33. ábra). A DNS 
polimeráz az új lánc szintézisét 
mindig 5'-3' irányban végzi,

33. ábra A dezoxiribonukleotid trifoszfátot 
kapcsol a DNS polimeráz a DNS molekula 

egyik láncához, foszfodiészter kötés 
kialakulásával.

egyidejűleg a replikációs hólyag 
mindkét szálán.
A replikációs villákban a DNS 
despiralizációja, felnyílása
folyamatos. A szomszédos repli
kációs hólyagok új DNS helixei 
miután a hólyagok egymással 
összeérnek, kapcsolódnak.

A folyamat tart a teljes DNS molekula replikációjáig. A .replikádé során a 
heterokromatin kondenz alakzatai lazább szerkezetet vesznek fel 
(dekondenzálódnak) a replikáció vékony kromatin fibrillum szerkezeti 
formában zajlik Je. A nukleoszomák oktamer struktúrája változik, 
igazolható volt, hogy a replikálódó DNS molekula eredeti nukleoszomái 
együtt maradnak az egyik kettős helixen (egy szülői szál, - egy új szál), 
míg a másik kettős helixhez új hiszton oktamerek képződnek és alkotnak 
a DNS-sel új nukleoszoma struktúrát. Az új nukleoszomák kialakulásához 
a hiszton oktamer aiapmolekuláin kívül nukleoplazmin.-és N1 jelzésű 
fehérjemolekulákra van szükség, melyek az oktamer komponenseinek 
összekapcsolódását segítik elő. Az újonnan szintetizált DNS a 
replikációval egyidejűleg így kromatinná struktúrálódott és funkcióját ismét 
képes ellátni.

A replikáció folyamatában a szülői szálnak megfelelő új DNS lánc 
képződésekor a genetikai információ nagy pontossággal kerül át az új 
Jáncokba. Az esetleges tévedések, mutációk kizárását védő 
mechanizmusok biztosítják. E mechanizmusok oly pontossággal 
működnek, hogy pl. emlőslvarsejt-vonal képződésekor a tévedés 1 0 - 2 0  

bázispárt jelent évenként.
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Azonban a környezetből származó behatások a DNS 
nukleotidjainak nagy_ számát károsítják (ezres dimenzió) minden nap 
(ultraibolya sugárzás, ionizáló sugárzás, kémiai károsító anyagok, köztük 
rákkeltő hatásúak stb.). A normálisan működő sejtben a genetikai 
információ stabilan tárolt marad, mert a DNS károsodott, hibás 
nukleotidjait a DNS javító, repair (repair: kijavít) mechanizmusában 
résztvevő enzimek folyamatosan kontrollálják a DNS-t, és a hibás (értsd: 
mutált) nukleotidokat kicserélik. A javításra az ad lehetőséget, hogy a 
DNS mindkét szálában van a genetikai információ. így az egyik láncon 
bekövetkezett károsodást a javítóenzimek kivágják, a károsodott 
szakaszon javított szál szintetizálódik a nem károsodott szál információja 
alapján.
A DNS javítási folyamata olyan alapvető fontosságú, hogy jelentőségét 
nem lehet túlhangsúlyozni. A javítórendszer hibája esetén minden DNS- 
ben maradt károsodás, mutáció a normálistól eltérő újabb károsodott DNS 
molekulákat, ezek pedig a transzkripción keresztül hibás RNS 
molekulákat produkálnak. Mindezek már megváltozott, kóros szerkezetű 
fehérjemolekulákat eredményezhetnek, melyek a sejt patológiás 
elváltozásához vezethetnek.

A repair mechanizmus károsodásának, hibás működésének egyik 
jólismert példája a Xeroderma pigmentosum megnevezésű 
bőrgyógyászati kórkép. A kórképben a napfény ultraibolya sugárzásának 
hatására a bőr sejtjeiben a DNS-ben a timin molekularészletek 
összekapcsolódnak, a timin dimérek képződnek (34. ábra A.). A hibát 
(mutációt) a javító rendszer zavara miatt a sejt nem tudja eltávolítani, így a 
megmaradt hiba előidézi a kórképet, mely alapját képezi a bőrrák 
kialakulásának. Normálisán működő DNS repair rendszer á timin dimer 
képződésekor fellépő hibákat eltávolítja a DNS-ből. A 34. B. ábra a DNS 
repair folyamatát mutatja be timin dimérek képződését követően. 
A jelenséget ultraibolya sugárzás előidézheti, ilyenkor két egymás melletti 
timin molekula közti károsodást előidéző kapcsolat jön létre.
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A folyamat lépései az ábrán:

1 : az ultraibolya fény hatására timin 
dimér képződik, a DNS molekula 
torzulást szenved.

2.

3.

4.

5.
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2 : endonukleáz molekula (a cukor
foszfát vázat hasítani képes enzim a 
polinukleotid láncon belül) felismeri 
és hasítja a láncot.

3: exonukleáz (a cukor-foszfát vázat 
a lánc végén hasítani képes 
molekula) kivágja a dimert 
tartalmazó szakaszt.

4: a DNS polimeráz 5'-3' irányban 
helyes DNS szakaszt szintetizál.

5: DNS ligáz az új szakasz két végét 
egyesíti a DNS lánccal.

34. ábra A DNS repair folyamatának 
vázlata timin dimerek képződését követően. 
A: A timin dimer szerkezete 
B: A timin dimer enzimatikus 
eltávolításának folyamata. Részletes 
magyarázat a szövegben.______________

3.1.4. RNS szintézis (transzkripció)
A genetikai kód átírása, transzkripciója folyamatában három fő 

RNS típus képződik,, mejyet három RNS polimeráz molekula szintetizál. 
Ezek: az RNS polimeráz /, mely a nukleoluszban szinteti7 álja a? rRNS-t, 
az RNS polimeráz II, mely a nukleonlazmáhan-. az pi ikrnmatinnn 
szintetizálja a heterogén nukleáris RNS-t (hnRNS), végül az RNS 
polimeráz III, melynek feladata a tRNS és a kis molekulasúlyú RNS-ek 
(snRNS) szintézise szintén a nukleöpíazma eukromatin területén. Az RNS 
polimerázokloBB~póIípéjDtidből álló komplex, negyedleges szerkezettel 
bíró molekulák.

A transzkripció folyamata során, legyen szó bármelyik RNS 
típusról, az szükséges, hogy a kromatin szerkezete a vékony kromatin 
fibrillum állapotú eukromatin szinten legyen. Ezért a transzkripciót 
megelőzi a kromatin összetettebb "kondenzált" szerkezeti formájának, a
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heterokromatin állománynak ajdekondenzálódása, mely az eukromatint 
eredményezi. Az RNS~ poTímeráz mólekuIák és az RNS szintézisében 
résztvevő más komponensek csak ily módon léphetnek kapcsolatba a 
DNS molekulával (35. ábra).

35, ábra A heterokromatin-eukromatin átmenet egyszerűsített ábrázolása. 
A: heterokromatin
B: heterokromatin-eukromatin átalakulás 
C: eukromatinon zajló RNS szintézis._____

Ahhoz, hogy a kromatin transzkripcióra alkalmas állapotba kerüljön 
igen sok tényező egymás utáni és együttes hatására van szükség (non 
hiszlon típusú fehérjék, szabályozó fehérjék, horman_batások, kémiai 
módosulások stb.), ami azt mutatja, hogy mind a kromatin szerkezeti 
változása, mind a transzkripció többszörösen szabályozott folyamát.

Á transzkripció folyamatát a molekuláris elektronmikroszkópia 
módszereivel sokoldalúan vizsgálták. E vizsgálatok alapján ismert, hogy a 
mRNS előanyagának szintézisét végző RNS polimeráz II. az eukromatin 
állapotban lévő géneken (egyedi szekvenciák) kis számban van jelen, a 
képződő RNS molekulával van kapcsolatban a szintézis során. Az_rRNS~ 
szintézisét végző RNS polimeráz I. az aktív nukleoláris géneken 
(mérsékelten ismétlődő szekvenciák) nagy számban vannak jelen és 
jellegzetes "karácsonyfa" szerkezetre emlékeztető alakzatban 
szintetizálják az rRNS előanyagát lásd 3.2.5. (36. A. ábra).
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36. ábra A. Az RNS képződésének sematikus ábrája.

A transzkripcióban egy adott gén szakaszt jelentő DNS molekuláról 
az RNS polimeráz molekula a DNS templátnak megfelelő bázis- 
összetételű RNS molekulát szintetizál. A transzkripció mechanizmusa a 
részletek figyelmen kívül hagyásával elvileg azonos módon zajlik a 
különböző RNS típusok esetében. A transzkripció kezdő lépése az 
iníciáció előtt az RNS polimeráz molekula a spiralizált kettős helixű DNS- 
hez kötődik, egy meghatározott bázis-összetételű szakaszon (promoter
szakasz), melyhez előzetesen..a transzkripció inidítását és az ..RNS
polimerhez kötődését elősegítő szakaszon ^fehérjék kötődtek 
(transzkripciós faktorok). Ezután a promoterhez tartozó gént alkotó DNS 
kettős spirálja felnyílik, és az RNS polimeráz az első RNS nukleotidot 
rögzíti a kinyílt DNS lánc nukleotidjához, a komplementer kapcsolódásnak 
megfelelően Ezzel a transzkripció első szakasza az iníciácjó, a 
lánckezdés befejeződött. A következő szakasz a láncnövekedés, 
elongáció, melynek során az RNS polimeráz előrehaladásának 
megfeleíően nyílik- tovább_a DNS _kettős_iáncajss a polimeráz a DNS 
bázissorendje által meghatározottan a következö^RNS nukleotidot köti 
foszfodiészter kötésséPhaz' első, már rögzült RNS nukleotidhoz. 
A mechanizmus így folytatódik a gén végéig, ahol a szintézis leáll. 
Ez a termináció. A terminációt ún. terminációs DNS szekvenciák idézik 
elő. A. képződött új RNS molekula a primer transzkriptum is és az RNS 
polimeráz is leválik a DNS tempjátn?!. A transzkripciós folyamatsor a 
transzkripciós hólyagban történik, melyben az RNS __poIímeráz 
előrehaladásával folyamatosan szétnyílik a DNS kettős lánca. Az átírt 
terület után, a polimeráz mögött a kettős helikális szerkezetet veszi fel 
ismét a DNS, azaz a transzkripció lridulása_előtti helyzet visszaáll. 
A transzkripció alapjelenségeinek vázlatát a 36.B. ábra mutatja be.
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RNS polimeráz

36. ábra B. A transzkripció folyamatának sémája. (A méretarányok torzítottak.)
Magyarázat a szövegben.

Végül is a DNS eredeti kettős spirál szerkezete ismét kialakul. 
A transzkripció eukariotákban csak az egyik szálon, a templát DNS-en 
törtérjiR r^ T rarTszkripció aszimmetrikus (a mitokondrium DNS mindkét 
lánca átíródik).

3.1.4.1. Messenger RNS szintézis
Az mRNS szintézise a nukleoplazmában diffúzán jelenlévő 

eukromatinon történik. Az itt lévő gének transzkripcióját az RNS polimeráz 
II. végzi, tevékenységének eredményként létrejött primer transzkriptum a 
heterogén nukleáris RNS, a hnRNS. A nagyméretű hnRNS molekula 
(pre-mRNS) képződésével egyidejűleg fehérjékkel komplexálódikjhnRNP 
képződik. Az így kialakult komplex érési folyamaton (processing) megy át, 
míg belőle a mRNS kialakul (poszttranszkripciós módosulások).

A rendkívül bonyolult érési folyamat számos enzim és más 
komponensek hatásaként zajlik le (37. ábra).

Az érési folyamatban a hnRNS molekulán történt változások közül 
még két jelenséget említünk meg, melyeknek nagy funkcionális 
jelentősége van. Az egyik a molekulák 5'-, a másik a 3'- végén történik.
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37. ábra Az mRNS képződésének és érésének erősen egyszerűsített folyamata. 
___________ A transzlációhoz az érett mRNS adja az információt.

A hnRNS molekula 5'- végén egy specifikus struktúra képződik,

I mely védi a molekulát a hasító enzimek ellen és ez a részlet segíti a 
mRNS molekula kapcsolódását a riboszómákhoz a fehérjeszintézis során, 

i Ezt a molekularészletet cap-nak (sapka) nevezik. A molekula 3'- végén 
csak adeninböl álló részlettel egészül ki a leendő mRNS molekula, melyet 

, jjoii=A végnek neveznek (szintézisét a poli-A polimeráz végzi). A poli-A 
véghez is fehérjemolekulák kapcsolódnak. A poli-A vég a mRNS molekula 

I életidejét befolyásolja a citoplazmában, védf a molekulát a nukleáz 
enzimmel szemben. A poli-A vég képződése általános jelenség a képződő 
mRNS molekulán. Ismereteink szerint csak a hiszton mRNS nem 
tartalmazza ezt a módosulatot.

Az érési folyamat további lépései során a primer transzkriptumból 
kihasadnak azok a szakaszok, melyek a génnek arról a részéről íródtak
át, melyek nem tartalmaznak információt. A fehérjeszintézis számára ezek 
az intron szakaszok. Az intronok nem is jutnak ki a citoplazmába, a 
hnRNS-ből történt kihasadás után a sejtmagban lebomlanak. 
A fehérjeszintézis számára információt tartalmazó génszakaszokról átírt 
RNS darabok az exonok, melyek az intronok kihasadása után 
összekapcsolódnak, s a mRNS-t alkotják. E kapcsolódási folyamat a 
splicing (csomózás), a kapcsolást ligáz enzimek végzik.
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Az ínterfázikus sejtmag jellegzetes, 2-3 jim átmérőjű, erősen 
ozmiumkötő, kerek képletet tartalmaz, ez a nukleolusz, melyben 
szintetizálódik a rRNS. A nukleolusz mérete az rRNS képződés 
intenzitásának fokára mutat. Intenzívebb fehérjeszintézist mutató 
sejteknél a nukleolusz mérete az átlagosnál nagyobb lehet (hipertrofizált 
nukleolusz), mert a fehérjeszintézis nagyobb mértéke, nagyobb 
mennyiségű riboszómát igényel. Ez magyarázza azt pl. hogy miért olyan 
nagyméretűek a nukleoluszok a gyorsan osztódó-növö sejtekben, 
beleértve a tumorsejteket, valamint a nagymennyiségű fehérjét szekretáló 
sejtekben, stb. Elektronmikroszkópos képeken a nukleoluszt 
heterokromatin veszi körül ez a nukleolusszal asszociált kromatin, 
melynek mérete jelentősen különbözhet az egyes sejttípusokban. 
Az rRNS-t. szintetizáló gének nagy számban vannak jelen a genombán, 
emberi szomatikus sejtekben ez eléri a 400 kópiát. Az adott periódusban 
inaktív gének (nem íródnak át), alkotják a nukleoluszok körüli 
heterokrömatint, a nukleolusszal asszociált kromatint.

Az elektronmikroszkópos felvételeken a nukleolusz szerkezetében 
két különböző rész különíthető el, a nagy elektronszórású (sötét) finom

3.1.4.2. A riboszóma RNS szintézis, a nukleolusz

fonalakból álló a fibriiíáris állomány, a másik a granuláris állomány,
mely szemcsés részecskéket, granulumokat tartalmaz (38. ábra)

38. ábra A majszövet nukieoluszának elektronmikroszkópos felvitele. 
F:nukleolusz fibriiíáris állomány G: nukleolusz granuláris állomány 

NA nukleolusszal asszociált kromatin

A két állomány nem különül el élesen egymástól. E két komponensen 
kívül amorf kevéssé határozott szerkezettel rendelkező rész is jelen van.
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A nukleolusz szerkezetének és működésének összefüggéseit 
számos különböző módszerrel vizsgálták. A vizsgálatok kimutatták, hogy 
a riboszomális gének aktív transzkripciós állapotukban eukromatin 
hurkokat képeznek, melyek a nukleoláris organizátor (NOR)-ban 
koncentrálódnak. Ezekről történik az rRNS előanyagának, prekurzorának 
szintézise. A szintézist az RNS polimeráz i enzim végzi.
A pre-rRNS szintézisét az RNS polimeráz I enzim végzi.
A képződött prekurzor 45S ülepedési sebességű molekula. Az rRNS 
prekurzorok elektronmikroszkópos felvételeken finom fonalas szerkezetet 
mutatnak, ezek alkotják a NOR denz fibrilláris (nagy elektronszórású) 
állományát.
A NOR másik komponense a fibrilláris centrumez kisebb elektronszórású 
terület, mely a NOR közepén helyezkedik el (28., 38. ábra). A pre-rRNS 
szintézisével ^párhuzamosán fehérjékkel kapcsolódik, s a nukleolusz 
granuláris állományába kerül. Az érési folyamat alatt a riboszómák nagy 
és kis alegységeinek RNS molekulái képződnek, a nagy szedimentációs 
állandójú pre-rRNS-ből (28S, 5,8S, 18S), melyekhez fehérjék és a f 
nukleoplazmában szintetizált 5S kis-molekulasúlyú RNS járul még.
E molekulák építik fel a riboszómák kis és nagy alegységeit. A 18S rRNS 
és a riboszomális fehérjék komplexéből a kis riboszoma alegység, míg a 
28S, 5,8S rRNS és a kis molekulasúlyú 5S RNS fehérjékkel együtt a nagy 
7ibőszoriur~^gység alakul ki. A két alegységből"a citoplazmában 
alakulnak ki a funkcióképes riboszómák, a mRNS-sel kapcsolódva 
alakítják ki a poliszoma komplexet, melyek a fehérjeszintézis (transzláció) 
helyeként szolgálnak. Az rRNS képződésének érésének és a riboszóma 
alegységek képződésének folyamatát a 39. ábra mutatja be.



rRNS GÉN

1

39. ábra Az rRNS képződésének és érésének folyamata a nukleoluszban, poliszóma 
komplex képződése a citoplazmában. P: rRNS molekulákhoz kapcsolódó protein 

molekulák. A méretarányok torzítottak. Részletes magyarázat a szövegben.
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3.1.4.3. A transzfer és a kis molekulasúlyú RNS-ek szintézise (tRNS, 
snRNS) Mindkét RNS típus szintézise a nukleoplazma eukromatinján 
zajlik, a szintézist az RNS polimeráz III. végzi. A tRNS primer 
traszkriptuma is, hasonlóan a korábbiakhoz érési folyamaton megy át. 
Az érés során a molekula mérete rövidül a bázisok kémiailag módosulnak, 
s ezek után válik a tRNS a fehérjeszintézis számára funkcióképessé 
(aminosavak szállítása a fehérjeszintézis helyére). A kis molekulasúlyú 
RNS-ek szintézisüket követően nem esnek át érési folyamaton. 
Több típusuk ismeretes, funkcióik igen különbözőek. Közülük a riboszóma 
nagy alegység képződésekor tárgyalt 5S RNS-t és a fehérjeszintézis 
bevezető folyamataiban szerepet játszó szignál felismerő RNP részecske 
(7S ülepedés sebességű) RNS molekuláját emeljük ki (lásd később).

3.1.5. A nukleoplazma granuláris elemei, sejtmag alapváza
A nukleoplazma, mely a tárgyalt sejtmag szerkezeti elemek közötti 

részt alkotja a sejtmagban, tartalmaz kisebb méretű granuláris elemeket. 
Ezek a perikromatikus granulumok a heterokromatin területek felszínén 
(átmérőjük 40 - 50 nm) és az interkromatikus granulumok (átmérőjük 
25 - 30 nm), melyek az eukromatin régiók közelében vannak a 
nukleoplazmában. E granuláris elemek RNP tartalmúak, szerepük nem 
pontosan ismert.

A nukleoplazma és a sejtmag komponensei is kapcsolatban vannak 
a sejtmag egész területét behálózó alapvázzal, mely a nuklear mátrix. 
A nuklear mátrix összetett szerkezetű, fehérje alapú hálózat, a sejtmag 
fehérjetartalmának 10%-át tartalmazza. Ez a kiterjedt fehérjehálózat részt 
vesz a kromatin és a kromoszómák szerveződésében, szerepet játszik, 
mint a DNS és RNS szintézis szabályozó faktora, továbbá biztosítja a 
sejtmagon belüli RNS és fehérjetranszportot.

3.1.6. A sejtciklus, sejtosztódás
Sejtciklusnak nevezzük a szomatikus sejt életének azon 

szakaszát, mely egy befejezett osztódástól a következő osztódás 
befejeződéséig tart. A sejtciklus két fő szakaszt foglal magába: interfázist 
és a sejtosztódást (mitózis, vagy meiózis). Az interfázis a sejtmag ún. 
nyugalmi állapota, mely három szakaszra tagolódik: G? Jgap: rés, 
hasadék),_S (synthesis), és G2 fázis. Az interfázis Gi szakaszában folynak 
a sejtre jellemző anyagcsere^óTyamatok, anyagfelvétel, anyagleadás, 
RNS szintézis, fehérjeszintézis, szekréció, stb. Az S szakaszban a sejt 
DNS állománya replikálódik, a szomatikus sejt DNS tartalma diploid 
értékről (2 n) tetraploid értékre emelkedik (4n)(íásd 3.2.3.). Az S fázisban 
a sejt genetikai állománya a genom, mint korábban láttuk, részegységként 
replikálódik, melyben egy-egy origo ponton indul meg a szintézis (egy 
adott részegység a replikon). Az emberi sejtekbéin a teljes genom 
szintézise 7-8 órát vesz igénybe.
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Ebben a szakaszban történik a képződő DNS molekulákhoz kapcsolódó 
hiszton molekulák szintézise is. Ezt a szakaszt a viszonylag rövidebb G2 

fázis követi, mellyel az interfázis lezárul. A sejtciklus mitotikus szakasza 
az interfázis befejeződése után következik. A mitotikus szakasz ideje alatt 
játszódó események során a mitózisra felkészült sejt 4n mennyiségű DNS 
tartalma két sejtbe oszlik el. A mitotikus szakasz után ismét egy új 
sejtciklus következik a sejt életében.

Ismeretesek olyan sejtek (pl. idegsejt, limfociták stb.), melyek 
tartósan az interfázis Gi szakaszában vannak, abból nem jutnak el a 
további szakaszokba, illetve a mitózisba, így nem osztódnak. Ezeket s 
sejteket a G0 fázisba soroljuk. (Kísérleti körülmények között, vagy nem 
állandóan jelenlévő hatásokra a G0 fázisban lévő sejtek is kiléphetnek e 
fázisból, s újabb sejtciklusuk indulhat el, visszanyerik osztódó 
képességüket.)

A sejtciklus, benne az interfázis és a mitózis időviszonyai sejt
típusonként különböznek. A folyamatosan osztódó sejtek ciklusideje 
20-24 óra, sejtkultúrákban az emlős sejtek 18-24 óránként osztódnak. 
Az interfázis képezi a ciklusidő hosszabb részét, a mitózis fázisára 1-2 
óra esik. A sejtciklust és a sejtciklus egyes szakaszainak időviszonyait a 
40. ábra tünteti fel.

40. ábra A sejtciklus folyamatábrája emlős szövettenyészeti sejteknél. 
______  (Magyarázat a szövegben.)_________________
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3.I.6.1. Mitózis. lUaKfíi vjxor-o^fr-

A mitotikus fázis a szomatikus sejtek (testi sejtek) sejtciklusában 
olyan mechanizmust képez, mellyel a sejt szétosztja azonos 
mennyiségben mindazon komponenseket, melyeket az interfázis alatt 
megkettőzött. Az interfázikus kromatinban, mint a kromatin funkcionális 
formájában lezajlik a DNS szintézise, folyamatos a transzkripció. Ebből a 
funkcionális kromatinból alakul ki a mitózis során a kromatin transzport 
formája, melyet a kromoszómák képviselnek. A mitózis egyes szakaszai, a 
profázis, metafázis. anafázis és telofázis jellegzetes morfológiai 
változásokat mutatnak, melyek a sejtmagban és a citoplazmában 
játszódnak le.

Profázis. A mitózis első szakaszában a..sejt legömbölyödik, a
sejtmag megduzzad. A kromatin állományból fokozatosan kialakulnak a 
kromoszómák. E folyamatban a kromatin szerkezete egyre jobban 
kondenzálódik, spiralizálódik. Ekkor éri el a kromatinstruktúra a
legmagasabb fokú strukturáltságát. A_kromoszómák két azonos
spiralizálódott kromatidot tartalmaznak. Ezek mindegyike az S fázisban 
szintetizálódott DNS molekulából egyet tartalmaznak (egy kromoszóma 
tehát két DNS molekulát tartalmaz). A kromatidokat a centomer régió 
tartja össze, melyhez két kinetochor kapcsolódik.
A sejt két centriolumának osztódása már az S fázisban megtörtént, a 
cenfrTöTDffiok a sejt két pólusáffüiennek meg (két-két centriolum). Kialakul 
az osztódási orsó a centriolumok között. Az osztódási orsó fonalait á 
mikrotubulusok alkotják. A profázis...végén (prometafázis) a nukleolusz 
folyamatosan.. kisebbedjk, majd eltűnik. Anyaga részét képezi a

( kromoszómák szerkezetének (embernél 13-15,21,22 kromoszómákon). 
Ugyanakkorra a maghártya darabolódik^ dezintegrálódik, majd eltűnik, 
kialakul a mixoplazma (lásd 3.1.1. fejezet).

( A maghártya lebomlását követően az osztódási orsó mikrotubulusai 
a kromoszómák kinetochorjaihoz kapcsolódnak. A profázis végére a 
kinetochorok 3 rétegű proteinkomplexet tartalmaznak. Emberi sejtek 
mitózisa folyamán átlagosan 30-40 mikrotubulus kapcsolódik egy-egy 
kinetochorhoz. Ezek a kinetochor mikrotubulusok. A kromoszómák és a 
mikrotubulusok összekapcsolódása a kromoszómák két sejtpólus közötti 
mozgásának eredménye. A mozgási folyamat a sejt citoszkeleton 
rendszerével lehet kapcsolatos. A mozgás alatt tapadnak a két pólusról 
induló mikrotubulusok a kromoszómák kinetochorjaihoz, melyek során egy 
kinetochorhoz a másik pólusból eredő mikrotubulusok kapcsolódnak. 
E "kereső" folyamat eredményezi végül a kromoszómák középsíkban, az 
ekvatoriális síkban történő elrendezését, és azt, hogy egy adott 
kromoszóma két kromatidája (testvérkromatidák) a sejt két pólusa 
irányába fog a későbbiek során elmozdulni (41. ábra)
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41. ábra A kromoszóma kromatidjainak kapcsolata a kinetochor mikrotubulusokkal.

A kinetochor mikrotubulusokon kívül az osztódási orsóban még a 
szintén a sejt két pólusán lévő centríolumból induló poláris 
mikrotubulusokai különítjük el. A poláris mikrotubulusok mindkét oldalról 
a sejt középvonala irányába futnak, ott átfedik egymást, de az ellentétes 
oldali centriolumokat nem érik el. Az osztódás alatt a sejt stabilitását 
biztosítják, az osztódási orsó harmadik mikrotubulus típusát az 
asztrális/csillag elrendeződésű miktotubulusok képezik, melyek a 
centriolumot a sejtmembránhoz kapcsolják.

Metafázis. A metafázis kezdetét jelzi, hogy a kromoszómák elérik a 
sejt ekvatoriális síkját, középvonalát, ahol sugarasan rendeződnek el. 
A két kromatida ebben az állapotban már csak a centromer"régiónál 
tapad. A kromoszómákat a kinetochor mikrotubulusok tartják a sejt 
középpontjában, a metafázis időtartama 2 0  perces átlagot mutat. 
A kromoszómák a metafázisban mutatják a legkifejezettebb struktúrát, a 
kromatidák karjai a sejtek pólusa irányába néznek.
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e k v a t o r i a l i s  s í k

kinetochor sejtmembrán

centriolum
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mikro- __)
tubulus
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mikrotubulus

poláris
mikrotubulus

42. ábra A mitózis metafázisában lévő sejt felépítésének vázlata.

Anafázis. Az anafázis fő eseménye, hogy a centromer régiója 
kettéhasad és megszűnik a kromatidok kapcsolata, azok szétválnak. 
A szétválással megkezdődik a krőmatidok transzportja, a sejt két 
pólusának irányába. A kromoszómák transzportját az osztódási orsó 
kinetochor mikrotubulusai végzik. A kromoszómák mozgása alatt a 
centromer "régiók a sejtpólus felé néznek, a kromatidákajjBintegyjTiaguk 
után_ húzva mozdulnak el a sejtpólusok irányába. A kromoszómák 
mozgásának ekkor történő részfolyamatai csak részben ismertek. 
Ezek szerint a kinetochor mikrotubulusok különleges, mozgást biztosító 
fehérjemolekulákkal (kínézin, dinéin, ún. molekuláris motorok) 
kapcsolatba lépve biztosítják a kromoszómák mozgását a mikrotubulusok 
mentén a pólusok irányába. Ezalatt a húzófonalak depolimerizálódásuk 
következtében rövidülnek, tubulin monomerek szabadulnak fel. A poláris 
mikrotubulusok, az anafázisban, egymáson elcsúszva az osztódó sejtet 
hosszában megnyújtva segítik elő a kromoszómák mozgását. 
E folyamatban is a már említett mikrotubulusokhoz kötődő fehérjék 
jelenléte szükséges. Az anafázis mozgási folyamatai ATP igényesek. 
A kromatidák az anafázis végére az osztódó sejt két pólusánrendezödnek
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Telofázis. A sejt két pólusán a kromoszómákból kialakulnak az új 
sejtmagok. Ennek során a magasan kondenzált kromoszómaszerkezet 
fellazul, a sokszorosan spiralizált kromatin fibrillumok despiralizálódnak 
és a sejtre jellemző heterokromatin - eukromatin struktúrák alakulnak ki. 
Kialakul a nukleolusz és a maahártva (lásd Maghártya fejezet). 
A sejtmagok kialakulásával egyidejűleg a kinetochor mikrotubulusok 
teljesen depolimerizálódnak. a tubulin alegységek az interfázikus sejt 
citoplazmájában kialakuló mikrotubulus hálózat felépítésénél 
használódnak fel (lásd Citoszkeleton). Ezzel egyidejűleg a citoplazma 
organellumai, melyek a mitózis alatt főleg vezikuláris formában vannak 
jelerT(Golgi apparátus, endoplazmatikus retikulum) újjászerveződnek és^a

két új sejtmag körül elrendeződve 
kezdik meg működésüket.
A mitokondriumon a sejtciklus során 
autoreprodukciös készségük révén 
többszörösen osztódnak, így az 
utódsejtek kialakulásának idejére, 
kellő mennyiségben vannak jelen, s 
a két kialakuló új sejt között 
eloszlanak. A két új sejtmag 
kialakulásának folyamatával pár
huzamosan megindul a citoplazma 
szétválási, osztódási folyamatába 
citokinezis.

sejt

43. ábra A mitózis fázisai.
P: Profázis; PM:Prometafázis; M:Metafázis; 

A:Anafázis; T: Telofázis.

Ennek alapját a 
vonalában megjelenő kontraktilis 
fehérjékből felépülő gyűrű képezi, 
melyet, aktin és miozin molekulák 
alkotnak.
A gyűrű alakulása majd kontrakciója 
eredményeként a sejtmembrán 
fokozatosan befűződik s a két sejt a 
kontraktilis gyűrű lebomlása követ
keztében elválik egymástól
(43. ábra).

A citokinezissel lezáruló telofázis, 
két olyan utódsejtet eredményez, 
melyekben teljesen azonos^
genetikai__ „információval és
sejtszerkezettel rendelkező sejtek 
jöttek létre, a mitózis folyamatának 
eredményeként.

81



3.1.6.2. A sejtciklus szabályozása

A sejtciklus, benne a sejtosztódás folyamata sokszintűen 
szabályozott a sejtben. A szabályozásban résztvevő tényezők közül a 
legfontosabbak: a sejt saját genetikai programja, továbbá hormonok 
hatásai, növekedési faktorok, sejtek közti kapcsolat alakulása (kontakt 
gátlás) stb. A többszintű szabályozórendszerből, az S fázis kezdetén és a 
mitózis megindulásakor lejátszódó folyamatokat emeljük ki az igen 
komplex jelenségből, vázlatosán. Az S fázis kezdetén" a sejtben 
folyamatosan jelenlévő fehérjéket foszforilálni képes enzim, egy specifikus 
protein kináz, a ciklin-függő protein kinéz kapcsolódik a sejtciklust 
szabályozó fehérjék egyik típusához, a ciklin-A-hoz. (A ciklin függő 
protein kináz a cdc2  gén, a sejtciklus gén /cell division cycle/ terméke.) 
Az így képződött ciklin-ciklin függő protein kináz komplexek elindítják a 
DNS replikációját, a replikációhoz szükséges fehérjék szintézisét 
fokozzák, beindítják (DNS polimeráz, hiszton fehérjék stb.)

A sejt belépése a G2 fázisból a mitózisba a mitózis promóciós 
faktortól függ (mitózist elősegítő faktor). E faktor hatásának 
megindulásával párhuzamosan az S fázisban működő ciklin (ciklin-A) 
ciklin függő protein kináz aktivitása csökken, majd leáll a ciklin-A 
lebomlása következtében.

A mitózis promóciós faktor két komponensből áll, egyik a már 
említett specifikus ciklin függő protein kináz. míg a másik komponens egy 
újabb cíklín molekula, a ciklin-B. A~most létrejövő komplex aktivitása 
folytán előálló változások, különböző sejtmag fehérjék, majd az osztódó 
sejt fehérjéinek foszforilációja-defoszforilációja eredményeként zajlanak le 
a mitózis egyes szakaszainak eseményei. (A sejtmag lamin fehérjéinek 
foszforilációs-defoszforilációs változásairól lásd a 3.1.1. fejezetrészt.) 
A mitózis befejeződésével a mitózis promóciós faktor komponenseinek 

| aktivitása és mennyiségeJecsökken. mely egyben a telofázis végét jelenti.
Fontos szerepet játszanak továbbá a sejtciklus szabályozásában a 

proto-onkogének A proto-onkogének ..^..normál sejtek—genomjának 
részét képezik, transzkripciós aktivitást mutatnak, melynek 
eredményeként a sejtben proton onkogén fehérjék szinietizálódnak a 
transzláció során. E géntermékekről ismeretes, hogy mint enzimek 
(protein kinázok), növekedési faktorok, sejtfelszíni receptorok, sejten 
belüli szabályozó fehérjék működnek, melyek a sejtciklus, a sejtosztódás 
szabályozott, normális folyamatának irányításában vesznek részt (lásd 
sejtmembrán fejezet).
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Különböző hatásokra azonban a proto-onkogénekben olyan 
változások_jtörténnek, melyek aktivációjukhoz vezetnek^ onkogénné 
válnak (onkogén: tumor előidéző gén). Ebben az állapotban itatásuk a 
setjciklusra, a sejtosztódásra Tnár az eredetitől eltérő, abnormális 
szabályozást eredményez, a sejt kikerül a normális génreguláció és 
kontroll alól, szabálytalanul osztódik. A sejt így a rosszindulatú átalakulás, 
a malignus transzformáció állapotába kerül, mely a rosszindulatú 
seitszaporodás, a daganatképzödés (tumor, karcinoma) vonalához 
vezethet, elindítva a daganatképződés többlépcsős folyamatát.

Á proto-onkogén -» onkogén átalakulást elősegítő és kiváltó 
tényezők különböző gén és kromoszóma szintű elváltozásokat idéznek 
elő. Kiváltó tényezők lehetnek: a proto-onkogének működését fokozottan 
aktiváló hatások, pont mutációk a proto-onkogén területén, kromoszóma 
mutációk, proto-onkogének mennyiségének ugrásszerű megemelkedése 
génamplifikációval, rriutagén, a környezetből származó kémiai rákkeltő, 
karcinogén anyagok pl. policiklusos aromás szénhidrogének, (benzplréh) 
hatáia~stb~

A változások következtében a sejt transzkripcióját és transzlációját 
az onkogének befolyásolják, hogy a sejtműködés szabályozásában 
résztvevő fehérjéket a normálisnál nagyobb (kóros) mennyiségben, 
"túlprodukcióban" termelik a. sejtek, vagy megváltozott szerkezetű és 
működésű fehérjék jönnek létre, melyek együttes hatásaként regulálatlan 
kontrol nélküli sejtciklusokba, osztódásokba kerül a sejt.

A sejtciklus és a sejtosztódás már említett sokszintü 
szabályozásának fontos eleme, hogy működnek a sejtben tumor 
szupresszor gének (tumor elnyomó gének), melyek fehérjetermékei a 
iurhőfszupresszor proteinek az onkogén hatását, működését gátolják. 
Mai ismereteink szerint, ha a tumor szupresszor gének ilyen védő hatása 
nem valósulhat meg (pl. mutáció, génvesztés vagy inaktiváció 
következtében), akkor a tumor kialakulásának ez a gátló tényezője a 
szabályozó rendszerből kiesik. E gátló hatás elmaradása egyik fontos 
eleme a daganatképződés többlépcsős folyamatának. A tumor 
szupresszor gének nagy fontosságú szerepére mutatnak azok a 
megfigyelések, melyek szerint az emberi tumorok felét egy tumor 
szupresszor gén mutációja, ennek következtében az általa termelt tumor 
szupresszor fehérje (jelzése p53) .hibásodott, károsodott volta, vagy kis 
mennyisége, illetve teljes hiánya idézi elő.
Összefoglalva: a sejtciklust, sejtosztódást szabályozó tényezők génjeinek 
kóros módosulásai okozzák a sejtciklus zavarait, melyek a malignus 
transzformációhoz vezethetnek. (Érthető, hogy a sejtciklust szabályozó 
folyamatok mind mélyebb megismerése eredményezheti a malignus 
transzformáció megakadályozza, illetve gyógyítása lehetőségeinek 
további kiszélesítését.)
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A sejtciklus egyes részfolyamatai (DNS szintézis az S fázisban, a 
kromatidok szétválása a metafázisban stb.) különböző anyagokkal 
gátolhatok, így maga a sejtosztódás is megállítható. Egyik legismertebb 
sejtosztódást gátló anyag a kolchicin (növényi alkaloida), mely gátolja a 
mikrotubulusokból képződő osztódási orsó kialkulását, ennek 
eredményeként . a _mitózis a metafá7 ishan megáll. (Á kolchicin a 
mikrotubulust felépítő tubulin molekulákhoz kötődik, így a polimer 
mikrotubulusok nem alakulhatnak ki.) A DNS szintézist gátló anyagok 
hatása következtében a sejt nem lép be a sejtciklus mitotikus szakaszába. 
A sejtosztódást gátló anyagokat a lehetőséget a citosztatikus terápia 
felhasználja a daganatsejtek osztódásának gátlására különböző 
gyógyszerek felhasználásával. Az osztódási orsó kialakulást gátolják pl. a 
vinca alkaloidákat tartalmazó Vincristin, Vinblastin, míg a DNS szintézis 
gátlását az antraciklin típusú Adriamicin, Bleomicin citosztatikus hatású 
gyógyszerekkel lehet elérni.

3.1.6.3. Meiózis.

A genetikai információ által meghatározott örökletes tulajdonságok 
átvitelét az utódokba a haploid ivarsejtek, illetve az ezek egyesüléséből 
keletkező megtermékenyített petesejtek végzik. Az ivarsejtek képződési 
folyamatát meiózisnak nevezzük.

A meiózis eredményeként a diploid DNS tartalmú, más 
megközelítésben diploid kromoszóma számú (2 n) szomatikus sejtekből 
(ősivarsejtek) haploid DNS mennyiségű, haploid kromoszóma számú
(n) ivarsejtek jönnek_létre, az ezeket termelő herében jlletve
petefészekben, az ember esetében. A meiózist megelőző interfázis S 
szakaszában a DNS replikálódik, a szomatikus sejt kétszeres mennyisége 
(4n) van jelen az ősivarsejtben.'

A meiózis teljes folyamatában két osztódási folyamat játszódik el, 
(meiózis I. és II.) mindkettő a mitózisban már megismert négy fázisra 
tagolódik. A meiózis első profázisa alapvetően eltér a mitózis profázisától. 
Bonyolult morfológiai folyamat eredményeként a homológ (apai-anyai) 
kromoszómák között kapcsolódás jön létre, összetapadnak, majd az anyai 
és apai gének a kapcsolódási pontokon kicserélődhetnek (crossing-over). 
A továbbiakban a kromoszómapárok együtt maradnak.

A meiózis első profázisában lejátszódó rövid összefoglalás után 
kiemelünk az ekkor történő eseményekből fő mozzanatokat, mert ezek 
ismerete a humángenetikai alapok jobb megismerését teszi lehetővé a 
későbbiek során.
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44. ábra A meiózis folyamatának vázlata.
Magyarázat a szövegben.

(Az egyszerűsítés miatt 4 kromoszómát 
tartalmazó szomatikus sejttel indul az ábra.)

Leptotén szakasz (finom szalagos 
szakasz). A sejtmag kromatin 
állományának fokozatos konden- 
zálódásával vékony szalagszerű 
képleteket alkotva jelennek meg a 
kromoszómák.
Zigotén szakasz (páros szalagos 
szakasz). Megindul a homológ 
kromoszómák összekapcsolódása, 
ósszekapcsolódási pontok
alakulnak ki a . párosodott 
kromoszómák között. A párosodási 
folyamat olyan pontosan történik, 
hogy az azonos gének azonos 
pontokon helyezkednek el mindkét 
homológ kromoszómán. (HomoTóg 
kromoszóma: a szomatikus
sejtekben minden kromoszóma két 
példányban /párban/ van jelen, 
egyik apai, másik anyai eredetű, a 
párok tagjai a homológ 
kromoszómák.)
Pachitén szakasz (széles szalagos 
szakasz). A homológ kromoszómák 
összetapadása teljessé válik, így 
bivalens kromoszómák képződnek. 
Az összetapadt kromoszómák két- 
két kromatidája együtt jelenik meg 
(összesen 4 kromatida, tetrád), 
számuk látszólag feleződik, maga a 
kromoszóma komplex szélesebb, 
vastagabb és jelentősen rövidül. 
Az ebben a szakaszban létrejött 
komplex felépítése az alábbi:

APAI
KROMOSZÓMA

1. KROMATIDA

2. KROMATIDA

ANYAI
KROMOSZÓMA

TETRAD
3. KROMATIDA

4. KROMATIDA

HOMOLÓG

KROMOSZÓMA

KOMPLEX
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Diplotén szakasz (kétszalagos szakasz) Az egymáshoz tapadt homológ 
kromoszómák helyenként elválnak egymástól, ezzek egyidejűleg a 
zigotén szakaszban már megjelent kapcsolódási pontokon chiazmák a 
homológ kromoszómák egyes szakaszai egymást keresztezik, un. 
átkeresztezödés (Crossing over) jön létre, melyeken a kromoszómák 
egyes darabjai kicserélődhetnek. Ezek az "X" átkeresztezett szakaszok a 
korábbi helyzethez viszonyítva újabb DNS szakaszokat/géneket visznek a 
homológ kromoszómákba, rekombináció útján újabb génkombinációk 
jönnek létre. Az átkeresztezödés a következő generációk változatosságát 
tovább növelik. Az átkeresztezödés során az anyai vagy apai 
kromoszóma részletek véletlenszerűen kerülnek így, az egyik vagy másik 
leendő sejtbe.

A diplotén szakaszt a diakinezjs szakasz követi, melyben a 
kromoszómák tovább rövidülnek, a homológ kromoszómák együtt 
maradnak.

A meiózis első profázisában lezajló most vázolt folyamatok hibátlan 
működéséért számos enzimatikus folyamat összerendezett működése 
szükséges. A kromatin -> kromoszóma átalakulások, a kromoszómák 
rövidülési folyamatai a kormatin szerkezetében zajló szuperspiralizálódás 
eredményeként jönnek létre.

A meiózis első szakaszának metafázisában a homológ 
kromoszóma-párok (a tetrádok) vándorolnak a sejt ekvatoriális síkjába, az 
osztódási orsó működése következtében, majd a mitózisnál megismertek 
szerint megy át az osztódást,folyamat az anafázisba. A metafázis és 
anafázis határán a homológ kromoszómákat tartalmazó . .komplexek 
szétválnak, az anyai és apai eredetű kromoszómák a  ̂pólusok félé 
mozognak. (Eltérés a mitózistól: nem kromatidák, hanem kromoszómák 
mozgása történik!) Az...apai és anyai kromoszómák megoszlása az 
utódsejtek között véletlenszerű (tovább nő a genetikai variabilitás). 
A telofázist követőén két haploid kromoszóma számú sejt. jött létre 
(kromoszóma száma a diploid érték fele). Ezzel lezárul a meiózis első 
szakasza.

Az első szakaszát rövid interfázis követi, amelyben nincs_.DN$ 
szintézis. Á második meiotikus szakasz szabályos mitózisnak felel meg, 
melyben a kromatidák szétválnak.
így végül olyan sejtek jönnek létre, melyekben haploid mennyiségű DNS, 
illetve haploid kromoszóma szám lesz jelen (n).
Az emberi ivarsejtek képződésénél áttekintve a folyamatot, a kromoszóma 
szám változások alapján a következő a meiózis folyamatának sémája:
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szomatikus sejt (ősivarsejt) 
kromoszóma száma

46

meiózis i. vége 
kromoszóma szám

meiózis II. vége 
(ivarsejtek 
kromoszóma szám)

Ember esetében a meiózis végeredménye másként mutatkozik férfi 
és női szervezetben. A spermiumokat képző herében minden egyes 
meiotikus sejtosztódás eredménye négy. egyenértékű spermium, a 
petefészkekben ettől eltérően csak egy érett petesejt képződik, mellyel 
egyidejűleg három úa— poláris sejt keletkezik (a folyamatok további 
részleteivel más tantárgyak foglalkoznak).

A meiózis a mitózishoz hasonlóan több, szintűén szabályozott 
foIyamat, melyhez az alapot a meiózist szabályozó géneMermekei adják. 
A szabályozás részfolyamataiban számos ponton hasonlóság van a 
mitózis szabályozásával.
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3.2. CITOPLAZMA

Az eukariota sejt magját körülvevő sejtterület, mely a sejt 
térfogatának nagyobb részét adja, a citoplazma. Határait egyfelől a 
sejtmembrán, másfelől a maghártya képezi. A határ csak képletesen 
értendő, mert mindkét határoló elem a citoplazmával funkcionális 
egységet alkot.

A citoplazma kiterjedt intracellularis membránrendszert, 
membránokkal határolt organellumokat (intracellularis kompartmenteket) 
tartalmaz. A membránrendszert és az organellumokat a citoszol 
(citoplazma mátrix) foglalja magába, mely kontinuus belső környezetet 
képez a citoplazmában. A citoszolban zajlanak a glikolízis és a 
fehérjeszintézis folyamatai, itt találhatók az ezekhez szükséges enzimek, 
egyéb komponensek, továbbá a citoszol foglalja magába a citoplazma 
filamentózus vázát képező citoszkeletont. A citoszol pufferrendszere 
biztosítja a citoplazmatikus folyamatokhoz szükséges pH viszonyokat.

A citoplazma organellumrendszere, komplex felépítése számos 
funkció elvégzésére teszi alkalmassá, melyek közül a legalapvetőbb a 
fehérjeszintézis.

Elsőként ezért a fehérjeszintézis folyamatával, ezt követően a 
fehérjeszintézist lebonyolító szabad poliszómákkal és a granuláris 
endoplazmatikus retikulum (GER) legfontosabb sejtbiológiai problémáinak 
tárgyalásával foglalkozunk. Ezt követi a GER-ben szintetizált fehérjék 
kémiai módosulása a Golgi apparátus és a szekréció folyamatának 
tárgyalása. Ezt követően foglalkozunk a citoplazma többi organelluma 
(lizoszómák, sima felszínű endoplazmatikus retikulum, mitokondrium, 
citoszkeleton) és a plazmamembrán sejtbiológiai alapismereteivel.

3.2.1. A fehérjeszintézis (transzláció)

Az eukariota sejt citoplazmájában a fehérjeszintézis a durva 
felszínü endoplazmatikus retikulum riboszómáin és a citoszolban lévő 
szabad riboszómákon megy végbe.

A fehérjeszintézis során a fehérjéket alkotó monomerek, az 
aminosavak peptid kötéssel kapcsolódnak össze polipeptid lánccá, 
kialakítva a fehérjék elsődleges, primer struktúráját. Az aminosavak 
sorrendjének meghatározását a mRNS bázissorrendje végzi a 
folyamatban. A mRNS bázissorrendjét a DNS-ben tárolt információ szabja 
meg a fehérjeszintézis számára, melynek során olyan makromolekulák 
jönnek létre, melyek a legtöbb biológiai funkcióért felelősek.

A fehérjék funkciója az aminosav sorrendtől és az ennek alapján 
képződő térbeli elrendeződéstől, konformációtól függ. így az aminosav 
sorrend biztosítása alapvető jelentőségű. A fehérjeszintetizáló rendszer 
felépítése és működése alapjaiban hasonló minden eukariota sejtben,
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bizonyos megszorításokkal prokariotákban is. Ezek szerint a három RNS 
típus (mRNS,tRNS,rRNS) együttműködése biztosítja az aminosavak 
összekapcsolódását. A mRNS szállítja a genetikai információt, a tRNS 
kapcsolja az aminosavakat a mRNS-hez, megkeresve a nekik megfelelő 
helyet a fehérje primer szerkezetében. Az rRNS-ek és fehérjékkel alkotott 
komplexei, a kis és nagy riboszóma alegységek képezik a riboszómát, 
mely a fehérjeszintézisben résztvevő komponensek számára szolgáltat 
speciális kötőhelyeket. **'■'*■

3.2.1.1. A genetikai kód

A molekuláris biológia centrális dogmájának megfelelően a DNS 
je[enti az információforrást,, a genetikai kódot. A kód átíródik a 
transzkripció során a mRNS-re, melyről a tRNS lekódolja (fordítja le) az 
információt a fehérjeszintézishez. A molekuláris biológia egyik alapvető 
eredménye volt annak megállapítása, hogy a fehérjék aminosav 
sorrendjét a DNS nukleotidjában lévő bázisok sorrendje határozza meg. 
Tekintve, hogy a fehérjéket felépítő 20 aminosav helyének 
meghatározásához csak 4 különböző nukleotid van a. DNS molekulában 
(A,T,G,C), egyjsgy aminosav meghatározásához több nukleotid 
kombinációja szükséges. A genetikai kód jelenti azt a fordítási kulcsot, 
amely meghatározza, hogy milyen nukleotidbázis kombinációk felelnek 
meg az egyes aminosavaknak. A meghatározások során, világos volt, 
hogy két bázisból álló kód esetén a kombinációk száma nem elég (42 = 
16), ezért a kódnak kettőnél több elemet kell tartalmaznia. A három 
nukleotidból álló kombináció 43 = 64 kód-elemet, kód-szót eredményez, 
ennek feltételezése elfogadható volt. A kísérleti bizonyítékok a 3 elemes 
kódszótárt igazolták, így a genetikai kód elemei a tripletek, a 
bázishármasok (45. ábra).

A genetikai kód jellemzői:
• a genetikai kód egységei a tripletek, három bázis határoz meg egy 

aminosavat. A 64 tripletből 61 aminosavat kódol, ezek felelősek a 20 
aminosav helyének meghatározásáért, 3 kód ún. nonsense 
(értelmetlen), melyék a fehérjeszintézis leállítását végzik (stop kód, 
terminátor kód).

• a kód degenerált, egy aminosavat több mint egy triplet határozhat meg 
pl. a prolin kódja (PRO) lehet CCU, CCC, CCA, CCG, a tirozin (TYR) 
kódja lehet UAU, UAC. Az első két bázis határozza meg a specifitást, a 
harmadik bázis ingadozó.

• a genetikai kód egyértelmű, egy triplet (kód) nem szerepel két, vagy 
több aminosav meghatározásában.

• a kód univerzális jellegű, azonosan határozza meg az aminosavak 
helyét (csak néhány kivétel van).
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1 .  b e tű  
5 ' vég

i

u
c
A
G

2 . b e tű

u c A G
3 ' vég

i
Phe Ser Tyr Cys U
Phe Ser Tyr Cys C
Leu Ser STOP STOP A
Leu Ser STOP Trp G

3 . b e tű

Leu
Leu
Leu
Leu

Pro
Pro
Pro
Pro

His
His
Gin
Gin

Arg
Arg
Arg
Arg

U
C
A
G

He
He
He

Met

Thr
Thr
Thr
Thr

Asn
Asn
Lys
Lys

Ser
Ser
Arg
Arg

U
C
A
G

Val Alá Asp Gly U
Val Alá Asp Gly C
Val Alá Glu Gly A
Val Alá Glu Gly G

45. ábra A genetikai kód.

3.2.1.2. A tRNS szerkezete

Az aminosavakat a riboszómákhoz a fehérjeszintézis helyére a 
tRNS molekulák szállítják. A szállító (transzfer) funkcióra azért van 
szükség, mert a nukleinsav bázisok és az aminosavak között nincs 
specifikus kémiai felismerő mechanizmus, a mRNS tripletei nem képesek 
közvetlenül a megfelelő aminosavat kiválasztani. A fehérjeszintézishez 
ezért a sejt másik molekulát használ a mRNS-ben lévő információ, a kód- 
szó lefordításához. A tRNS molekuláknak fel kell ismerni a^mRNS-en egy 
adott kódot és e kódnakjnegfelelö aminosavat, ugyanakkor rögzülnie is 
kell a riboszómákhoz. E sokrétű feladat ellátására a tRNS-t jellegzetes 
szerkezete teszi alkalmassá.

A tRNS kis molekulasúlyú, lóherelevélre emlékeztető másodlagos 
szerkezetű (a molekula harmadlagos szerkezettel is rendelkezik 
46. ábra)7 Az egyláncú,_ helyenként kettős láncokat (H-kötések!) is 
tartalmazó molekula, a kettős láncú szakaszok végén hurkok képződnek.
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OH 3' vég
\  q.áaj^  u o ~ a*r  ‘ ’ f  • ^

46. ábra A tRNS másodlagos szerkezete. 
Magyarázat a szövegben.______

A 46. ábrán az 1.sz.
hurokhoz az amino- 
savakat aktivalcT énzim 
kötődik, a 2. hurok ') 
tartalmazza a három 
bázisból álló 
kódont^ mely fordított ✓  
sorrendben tartalmazza 
a mRNS tripletjének 
(kód) megfelelő
bázisokat, a 3. hurok a 
riboszóma kötőhely a 
molekula két szaBad 
véggel rendelkezik. A 3' 
véghez kötődik az 
aktivált aminosav, mely 
az összes tRNS-ben 
egyezik (nem specifikus)

3.2.1.3. Aminosavak aktiválása

A sejtek citoplazmájában aminosav-specifikus enzimek vannak, 
melyek képesek felismerni az adott aminosavat és a neki megfelelő 
tRNS-t. Ezek az aminoacil-tRNS szintetáz enzimek.~E~rTágy specifitással 
rendelkező enzimek aktiválják az aminosavakat, az aktiváláshoz 
szükséges energiát/ATPÍ adja. Az aminosavak magasabb energiaszintre, 
szintézisre alkalmas formába kerülnek az aktiválás során, továbbá 
képesek lesznek megfelelő specifikus tRNS-hez kötődni. Az aminosav és 
a tRNS között észter kötés alakul ki, a képződött termék az aminoacil- 
tRNS komplex.

Az aktiváló enzimek specifitása döntő jelentőségű a
fehérjeszintézis szempontjából. Ha egy aminosav már hozzákapcsolódott 
a tRNS-hez, akkor további szerepe passzív, mert fehérjébe épülését, a 
beépülés helyét csak a tRNS határozza meg, a kódon-antikódon 
kapcsolódáson keresztül. Ez azt jelenti, hogy az aktiváló lépés közben 
létrejövő hiba, megváltozott szerkezetű, hibás fehérje képződéshez vezet. 
A tRNS és az aktiváló enzim specifitásának alapja valószínűen a két 
molekula térszerkezetén alapszik.

91



A fehérjeszintézis specifikus lépései a sejtben a riboszómákhoz 
kötötten történnek. A riboszómák 15-20 nm nagyságú képletek, mint 
említettük két alegységből állnak, az alegységek összekapcsolódásában 
Mg"+ játszanak szerepet. (A kis alegység 40 S a nagy alegység 60 S, 
eukariotákban, prokariotákban 30S, 50S szedimentációs konstansú.) 
Eukariotákban a két alegységből képződő riboszómák 80S
szedimentációs konstanssal rendelkeznek prokariotákban 70S ez az 
érték.

A riboszómák alapvázát a rRNS-ek adják, melyekhez nagyrészt 
bázikus fehérjék kapcsolódnak (rRNP). az alegységek RNS komponenseit 
a Nukleolusz fejezetben tárgyaltuk, ezekhez a nagy alegység 
kialakításához 49, a kis alegység felépítéséhez pedig 33 fehérje 
kapcsolódik. A riboszómák a fehérjeszintézis során a mRNS-el 
kapcsolódnak, poliriboszómát, poliszomat alkotnak, melyen a 
fehérjeszintézis megtörténik (47. ábra).

3.2.1.4. A fehérjeszintézis helye: a riboszómák

ALEGYSÉGEK RIBCJSZOMA

0  „ oo
40S 60 S — 80S

POLISZOMA

50 nm

A
47. ábra . A A riboszóma és poliszóma képződés sematikus ábrázolása.

B. Riboszómák, poliszómák májsejt citoplazmájában. 
___________  Elektronmikroszkópos felvétel(82000x)
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A riboszómákon a fehérjeszintézis részfolyamatai számára két 
kötőhely van, melyek létrehozásában mind a két alegység részt vesz. 
Ezek az "A" kötőhely, az aminoacil-tRNS kötésére, míg a "P" kötőhely a 
képződő és növekvő peptidlánc, a már összekapcsolt aminosavak 
rögzítésére szolgál (48. ábra).

48. ábra A riboszómák vázlatos ábrázolása a kialakult kötőhelyekkel. A: üres kötőhelyek; 
B: a kötőhelyeken, a képződő peptidlánc és egy aminoacil - tRNS rögzül.

A fehérjeszintézisben adott pillanatban részt nem vevő riboszóma 
alegységek a citoplazmában szabadon vannak. A riboszómák vagy 
poliszomák mennyisége egyenes arányban van a sejt fehérjeszintetizáló 
tevékenységével, pl. nagy mennyiségű fehérjét szekretáló sejtekben 
mennyiségük igen nagy (exocrin pancreas).
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3.2.1.5. A fehérjeszintézis lépései

I N I C I Á C I Ó S  t R N S

A L E G Y S É G

A fehérjeszintézis 3 szakaszra tagolható: iníciáció a .lánckezdés; 
elongáció a lánchosszabbítás; termináció a láncbefejezés.
A folyamatot eukariota sejt fehérjeszintézise alapján tekintjük át.

ovx dxprf ^
JNÍCIACIO. A fehérjeszintézis 
kezdő, iníciációs lépésében

' fehérjefaktorok___a__ folyamathoz
energiát adó makroerg molekulák 
(ATP, GTP) segítségével az alábbi 
folyamatok játszódnak le. riboszóma 
kis alegység kötődik a mRNS 5' 
végéhez, a kötődést a mRNS cap
struktúrája_segíti" elő. A kis
alegységhez kapcsolódik a kezdő 
aminosavat, a metionint kötő 
iníciációs-metionin tRNS. A kis 
alegység elmozdul a

mejy___ a kezdő 
tripletet keresi.

P h e l y

M e t 1

| Í > l
ESÉSSÉ

h -
i

M e t @

N A G Y  A L E G Y S É G

A h e l y

A M I N O A C I L
TRNS

tRNS A
mRNS láncon 

magával vive az iníciációs tRNS-t.
~kodoT az AUG 

Amint ezt az 
iníciációs tRNS felismerte, 
hozzákötöd ik, majd a nagy 
riboszóma alegység kapcsolódik a 
kialakult iníciációs komplexhez. 
A kapcsolódás úgy történik, hogy a 
nagy alegység P kötőhelyéhez az 
iníciációs tRNS a hozzá rögzített 
kezdő aminosavval kapcsolódik, s 
így létrejött a feltétel a következő 
aminosavval történő kapcsolódás a 
lánchosszabbítás számára 
(49. ábra).

E L S Ő
P E P T I D K Ö T É S
K I A L A K U L Á S A

49. ábra A fehérjeszintézis iníciációjának 
fázisa, eukariota sejtekben. Az egyes 

részfázisok követhetők az ábrán (iníciációs 
komplex kialakulása, riboszóma nagy 
alegység kapcsolódása az incíciációs 

komplexhez, A és P kötőhely kialakulása, 
majd az első peptidkötés kialakítása.

További magyarázat a szövegben.

i
FI flNGÁGTŐ
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ELONGÁCIÓ. A lánchosszabbodás azzal indul, hogy a riboszóma 
Kötőhelyére a második aktivált amlnosavat szállító tRNS rögzül. ;

A rögzülést követően a P helyen lévő metionin és az A hetvenötévé. 
második aminosav között pepiid kötés jön létre, dipeptid képződik.
A péptid kötés 1 kialakításai a pepuan "Transzreraz enzim veáli. 
Ezzel egyidejűleg az első aminosavat szállító inírjár-ins tRNR leválik a 
"P" kötőhelyről. A következő lépésben az A kötőhelyről a kialakult 
dipeptid transzlokálódik, áthelyeződik a P kötőhelyre és üresen marad 
az A~kötőhely7miközben a riboszóma egy kóddal tovább mozdul. Az 
elongáció további lépéseiben újabb, esetünkben a harmadik aktivált 
aminosav kötődik tRNS-e segítségével az üres A kötőhelyre, majd 
következik a második peptidkötés kialakítása a második és a harmadik 
aminosav között. A részlépések ismétlődnek a lánc hosszabbítás 
befejeződéséig. Az elongációs folyamatokhoz is szükséges 
fehérjefaktorok és makroerg foszfátokból felszabaduló energia.

JERM INÁCIÓ. Egy adott fehérje- 
~ szintézis akkor fejeződik be, amikor 

a á riboszóma elérkezik a mRNS 
molekulában jelen lévő stop 
kódhoz (50. ábra). A stop kódot az 

^ún^értelmetlen (nonsense)  kódok 
képezik r Ezek^ a z  Ü Á A T U Á G .  U G A  

tripletek, melyeknek nincs aminosav 
helyet meghatározó jelentésük. 
A stoiLkódak a hozzájukJcaocsolódó 
terminációs fehérjékkejegyütt idézik 
elő a"~szíhtézis befejeződését és~a~ 
kész f e f i ln e ^  leválását a 

'Viboszbmátói^Á^ fehérje leválásával 
egyidejűleg ' a riboszóma alegy
ségeire disszociál, az alegységek 
ismét beléphetnek egy újabb fehérje 
szintetizáló ciklusba.

50. ábra A fehé rje sz in té z is  te rm in á c ió s  
fáz isa . A te rm in á c ió s  fe h é rje  a s to p  kó d h o z  

kö tő d ik , m e ly  e lő s e g íti a k é s z  fe h é rje  
le v á lá s á t a riboszóm áró l. A le v á lá s s a l 
e g y id e jű le g  a r ib o szó m a  a le g y s é g e k  

d isszoc iá lnak .
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A kész fehérje molekula primer struktúráját a genetikai információ 
határozza meg, a térbeli szerkezet másodlagos, harmadlagos struktúra 
kialakulásához nem szükséges külön információ. A térszerkezet 
kialakulását az aminosav sorrend megszabja. A fehérjelánc a szintézis 
közben alakítja ki a rá jellemző térszerkezetet és úgy válik le a 
riboszómáról (51. ábra).

100 nm

KÉPZŐDŐ 
POLIPEPTID 

LÁNC

mRNS

KÉSZ
p o l i p é p t i d

LÁNC

51. ábra A fehérjeszintézis folyamata szabad poliszóma komplexen. 
____________ A részfolyamatokat lásd a szövegben____________
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A fehérieszintézis folyamán minden mRNS molekulán több 
riboszóma halad végig egyszerre. így működik a poliszoma komplex. 
Egyidejűleg egy adott fehérje a komplexen több példányban képződik (a 
rendszer ökonomikus). A teljes aktivitásban lévő mRNS-en 80 
nukleotidonként helyezkedhet el riboszóma. Átlagosan egy 
fehérjeszintézis 20-60 másodpercet vesz igénybe.

"~A transzláció befejeződése után a. fehérjék jelentős része módosul 
(poszttranszlációs módosulás), és így válik funkcióképes, érett 
molekulává. A folyamat a mRNS érési folyamatára .emlékeztet (lásd 
később).

Baktériumsejtekben a fehérjeszintézis a tárgyaltakkal^ elvben 
egyezik, a részfolyamatokban esetenként különbözik.

A fehérjeszintézis a bioszintetikus folyamatok közül a lég energia 
igényesebb. Makroerg foszfátokat igényel az aminosav aktiválás, az 
iníciáció és az elongáció. Ezzel egyidejűleg mint említettük .számos 
fehérje faktor jelenlétét igénylik a fehérjeszintézis részfolyamatai.

A fehérjeszintézis folyamata a fentiek szerint zajlik mind a szabad 
poliszómákon, mind a granuláris endoplazmatikus retikulumon és a 
mitokondriumban.

A fehérjeszintézis teljes folyamatát az 52. ábra foglalja össze 
vázlatosan.

52. ábra A fehérjeszintézis összefoglaló vázlatos folyamatábrája.
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A modern orvostudomány által használt leghatásosabb 
antibiotikumok nagy része gyógyító hatását úgy fejti ki, hogy a 
baktériumok fehérjeszintézisét gátolja. E gyógyszer hatásának az alapja, 
hogy a pro- és eukariota sejtek riboszómái között számos különbség van. 
Ez a különbség eredményezi, hogy hatásuk szelektív, azaz nem gátolják 
az. eukariota sejtekben a fehérjeszintézist. Hatásukat a fehérjeszintézis 
különböző lépéseiben fejtik ki úgy, hogy a szintézisben résztvevő 
komponensekhez kötődnek. Az elmondottakra az alábbi antibiotikumok 
szolgálnak példaként:

tetracyclin (Tetrán) gátolja az aminoacil-tRNS kapcsolódását a
(Doxycyclin) riboszóma A kötőhelyéhez

streptomycin (Streptomycin, Gentamycin)
gátolja a lánc iníciációt a baktérium kis 
riboszóma alegységéhez kötődve (30 S)

chloramphenicol (Chlorocid)
gátolja a peptidil-transzferáz működését

erythromycin (Eryc, Erythromycin, Erythran)
gátolja a transzlokációt a riboszómákon.

3.2.1.6. A prokariota sejtek fehérjeszintézisére ható antibiotikumok

(A zárójelben az egyes antibiotikumokat tartalmazó gyógyszerek nevét 
tüntettük fel példaként, melyekből számos típus használatos.)

3.2.2. Szabad poliszomák

A citoplazmában zajló fehérjeszintézis egyik helyszínét szabad 
poliszomák képezik. A szabad poliszomák nem kötődnek semmilyen 
membránhoz működésük során. Helyüket a citoplazmában a citoszkeleton 
határozza meg (lásd később). E komplexek szintetizálják a sejt ún. saját 
fehérjéit, azokat a fehérjéket, melyek nem kerülnek "exportra" a sejtből, 
illetve amelyekből nem lesz endoplazmatikus retikulum, a Golgi 
apparátus, a lizoszómák vagy a plazmamembrán fehérje komponense. így 
tehát a szabad poliszomákon szintetizálódnak például a citoszolban zajló 
anyagcsere-folyamatok enzimei (pl. glikolízis enzimei), a mitokondrium 
fehérjék nagy része, a kromatin fehérjéi, DNS, RNS szintézis enzime és 
egyéb fehérje faktorai, citoszkeleton komponensek fehérjéi stb.
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Itt szükséges megjegyeznünk, hogy a citoszolban lévő riboszómák 
funkcionálisan egyenértékűek. A mindenkori állapotoktól függően részt 
vehetnek a szabad poliszómákon folyó fehérjeszintézisben vagy a 
granuláris endoplazmatikus retikulumon folyó fehérjeszintézisben, az 
alábbiak szerint:

SZABAD PO LISZÓ M ÁK
T I

RIBO SZÓ M A ALEG YSÉG EK A CITO PLAZM ÁBAN

i  t

M EM BRÁNHO Z KÖ TÖ TT R IBO SZÓ M ÁK: G E R

A poliszómákon képződő fehérjék specifitását különböző gén
szakaszokon képződő különböző mRNS molekulák szabják meg.

A szabad poliszomákon képződő fehérjék az intracitoplazmatikus 
transzport segítségével jutnak el rendeltetési helyükre. E transzportban a 
citoplazma-mátrix fehérjéi, a citoszkeleton komponensei vesznek részt.

3.2.3. Granuláris endoplazmatikus retikulum

Az endoplazmatikus retikulum az eukariota sejtekben kiterjedt 
membránrendszert .képez. Az endoplazmatikus retikulum membránjai 
hasonlóak a többi membránhoz, azonban itt a membrán-komponensek - 
lipid, fehérje, enzim - összetétele lényegesen eltér a- plazmamembrán 
kémiai összetételétől. Az endoplazmatikus retikulum igen nagy felületet 
képez a citoplazmában a rajta és benne lejátszódó folyamatok számára. 
1 ml térfogatú majszovef a számítások szerírrTTT'm2 endoplazmatikus 
retikulum felszínt tartalmaz, melynek kétharmada granulált-, egyharmada 
sima felszínü endoplazmatikus retikulum.

Elektronmikroszkópos felvételeken két formában jelenik meg az 
endoplazmatikus retikulum: 1. granuláris endoplazmatikus retikulum 
(GER), melyhez riboszómák tapadnak (használatos a durva ̂ felszínü 
endoplazmatikus retikulum megnevezés is) és 2. sima felszínű 
endoplazmatikus—retikulum (SER7,~~ melynek felszínén nincsenek 
riboszómák (használatos a granuláris endoplazmatikus retikulum 
megnevezés is). A két eltérő megjelenésű membránrendszer funkciója is 
eltérő.
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A granuláris endoplazmatikus retikulum egymással 
összeköttetésben álló, a citoplazmától elkülönülő belső tartalmú
tubulusokból és ciszternákból. éoül—fel. Az így felépült üreges
membránrendszer, felszínéhez tapadnak, a ribeszómák. A granuláris 
endoplazmatikus retikulum kiteriedése elektronmikroszkópos felvételeken 
változatos, kapcsolatban van a maghártya külső lemezével (53. ábra).

53. ábra A granuláris endoplazmatikus retikulum és a maghártya kapcsolata 
háromdimenziós sematikus ábrán, és májsejt részlet elektronmikroszkópos felvételén /B / 
1. A GER membránjai által határolt lumenek (ciszternák, tubulusok, üregek), melyek a 
maghártyák közti térrel kapcsolódnak (nyíl); 2. Riboszómák maghártya külső lemezén és 
a GER membránokon; 3. Maghártya külső lemeze; 4. Poüszóma ; 5. Pórusok a mag- 
hártyán; 6. Maghártyapórus átmetszete; 7. Maghártya belső lemeze; 8. Lamina nukleárisz
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A GER specifikusan a fehérjeszintézis szolgálatában áll, ezt 
biztosítják a membránban lévő különleges fehérjék. Ezek közül egyesek a 
ribos^ómákat rögzítik a membránokhoz, mások a képződő fehérje 
membránok közti térbe történő átiutását biztosítják. A különleges fehérjék 
egy további csoportja a lumenben lejátszódó folyamatokban, mint enzimek 
vesznek részt, illetve fenntartják a GER jellegzetes alakját.

A granuláris endoplazmatikus retikulum a citgplazmában -zajló 
fehérjeszintézis másik helye. A membránokhoz kötött riboszómákon 

• szintetizálódnak a szekréciós fehérjék, melyeket export, vagy transzport 
fehérjéknek is neveznek, (enzimek, hormonok, immunglobulinok stb.). 
A granuláris endoplazmatikus retikulumon szintetizálódó fehérjék másik 
része beépül magába az endoplazmatikus retikulum 
membránrendszerébe, mint »struktúr- v^pY_Jepzimfabécjék- TsmeT~rnás 
fehérjék a Golai apparátus enzim és struktúrafehérjéi lesznek. Ugyancsak 
itt képződnek fehérjék a plazmamembrán és a lizoszómák számára.

A fehérjeszintézis a 3.2.1. fejezetben leírtak szerint zajlik le a 
granuláris endoplazmatikus retikulum felszínén a riboszómák és a mRNS 
által alkotott poliszoma komplexeken. A membránok felszínén 
szintetizálódott fehérjék többlépcsős folyamatban kerülnek a granuláris 
endoplazmatikus retikulum membránjai által alkotott lumenbe.

A folyamat főbb lépései:
• A fehérjeszintézis iníciációja és az első 16-30 aminosavat tartalmazó 

fehérjeszakasz szintézise a GER membrán közelében, de szabad 
poliszóma alakzatban történik meg.

• A képződött rövid fehérjeszakasz, melyet szignál szekvenciának, vagy 
szianárpeotidnek nevezünk, kapcsolódik az ezt s szignált felismerni 
képes szignál felismerő partikulumhoz (RNP tartalmú partikulum, 
benne kis molekulasúlyú 7S RNS és fehérje található).

• A szignál felismerő partikulum-fehérje-riboszóma komplexet a GER 
membránjában lévő riboszóma-kötő fehérjék rögzítik a membrán 
felszínén (a riboszóma a nagy alegységével /60S/ kötődik a 
membránhoz, kötő fehérje a riboforin).

• Kötődés után egy membrán fehérje, mely felismeri a kötődött 
komplexet, a komplexből a fehérje láncot átjutattja a GER lumenébe, 
(értelem szerint a szignál felismerő partikulum és a riboszóma nem jut 
be a lumenbe, a partikulum további felismerésre lesz képes egy újabb 
fehérje szintézisekor, a riboszómán pedig tovább folyik a fehérje 
szintézise).
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Az üregrendszerbe transzportálódó fehérjéről, még a transzport 
alatt a szignál peptid enzimatikusan lehasad (a hasítást endopeptidáz 
végzi: szignál peptidáz). A kész fehérje teljes átjutásával egyidejűleg 
kialakul a specifikus térszerkezet.

A szignál peptid lehasadása után zajlik le a fehérjék szintézis 
utáni módosulásának folyamata, a poszttranszlációs módosulás; az 
alábbiak szerint:

Diszulfid kötés képződése. A GER lumenében a képződő fehérje cisztein 
aminosavai között diszulfid kötések f-S-S-) alakulnak ki a cisztein 
ffiötéRűíak -SH (szulfhidril) ^soportot-tartalmazó óldalláncaLközött (lásd 
aminosavak fejezet). A kialakult diszulfid kötés a képződő fehérje 
harmadlagos szerkezetét biztosítja. A kötés létrejötte a fehérjék funkciója 
és további transzportjának feltétele. Ha a tercier struktúra nem alakul ki, 
vagy hibás, a fehérje nem jut el a rendeltetési helyére, azaz az adott 
fehérje funkciója kiesik a sejt vagy a szervezet működéséből. Az ilyen 
változások, így működési zavarokhoz, kórképek kialakulásához 
vezethetnek.

Szénhidrát addíció és módosulás. A GER lumenében képződő 
fehérjékhez oligoszaharidok kapcsolódnak kovalens kötéseivel.
Á jelenség a glikolizáció (az olgoszaharidokban a glükóz mindig jelen 
van!), a folyámatEin így glikoproteinek képződnek, (lásd Szénhidrátok 
fejezet.) Az oligoszaharíd komponenseknek a képződött glikoproteinek 
funkciója szempontjából igen fontos a szerepe; meghatározzák az adott 
összetett fehérje konformációját, töltését, oldékonyságát. stabilitását és 
képessé teszi őket más-molekulák -felismerésére. E felismerő funkció 
különös fontossággal bír a glikoprotein összetételű sejtmembrán 
receptorok (lásd plazmamembrán fejezet) és a sejtek közti felismerési 
folyamatok, az immunológiai folyamatok szempontjából.

A fentiekben ismertetett módon képződő, maid módosult fehérjék a 
GER membránrendszeréből képződő transzpgrt vezikulumokkal jutnak 
tovább a GoígTappgfatusba (Golgi készülék) ahol a molekulák további 
átalakulása történik. Ezt a következő fejezetben tárgyaljuk.

A granuláris endoplazmatikus retikulumon zajló fehérjeszintézist, a 
képződő fehérje transzlokációiát. a lumenbe történő áthelyeződését, és a 
szénhidrát komponenssel történő módosítást az 54. ábra foglalja össze.

V  a -ocrx

102



5'

54. ábra A granuláris endoplazmatikus retikulumon folyó fehérjeszintézis, a fehérje 
transzlokációja éa szintézis utáni módosulás, a. az iníciáció; b. a szignál pepiid 
(vastagított vonal) a nagy riboszóma alegységben; c. a szignál pepiid felismerő 

partikulumával kötődik a membránban lévő receptorhoz; d. a képződő fehérjelánc kezd 
átjutni a membránon; e. a szignál peptid lehasad; f. a szénhidrátkomponens kapcsolódik 

a fehérjéhez; g. a fehérjeszintézis terminációja, a fehérje bejutott a lumenbe. 
_____________________  További részletek a szövegben._______________________

T-yV W  trisfu
3.2.4. Golgi apparátus ^ A € - l 2_-G-iM ck _

ür* •
A Golgi apparátus (Golgi komplex) az eukariota sejtekben 

általánosan.- jelenlévő organellum, mérete, kiterjedése sejttípusonként / 
eltérő. Igen fejlett Golgi apparátus található a szekréciós J 
tevékenységgeI rende!kező_s.ejtekben.

^ ' ”  hénymikroszkóposan különleges kezeléssel mutatható ki a Golgi 
apparátus (ezüstözési eljárás) filamentumok formájában. Szerkezetét és 
funkcióját az elektronmikroszkópos vizsgálatok segítették megismerni.
A Golgi apparátus az endoplazmatikus retikulumhoz J^asonlóan I 
ihtracitop'lazrnatikus membránok által határolt üreges ^rendszer a' / 
citoplazifiü ln. Szerkezetere eröserTl_elyekonvodó _ üregrenaszer,' ' 
ciszternák jellemzőek, melyeket az elektronmikroszkópos felvételeken 
látható párhuzamosán futó membránok képeznek. E "membránokból 
m in d ké t-o tiil^  külQnb holyagok^jvezikulumok (kisebb) és
vakuolumok (nagyobb) fűződnek  ̂ lé. A vezikülümő^^és vakuolumok 

„változó elektrondenzitásúak a bennük lévő termékek jellegétől függően.
A Golgi apparátus működése szorosan összefügg a többi 

organelummal, de legkifejezettebben a granuláris endoplazmatikus 
retikulummal.
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55. ábra A. A Golgi apparátus és a 
környező organellumok vázlata, 
elektronmikroszkópos kép alapján.

1. Golgi ciszterna
2. membránok közti tér
3. elektronszóró anyag a leváló szekréciós 

vezikulumban
4., 5. levált szekréciós granulum
6. transzport vezikulumok
7. képződő transzport vezikulum a 

granuláris endoplazmatikus retikulumon
8. granuláris endoplazmatikus retikulum.

55. ábra B. A Golgi apparátus térbeli 
ábrája.

1. membránok közti tér
2. Golgi apparátus ciszternái
3. a Golgi apparátus transzfelszínéről leváló 

vezikulumok. A nyíl a leváló vezikulumban 
lévő termékre utal.
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A granuláris endoplazmatikus retikulumban képződött fehérjék, 
melyek cukorkomponenssel egészültek ki, a granuláris endoplazmatikus 
retikulum membránjaiból leváló transzport vezikulumok (szállító

jutnak' eF  a Golgi 
apparátus

vezikulumok) vagy csövecskék közvetítésével
Golgi

febérseszintézis

apparátusihoz. A transzport 3 e2'kuiumok a 
membránjaihoz kapcsolódnak, azzal egyesülnek. A Golg7~ apparátus 
felszínét, ahova a transzport vezikulumok érkeznek képző v a n v  cisz 
felszínnek nevezzük. Ez^Jelszín^álialában sejtmag felőli ún. konvex 
felszín. A Golgi apparátus üregeiben jelenlévő enzimek hatására a 
cúkoTkomponenst tartalmazó fehérjék, a glikoproteidek, további 
módosulási folyamatokon mennek át, folytatódik a poszttranszlációs 
módosulás. A Golgi apparátus enzimei felismerik a fehérjéket és a 
granuláris__ endoplazmatikus retikulum hozzájuk kötött cukor
komponenseiket módosítják, vagy kiegészítik azokat. Á módosítások a 
későbbi folyamatokhoz jelként szolgálnak. A módosulás folyamatában a 
Golgi apparátus érési, transz-felszínére kerülnek az átalakított termékek.

Éz a Golgi apparátus konkáv, 
általában a sejtmembrán felőli 
területe.
A Golgi apparátus transz felszínéről 
leváló vezikulumokban lévő
molekulák összetételüktől és a 

jzezikuíumok membránjában lévő 
jelektől függően, különböző 
rendeltetésűek lehetnek. (A transz- 
Golgiról leváló membránhólyagot, 
mely a poszttranszlációs
módosulásokon már túljutott vagy 
még a módosulási folyamatban lévő 
fehérjéket tartalmazza nevezzük 
mérettől függően vezikulumnak /kis 
átmérő/, vagy vakuolumnak 
/nagyobb méret/). A vezikulumokat 
három fő csoportba sorolhatjuk. 
A vezikulumok első típusát a 
szekréciós vezikulumok képezik. 
Szekréciós^ vezikulumnak vagy 
vakuolumnak nevezzük azokat, 
melyek fehérje-tartalma biológiai 
funkcióját a sejten kívül fogja ellátni. 
Ilyenek pl. az enzim (pl. emésztő 
enzimek), hormon (pl. inzulin), 
antitest (immunglobulin), stb.

SZEKRÉCIÓS
VEZIKULUM

PLAZMAMEMBRÁN

56. ábra A granuláris endoplazmatikus 
retikulum és a Golgi apparátus kapcsolata a 
lizoszóma, membrán és szekréciós fehérjék 
szintézisének folyamatában. _________ feladatokat ellátó fehérjék.
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Ezeket, mint korábban említettük "export fehérjékének is nevezzük. 
A vezikulumok második típusa a plazma membrán komponensed 
foglalja magába, míg a harmadik típusba olyan fehérjéket tartalmazó 
vezikulumok tartoznak, melyek fehérjéi, mint lizoszómális enzimek 
fognak működni^ (56. ábra).

3.2.5. A szekréció

A szekréció folyamatát, mely szorosabb értelemben a sejt által 
szintetizált molekulák elválasztását, a sejtből történő kibocsátását jelenti, 
a folyamat alapvető fontossága miatt, teljes sejtbiológiai 
kapcsolatrenszerben tárgyaljuk a GER és a Golgi apparátus működésével 
összefüggésben.

A szekréció több alapfolyamatra_ tagolható, melyek jól 
felismerhetőek a pankreász, vagy más szekréciós produktumot, 
szekréciós granulumot termelő és ürítő mirigynél.

- Riboszóma stádium. A szekréció folyamatának első lépése, 
melynek során a fehérjespecifikus mRNS-ről megtörténik a 
fehérjeszintézis, a granulális endoplazmatikus retikulum felszínén.

- Ciszternális stádium. A képződött fehérjék a granuláris 
endoplazmatikus retikulum membránjának felszínéről az endoplazmatikus 
retikulum lemezébe, ciszternáiba kerülnek. A membránon keresztül 
történő mozgásért ..a szignál peptidek felelősek. Megtörténik a 
poszttranszlációs módosulások folyamata.

- Intracelluláris transzport. A szintetizálódott szekréciós fehérjék, 
melyeken a szükséges szénhidrátkomponens már jelen van, belépnek a 
granuláris endoplazmatikus retikulum és a Golgi apparátus közötti 
"átmeneti" csövecskékbe, tubulusokba, valamint kis hólyagocskákba, a 
transzport vezikulumokba. E struktúrák a Golgi apparátusba viszik a 
fehérjéket, melyben a módosulások folytatódnak és a Golgi apparátus 
felszínére kerülnek. A transz felszínről a képződölLlermékek a Golgi 
apparátus membránjaiból képződő szekréciós vezikulumokban leválnak, 
elhagyják a Golgi apparátust.

- A s zekréciós termékek intracelluláris tárolása. A szekréciós 
vezikulumok anyaga a leválás után vagy a szabályozott (diszkontinuus) 
vagy folyamatos szekréciós folyamatokba kerülnek, sejttípusoktól 
függően.

A szabályozott szekrécióban a szekréciós vezikulumokban, 
vakuolumokban lévő fehérjék meghatározott idejg fáro/óí/nak, ezalatt 
bennük két alapvető változás történik. Egyrészt a vezikulumok, 
vakuolumok tartalma folyamatosan koncentrálódik, melynek alapja a
vezikulumok vízvesztése. Ez a koncentrálódási__kondenzálódási
folyamat, nem igényel energiát, mert a citoplazma koncentrációja nagyobb 
mint a vezikulumoké, így egyszerű diffúzió történik.

.. ______ ____ ___s
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A töményedett szekréciós vezikulum, vakuolum elektronmikroszkópos 
felvételeken nagy elektronszórású, sötét megjelenésű, ezért ebben az 
állapotban e képleteket szekréciós granulumoknak nevezzük.

A tárolási folyamat alatti másik változás a vezikulumok 
fehérjetartalmának további poszttranszlációs módosulása.
Á módosulások e szakaszában a fehérjemolekulákból a pepiid kötések 
hasítása révén, fehérjebontó enzimek működésének eredményeként 
hosszabb-rövidebb szakaszok hasadnak kT^Oolyamat a proteolitikus 
hasítás. A proteolitikus hasítás elmaradása vagy hibás volta esetén az 
adott fehérje nem tudja biológiai.íunkcióját-betölteni, mely már egy adott 
folyamat károsodásához vezet, alapja lehet kóros elváltozásnak.
E folyamatot a biológiailag aktív inzulin molekula képződésének folyamata 
példáján mutatjuk be, tekintettel az inzulin szénhidrát-anyagcserében 
játszott szerepére.

Az aktív inzulin, melyet a pankreász szigeteinek (Langerhans- 
szigetek) béta sejtjei termelnek két peptidláncból: MA" lánc (21 aminosav) \ 
és "Bnánc (30 aminosav). A két lánc diszulfid kölesekkel kapcsolódik 
egymáshoz. Az inzulin szintézise során azonban az inzulin mRNS-ről eq\T 
harmadik, ”C" polipeptid^zakasz is képződik a GER-ben. Ez a 
mindhárom láncot tartalmazó fehérje a proinzulin molekula. Az inzulin 
mRNS felépítése erősen egyszerűsített sémával az alábbi:

5' B C A 3'
cap _______________________________ AAA

melyről a képződő proinzulin molekulát felépítő szakaszok:

B C A

A proinzulin teljes térszerkezete kialakul a szintézist követően, majd 
szekréciós granulum formát vesz fel és a "felesleges" "C" szakasz a 
granulumban levő enzim hatására vágódik ki a molekulából. A "C" 
szakasz eltávolítása után az "A" és "B" lánc között létrejönnek a diszulfid 
kötések, s az aktív inzulin konformációja kialakul közvetlenül az exkréció, 
a vérbe kerülés előtt (57. ábra).

így a Langerhans-szigetek sejtjeiből exocitózissal a vérbe jutott 
inzulin már biológiailag aktív, hatását a szöveti sejtek receptoraihoz 
kötődve fejti ki.

Az inaktív proinzulin forma léte biológiailag nagy jelentőségű. 
Ez biztosítja azt, hogy a képződés után a citopjazma membránjaiban 
jelenlévő inzulin receptorokhoz nem kötődhet aktív inzulin molekula.
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PROINZULIN
SZEKRÉCIÓS
GRANULUM

INZULIN
SZEKRÉCIÓS
GRANULUM

57. ábra Az aktív inzulin molekula kialakulása proinzulin tartalmú szekréciós 
granulumban, a proteolitikus hasítást követően. Részletes magyarázat a szövegben.

A proinzulin-inzulin proteo-litikus poszttranszlációs módosuláshoz 
hasonlóan történik számos, más hormon aktívvá válásának, érésének 
folyamata. így prohormonokból képződik pl. a paratireoid hormon, 
glukagon, progastrin, stb. A szükséges tárolási és módosulási folyamatok 
után a szabályozott szekréció mechanizmusának folyamatában résztvevő 
szekréciós vezikulumok, szekréciós granulumok a sejt apikális, csúcsi 
részében foglalnak helyet, ahonnét hormonális vagy neurotranszmitter 
hatásra az exocitózis folyamatával elhagyják a sejtet. Abban az esetben, 
ha nincs ilyen inger, fiziológiásán nincs szükség a szekréciós termékre, a 
lizoszómák autofágia mechanizmusával lebontják a szekréciós 
granulumokat.

A folyamatos szekréció mechanizmusában gyakorlatilag nincs, 
vagy csak.iaen rövid tárolási folyamat van. A Golgi és a plazmamembrán 
közti utat megtéve a szekretálandó molekulák külső stimulus nélkül 
kerülnek exocitózisra. E mechanizmussal jutnak ki az antitesteket termelő 
sejtekből az immunglobulinok, az albumint szintetizáló sejtekből az 
albumin stb. A plazmamembrán fehérjéi is e mechanizmussal érik el a 
sejtfelszínt, ahol a vezikulumok membránjaiba épült fehérjék a membrán 
lipidkomponenseivel együtt válnak a plazmamembrán részévé (58. ábra). 
Szükséges megemlítenünk végül, a sejtbiológia egyik új eredményét, mely 
szerint a GER által szintetizált fehérjéket a poszttranszlációs módosulási 
folyamatokban különleges fehérjemolekulák kísérik, biztosítják 
térszerkezetük kialakulását, de nem vesznek részt a kísért fehérjék 
funkciójának ellátásában, és nem is kerülnek ezekkel együtt a rendeltetési 
helyekre. A megfigyelések szerint a kísérő fehérjék (molekuláris 
gardedam, chaperon) az átalakulási folyamatban mintegy a "minőségi 
kontroll" biztosításáért felelősek.



58. ábra A szekréciós glikoproteinek és a plazmamembrán glikoproteinjeinek képződését 
és felhasználódását demonstráló általános séma. A szekréciós proteinek a 
plazmamembránon keresztül eltávoznak a sejtből, a plazmamembrán proteinek 
beépülnek a membránstruktúrába.
1. granuláris endoplazmatikus retikulum; 2. transzport vezikulum; 3. Golgi apparátus;
4. Golgi ról levált transzport vezikulum; 5. exocitózis, a szekréciós termék elhagyja a 
sejtet; 6. a glikoprotein, a vezikulum membránja beépül.___________________________

- Exocitózis. A szekréciós folyamat befejező szakasza az 
exocitózis, mely a szekréciós granulumok, vezikulumok kiürülését jelenti a 
sejtből. E folyamat magában foglalja a szekréciós granulumok, 
vezikulumok mozgását a sejt apikális régiója felé. A granulumok, 
vezikulumok mozgása a plazmamembrán irányába a sejt citoszkeleton 
rendszerének működése eredményeként jön létre (lásd később).
Amint a granulumok, vezikulumok elérik a sejtmembránt, a saját 
membránjuk és a sejtmembrán fuzionálnak, egyesülnek. A granulumok, 
vezikulumok membránja beépül a sejtmembránba, tartalmuk a 
környezetükben lévő kivezető csövekbe, a sejtek felszínére vagy a 
szervezet külső vagy belső felszínére kerül (külső szekréció, külső 
szekréciós mirigy), vagy a szekretáló sejt környezetében lévő 
érkapillárison keresztül a vérbe jutnak (endokrin szekréció, belső 
szekréciós mirigy). Az exocitózis energiaigényes folyamat (ATP), továbbá 
kalcium ionok és ciklikus AMP jelenléte is szükséges. Az energia 
valószínűleg a membránok egyesülésével kapcsolatos folyamatokhoz 
szükséges (membránhasítás, egyesítés).
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A szekretált fehérjék egy része biológiailag inaktív előanyagok, 
prekurzorok formájában szintetizálódnak. Biológiai aktivitásukat csak 
polipeptid láncuk egy részének eltávolítása után érik el, mely különböző 
helyeken történhet meg. Pl. a hasnyálmirigy külső szekréciós sejtjeinek 
granulumai az emésztő enzimeket inaktív formában tartalmazzák, csak 
exkréciójuk után aktiválódnak (tripszinogén -> tripszin). Ez a folyamat is 
részét képezi a poszttranszlációs módosulásoknak proteolitikus hasítás 
eredményeként.

Az exocitózist követően a sejtmembránból lefűződnek a membrán 
vezikulumok a Golgi apparátus irányába, melyek intra-citoplazmatikus 
transzportjuk következtében, melyek újabb membránstruktúrákhoz, 
vezikulumokhoz, mint membránelemek ismét felhasználódhatnak. 
A jelenség a membránok recirkulációja. A szekréció folyamatát az 
59. ábra foglalja össze.

59. ábra A szekréció folyamatának 
sematikus ábrája.
Részletes magyarázat a szövegben.

1. kapilláris;
2. pinocitotikus hólyagok az alap

molekulák felvételéhez;
3. granuláris endoplazmatikus 

retikulum;
4. transzportvezikulumok;
5. Golgi apparátus;
6. kondenzáló vakuolumok;
7. kondenzáló vezikulumok és 

vakuolumok;
8. a kondenzálódás fázisai;
9. tárolódó szekréciós granulumok; 

10. exocitózis, a granulumok a
lumenbe kerülnek.
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A sima felszínü endoplazmatikus (SER) retikulum
elektronmikroszkópos felvételen hasonlít a granuláris endoplazmatikus 
retikulumhoz, riboszómákat azonban sohasem tartalmaz a felszínén. 
Á lsER"membránjának tenerjeösszetétetg^kbT^ZO1"fehérjében különbözik. 
Általában lényegesen kisebb területet foglal el a citoplazmában, mint a 
granuláris endoplazmatikus retikulum, mellyel kapcsolatban van. A két 
retikulum (hálózat) típus sima felszínű tubulusok (csövecskék) formájában 
képez átmeneteket. Ennek alapján feltételezik, hogy a két retikulum-típus 
üregrendszere folytonos (60. ábra).

3.2.6. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum

60. ábra A sima felszínű és a granuláris endoplazmatikus retikulum háromdimenzós 
ábrája, mely a két típusú rendszer közti átmenetet mutatja be. 1. Granuláris 

endoplazmatikus retikulum; 2. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum; 3. Glikogén 
partikulum (glikoszóma); 4. Mitokondrium; 5. Lizoszóma.



, Cr
n<fa*

A sima felszínű endoplazmatikus retikulum számos enzimet 
tartalmaz, melyek biztosítják a rendszerfunkcióinak ellátását.'

1  ,.r ^Detoxifikálás. A SER egyik fontos funkciója, hogy a sejtekbe került
mérgező, károsító anyagokat kémiai úton lebontsa (károsító anyag 

.„ v , i kerülhet a sejtbe szervezeten kívüli forrásból és lehet szervezeten belüli 
eredetű is). A sejtbe jutó mérgező, idegen anyagok (xenobiotikumok) 
mennyiségének és hatásának függvényében igen gyorsan megnőhet a 
sima felszínű endoplazmatikus retikulum tömege, ezzel együtt 
enzimrendszerének mennyisége is. Ezt a jelenséget az organelium 
hipertrófiájának nevezzük. Hipertrofizál ezen organelium akkor is, ha 
egy károsító anyag hosszú ideig fejti ki károsító hatását. A sima felszínü 
endoplazmás retikulum enzimrendszere a mérgező, toxikus anyagokat a 
szervezet számára hatástalan termékké képes átalakítani, melyek 
kikerülve a sejtekből kiválasztódnak (detoxikáció). E detoxikáló, 
méregtelenítő hatás alá kerül a gyógyszerek egy része is. Mindezek 
előnyös, védő hatásúak a sejt, a szervezet számára. (E folyamatokért a 
citokrom P-450 elnevezésű enzimrendszer a felelős.)

Ismeretesek azonban olyan vegyületek is, amelyek önmagukban 
nem toxikusak, nem károsítják a sejteket, viszont a detoxifikálás 
folyamataiban károsító hatásúvá válnak. A kémiai rákkeltőkről ismert, 
hogy a szervezetbe kerülve önmagukban nem, de a belőlük képződött 
termékek rákkeltő hatásúak (pl. policiklusos aromás szénhidrogének pl. 
benzpirén és más rákkeltő anyagok ismeretében jól ismert jelenség). 
Táplálkozásbiológiai szempontból is nagy figyelmet érdemel ez a 
jelenség, hisz ismert, hogy táplálékainkkal karcinogénné válható anyagok 
is kerülhetnek a szervezetbe.

A sima felszínű endoplazmás retikulum membránjai részt vesznek a 
lipidek szintézisében Joszfo\\p\dek és szteroidok képződnek a SER-ben. 
Igen fejlett a szteroid hormonokat termelő belső elválasztásé mirigyek 
sejtjeiben a sima felszínü endoplazmatikus retikulum.

Ismerve a máj detoxikáló funkcióját érthető, hogy a májsejtek 
kitűnnek igen fejlett sima felszínű endoplazmás retikulumukkal. 
Itt az endoplazmatikus retikulum glikogén partikulumokka\ kapcsolatos. 
E formában tárolódik a glikogén a májsejt citoplazmájában, melynek 
koncentrációja eléri a fénymikroszkópos hisztokémiai kimutatás szintjét. 
A glikogén partikulumokkal együtt találhatók valószínűen a felépítéshez 
és lebontáshoz szükséges enzimek is.

A SER a sejtek ionháztartásában jelentős szerepet játszik, így a 
magas kalcium ion-tartalma következtében a különböző sejtbiológiai 
folyamatokhoz szükséges kalcium ion forrást képezi (lásd Sejtmembrán 
fejezet).
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3.2.7. Lizoszómák
O U jl'u Ájud

0

A lizoszómák egyes membránnal határolt, igen változó méretű és 
alakú organellumok az eukariota sejtek citoplazmájában. A lizoszómák fő 
funkciója az intracelluláris emésztés. Más organellumoktól morfológiájuk 
és különösen funkciójuk alapján igen jól megkülönböztethetők. 
Fő funkcióik: 1. Jjeterofágia, melynek folyamatában a sejtbe
endocitózissal (láscl^<ésőbb) bekerült szilárd vagy folyékony 
halmazállapotú makromolekulákat, részecskéket bontanak le (szilárd 
anyag felvétele: "agocUö^T^olyékonv anyag felvétele: pinocitózis).

. Autofágia, melyben a sejt sajaTkumpunenséit emésW, bontja lê
A lizoszómák bontó, hidrolitikus enzimeket tartalmaznak 

(elnevezése innét "bontó testecske"), melyek optinaális--pHja=3dL_ 
váltakozik. Ezt a savas pH értéket a lizoszómák membránjában lévő 
fehérje biztosítja, mely a citoplazmából protonokat pumpál be a 
lizoszómába_ (a citoplazma megközelítően semleges kémhatású, a 
pTotonok lizoszómába pumpálásához szükséges energia az ATP-ből -  
szabadul fel). A lizoszómák enzimkészlete a bekerült komponenseket 
alkotóelemeikre képesek bontani. Szövettől, sejttípustól függően változó^ - 6
számú enzimet tartalmaznak, melyek száma az ötvenet is elérheti,

A fontosabb lizoszómális enzimeket szubsztrátjaik alapján az 
alábbiak szerint csoportosíthatjuk: nukleinsayakatbontók (nukleázok: 
dezoxiribonukleáz, ribonukleáz); ;fehérjéket bontók (proteázok: 
kollagenáz, katepszin, egyéb peptidázök síETJ;" foszfát-észtereket 
bontók (foszfatázok: savanyú foszfatáz, foszfolipáz, triglicerid lipáz stb.); 
poliszacharidokat, mukopoli-szacharidokat bontók (alfa-, béta- 
glükozidáz; alfa. béta galaktozidáz; hialuronidáz, heparin szulfamidáz 
stb.); lipoidokat bontók (szfingomielináz, koleszterin eszteráz stb.). Mint 
a felsorolásból kitűnik, az eukariota és prokariota sejt úgyszólván minden 
komponensét képesek emészteni, bontani a lizoszómák.

A lizoszómák mind fénymikroszkópos, mind elektronmikroszkópos 
módszerekkel vizsgálhatók.

A lizoszómák enzimtartalma a granuláris endoplazmatikus
retikulumban szintetizálódik, meíy a Golgi apparátuson áthaladva
módosul:

A lizoszómák enzimei a Golgi apparátus cisz-felszínén kapnak 
specifikus szignált (poszttranszlációs módosulás), melynek segítségével a 
Golgi transz membránjáról leváló vezikulumokból primer lizoszómák 
képződnek. E primer lizoszómák tárolják a hidrolitikus enzimeket a 
lizoszómális aktiválás kezdetéig.
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A primer lizoszómák működésük során egyesülnek azokkal a
vakuolumokkal. melyek __a_Lebontandó anyagokat tartalmazzák, így
keletkeznek a szekundér lizoszómák. A szekundér lizoszomáklartalmuk 
szerint két csoportba oszthatók. 1. Heterofág vakuolumok, melyek a 
plazmamembránon át endocitózissal sejtbe jutott különböző anyagokat 
bontiaK. z. autofág vakuolumok. melyek a sejt saját komponenseit bontják 
je. A két folyamat, melyeket az alábbiakban foglalunk össze, adja az 
intracelluláris emésztés folyamatát.

Heterofágia. A heterofág vakuolumban, a lizoszomális enzimek 
olyan anyagokat bontanak le. melyek az adott sejten kívüli környezetből 
endocitózissal kerültek a sejtbe (idegen anyag emésztés). Az endocitózis 
mint fentebb már említettük, olyan folyamat, melyben a
plazmamembránon keresztül nagyméretű molekulák, részecskék kerülnek 
a sejtbe. A sejtbejutás a plazmamembránról lefűződő vakuofummal 
történik, s ez a vakuolum egyesül a primer lizoszomával, a létrejött új 
struktúrát nevezzük szekundér lizoszomának.
Az endocitózis két típusa ismert, az egyik a pinocitózis, melynek során 
folyékony halmazállapotú a bejutó anyag, a másik a faaoeitózis a szilárd 
halmazállapotú molekulák, részecskék sejtbe jutását jelenti.
Az endocitózist követő heterofágia a sejt számára mind táplálékfelvételt, 
mind védekezési feladatot is ellát a sejtben (klasszikus példája a neutrofil 
granulociták védekezése a baktériumok ellen).

Autofágia. Az autofágia folyamán a primer lizoszómák olyan 
citoplazmatikus vakuolumokkal lépnek kapcsolatba, melyek 
sejtorganellumokat (mitokondrium, riboszómák, membrán fragmentumok 
stb.) tartalmaznak. Az így létrejött összetett struktúra a szekunder 
lizoszómák . egyik típusa. Az autofágiában a sejt kiküszöböli az 
ejöregedett, funkcióképtelen komponenseit, biztosítja a sejtorganellumok 
megújulását, mely fiziológiás folyamat. Patológiás feltételek mellett az 
autofágia számos példája ismert, pl. a sejtek oxigén-ellátottságának 
csökkenése (hipoxia, anoxia), lizoszóma membránok károsodása esetén 
az enzimek a sejt ép komponenseit is megemésztik stb.

Mind az autofágia, mind a heterofágia befejeződése során 
maradhatnak a sejtben olyan termékek, a maradék testek, melyeket a sejt 
nem képes már felhasználni, ezek az exocitózis révén távoznak a sejtből 
(61. ábra).

Bár a lizoszómák az intracelluláris emésztés organellumai, az őket
termelő sejtekből kikerülve extracelluláris emésztésben is_részt
vesznek. Ezen esetek a lizoszomális enzimek szekrécióját_Jelentik. 
Pl.: oszteoklasztok működése a csontállomány~ emésztése során, 
trofoblasztok működésekor, melynek a méh nyálkahártyáját oldják, a 
reumatoid artritis kialakulásában a porckárosodást lizoszomális enzimek 
idézik elő stb.
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PINOCITÓZIS

61. ábra A lizoszómák képződését és működését összefoglaló ábra. Az ábra feltünteti a 
heterofágia (fagocitózis és pinocitózis) az autofágia és az exocitózis folyamatait.
1. heterofág vakuolum. 2. maradék test és eltávolítása exocitózissal. 3. pinocitotikus 
vakuolum, pl. primer lizoszóma. csillag: szekunder lizoszómák (balra heterofágia, jobbra 
autofágia ábrázolása)._______________________ ______________________________

Mintegy húsz örökletes humán kórkép vezethető vissza lizoszómák 
funkciózavarára. Ilyen esetekben meghatározott enzimek hiányoznak 
vagy kis mennyiségben vannak jelen a lizoszómákban, s különböző 
molekulák halmozódhatnak fel a sejtekben (fehérjék, glikogén, 
glikolipidek, mukopoliszacharidok, glikoproteidek stb.). Az így létrejött 
kórképeket összefoglalóan tárolási betegségeknek nevezzük.

3.2.8. Mitokondriumok. Sejtenergetikai alapok.

A mitokondriumok az eukariota sejtek citoplazmájában általában 
mint gömb, ovális vagy pálcika.alakú organellumok vannak jelen. Méretük 
változó, átlagosan 2-3 pm hosszúságúak, 0,5 pm szélességűek, de 
méretük egyes sejtekben 6-7 pm-t is elérheti. Mennyiségük 
sejttípusonként változó. Normál májsejtben 1000-1600 található, mely 
érték daganatos májszövetben kisebb. Ez á csökkenés a daganatos 
sejtekre általánosan jellemző, amit az oxidáció csökkenése és az anaerob 
energia-felszabadító folyamatok (anaerob glikolízis) fokozódása 
eredményez. Eloszlásuk a citoplazmában változatos, de általában olyan 
organellumok közelében találhatók, melyek működésükhöz energiát 
használnak fel, mely folyamatok ATP igényesek (pl. izomban a 
miofibrillumok mellett találhatók, a nagy transzportfolyamatokat 
lebonyolító sejtek, pl. vesetubulus sejtek plazmamembránjai, közelében).



Elhelyezkedésük, helyváltoztatásuk a citoplazmában a citoszkeleton 
rendszer működésére vezethető vissza.

A mitokondriumok alapfunkciója, hogy a tápanyagokkal a 
szervezetbe került energiát oxidatív foszforiláció útján nagyenergiájú 
foszfát, adenozíhtfifoszfáf (ATP) molekulák kötéseibe^jégítse be. 
Ez a folyamat enzimfolyamatokat összehangolt működése eredményeként 
valósul meg (multienzim komplexek működnek). A keletkezett ATP 
molekulákban rögzülő kémiai energia a különböző energiaigényes 
folyamatokban használódik Tel”á sejtBSrr ....... ..—

A mitoköndnümok szérkezété az elektronmikroszkópos vizsgálatok 
alapján a kővetkező (62. ábra).

62. ábra
A. Mitokondriumok megjelenése májsejt citoplazma részletének elektronmikroszkópos 
felvételén. (Nagyítás GO.OOOx.)
B. Mitokondrium sematikus ábrázolása. 1. Külső membrán; 2. Belső membrán,
3. RNS molekula; 4. Riboszóma; 5. Cirkuláris DNS; 6. Foszfolipid granulum.
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v_._A_mitokondriumokat két membrán határolja el a citoplazma 
mátrixtól. A külső membrán képezi a közvetlen határt a "citoplazma 
környezet felé, fehérjekomponensei között enzimek, és a külső membrán 
permeabilitását biztosító csatornaképző fehérjék vannak. 
E csatornaképző fehérjék biztosítják az élénk anyag-transzportot a 
citoplazma és a mitokondrium között. A belső membrán a mitokondrium 
belső üregének irányába membrán betüremkedéseket, ún. krisztákat 
képez, melyek jelentősen megnövelik felületét. A belső mémbrárTfehérjéi 
között a mitokondrium sejtenergetikai funkcióját biztosító enzimek, és a 
transzportfolyamatokat biztosító fehérjék találhatók (a légzési lánc 
oxidatív reakcióinak enzimei, ATP szintézis enzimrendszere, a membrán 
permeabilitását biztosító fehérjék, stb.). A két mitokondrium membrán által 
képzett tér számos enzimet tartalmaz.
A belső membránnal határolt rész a mátrix, amely különböző denzitású 
anyagokat tartalmaz. A mátrixot a kriszták erősen tagolják, de a mátrix 
tere egységes marad, nem képződnek egymástól elhatárolt egységek. 
A kriszták száma és kiterjedése a sejt oxidációs folyamatainak 
intenzitásától függ. A mátrixban igen sok enzim található (számuk több 
száz), melyek tápanyagokból származó anyagcseretermékek további 
lebontását, és a bennük lévő energia felszabadítását végzik.
A mitokondrium mátrixa tartalmaz továbbá DNS^í, riboszómákat, mRNS-t, 
aminosavakat stb., minden olyan komponenst, mely a mitokondrium DNS- 
ének replikációjához, majd a transzkripcióhoz és transzlációhoz 
szükséges. A mátrixban számos foszfolipid tartalmú granulum található.

A mitokondriumok a sejt szárazanyag-tartalmának 15-20%-át adják. 
Az összfehérje 35%-a, az összlipid 25%-a, míg az RNS 10%-át 
tartalmazza a mitokondrium.

A mitokondriális DNS cirkuláris, tartalmazza a mitokondriumban 
folyó fehérjeszintézishez szükséges információkat, a belső membránhoz 
kapcsolódik. Humán sejtekben számuk 10-ig is terjedhet.
A mitokondriumban képződő RNS és fehérje molekulák nem távoznak el a 
mitokondriumból, a mátrixban töltik be funkciójukat. Kimutatták 
hibridizációs módszerekkel, hogy csak a mitokondriumokban 
szintetizálódott RNS molekulák vannak jelen a mátrixban. A mitokondrium 
belső membránja fehérjéinek enzimei egy része (pl. citokrom C oxidáz) a
mitokondriumban képződik. A mitokondrium.fehérjéinek nagy része
(90%-a) a citoplazma szabad poliszóma-rendszerén képződik, tehát 
ezeket a sejtmag RNS-e kódolja (pl. DNS és RNS polimeráz, 
mitokondrium riboszómáínak~féhérjÍkomponensei, oxidatív enzimek egy 
része stb.). A citoplazmábaiiJiépződő_JeJiéQék rendelkeznek szignál 
szekvenciával, melyek a mitokondrium külső membránjának receptoraihoz 
kötődve jutnak át a membránon, majd a mátrixba.
A folyamat elvileg a granuláris endoplazmatikus retikulum lumenébe 
történő fehérje transzlokációval azonos.

117



| A mitokondriális DNS szintézise eltér a sejtmag-DNS szintézisének 
periódusától. A sejtciklus G2 fázisában kezdődik és tart a citokinezisig.

Az eukariota sejt mitokondriumai a szimbiózis hipotézis szerint az 
evolúció során egy prokariota szervezete és egy anaerob, csak 
glikolízisre képes aazdaseit egyesülése, szimbiózisa során alakultak ki. 
Megállapítandó azonban, hogy a jelenlegi állapotban csak kismértékű 
önállósággal rendelkeznek a mitokondriumok. A mitokondriumok 
felépítésében, működésében számos prokariota jelleg felismerhető. 
Ilyenek pl. a cirkuláris DNS jelenléte, a mitokondriális fehérjeszintézis 
choloramphenicollal (chlorocid) gátolható stb. A mitokondriális és 
nukleáris DNS "együttműködésére" igen jól rávilágít az összefüggés, hogy 
a mitokondriális RNS szintézise a mitokondriális DNS-ről történik, de a 
mitokondriális riboszómák nagy alegységében szerepelő fehérjék a 
citoplazmában szintetizálódnak.

A mitokondriumok alapfeladata, hogy a bennük lezajló biokémiai 
folyamatok eredményeként biztosítsák a sejt energiaigényét. Ennek során 
a tápanyagokból képződő közti termékek bejutnak a mitokondriumokba és 
energiájuk ATP (adenozintrifoszfát) szintéziséhez használódik fel. Az ÁTP 
molekula nagy energiájú (makroerg) kötéseket tartalmaz. A molekulában 
adenin ribóz nukleozidhoz három foszfátcsoport kapcsolódik a következő 
vázlat szerint: adenin-ribóz - P - P - P  (lásd 2.7.). Az ATP molekulát 
eneregia felszabadulással járó folyamatban az adenozintrifoszfatáz 
(ATPáz) enzim bontja ADP (adenozin difoszfát) keletkezése közben. Az 
ATP szintézisekor az ADP molekulába épül be a harmadik foszfátcsoport 
energia lekötése közben. A foszfátcsoport lehasításakor 30 kJ/rnol 
energia szabadul fel, s ezt az energiát használja fel az energiaigényes 
folyamatokhoz a sejt (szintézisek, kontrakció, mozgások, aktív transzport 
stb.)

A tápanyagok kémiai energiája molekuláinak kovalens kötéseiben 
raktározódik. Ez az energia nem hirtelen szabadul fel, hanem lépésenként 
és szabályozott folyamatban, melynek eredményeként az ATP képződik. 
A folyamat a tápanyagból származó molekulákon kívül igényel oxigén, 
ADP és foszfát jelenlétet, míg a folyamat eredménye ATP szintézis, 
mellyel együtt melléktermékként víz és C02 képződik, E folyamat alapjait 
vázlatosan a következőkben foglaljuk össze. A tápanyagok enzimatikus 
lebontásának eredményeként, mely a mitokondriumokon kívül a 
citoszolban történik (lásd később) két szénatomos acetil csoportok 
képződnek (ún. aktív ecetsav). Az acetilesöpörtök a koenzim-A enzimhez 
kapcsolódnak, mely enzim specifikusan az acetilcsöportotT  száílítását 
végzi. A keletkezett komplexet acetil-koenzim-A-nak nevezzük.
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Az acetil-koenzim-A -komplexek bekerülve- ~a—mitokondrium 
mátrixába, belépnek a citrát-ciklusba (Szent-Gvörovi - Krebs ciklus), 
mely kémiai körfolyamat, a folyamatban 4-6 szénatomot tartalmazó 
szerves savak vesznek részt.

A citrát-köTeTsö lépése, az acetil-koenzim-A és a kör első tagjának, 
az oxálecetsavnak a kondenzációja. Az acetil-koenzim-A mint egyik 
központi intermedier molekula összekapcsolja a szénhidrát-, a lipid- a 
fehérje (aminosav) anyagcserét. Az összekapcsolás megvalósítja azt, 
hogy a citrát körön keresztül az elektrontranszport láncban energiájuk 
hasznosulhasson ATP formájában. Az acetil-koenzim-A citrát körbe 
történő belépésekor az acetilcsoport oxálecetsavval (4 C atomos 
molekula) egyesül és, a_reakcióban citromsav keletkezik (6 C atomos 
molekula), míg a szállító koenzim-A molekula felszabadul. A citromsavból 
a citromsav ciklusban egymással összefüggő átalakulási folyamatok 
eredményeként ismét oxálecetsav keletkezik (4 C atomos molekula, 
körfolyamait. Az átalakulások során a ciklus molekulái dehidrogenáz 
enzimek működésének eredményeként négy pár hidrogén atomot adnak 
lé", így oxidálódnak. ~A dehidrogenálással párhuzamosan C02 
felszabadulással a közti termékek szénlánca rövidül. A CO? a ciklusban 
szereplő szerves savak -COOH- csoportjaiból szabadul fel dekarboxiláz 
enzimek hatására (63. ábra).

ACETIL-KOENZIM-A

63. ábra A mitokondrium mátrixában lejátszódó citrát ciklus egyszerűsített vázlata.
Magyarázat a szövegben.___________
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A ciklusban képződő C02 molekulák, melyek a táplálékból 
származnak, a légzés során eltávoznak, a hidrogének speciális szállító 
molekulák íkoenzimekt viszik a légzési láncba, az elektrontranszport 
rendszerbe (terminális oxidáció). A hidrogén atomokat a nikotinamid- 
adenin-dinukleotid molekula, a NAP szállítja, mely a hidrogén felvételével 
NADH-vá redukálódik. E molekulán kívül a transzportban más típusú, 
hasonló elven működő molekulák is részt vesznek.

A hidrogén atomokat szállító molekulákról a hidrogének protonok 
és elektronok formájában kerülnek az elektronszállító rendszerbe. Itt, a 
magas energiaszintű elektronok az elektrontranszport rendszer 
enzimeinek működésével fokozatosan alacsonyabb energiaszintűvé 
válnak, melyet oxidációs-redukciós folyamatok sora biztosít. A belőlük így
felszabadult......energia .. ...ATP...... szintézisre ...használódik___ fel.
Az elektrontranszport-rendszer végső elektron felvevője a légzési oxigén, 
mely a rendszerben jelenlévő hidrogénnel (H1) vizzé egyesül.

eieKtrontranszport láncban multienzim komplexek vesznek részt, 
melyek a mitokondrium belső membránjában helyezkednek el (citokróm 
enzimek rendszere, flavin enzimek, NAD, NADH, ATP szintézisét végző 
enzimek stb.). A terminális oxidáció folyamatának lényege tehát, hogy a H 
atomok vízzé való elégetésekor felszabaduló energia fokozatosan több 
lépcsőben szabadul téi (redox folyamatok) és így beépülhet makroerg 
foszfát kötésekbe, amikor is ATP képződik. Az ATP szintézis a hidrogén 
eloxidálásával összekapcsolt folyamatban, multienzim komplexek 
rendszerében megy végbe az oxidatív foszforiláció során.

Végül a 121. oldalon lévő táblázaton áttekintjük a tápanyagok 
három fő komponensének, a fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok 
lebontásakor keletkező monomer lebontási termékeinek belépését az 
energiatermelő folyamatokba. Az összefoglaló ábrából kitűnik, hogy az 
energia-felszabadítási folyamat, azaz az ATP szintézis, a citromsav ciklus 
és az elektrontranszport-rendszer a terminális oxidáción keresztül valósul 
meg.
A tápanyagok hidrogénjeit dehidrogenáz enzimek hidrogén átvivő 
koenzimekhez kötik. Ezek a hidrogének, függetlenül attól, hogy milyen 
típusú tápanyagból származnak az oxidációs anyagcsere multienzim
rendszerén áthaladva a levegő molekuláris oxigénjével vízzé alakulnak.

A táblázat 1.-es jelzésű része vázolja a makromolekulák lebontási 
folyamatát monomerekig. A 2. rész a monomerek lebontását mutatja be 
két szénatomos intermedier termékké, acetilcsoportokká, melyek a 
koenzim-A-hoz kapcsolódnak. E folyamatokba kis mennyiségű ATP és 
NADH képződik. A 3. rész az acetil-koenzim-A belépését jelzi a citrát 
ciklusba, ábrázolja az elektrontranszport-rendszert és az oxidatív 
foszforilációt. A folyamatokba nagy mennyiségű ATP, víz és C02 
keletkezik.
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A mitokondriumok alapvető energetikai funkcióiból következik, 
hogy minden olyan változás, mely a funkciók ellátását zavarja, vagy 
gátolja a sejt életfolyamatainak zavarához, illetve az egész szervezet 
működésének zavaraihoz vezethet. A zavarok származhatnak a 
mitokondriális DNS öröklött vagy a sejt működése során létrejött 
mutációitól, vagy más jellegű változásaitól, az oxidatív foszforiláció 
zavaraitól (csökkent ATP képződés stb.). A mitokondriumok károsodott 
működése együttjár szerkezetük megváltozásával, bennük vakuolumok, 
anyagfelhalmozódások, kriszta elváltozások stb. jönnek létre. A különböző 
okokból történt funkcióváltozások által előidézett kóros patológiás 
elváltozások gyakorlatilag minden szerv sejtjeire kiterjedhetnek (izom és 
szívizom elégtelenség, májkárosodás, idegrendszeri kórképek, 
anyagcserebetegségek stb.).

3.2.9 Peroxiszómák

Eukariota sejtek citoplazmájában sejttípustól függően változó 
számban és méretben jelenlévő organellumok a peroxiszómák. Egyes 
membrán által határolt organellumok, melyek mérete a lizoszómákénál 
kisebb (0,2-0,5 nm), bennük különböző oxidatív enzimek mutathatók ki. 
Elektronmikroszkópos felvételeken jellegzetes nagy elektronszórású 
kristály jellegű struktúrát mutatnak. A peroxiszómák működésük során 
molekuláris oxigén felhasználásával különböző molekulákat, elsősorban 
zsírsavakat, aminosavakat oxidálnak. Az oxidáció eredményeként 
hidrogénperoxid képződik melléktermékként (innét származik 
elnevezésük). A hidrogénperoxid a peroxiszómában nagy mennyiségben 
jelenlévő kataláz enzim bontja megvédve a sejtet a hidrogénperoxid erős 
oxidáló hatásától. A kataláz ugyanakkor felhasználja a hidrogénperoxidot 
más molekulák oxidációjához (fenolok, alkoholok, aldehidek stb.), ezzel 
részt véve a sejtek detoxikációs folyamataiban. A máj és a vese sejtjei 
nagy számban tartalmaznak peroxiszómákat, ahol a peroxiszómák 
biztosítják oxidatív reakcióikkal a keringéssel ide szállított tpxikus 
anyagok lebontását. (Néhány kutatási eredmény szerint a peroxiszómák a 
szervezet hőtermelésében is szerepet játszanak.)

3.2.10. Citoszkeleton

A citoszkeleton a citoplazma állományában, a citoplazma mátrixban 
elhelyezkedő fehérjefonalakból felépülő hálózatos rendszer~7séjtvazí. 
A citoszkeleton a~pláz~mamembrántól a setjmagig összefüggő rendszert 
képez, de egyre több a bizonyíték arra, hogy a citoszkeleton egyes 
komponenesei a sejtmagban is jelen vannak. Funkciója igen széleskörű: 
részt vesz a seitorganellumok helyének kialakításában, feladata az 
intracelluláris transzport megvalósítása, részt vesz a sejtmozgások, a
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sejtosztódás és^^ifJdtapadásánakJcüvamatában stb. A citoszkeleton 
sokoldalú feladatait mintegy 20 fehérietípus látja el.

A citoszkeleton szerkezetéről és funkciójáról meglévő ismeretek 
nagyrészt immunfluoreszcens mikroszkópos és elektronmikroszkópos 
vizsgálatok eredményein alapulnak. Ezen eredményeket felhasználva a 
sejtbiológia és a molekuláris biológia szinte valamennyi módszerével 
kutatják a citoszkeletont.

Az eukariota sejtekben a citoszkeleton három alapeleme ismert:
1. mikrotubulusok, 2. mikrofilamentumok, 3. intermedier filamentumok.

Mikrotubulusok. A mikrotubulusok- 25-__rim_ átmérőjű_üreges
.fonalrendszert képeznek az interfázikus sejtben. A mikrotubulusok fonalai 
tubulin alegységekből épülnek fel, keresztmetszetT képen csőre 
emlékeztető struktúrák. A mikrotubulusok képződése a mikrotubulus- 
oraanizátor centrummal kapcsolatos' mely magában foglalja a 
centriolumot (citocentrum) is. Ezen képződési folyamat lényeg, a tubulin 
molekulák polimerizációja (első lépésben tubulin dimerek képződnek, 
majd ezek poíimerizálódnak) folyamatának eredménye, a mikrotubulus 
fonalrendszer. Ezt a folyamatot mutatja be a 64. ábra. A mikrotubulus 
organizátor centrumból^ a sejt perifériája felé sugarasan indulnak a 
mikrotubulusok. A mikrotubulusok könnyen lebomló és felépülő labilis 

^rendszert képeznek, dinamikus struktúrák. A tubulin mellett számos 
fehérjét tartalmaznak a mikrotubulusok, melyek részben a 
polimerizációhoz, részben a működéshez szükségesek. A mikrotubulus 
fonalainak hossza több pm lehet, ieghosszabbak az idegsejteR axonjaiban 
és dendritjeiben. Az interfázikus sejtben számos funkciója van a 
mikrotubulus rendszernek.

K É P Z Ő D É S

64. ábra A mikrotubulus képződésének és lebomlásának folyamatábrája. A tubulin 
monomer molekulák kettős (dimer) formában épülnek be a mikrotubulusokba.

A, B, tubulin dimer. ____
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Meghatározó szerepük van a sejt alakjának kialakításában, a citoplazma 
szerveződésében, részt vesznek az egyes organellumok helyének 
meghatározásában. Felelősek a sejtben a makromolekulák, partikulumok, 
vezikulumok intracelluláris mozgásáért, a  mikrotubulusok mentén lezajló 
vezikulumok, grinulumokj szekréciós granulumok vagy más részecskék, 
partikulumok mozgatása a citoplazmatikus "molekuláris motorok" (kinezin, 
dinéin) működésének eredménye, melyhez ATP használódik fel (lásd 
3.1.6.1.; a mikrotubulusok felszínén történő mozgás sebessége 2-3 
pm/sec). A sejtosztódás folyamatában az osztódási orsó elemeinek 
kialakításában vesz részt (lásd 3.1.6.)
Áz interfázikus mikrotubulus organizáló centrum szerkezetét a 65. ábra 
mutatja be.

5
65. ábra A mikrotubulus organizáló centrum és a 
centriolum az interfázikus sejtben.
1. Golgi apparátus.
2. Centroszféra.
3. Centriolum keresztmetszete.
4. Centriolum hosszmetszete.
5. Centriolum oldalkarjai.
6. Mikrotubulus fonalak.

A mikrotubulusok 
képződése különböző 
vegyületek által-könnyen 
gátolható, legismertebb 
mikrotubulus képződésre 
ható szer a kolchicin. 
Ezen az összefüggésen 
alapul a sejtosztódást 
gátló gyógyszerek egy 
részének hatásmecha
nizmusa (citosztatikus 
terápia, Vinicristin, 
Vinblastin stb. lásd
3.1.6.2. fejezet).
A mikrotubulusok jelen 
vannak erősen 
specializált sejtek, 
csiliók, ostorok 
alkotásában. Ezen orga- 
nellumokban a citosz- 
keleton más kompo
nenseivel együtt vesz
nek részt a mozgás 
kialakításában.
E struktúrákban a 
mikrotubulusok stabil 
szerkezetűek, 
működésük zavara (pl. 
mutáció a mikrotubulus 
protein rendszerében) 
kóros következmények
kel jár,
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pl. a csilláikkal rendelkező (ciliált) légúti sejtekben a csiliók 
mozgásképtelensége krónikus bronchitishez vezet, spermiumokban 
hiányos, vagy teljes mozgásképtelenséget idézhet elő (immotilis 
spermium szindróma), mely a megtermékenyítő képesség zavaraihoz 
vezet.

Mikrofilamentumok. 7-9 nm átmérőjű filamentumok a citoplazma 
mátrixban. A nem-izpmsejtek mozgásjelenségei, kontrakció- képessége 
származik a mikrofilamentumok működéséből. A filamentumok kontrakció 
képességét- aktin és miozin Jelenléte biztosítja elsősorban, de 
tartalmazhatnak más kontrakcióra képes molekulákat és ún. aktinkötő- 
fehérjéket is. A kontrakció mechanizmusa a nem-izomsejtekben is az 
aktin-miozin filamentumok működése révén jön létre (pl. amoeboid 
mozgás, sejtáramlás stb.).

A kontrakció képességgel rendelkező mikrofilamentumok aránya 
sejttípusonként változik, Pl. az aktívan mozgó nem-izomsejtekben 
(vérlemezkék, amoéba) a sejt összprotein tartalmának 15%-át, 
fibroblasztokban 5-10%-át teszi ki, de májsejtekben is 2%-ot képvisel.

A mikrofilamentumok kötegekben jelennek meg a citoplazmában, 
jórészt a plazmamembrán alatt, azzal összefüggésben (stressz 
filamentumok). Az immunfluoreszcens felvételeken jól látható parallel 
orientációban. Az ..osztódó sejtekben szabálytalan, főleg amorf 
elhelyezkedésben találhatók.

Á.mikrofilamentumok alapfunkciója a sejtmozgás (helyváltoztató 
és intracelluláris mozgás), a sejt alakjának és a környezethez való 
kitapadás meghatározásában való részvétel. A helyváltoztató sejtmozgás 
jól ismert az amoeboid mozgásforma esetében (amoeba, leukociták), ahol 
a mozgás alakváltozásokkal is jár. Az intracelluláris mozgást biztosító ún. 
sejtáramIás minden sejt esetében jó l ismert, biztosítja a különböző
organellumok elmozdulási lehetőségét a_citopIazmába.n. A mikro-
filamentumok stabilitása a nem-izomsejtben kisebb, mint az izomsejtek 
esetében, bomlásuk, felépülésük gyorsabb. A vékonybél epitélsejtjeinek 
mikrovTlíusaiban igen jól megfigyelhető a mikrofilamentumok rendszere, 
mely a mikrovillusok funkciójának ellátásához-szükséges feltételeket 
biztosítja. A sejtosztódás citokinezise zavart szenved a mikrofilamentum 
rendszer elégtelen működése esetén (lásd 3.1.6.2.). A mikró- 
filamentumokban lejátszódó jelenségek energiaigényesek ATP és ionok
jelenlétét (pl. Ca++) igénylő. folyamatok. A mikrofilamentumok
mozgáslehetősége szorosan összefügg a mikrotubulusok hálózatával, 
melyek mintegy a "keretet" adják a kontrakcióhoz.
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A mikrofilamentumok és a mikrotubulusok. a daganatsejtekben 
dezorganizáltak, nincs meg a normál sejtben meglévő hálózat-rendszer. 
Mindezek következtében a sejtek lekerekednek, a két rendszernek csak 
darabolt részei vannak jelen s állandósul bennük az osztódó sejtekben 
megfigyelhető mikrofilamentum eloszlás. Ez a jelenség kiváltható 
daganatkeltő vírussal, szövettenyészeti sejteknél is.

Intermedier filamentumok. A citoszkeleton harmadik alapeleme, 
az intermedier filamentumok rendszere 10 nm-es átmérőjű hálózatot alkot 
a sejtben. Különböző biokémiai tulajdonságú monomerekben hasonló 
szerkezetű rendszert alkotnak az intermedier filamentumok esetében. 
A rendszer a sejtmag és a sejt-felszín között képez összekötő hálózatot. 
A plazmamembrán közelében az intermedier filamentumok a 
mikrofilamentumokkal lépnek kapcsolatba.
Az intermeider filamentumok fő típusai a kémiai szerkezet és
előfordulás alapján: 1. keratin filamentumok (tonofilamentumok,
citokeratin), epiteliális eredetű sejtekben, bőr, haj struktúra fehérjéi; 
2. dezmin filamentumok az izomsejtek miofibrillumainak összetartását 
végzik; 3. vimentin filamentumok kötöszöveti eredetű sejtekben 
(fibroblaszt, makrofág, ér, nyirok endotél sejtek stb.);
4. neurofjlamentumok az idagsfijtekhfin; 5. glia filamentumok-a-glia. szövet 
sejtjeiben: 6. lamin filamentumok a lamina nukleáriszban (lásd 3.1.1.)

Az intermedier filamentumok a citoszkeleton komponensei közül a 
legstabilabbak. Alapfunkciójuk e tulajdonságböPkövetkezik, mely'a 
■öítŐpTázma komponensek mechanikai integrációja, az organellumokat 
mintegy "kihorgonyozza", meghatározza helyüket, s e helyekhez 
kapcsolódnak a mikrotubuTuspk Js. Á sejtosztódást megelőzően a 
rendszer dezintegrálódik, majd befejeződésével egyidejűleg ismét felépül. 
A seitkárosodás meghatározott formáiban az intermedier filamentumok 
rendszerének kóros változásai figyelhetők meg. Májsejtekbén pl. az 
alkohol által előidézett kórképekben az intermedier filamentumok nagy 
tömegben felhalmozódva képeznek zárványokat (keratin felhalmozódás). 
Az agysejtekben az Alzheimer kórban intermedier filamentumok és 
mikrotubulusok kötegei képződnek, mely e két citoszkeleton elem kóros 
működését mutatja.

A nagyfeszültségű elektronmikroszkópia által váltak vizsgálhatóvá 
vastagabb metszetek, melyek láthatóvá tették a sejt ún. 
mikrotrabekuláris hálózatát (mikrogerenda hálózat). E hálózatot a 
vízoldékonYljrírsző/oö/7/s fehérjék alkotják, melyek mind a citoszkeleton 
elemeket, mind az organellumokat egységes rendszerré foglalják össze, 
ezen eredmények alapján új szemlélettel kell a citoplazmában zajló 
jelenségeket szemlélnünk (66. ábra)
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66. ábra A citoszkeleton komponenseit, sejtorganellumokat és mikrotrabekulárís 
hálózatot bemutató sejtmodell. (Porter modellje)

1. granuláris endoplazmatikus retikulum; 2. riboszómák; 3. a sejtmembrán külső burka 
(glikokalix); 4. sejtmembrán; 5. vezikulum; 6. mikrotubulus; 7. a mikrotrabekulárís hálózat 

fonala; 8. poliszómák a citoszkeleton-mikrotrabekuláris hálózatban; 9. mitokondrium.
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3.2.11. A sejtmembrán

A sejtmembrán í plazmamembrán) a sejtnek azon organelluma, 
mely közvetíti és ellenőrzi a sejt kapcsolatait a környezet minden 
komponensével, legyenek azok akár kis vagy nagy molekulák, vagy más 
sejtek. Ebből következik, hogy a sejteket határoló membránok 
alapfeladata a sejtek kémiai összetételének szabályozása, az
anyagcserefolyamatokhoz szükséges ionviszonyok fenntartása, a 
megfelelő anyagkoncentráció optimális, viszonylag szűk keretek, közti 
fenntartása. E folyamatok összességében a permeabilitás, a
transzportfolyamatok jelenségén keresztül valósul meg.

A sejtmembrán különleges fehérjeösszetétele következtében a 
sejthez érkező külső jelek felismerését és azok hatásainak a citoplazma 
irányába történő közvetítését, áttételét végzi, valamint biztosítja a 
molekuláris szintű felismerési folyamatainak megvalósítását.

Funkcionálisan is és összetételében is a plazmamembrántól a 
citoplazmatikus membránok és a sejtorganellumok membránjai 
különböznek, azonban alapjaiban első megközelítésben szerkezetük 
nagyfokú hasonlóságot mutat.

3.2.11.1. A lipid és fehérjekomponensek

A biológiai membránok alapstruktúráját a lipid molekulák folytonos, 
összefüggő lipid kettősréteg adja, melyben a membránfehérjék 
beágyazottan találhatók. Az általánosan elfogadott membránmodell 
szerzőitől származó hasonlattal, a fehérjék mint.jéghegyek lebegnek-a 
kettős lipidréteg tengerében (Singer és Nicolson) (67.A.B.ábra), 
A membránok általános megjelöléssel lipoprotein struktúráknak 
nevezhetők.

A sejtmembrán lipidmolekulái poláros, apoláros résszel rendelkező 
amfipátikus molekulák (lásd 2.5.). Főbb típusai a plazmamembrán kettős 
lipid rétegében a foszfolipidek (pl. lecitin), koleszterin és glikolipidek. 
Ezek átlagos százalékos megoszlása a membránban 70:5:25%. 
A membránok Jjpjd. kettős rétege a. folyékony rendszernek tekinthető, 
melyben a lipidmolekulák a membrán síkjában képesek elmozdulni. 
A jelenséget membrán fluiditásnak nevezzük. A membrán fluiditás 
mértékének fontos meghatározója a membrán koleszterin tartalma. 
A koleszterin hidroxil csoportjával a foszfolipidek apoláros végéhez 
kötődik, fokozza a membrán mechanikai stabilitását. Apoláros részével a 
membrán középső régiójában a zsírsavak közé ékelődik, s elősegíti a 
fluliditást (poláros, apoláros kölcsönhatások lásd 2.1.).
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SEJTFELSZÍN

SEJTMEMBRÁN

CITOPLAZMA

67. ábra
A. A sejtmembrán folyékony mozaik modelljének térbeli ábrázolása.
A foszfolipid kettősrétegben helyezkednek el a membrán fehérjéi ("tenger-jéghegy" 
hasonlat Singer Nicolson modellje).
B. A sejtmembrán molekuláris szerveződésének modellje.
1. Transzmembrán fehérje szénhidrátkomponens; 2. Integrált membránfehérjék;
3. Citoszkeleton mikrofilamentumai kapcsolódnak a membránhoz; 4. Perifériás fehérje a 
citoplazmatikus oldalon; 5. Citoszkeleton mikrotubulusai kapcsolódnak a membránhoz a 
citoplazmatikus oldalon; 6. A sejtburok/glikokalix a glikoprotein fehérjéi a sejtfelszínen.
A sejtmembrán negatív töltését a glikoprotein komplexek negatív töltése eredményezi.
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A lipidek megjelenése a plazmamembrán sejten kívüli felszínén, az 
extracelluláris oldalon, és a citoplazma felőli felszínén, az intracelluláris 
oldalon különböznek, így a plazmamembránban lipidaszimmetria lép fel. 
Különböző típusú lipidek találhatók az egyes sejttípusok membránjaiban, 
továbbá a különböző sejtek intracitoplazmatikus és organellum- 
membránjaiban.

A membránok specifikus funkcióiért a fehérjekomponensek 
felelősek A fehérjék mennyisége és típusa erősen különbözik a 
különböző membránokban. Pl. a mielin membránjában a fehérjék 
mennyisége 25% ~~aütt van, a vörösvérsejtek membránjának 
fehérjetartalma 80%-os, átlagos értékben a plazmamembránban kb. 50% 
a fehérjetartalom. A membránfehérjék számos feladattal rendelkeznek, 
lehetnek transzport fehérjék, receptorfehérjék, enizmek, kapcsolódhatnak 
a citoszkeletonhoz, vagy az extracelluláris mátrixhoz stb.

A fehérjék elhelyezkedése a membránban két fő csoportra 
vezethető vissza. A fehérjék mintegy 70%-a az integrált (intrinsic) 
fehérje. Ezek a membránba beépülten találhatók, a lipidekkel amfipatikus 
tulajdonságaik következtében kapcsolódnak, ezért csak erős
m e m brá n ro n cső ló-szere k (detergensek) hatására távolíthatók el a 
membránból.
Két típusuk ismert. A membrán teljes szélességét átérő, mintegy beépült 
állapotú integrált fehérjéket transzmembrán fehérjéknek
(endoproteinek), míg a membrán extracelluláris vagy intracelluláris 
oldalán lévő integrált fehérjéket ektoproteineknek nevezzük. E fehérjék 
nagy százaléka glikoproteid, szénhidrát komponensük^a membrán 
extracelluláris oldalán helyezkedik el, részt vesz a felismerő funkciókban. 
Ilyen fehérjék pl. a membránhoz kötött enzimek, receptorok stb. 
Fehérjeláncuk egyszeresen vagy többszörösen hajtogatódással 
helyezkeclhet el.a lipíd kettős .rétegben. A másik csoport a perifériás 
(extrinsic) fehérjék képezik, melyek a membrán fehérjék mintegy 2Ó%-át 
adják. Ezek főleg az integrált transzmembrán fehérjékhez kapcsolódnak, 
melyektől könnyen eltávolíthatók. Ez arra utal, hogy gyenge kémiai 
kötésekkel (ionos-, hidrogén stb. kötések) kapcsolódnak az integrált 
fehérjékhez. E csoportba sorolhatók a plazmamembrán és a 
citoszkeleton, valamint a plazmamembrán és a sejtburok közt kapcsolatot 
létesítő fehérjék. Hasonlóan a lipid komponensekhez, a fehérjék 
elhelyezkedése is aszimmetrikus a membránban. Ugyancsak a lipidekhez 
hasonlóan a membránfluiditás következtében a fehérjemolekulák is 
rendelkeznek elmozdulási lehetőséggel a membrán síkjában. Ez lehetővé 
teszi bizonyos funkciókra specializálódott fehérjék pl. receptorok 
tömörülését egy meghatározott membránterületen.
A sejtmembránban a komponensek mozgása, a fluiditás jelensége a 
citoszkeleton sejtfelszíni komponenseinek, elsősorban a mikrofilamentum 
rendszernek köszönhető (67. A.B. ábra).
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A membránfehérjéket funkcióik alapján a következő módon 
csoportosíthatjuk: 1. strukturális, fehérjék; 2. "pumpa" funkciót ellátó 
proteinek, melyek aktív transzporttal ionokat transzportéinak a 
membránon keresztül; 3. csatomaképző proteinek, melyek konformáció 
változással nyitott, vagy zárt csatornákat (permeázok) képeznek ionok 
számára: 4. receptor funkciójú fehérjék, melyek neurotranszmitterek, 
hormonok, növekedési faktorok stb. hatásait képesek felismerni, felfogni, 
melyek sejtválaszt indítanak el; 5. enzimfunicóval rendelkező fehérjék, 
melyek a membrán felszínén katalizálnak különböző folyamatokat. 
A membránkomponensek mozgáslehetőségei, a membranTfuiditási 
jelenségek adják alapját a membrán "folyékony mozaik modeH"-\ének, 
melynek fő jellemzői a komponensek aszimmetriája a .membránban. 
információ hordozásra alkalmas elrendeződésük és nagy mozgás- 
szabadságuk (fluiditás).

A sejtmembrán szerkezetének kialakításában, szilárdításában 
kétértékű ionok is szerepelnek pl. Ca++, Mg++. Ezek a foszfolipidek hidrofil 
részéhez kapcsolódva a felszíni rétegek egymással kialakított kapcsolatát 
erősítIK~(á terápiásán adott kalcium tartalmú gyógyszereknek membrán 
permeabilitást csökkentő hatása is van, mely ezen összefüggésekkel 
magyarázható).

3.2.11.2. Transzportfolyamatok, permeabilitás

A plazmamembrán az extracelluláris térben lévő folyadék (vér, 
nyirok, a szövetközti /intersticiális/ folyadék) és az intracelluláris tér, a 
citoplazma között éles határt képez. A két tér közötti anyagkicserélődés, 
anyagtranszport a membrán szelektív áteresztőképességétől, szelektív 
permeabilitásától függ. A plazmamembrán ismertetett szerkezete lehetővé 
teszi, hogy különböző transzport-mechanizmusokkal a sejt állandó belső 
környezetét biztosítsa.,

jPasszív transzport. A sejtmembránon keresztül történő transzport 
jelenség, a passzív transzport, melynek során ionok, vagy kisebb 
molekulák jutnak át a sejtmembránon, a membrán két oldalán lévő 
koncentrációjuktól (koncentráció gradiensüktől) vagy elektrokémiai 
gradiensüktől függően. A folyamat addig tart, míg a koncentrációk 
kiegyenlítődése nem történik meg. A passzív transzport e típusát 
egyszerű diffúziónak nevezzük, mely energiát nem igényel. így jutnak be 
a sejtbe töltés nélkül poláros kisméretű molekulák, víz, alkohol, 
széndioxid stb. A lipidoldékony anyagok (apoláros molekulák) passzív 
transzportja gyorsabb, mert ezek mintegy a membrán struktúrában 
feloldódnak, így könnyebben kerülnek át a membrán citoplazmatikus 
oldalára (szteroid hormonok e mechanizmussal jutnak be a sejtbe).

131



A passzív transzport másik típusa a nagyobb hatásfokú facilitált 
diffúzió jelensége, melyben a. membránfehérjék egyes típusai képeznek 
pórusokat vagy csatornákat (permeázok) a transzportálandó molekula 
számára. A transzportban közreműködő fehérjéket carrier (hordozó, vivő) 
fehérjéknek is nevezzük. A folyamat irányát is a koncentráció viszonyok 
szabják meg, és ez sem igényel energiát a sejttől (68. ábra). Facilitált 
diffúzióval kerülnek be a sejtbe pl. a rövidebb szénláncú zsírsavak és a 
glükóz.

szállítandó molekulák

I____IL
egyszerű
diffúzió

facilitált
diffúzió

J L

energia

szállítandó
molekula

passzív transzport aktív transzport

68. ábra A passzív transzport típusai és az aktív transzport sematikus ábrázolása.
1. Csatorna képző fehérje a sejtmembránban; 2. Carrier/szállító fehérje a 

_________ sejtmembránban; 3. Aktív transzportot lebonyolító fehérje.

A transzport a fehérjecsatornákon keresztül történhet, csak a sejtbe 
vagy a sejtbőLkifeléJrányulóarvegyirányban (uniport): ugyanazon a 
carrier fehérjék mindkét irányban (antiport): és a csatornán keresztül 
azonos irányban két különböző anyag szállítása egymást segítőén 
(szimport) (69.ábra).
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UNIPORT ANTIPORT SZÍMPORT

69. ábra A sejtmembrán carrier fehérjéinek működése uniport, antiport és szimport 
rendszerben. További magyarázat a szövegben.

Az aktív transzport K7Na* pumpa rendszere tipikus példája az 
antiport mechanizmusnak, mellyel más aktív transzport rendszerek is 
működnek (Na+/Ca++ a szívizom sejtekben, H+/Na+ a gyomor parietalis 
sejtjeiben stb.) Az egyik az, hogy mindig koncentráció gradienssel 
szemben zajlik a folyamata, a másik, hogy mindig energiaigényes ez a 
.transzportforrna. A folyamathoz a sejt az anyagcserefolyamatok során 
képződő ATP molekulákból felszabaduló energiát használja fel.
Az egyik legismertebb pumpa mechanizmus a K+/Na+ pumpa, melyet a 
K+/Na+ függő ATPáz, a transzport ATPáz működtet. A transzport ATPáz 
molekula, transzmembrán fehérje, az ATP molekuláról foszfát csoportot 
hasít le (energia felszabadulás), s ez terszerkezeti változásokat indít el a 
molekulában. A változások eredményeként a sejtből kifelé egy molekula 
ATPáz 3 nátrium-iont, befelé 2 kálium-iont transzportál, előidézve a 
membrán két oldalán a két ion aszimmetriáját az alábbi séma szerint 
(70. ábra).

A pumpa működésének eredményeként a nátrium ionok 
koncentrációja a vérben magasabb (20-40-szer) mint a sejtben, míg a 
káliumJonok koncentrációja magasabb a sejtben (20-40-szer). Fontos 
kísérleti bizonyítéka e mechanizmusnak az, hogy ha kísérletesen gátolják 
az ATPáz működését, akkor a két ion koncentrációja kiegyenlítődik.
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70. ábra A Na*/K*-pumpa mechanizmusának sematikus ábrázolása.
Részletes magyarázat a szövegben._____________

A K7Na+ pumpa működésének igen nagy jelentősége van a sejtek 
életében: ez szabályozza a sejtek térfogatát, létrehozza a nyugalmi 
potenciált, a K-ionokat számos enzim aktiválásához szükséges magas 
szinten tartja, segíti kisebb molekulák (glükóz, aminosavak stb.) 
transzportját stb.

Endocitózis. A transzportfolyamatok különleges típusa az 
endocitózis, mely alatt a kolloid méretű részecskék (makromolekulák, 
baktériumok, vírusok stb.) sejtbe történő bejutását értjük. Az endocitózis 
két típusa ismeretes, a fapocitózis és, a pinocitózis. A fagocitózis 
szilárd, vagy inkább gél állapotú anyagok transzportját jelenti. 
Á pinocitózis folyékony halmazállapotú anyagok sejtbe jutását 
folyadékcseppek formájában.

Az endocitózis folyamatában a plazmamembrán egyes részei 
megkötnek bizonyos anyagokat (ez a kötés történhet receptorhoz is). 
A membrán ezen része a citoplazmába türemkedik (invagináció), majd 
magával vive a kérdéses anyagot lefűződik, így endocitotikus vezikulum 
képződik. A sejtbe ilyen mechanizmussal bejutott anyagot a sejt vagy 
közvetlenül használja fel, bekapcsolódva a lizoszomállis heterofágiás 
folyamatokba, vagy továbbítja azokat vezikulumok formájában más sejtek, 
vagy testüregek felé.
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Az endocitotikus folyamat energiaigényes, energiaforrás az ATP 
molekula, az energia a membránszerkezet nyitásához és újraképzéséhez 
szükséges (71. ábra).

♦

71. ábra Az endocitózissaI felvett anyagok lehetséges útjai a sejtben 
(általánosított vázlat).

1. A felvett anyagok továbbítása más sejtek felé (transzcitózis). 2. A felvett anyag 
tárolása. 3. A felvett anyag útja heterofágia felé.___

Az endocitózis egyszerűbb típusai nem specifikus módon zajlanak, 
amikor a sejtfelszín bármelyik részén megtörténhet az anyagfelvételnek 
ez a módja. A komplexebb esetben csak meghatározott helyeken történik 
az endocitózis, ahova a sejtfelszín felismerő molekulái, receptorai 
segítségével specifikusan képes kötődni az endocitózisban résztvevő 
molekula. Ez a receptor médiáit (közvetített) endocitózis. Ennek számos 
változata működik a szervezetben, melynek egyik jellegzetes és igen 
fontos példája az LDL partikulumok (low density lipoprotein: alacsony 
denzitású /fajsúlyú/ lipoprotein részecskék) felvétele a májseitekben.

Az LDL partikulumok a vérben szállítódnak, koleszterin és fehérje 
tartalmúak, melyeket foszfolipíd membrán vesz körül. A partikulumokat a 
sejtek felszínén elhelyezkedő LDL receptorok felismerik, megkötik, majd a 
sejtmembrán ezeken a területeken betüremkedik-s.az:_endocitózis lezajlik. 
(A betüremkedés a membrán belső oldalán elhelyezkedő speciális 
fehérjék segítik elő.) Az endocitózissal bekerült partikulumokat a 
lizoszómák felveszik (lásd Lizoszómák fejezet), anyagukat felszabadítják. 
A sejt számára így hozzáférhetővé vált koleszterin felhasználódik 
különböző szteroid alapú molekulák szintéziséhez, membránok 
képzéséhez és más folyamatokhoz. A folyamattal egyidejűleg a vér LDL 
partikulum szintje csökken. Olyan esetekben, amikor az LDL receptorban 
mutáció következik be, vagy a receptorok csökkent mennyiségűek, vagy
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hiányoznak a sejtmembrán fehérjéi közül, a receptor-LDL partikulum 
kapcsolódás zavara következik be. A kóros állapot következménye a 
magas vérkoleszterin szint, mely különböző keringési rendszeri 
megbetegedések alapját képezi (ateroszklerozis, szívinfarktus veszély 
stb.). A kórkép összefoglaló neve a familiáris hiperkoleszterinémia, mely 
autoszomális domináns öröklésmenetű.

Exocitózis. Az endocitózis mechanizmusával teljesen 
megegyezően részecskék juthatnak ki a sejtből az extracelluláris térbe a 
részfolyamatok fordított irányával. Az exocitózis során intracelluláris 
vezikulum egyesül a plazmamembránnal és tartalmát a környezetbe

szérumfehérjék, sejtfelszíni fehérjeburok, kollagén stb (lásd Szekréció). 

3.2.11.3. A sejtmembrán differenciálódásai

A plazmamembrán különleges funkcióinak ellátásához különleges 
módosulásokkal, differenciálódásokkal alkalmazkodik. Ilyen funkciókat 
jelent a felszívódás, szekréció, folyadék-transzport, mechanikai 
kapcsolás, kommunikáció a szomszédos sejtek között stb. 
A membrán differenciálódás fontosabb típusai a következők.

Mikrovillusok. A plazmamembrán állandó vagy ideiglenesen 
meglévő módosulatai a mikrovillusok (mikrobolyhok). Típusosán jelennek 
meg a vékonybél felszívó hámja sejtjeinek bél-lumen felé eső részén, a 
vesecsatornák felszívó hámjának sejtjein, a szekréciós sejtek mirigy
lumen felőli oldalán. A mikrovillusok a sejtfelszín ujjszerű kitüremkedései 
hosszméretük 0,6-0,8 pm, melyek ha nagy számban vannak jelen 
"kefeszegély"-t alkotnak (vesetubulus-, vékonybél felszívó sejtjei). 
A mikrovillusokkal rendelkező sejtek felszíne jelentősen megnő, a 
transzportfolyamatok így nagyobb kapacitással folyhatnak, a 
permeabilitás hatásfoka nagyobb lesz (1 felszívósejt a vékonybélben 
3000 mikrovillussal rendelkezik, a vékonybél egész felszívóterülete 
összességében 200 millió mm2-t jelent). A mikrovillusok felszínén 
glikoprotein burok van (lásd sejtburok e fejezetben), mely filamentózus 
szerkezetű, mely elősegíti a transzportálandó ionok és molekulák 
kötődését. A mikrovillusok mozgását és stabilitását a bennük hosszantian 
elhelyezkedő citoszkeleton elemek, elsősorban a mikrofilamentumok 
(aktin filamentumok) és aktin kötő fehérjék biztosítják. A mikrovillusok 
jelen vannak a fentiektől eltérő, kevésbé rendezett módon és kisebb 
számban sok egyéb sejttípus felszínén is.
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72. ábra A sejtmembrán különböző megjelenési formái elektronmikroszkópos 
felvételeken.
A. Két sejt érintkezési f e l s z ín e  tüdő a lv e o lu s b a n .  A 'n y i l a k  a sejtmembránokat jelzik, 
melyek helyenként interdigitációs k a p c s o l a t b a n  v a n n a k .  1 . f o l t  dezoszóma; 2. 
mitokondrium; 3. Golgi apparátus; Nagyítás 3 O .O O O x
B. Alveolus sejt felszíne tüdőben. A s e j t  n a g y o b b  m é r e t ű  k i t ü r e m k e d é s t  (1) és kisméretű 
mikrovillusokat (2) képez. A n y i l a k  a s e j t m e m b r á n  l e f u t á s á t  j e l z i k  Nagyítás 9.000x.
C. Több sejt találkozási pontján m e g j e l e n ő  s e j t m e m b r á n o k  ( n y i l a k )  a sejtek sejtfelszíni 
részletein. Nagyítás 25. 000x. D. N a g y  k i t e r j e d é s ű  d e z m o s z ó m a  májsejtek között 
(övdezmoszóma a la k z a t o k ) ,  a  n y i l a k  a s e j t m e m b r á n o k a t  je l z i k .  N a g y í t á s  4 0 . 0 0 0 x .
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Bazális csíkolat. A mikrovillusokkal ellentétben a bazális csíkolat 
a plazmamembránból nem kifelé, hanem befelé türemkedik a 
citoplazmába (invagináció). így a sejt alapi (bazális) részén a citoplazmát 
e membránrészletek számos, egymástól nem izolált kamrára tagolják. 
Ez a membrán-differenciálódás olyan sejteknél található, melyek aktív 
folyadék vagy iontranszportban vesznek részt. Szerepük itt is, mint a 
mikrovillusoknál a felületnagyobbítás. Bazális csíkolatot találunk a vese 
disztális tubulusaiban, nyálmirigyekben stb. A bazális csíkolat betűrődö 
membránjai között sok mitokondrium található, melyek az aktív folyadék 
és iontranszporthoz szükséges energiaigényt biztosítják.

A sejtek közti kapcsolatot 
kialakító struktúráknak több 
változata ismeretes. Ennek 
legegyszerűbb típusa, melyben az 
egymás mellett elhelyezkedő sejtek 
membránjai kitüremkedéseket 
képeznek egymás irányába. Ez a 
kapcsolati forma az interdigitáció 
melyben az összekapcsolódó felület 
megnő. Az egymás mellett 
elhelyezkedő, hánneredetü sejtek 
között speciális kapcsolatrendszer 
alakult ki. A sejtek közti kapcsoló 
struktúrák más szövet sejtjei közt is 
jelen vannak. A rendszer elemeit a 
vékonybél felszívó hámsejtjeiben 
megfigyelhető típusok szerint 
mutatjuk be (73. ábra).

Zonula occludens (elzáró öv, tight junction). A kapcsoló
szerkezetek ezen típusa a két sejt között az apikális régió két oldalán jön 
létre, a mikrovillusokhoz közel eső területen. Övszerűen végigfut a 
kapcsolódó sejtek közti felszínen, a sejtek membránjai helyenként 
közvetlenül érintkeznek. Az elzáróöv a sejtek közti teret lezárja, így nem 
jön létre a bél-lumen és a sejt közötti járatok között kapcsolat. De ez a 
zárórendszer akadályozza meg azt is, hogy egy exokrin mirigy sejt 
lumenéből szekrétum kerülhessen a sejtek közötti térbe.

73. ábra Sejtkapcsoló struktúrák vékonybél 
felszívó hámsejtjei között.

1. Zonula occludens; 2. Zonula adherens; 
3. Macula adherens; 4. Intermedier (keratin) 

filamentumok; S. A mikrovillus 
mikrofilamentum váza.
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74. ábra A macula adherens 
(folt dezoszóma) szerkezetének sematikus 

vázlata. Részleteket lásd a szövegben.

Zonula adherens (öv 
dezmoszóma). Szintén övszerűen 
jelenik meg két sejt között az öv 
dezmoszóma, az elzáró öv alatt. 
A két találkozó sejt membránja 
közötti tér 8-15 nm széles 
átlagosan, benne kis
elektronszórású anyagok találhatók. 
A kapcsolódó sejtek membránjainak 
belső oldalán intermedier 
filamentumokból és
mikrofilamentumokból álló nagy 
elektronszórású képletek jönnek 
létre'(74. ábra).

Macula adherens (folt dezmoszóma). Ez a kapcsoló struktúra 
nagy elektronszórásával tűnik ki az elektronmikroszkópos felvételen két 
sejt között. Kialakításában az intermedier filamentumok keratin típusa 
(tonofilamentum) vesz részt. A membránok közti tér mintegy 30 nm széles 
is lehet, melyben a sejteket összekötő filamentumok vannak. 
A filamentumok átnyúlnak a szomszédos sejtekbe. A folt dezmoszóma 
igen nagyfokú mechanikai kapcsolatot biztosít az érintkező sejtek között 
(ábra).

Gap junction (rés-kapocs). A réskapcsot az érintkező sejtek 
membránjaiban hengerszerűen elrendeződő fehérjemolekulák hozzák 
létre. A fehérjemolekulák között csatornák jönnek létre, melyek a két sejt 
között közvetlen kapcsolatot termetének. A csatornák mérete 1-2 nm, 
melyen ionok, kis molekulájú anyagok, anyagcseretermékek képesek a 
sejtek között kicserélődni, de az elektromos kommunikáció lehetősége is 
fennáll (pl. szívizomsejtek). A csatornákat alkotó fehérjék képesek a 
réskapocs nyílásait zárt vagy nyitott állapotba tartani. A gap junction 
típusú sejtkapcsolódási típus nem csak hám vagy hám-eredetü sejtek 
kapcsolódásánál van jelen, hanem általánosan elterjedt sejtkapcsoló 
struktúra a különböző szövetek sejtjei között is (75. ábra).

Végül megemlítjük, hogy azon sejttípusoknál, ahol a fenti kapcsoló 
struktúrák nincsenek jelen, a sejtek közti tér, extracelluláris tér 
(20 nm széles) glikoproteineket tartalmaz, melyek, mint a sejtburok részei 
biztosítják a sejtek közti kapcsolódási lehetőséget is.
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Plazmamembrán

Extracelluláris tér

GAP junction

3.2.11.4. A sejtburok (glikokalix, cellcoat)

A sejtmembránt kívülről a sejtburok borítja, a sejt felületén finom 
hálózatot képez, mely minden sejten megtalálható. Ez a hálózat bevonja 
az egész sejtet, kivételt képez a zonula occludens (elzáró öv) területe. 
A sejtburok anyagának fő tömegét összetett fehérjék alkotják, 
glikoproteinek, glikolipidek, proteoglikánok. A burok komponensei 
szintézisük után a sejtből exocitózissal kerülnek a sejtfelszínre, ahol 
bevonatot képeznek. Összességében a sejt felületének negatív töltést 
adnak, mely nagy mennyiségű Na+ és Ca++ -at képes megkötni.

A sejtburok szerepet játszik a sejtek mechanikai védelmében, 
biztosítja a szomszédos sejtekkel való összetapadási felszínek 
kialakítását, részt vesz az antigén tulajdonságok kialakításában ( pl. 
vércsoport tulajdonságok). A burkot képező molekulák nagy 
változatossága következtében a környezet molekuláris felismeréséért is 
felelős. Egyes sejttípusok esetében enzimtartalom is található a 
sejtburokban, melyek a szénhidrát és fehérjék bontásában vesznek részt.

A sejtburok komponenseinek károsodása, hiányos mennyisége 
esetén a sejtek elvesztik kapcsolattartó letapadási készségüket, mely 
tulajdonság változások a daganatsejtek metasztázis-képző 
tulajdonságainak egyik alapját adják.
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3.2.11.5. Kommunikáció és szabályozás a sejtmembránon keresztül

A sejt, legyen szó akár egysejtű vagy soksejtű szervezetről 
kapcsolatot tart fenn, kommunikál környezetével. A kommunikáció 
folyamatában a sejtek válaszolnak a különböző fiziológiás hatású 
anyagokra, melyek a sejt működését, a szervezet integrációját biztosítják 
és szabályozzák. A kommunikációs folyamat a sejtet a környezettől 
elhatároló sejtmembránon keresztül zajlik (ilyen értelemben a 
sejtmembrán mintegy össze is kapcsolja a környzettel a sejtet). A sejtek 
közti kommunikáció megvalósulásának fő lehetőségei:
- extracelluláris, sejten kívüli kémiai jelzések, szignálok szekretálása, 

eljuttatása távoli célsejthez,
- sejtmembárnon lévő jelek adása a fzikai közelségben lévő sejtek 

számára (sejt-sejt kapcsolat, immunbiológiai alapreakciók, "saját" és 
"idegen" sejt felismerés, kontakt gátlás stb.),

- közvetlen kémiai jel, kontakt szignál adása a membránok közti 
réskapocs (gap junction) struktúrákon keresztül (lásd Sejtmembrán 
fejezet).

A fenti általános elvek után részletesebben az extracelluláris 
jelzésekkel foglalkozunk.
Az extracelluláris jelzések 3 alaptípusa ismeretes.

endokrin jelzés: a vér által szállított hormon vagy más molekula 
hatása a jelzést termelő sejttől távoli célsejthez; 
parakrin jelzés: a sejt által termelt szignált adó molekula hatása a 
szomszédos sejtekre, hatás csak itt történik, a szignál gyorsan 
bomlik (pl. neurotranszmitterek hatása);
autokrin a sejt által termelt és szekretált anyag magára a termelő 
sejtre hat.

Minden sejttípus membránjában specifikus sejtfelszíni transzmembrán 
fehérje receptorok vannak igen nagy számban jelen, melyek képesek 
felismerni, megkötni a jelzést hozó, ún elsődleges messenger 
molekulákat. E receptorok a jelzést átalakítva vagy közvetlenül segítik elő 
a sejtválasz adását, vagy ún. másodlagos messenger molekulák 
képződését indítják el, melyek felelősek a sejtválasz kiváltásáért. Ez az 
elsődleges jel, a szignál átvezetését jelenti a sejtmembránon, a folyamat a 
szignál transzdukció.

A sejt felszínén zajló jelfelismerésért felelős receptortípusokat és a 
jelfelfogás, átvezetés folyamatainak alapjait foglaljuk össze a 
továbbiakban.
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Jelátvitel sejtfelszíni receptorokkal
A sejthez érkező olyan extracelluláris jelzések, melyeket hidrofil 

molekulák képviselnek, nem tudnak a sejtmembárnon keresztüljutni 
(fehérjék, pöíipeptidek, pl. .inzulin; töltéssel rendelkező kis molekulák pl. 
adrenalin, acetilkolin stb.). Ezek a szignált szállító molekulák sejtfelszíni 
receptorokhoz kötődnek, a receptorokat aktiválják, melyek vagy a 
sejtmembránban vagy intracellulárisan váltják ki a szignál által 
meghatározott hatást (szignál transzdukció kell hatásuk kiváltásához). 
A sejtfelszíni receptorok alábbi fő csoportjai ismeretesek.

fi loncsatornához kötött receptorok. Ionok átjutását, mint korábban 
láttuk a csatornaképző proteinek segítik elő. E csatornák működését 
különböző neurotranszmitterek (idegrendszeri jelátvivő anyagok), pl. 
acetilkolin szabályozzák. A jelhozó molekulák hatását felfogó receptor 
hatására a csatorna nyílik, vagy zárul, s ezalatt a csatornán keresztül 
ionármalás valósul meg. Az aktiváló hatás rövid idejű, melynek 
megszűnése után a nyugalmi helyzet visszaáll. A már tárgyalt transzport 
ATPáz molekula, mely a Na/K pumpát működtet, e mechanizmussal 
szabályozódik.

2.. G- proteinhez kötött receptorok: 1. G-protein-adenil-cikláz 
rendszer. A sejtmembránban jelen van egy fehérjekomplex, mely 3 
alegységből áll (trimer molekula) és guanozin-trifoszfát (GTP) makroerg 
vegyület megkötésére képes. Az erős GTP kötő tulajdonság alapján 
nevezték el e molekulát G proteinnek. (A GTP hasonlóan az ATP-hez 
enzimatikus reakció hatására a szélső helyzetű foszfátcsoportot leadni 
képes, miközben guanozin difoszfát képződik és energia szabadul fel).

A_ sejtfelszíni membránreceptorok, melyek felismerik a serkentő 
hatású jelet hozó molekulát (pl. hormont), kapcsolódik a G 
proteinkomplexhez, mely működésbe hozza a sejtmembránban jelenlévő 
adenil-cikláz enzimei.. Az aktív állapotba került adenil-cikláz enzim egy 
másodlagos messenger molekulát, a ciklikus adenozin monofoszfátot 
hozza létre '(cAMP)^TP-ből. A cAMP az intracelluláris folyamatok fontos 

■ szabályozója, elindít meghatározott intracelluláris folyamatokat, kiváltva 
az elsődleges messenger (pl. hormon) által meghatározott reakciókat. 
A reakciók kiváltásához meghatározott fehérjék foszforilációja szükséges, 
melyet a protein-kináz A enzim végez el. A protein kináz enzim fehérjét 
aktiváló hatásáról a sejtosztódás szabályozása témakörben már 
megemlékeztünk. A protein kináz által végzett foszforiláció lényege, hogy 
az adott fehérjékre ATP-ből a széli foszfátcsoportot átviszi (transzferáz 
enzim típus), melyet ezzel aktivál. Ilyen módon válnak aktívvá különböző 
membránfehérjék, adott gének aktivitását előidéző fehérjék (transzkripciós 
faktorok), a fehérjeszintézist elősegítő transzlációs faktorok, cito- 
plazmatikus enzimek stb. Az aktiváció végső hatása, a sejtre jellemző 
válasz létrejötte.
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Abban az esetben, ha a G proteint kötő receptorokhoz a 
sejtműködést gátló elsődleges messenger kötődik, akkor a most vázolt 
folyamatok leállítása történik, a sejtben a cAMP mennyisége csökken, a 
sejtműködés adott területe csökkent aktivitású lesz, vagy teljesen gátlódik. 
A G-protein ciklikus AMP jelátvivő rendszer alapján működő szabályozási 
folyamatok néhány példáját a következő táblázat mutatja be.

Célszerv szövetének sejtje Jelvivő molekula 
(hormon, elsődleges 
messenger

Sejtválasz

M ellékvesekéreg ACTH kortizon szekréció
Petefészek luteinizáló hormon /LH progeszteron szintézis
Izom, máj adrenalin glikogén bontás
Szív adrenalin szívm űködés fokozódás
Vese vazopresszin víz visszaszívás
Pajzsm irigy pajzsm irigy stim uláló 

hormon /TSH
tiroxin szintézis és szekréció

Zsírsejt adrenalin, ACTH, TSH, 
glukagon

trig liceridek bontása

G-proteinhez kötött receptorok 2. G protein-foszfolipáz C rendszer

A G proteinhez kötött receptorok másik típusában a G protein- 
receptor komplex a cAMP rendszerhez hasonlóan aktiválja a sejtmembrán 
foszfolipáz-C enzimét, mely a sejtmembrán belső, citoplazmatikus 
oldalán elhelyezkedő foszfatidokat, a foszfoinozitideket bontja és képez 
belőlük másodlagos messengereket. (A foszfoinozitid molekula glikolipid; 
foszfolipid és ̂ -szénhidrát komponens (inozit) tartalmú, teljes 
megnevezéssel foszfoinozitol-bifoszfát a foszfolipáz szubsztrátja.
A bontás egyik terméke az inozitoltrifoszfát\ melynek hatására kalcium 
ionok szabadulnak fel a citplazma Ca raktáraiból, elsősorban a sima - 
felszínű endoplazmatikus retikulumból. tehát e másodlagos messenger 
hatása eredményeként emelkedik a citoszolban a kalcium ionok 
koncentrációja. A kalcium ionokat a kalmodulin fehérjék megkötik, melyek 
ebben az állapotban a pmtPin kináz mnipiöiiák pgy íTjaĥ i típusát képesek 
aktiválni (proteinkináz C). Az aktiválás eredménye különböző enzimek, 
transzkripciós faktorként működő fehérjék foszforilálása. A folyamat záró 
lépcsője itt is a génaktivitás indukálása, fokozása, végül a sejtválasz 
megadása-:---------- —-----

A foszfolipáz C által a foszfoinozitol-bifoszfát szubsztrátból képzett 
másik másodlagos messenger molekula a diacil-glicerin, mely szubsztrát 
molekulából történt kihasítás után a membránban marad. Ez a 
másodlagos messenger is protein kinázt (protein kináz C) aktivál, mely 
különböző citoplazmatikus fehérjéket foszforilál (pl. transzkripciós fehérje 
faktorokat).
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A foszforiláció útján aktívvá tett fehérjék a korábban már vázolt 
módon transzkripciós aktivitást indítanak meg a sejtmagban, specifikus 
génekben, melyek a megfelelő sejtválaszt váltják ki.

A G protein-foszfolipáz C jelátvivő rendszer alapján működő 
szabályozási folyamatok néhány példáját a következő táblázat mutatja be.

Cél szerv szövetének 
sejtje

Jelvivő molekula 
(elsődleges messenger)

Sejtválasz

máj vazopresszin glikogén lebontás
pankreász acetilkolin am iláz szerkéció
sima izom acetilkolin kontrakció
pankreász béta sejtek acetilkolin inzulin szekréció
vérlem ezkék trom bin szerotonin PDGF szekréció
hízósejtek antigén hisztam in szekréció

Katalitikus receptorok A katalitikus receptorok olyan-fehérje,molekulák, 
melyeknek specifikus fehérjekinázként működnek (fehérjéket
foszforilálnak, hasonlóan a protein kináz molekulákhoz). Ezek ja  
receptorok az elsődleges messenger, a sejthez érkező jel hatására 
aktiválódnak és önmaguk képesek fehérjemolekulák tirozin aminosavait 
foszforilálni. A bonyolult, soklépcsős aktivációs folyamatok
végeredményeként a génműködést reauláló fehérjéket aktiválják, melyek 
az adott sejtre jellemző választ eredményezik. E jelátviteli rendszer 
alapján működnek a különböző növekedési faktorok receptorai, az inzulin 
receptor stb.

S , Intracelluláris receptorok
A sejtekhez érkeznek olyan extracelluláris jelzések, melyek 

hordozó molekulái lipofil természetűek, ennek következtében egyszerű 
diffúzióval átjutnak a sejtmembránon. Ilyen molekulákat képviselnek a 
különböző típusú szteroid hormonok. A citoplazmába került szteroid 
hormonok az egyes hormontípusokra, specifikus szteroid receptor 
fehérjékhez kötődnek. A receptorok a kötődés következtében konformáció 
változáson ménnek át (receptor aktiváció) s ilyen állapotban a sejtmagba 
szállítódásuk után képesek a DNS pecifikus gének promoterihez kötődni, 
szabályozva, megindítva azok transzkripcióját. Az így képződő specifikus 
mRNS molekulákról szintetizált fehérjék további gének működését indítják 
meg, kiterjesztve a kezdeti, indító hormonhatást. Hasonló módon történik 
a pajzsmirigy hormonok hatásmechanizmusa is.
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A most záruló fejezetben tárgyaltakból következik, hogy a 
sejtmembrán kommunikációs folyamatain keresztül megvalósuló 
szabályozási folyamatok normális lebonyolításához elengedhetetlen a 
sejtfelszíni vagy az intracelluláris receptorok optimális mennyisége. 
Ha egy adott receptor típus száma csökken vagy hiányzik, vagy a 
receptorfehérje szerkezete károsodott pl. mutáció következtében, akkor 
az adott szabályozó jel (pl. hormonhatás) nem érvényesül a sejtben, mely 
a sejt és a szervezet kóros működéséhez vezet. Hasonlóan kóros 
működéshez vezet, ha a receptorok az optimálisnál nagyobb 
mennyiségben, vagy tartósan aktivált állapotban vannak, mert ekkor a 
sejtműködés adott folyamata állandóan a normálisnál fokozottabb 
intenzitással zajlik (pl. állandó osztódást indukál a sejtben). Ezen kóros 
receptor működések, a jelátviteli folyamatok zavarainak megnyilvánulási 
formái, a normális integrációban beállott zavarok, mai ismereteink szerint 
különböző kórképekhez vezetnek, melyeket további szaktudományok 
(klinikai tudományok) tárgyalnak részletesebben.
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4. AZ EMÉSZTÉS ÉS FELSZÍVÓDÁS ALAPJAI

(A Dietetikus Szak hallgatói számára a tananyag részét képezi, a többi 
szak hallgatói számára ajánlott.)

A táplálék anyagai nagy százalékban összetett vegyültetek, az 
esetek nagyobb részében polimerek. Ez az oka annak, hogy a felvett 
tápanyagokat építőköveire, monomerjeire kell bontania a szervezetnek, 
hogy azok a szervezet számára hasznosíthatók legyenek. Ez a komplex 
folyamat az emésztőrendszerben megy végbe. A felvett táplálék 
monomerjeire történő bontási folyamatát emésztésnek nevezzük. 
A fehérjék, összetett szénhidrátok, zsírok az emésztés során az emésztő 
enzimek hatására bomlanak le kis molekulájú egységeikre. Ezek az 
emésztőrendszer felszívó területein elsősorban a vékonybélben 
felszívódnak s a vér vagy a nyirokkeringésbe kerülnek, ahonnét a 
szervezet már képes felhasználni a felszívódással felvett anyagokat. 
E két folyamat, az emésztés és felszívódás alapjait tekintjük át ebben a 
fejezetben. A témakört az Anatómia és Élettan tárgyalja részleteiben.

A tápanyagok bontása nagyszámú emésztőenzimet igényel, 
működésükhöz szükségesek továbbá egyéb anyagok is (sósav, epesavak 
stb.), melyeket az emésztőnedvek tartalmazzák. Az emésztőnedvek a 
gasztrointesztinális rendszer külső szekréciós-sejtjeiben képződnek 
(nyálmirigyek, gyomornyálkahártya, pankreász, vékonybél nyálkahártya, 
máj). A sejtekből a szekréció folyamatában kerülnek az emésztőrendszer 
lumenébe, működésük területére. A szekréció folyamata, a 
nedvelválasztás idegi és hormonális hatás alatt áll. Szabályozza még a 
nedvelválasztást közvetett úton maga a táplálék is, illetve annak 
összetétele is.

A következő táblázatban összefoglaljuk a legfontosabb 
emésztőenzimeket feltüntetve a velük kapcsolatos legfontosabb 
összefüggéseket.
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A táblázatot kiegészítjük még a vékonybél mukóza (nyálkahártya) 
sejtek citoplazmájában működő különböző peptidázokkal. ezek a di-, tri- 
és tetrapeptideket bontják aminosavakig.

Az emésztőenzimeket termelő gyomor-bélrendszeri 
(gasztrointesztinális rendszeri) külső szekréciós mirigyekben (lásd 
szekréció) fejezetben ismertetett mechanizmussal képződnek az emésztő 
enzimek. A felszívódási folyamat a vékonybélben megy végbe, melynek 
mindhárom szakasza (duodenuum - tizenkétujjnyi bél, patkóbél-jejunum 
éhbél, ileum csípöbél) speciálisan az emésztési felszívási folyamatokra 
differenciálódott. (További részleteket az Anatómia és az Élettan 
tárgyalja.)

A felszívódás folyamata a vékonybél nyálkahártyájából (mukóza) 
kiinduló bélbolyhok felületén zajlik. A bélbolyhok 0,5 -1,5 mm hosszú 
kitüremkedések, 1mm2-nyi területen számuk 20-40 lehet. (Az ember 
bélbolyhainak számát 5 millióra becsülik.) A bolyhok felszínét egyrétegű 
hengerhám borítja, melynek sejtjei (mukóza sejtek) a béllumen felöli 
felszínen mikrovillusokka\ rendelkeznek (kefeszegély). Lásd 
Sejtmembrán fejezet. A mikroviliusokat sejtburok (glikokalix) borítja, 
melynek egyes részletei a lumenbe nyúlnak. A felszívó felszínt adó sejtek 
(mukóza) membránjában glikoprotein enzimek vannak, melyek a 
szénhidrátokat és a peptideket hidrolizálják.

A felszínt alkotó sejtek alapfeladata az enzimatikusan emésztett 
tápanyagok felszívása. A felszívósejtek között számos mirigyfunkciójú sejt 
is található. A bélbolyhok tengelyében ér- és nyirokkapillárisok vannak, 
melyek a felszívott anyagok továbbítását végzik. A vékonybél a 
bélbolyhok kapillárisai a máj kapuérrendszerbe (véna portáé) szedődnek 
össze. A nyirokkapillárisok a nyirokerekben szedődnek össze, melyek a 
nyirokereken keresztül viszik a felszívott anyagokat a keringésbe.

A bélbolyhok emésztés és felszívódás alatt ritmikus 
összehúzódásokat, mozgásokat végeznek. A mozgás kiváltását 
hormonszerű anyag, a villikiniin váltja ki, mely a savas gyomortartalom 
hatására a duodenum nyálkahártyájából szabadul fel.

A különböző anyagok a vékonybél lumenéből az extracellularis 
térbe, onnét a nyirokba és a vérbe diffúzióval, facilitált diffúzióval, aktív 
transzporttal és kotranszporttal, valamint endocitózissal jutnak. így tehát a 
felszívott anyagok továbbításába a sejtek alapi (bazális) és oldalsó 
(laterális) membránjai bekapcsolódnak.
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4. 1. SZÉNHIDRÁTOK EMÉSZTÉSE ÉS FELSZÍVÓDÁSA

Emésztés. A táplálékul szolgáló szénhidrátok poliszaharidok, 
diszaharidok, monoszaharidok kémiai szerkezetük alapján. A keményítőt 
a nyál alfa-amiláz enzime bontja (ptialin). Ennek emésztő hatása csak 
rövid ideig érvényesül, mert a gyomornedv savas pH-ja gyorsan 
inaktiválja. A vékonybélben a hasnyálmirigy (pankreász) alfa-amiláza 
folytatja a poliszaharidok bontását. A bontási termékek dextrinek, 
diszaharidok (maltóz), triszaharidok (maltotrióz). Az oligoszaharidok 
bontásáért az oligoszaharidázok felelősek, melyek a mikrovillusok 
membránjának külső részén vannak az ileumban. A diszaharidokat 
diszaharidázok bontják (laktáz: laktózt, szaharáz: szaharózt bontja), ezek 
az enzimek is a mukóza sejtek felszínén találhatók. Az egyes enzimek 
hiánya anyagcsere zavarokhoz vezet, mint pl. a laktáz hiány, ami tejcukor 
intoleranciát idéz elő a laktóz lebontóképesség hiányában.

Felszívódás. A hexózok gyorsan felszívódnak a vékonybél falán 
keresztül. Általában minden hexóz felszívódik, mire a béltartalom eléri az 
ileum utolsó részét. A cukormolekulák a felszívódást követően a mukóza 
sejtekből a vérbe, majd a véna portáéba kerülnek.

Néhány cukor, pl. glükóz, galaktóz felszívódása, bejutása a 
mukóza sejtekbe nátrium ionok transzportjával függ össze. 
A transzportfolyamatot carrier molekulák végzik, mint azt a Sejtmembrán 
fejezetben tárgyaltuk. Glükóz esetében a következő módon játszódik le a 
transzportfolyamat. A bél-lumen felőli oldalon (extracellularis) a nátrium 
ionok koncentrációja magas, a carrier molekulák megkötik a nátrium 
ionokat s ekkor nagy affinitással kötik a carrierek a glükóz molekulákat is. 
A carrierek a membránban elmozdulnak az intracellularis oldal felé 
(térszerkezet változás). Intracellularisan a nátrium ionok koncentrációja 
kicsik, ezért a szállított nátrium ionokat leadják. A carrier molekulák 
nátrium ionok hiányában elvesztik glükóz kötő képességüket, a glükóz 
felszabadul és a citoplazmába kerül, bár itt a glükóz koncentrációja 
magasabb: koncentráció gradienssel szemben történt a mozgás. 
A transzport a szimport mechanizmussal történik (lásd 3.2.11.2.).

A citoplazmába került nátrium ionokat Na+/K+ pumpa útján távoznak 
a sejtből aktív transzporttal. A glükóz a mukóza sejt citoplazmájából 
carrierhez kötve, nátrium ionoktól függetlenül kerül az ér kapillárisokba.

A fruktóz transzportja facilitált diffúzióval történik, míg a pentózok 
egyszerű diffúzióval szívódnak fel.
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4.2. FEHÉRJÉK EMÉSZTÉSE ÉS FELSZÍVÓDÁSA

Emésztés. A fehérjék emésztése a gyomorban kezdődik, ahol a 
pepszin hasítja a peptid kötések egy részét. A pepszin inaktív proenzim 
formájában szintetizálódik és a proenzimet, a pepszinogént a 
gyomorsósav aktiválja. Az aktiválás során képződött pepszin is résztvesz 
a pepszinogén molekulák aktiválásában autokatalitikus úton. A gyomor 
három különböző pepszinogént termel, melyek egymástól kissé különböző 
pepszinné aktiválódnak. A savas pH optimummal rendelkező pepszint 
(pH 1,8-3,8) főleg olyan peptid kötéseket hidrolizál, melyek 
aminocsoportját fenilalanin, tirozin, hisztidin adják (aromás aminosavak 
mellett történik a hasítás). Az emésztés során különböző hosszúságú 
polipeptidek képződnek (endopeptidáz működés). A pepszin a 
gyomorsósav vagy a hő által (főzés) denaturált fehérjét jobban bontja, 
mint a natív proteint.

A savas pH optimum miatt a pepszin hatása befejeződik amikor a 
gyomorból a duodenumba és a jejunumba kerül az emésztés alatt lévő 
béltartalom, ahol keveredik a lúgos kémhatású pankreász nedvvel. 
A vékonybélben az ide érkező polipeptidek (peptonok) tovább 
emésztődnek az erőteljes hatású fehérjebontó (proteolitikus) enzimek 
hatására, melyeket a pankreász és a bélnyálkahártya termel. A trípszin, 
kimotripszin és az elasztáz endopeptidázként hatnak, az exocrin 
pankreászból kerülnek a bél-lumenbe inaktív proenzimek formájában 
(lásd: táblázat e fejezet elején). A tripszinogént, mely a tripszin proenzimje 
a duodenum mukózája által termelt enteropeptidáz (enterokináz a régebbi 
elnevezés szerint) alakítja át hatásos formába. Az aktiválás fő eseménye, 
hogy a tripszinogénből lehasít egy hat aminosavat tartalmazó peptidet. 
Az aktivált tripszin is képes ezt a peptidet a proenzimről lehasítani. 
A folyamat autokatalitikus láncreakció, mert minél több tripszin keletkezik, 
annál több tripszinogén alakul át aktív formába. A tripszin hatására 
polipeptidek és aminosavak hasadnak le a bontás alatt lévő fehérjékből 
(arginin, lizin mellett bont). A natív fehérjéket nehezebben bontja, mint a 
denaturált, a pepszin által előemésztett polipeptideket. A kimo- 
tripszinogén a tirozin, fenilalanin melletti, az elasztáz a nyílt szénláncú 
oldalláncot tartalmazó aminosavak mellett bontja a peptidkötést. 
Az enterokináz hiányos működése vagy mennyisége (a hiány öröklött 
tulajdonság lehet) a fehérje táplálkozás zavarához vezethet.

A fehérjeemésztés eddigi folyamataiban képződött oligo- és 
dipeptideket exopeptidázok bontják, melyek a láncvégi aminosavak közti 
kötéseket bontják. Ilyen hatású a pankreász által termelt 
karboxipeptidáz, mely szintén inaktív formában kerül a bél-lumenbe s a 
tripszin és az enteropeptidáz aktiválja. Ugyanezzel az exopeptidáz 
hatással rendelkeznek a vékonybél mukózájának sejtjeiben képződő 
aminopeptidázok
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Az aminosavak egy része a bél-lumenben válik szabaddá a peptidázok 
hatására, más részük a mukóza sejt felszínén. A di- és tripeptidek, melyek 
peptid kötései nem kerültek az eddigiekben bontásra aktív transzporttal 
kerülnek a mukóza sejtekbe és az intracellularis peptidázok bontják le 
ezeket, s az aminosavakkal együtt kerülnek a véráramba. így tehát az 
emésztés végső folyamata három helyen zajlik: a lumenben, a 
nyálkahártya felszívósejtjeinek felszínén és e sejtek (mukóza sejtek) 
citoplazmájában.

Felszívódás. A fehérjetartalmú tápanyag felvétele után a portális 
keringésben átmenetileg gyorsan megemelkedik az aminosavak 
mennyisége, az aminonitrogén, a vékonybél szakaszokból kilépő erekben. 
Az aminosavak egy része, az L-aminosavak (a polarizált fény síkját balra 
forgatják, lásd kémia) gyorsabban szívódnak fel, mint a megfelelő 
D-izomerjeik (a polarizált fényt jobbra forgatják), a D-aminosavak passzív 
diffúzióval az L-aminosavak pedig aktív transzporttal kerülnek be a 
felszívást végző sejtek citoplazmájába. Négy különböző transzport 
működik, egy transzportálja a neutrális amonosavakat, egy a bázikusakat, 
egy a prolint, hidroxiprolint, glicint és végül egy a glutaminsavat és 
aszparginsavat. Az aktív transzport a nátrium ionok transzportjával 
kapcsolt a glükóz transzportnál hasonlóan tárgyaltakhoz. A transzportot 
elősegíti a mukóza felőli oldalon (extracellularisan) a magas nátrium ion 
koncentráció (lásd 3.2.11.2.).

A bél nyálkahártyájának sejtjei által felszívott aminosavak és azok, 
amelyek a di- és tripeptidekből szabadultak fel intracellularisan, facilitált 
diffúzióval, a koncentráció gradiensnek megfelelően szívódnak fel a 
bélbolyhok kapillárisaiba s jutnak a vérbe.

Az aminosav felszívás gyors a duodenumban és a jejunumban, 
lassú az ileumban. Az emésztett protein nagyobb százaléka (50-60%) 
származik a felvett táplálékból, a további mennyiség az emésztőnedvek 
protein tartalmából és a levált mukóza sejtekből adódik.

A béltartalom fehérjéinek csak 2-5%-a nem kerül emésztésre és 
felszívásra a vékonybélben. Ezek a fehérjék a vastagbélbe kerülnek és 
bakteriális hatásra emésztődnek. A széklet fehérjetartalma normális 
körülmények között nem táplálék eredetű, hanem a baktériumokból, 
sejttörmelékekből származik.

A csecsemőknél mérsékelt mennyiségben fehérjék is felszívódnak. 
Ezek endocitózissal kerülnek a sejtbe és exocitózissal távoznak a vérbe. 
Ez a tulajdonság csökken a csecsemőkor után, de kis mennyiségben 
lehetséges felnőttkorban is. Az így keringésbe került idegen fehérjék 
antigén-antitest reakciókat válthatnak ki (lásd allergiás reakciókat 
kiváltó ételek).
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E fejezetben említjük meg röviden a nukleinsavak emésztésével 
és felszívódásával kapcsolatos alapismereteket. A nukleinsavak a 
pankreász nukleázok hatására nukleotidokra bomlanak (foszfodiészter 
kötések hasítása, lásd 2.7.). A mukóza sejtek nukleázai ezekből 
nukleozidokat és foszfát csoportokat hasítanak ki. A nukleozidok tovább 
hasadnak komponenseikre (pentóz, purin és pirimidin bázis) a pentózok 
passzív diffúzióval, a bázosok aktív transzporttal szívódnak fel.
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4.3. LIPIDEK EMÉSZTÉSE ÉS FELSZÍVÓDÁSA

Emésztés. A tápanyagok lipidtartalmának emésztése a 
duodenumban, a pankreász lipáz működése folytán indul meg. 
(A gyomorban képződő pH-kémhatás körülményei mellett működő lipáz, 
mely a tej jól emulgeált zsírját képes emészteni a csecsemő gyengén 
savas gyomortartalmában hatásos, felnőttnél nem jelentős.)

A lipáz trigliceridek, a zsírok észterkötéseit bontja. A pankreászban 
inaktív alakban képződik, aktiválását aminosavak, kalcium-ionok, 
epesavak váltják ki. Működéséhez kolipáz szükséges, a pankreász 
termeli. Főleg a triglicerid 1-es és 3-as szénatomján lévő észterkötéseket 
bontja, a 2-es helyzetűeket kevésbé, így monogliceridek képződnek. 
A táplálékokban a koleszterin észter alakjában van jelen, melyet szintén a 
pankreász által termelt észteráz hidrolizál.

A lipidek, melyek a tápanyagokban jelentős százalékban 
triglicerideket jelentenek hidrofóbok, vízben oldhatatlan cseppeket 
képeznek. Ilyen állapotban kerülnek a vékonybél területére. A máj által 
termelt epe segíti elő, hogy a cseppek emulgeálódjanak, a zsírbontó 
enzimek számára nagyobb felületen legyenek hozzáférhetők. 
Az emulgeálásban részt vesznek az epén, epesókon kívül foszfatid 
molekulák (lecitin). Az emulgeáló komplex hatására trigliceridekből 
200-5000 nm átmérőjű részecskék képződnek. Ha az epesók 
koncentrációja megfelelő szinten van (pl. epehólyag összehúzódását 
követően), a lipidekből spontán micellák, 3-10 nm átmérőjű részecskék 
képződnek. Ezek zsírsavakat, monoglicerideket és koleszterint 
tartalmaznak. E micellák elérve a felszívósejtek membránját lipidtartalmuk 
passzív diffúzióval lépnek be a sejtbe és itt ismét észterképződéssel 
észterekbe épülnek be.

A zsírfelszívódási zavarok első fokon az ismertetett mechanizmus 
és a lipáz működés (kisebb mennyisége) zavaraira vezethetők vissza.

Felszívódás. A monogliceridek és a zsírsavak a micellákból 
passzív transzporttal lépnek be a mukóza sejtekbe. A belépő zsírsavak 
sorsa méretüktől függ. A kevesebb mint 10-12 C atomos zsírsavak a 
mukóza sejtekből közvetlenül a bélbolyhok ereibe, majd a portális 
keringésbe kerülnek, melyben mint szabad zsírsavak transzportálódnak. 
Az ennél magasabb számú zsírsavak a nyálkahártya sejtekben észterré, 
trigliceridekké szintetizálódnak (ATP igényes folyamat). A triglicerideket 
és a képződött koleszterin észtereket fehérje (glikoprotein) - foszfolipid - 
és koleszterinréteg vonja be.
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Az így létrejött lipidtartalmú részecskét, mely a citoszoltól elkülönül 
kilomikronnak nevezzük. Méretük 0,1 -1pm. Képződhet triglicerid a 
glükóz lebontásból származó glicerin 3-foszfátból is.
Itt kapcsolódik a glükóz anyagcsere a lipid anyagcseréhez, melynek 
táplálkozás-biológiai jelentősége van (szénhidrát-dús táplálkozás 
lipidfelhalmozás összefüggései).

A kilomikronok a sejtből exocitózissal lépnek ki a sejt bazális (alapi) 
vagy laterális (oldalsó) membránjain keresztül és a nyirokkeringésbe majd 
innét a vérkeringésbe kerülnek.

A zsírsavfelszívás nagyrészben a vékonybél felső szakaszán 
történik, az ileumban csak kisebb mennyiség szívódik fel. Egy átlagos 
zsírbevitelű táplálkozás esetén 95% körüli a felszívott zsír mennyisége. 
A széklet zsírtartalmának eredete, normális körülmények között 
sejttörmelék és bakteriális eredetű.

A koleszterin könnyen felszívódik a bélből, amennyiben epesavak 
és pankreász-nedv van jelen. Felszívódása az ileum területén van 
nagyobbrészt, majd a nyirokba kerül, végül a keringésbe.
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Tudásellenórzó kérdések és feladatok a tananyag egyes részeiből

1. Hasonlítsa össze a prokariota és az eukariota sejtek genetikai állományát!
2. Mi a hidrogénkötések jelentősége a biomolekulákban?
3. Mi a magyarázata a víz specifikus tulajdonságainak?
4. Mivel magyarázható, hogy a foszfolipidek a biológiai membránok alapvető 

komponensei?
5. Egy fehérjéből mutáció következtében hiányoznak a cisztein molekulák. Mi a jelenség 

következménye?
6. Melyek a DNS és az RNS nukleotidok felépítésében mutatkozó különbségek?
7. A nukleotidok kapcsolódásának módja a nukleinsavakban?
8. Nevezzen meg olyan nem specifikus tényezőket, melyek gátolják az enzimek 

működését!
9. Hány nukleotidot tartalmaz az az mRNS molekula, melyen egy 150 aminosavat 

tartalmazó fehérje szintetizálódik?
10. A maghártya pórusok receptoraiban mutáció történt, a receptor térszerkezete 

megváltozott. Mi a jelenség következménye?
11. Mi a magyarázata annak, hogy a kromatin transzkripciós aktivitása nem folyamatos 

egy sejtben?
12. Mi a következménye annak, ha a DNS hibákat javító mechanizmus hibásan működik 

egy sej magjában?
13. Melyek az RNS szintézis fő fázisai?
14. A sejtciklus S szakaszában zajló folyamatok ismertetése.
15. Ismertesse a vinkrisztin és a kolchicin sejtosztódásra gyakorolt hatását! Mi a hatás 

terápiás jelentősége?
16. Mi a riboszómák jelentősége a fehérjeszintézisben?
17. Melyek a genetikai kód főbb jellegzetességei?
18. Melyek a tRNS fehérjeszintézis szempontjából alapvető részletek?
19. Ismertesse a mRNS képződésének folyamatát!
20. Hogy alakulnak ki a pepiid kötések a fehérjeszintézisben?
21 .Értelmezze a streptomicin és a tetraciklin típusú antibiotikumok terápiás 

felhasználásának sejtbiológiai alapjait!
22. A sima felszínű endoplazmatikus milyen módon veszt részt a környezetből származó 

károsító anyagok hatásának kiküszöbölésében?
23. Melyek a szekréció fő fázisai egy külső elválasztású mirigyben?
24. Mi a Golgi apparátus szerepe granuláris endoplazmatikus retikulumon képződő 

fehérjék szortírozásában?
25.Ismertesse a sejtmembránon keresztül történő transzportfolyamatok típusait!
26.Mi a következménye, ha egy sejtmembrán a normálisnál kevesebb mennyiségű LDL 

receptort tartalmaz?
27.Ismertesse a szteroid hormonok hatásmechanizmusának alapjait!
28. Milyen G-proteinhez kötött jelátviteli folyamatokat ismer?
29. Egy szöveten a sejtkapcsoló struktúrák károsodottak. Mi a jelenség lehetséges 

következménye?
30. Májsejtek sejtmembránjában az adrenalin receptorok nem ismerik fel az adrenalin 

molekulát. Milyen következménye lehet ennek a kóros elváltozásának?

157



A felhasznált irodalom

1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J.D.: 
Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing Inc.
New York-London 1994

2. De Robertis, E.D.P.: De robertis, E.M.F. Jr: Cell and Molecular Biology. 
Lea and febinger; Philadelphia 1987

3. Ganong, W.F.: Review of Medical Physiology, Medical Publications 
1983

4. Gergely, P., Penke, B., Tóth, Gy.: Szerves és bioorganikus kémia; 
Semmelweis Kiadó 1994

5. Komáromy, L..: Biológiai gyakorlatok II. (egyetemi jegyzet) POTE 1990
6. Kristic, R.V.: Ultrastruktur dér Saugetierzelle 

Springer-Verlag 1976
7. Lehninger, A.L., Nelson, D.L., Cox, M.M.:Principles of Biochemistry 

Worth Publishers 1993
8. Lodish, H., Baltimore, D., Berk, A., Zipursky S.L., Matsudaira, P., 

Darnell, J.: Molecular cell biology. 3rd Ed., W.H. Freeman and 
Company,
New York 1995

9. Morava, F., Antoni, I.: Az emberi táplálkozás alapjai. Akadémiai Kiadó 
Budapest 1991

lO.Smith, L.H., Thier, S.O.: Pathophysiology The biological principles of 
disease 1988 B. Saunders comp. Palade, G.E. Farquhar:
Cell Biology 1-91

H . Snell, R.S.: Clinical and functional histology 
Little Brown and company 1984

12.Sós, J. (főszerk.): Laboratóriumi diagnosztika.
Medicina Budapest 1974 (II. rész 6.)

13.Tigyi, A.: orvosi biológia (egyetemi jegyzet) POTE 1990 (I. rész 1.3.)

Ajánlott irodalom

I. Ádám, V., Faragó, A., Machovics, R., Mandl, J.: Orvosi biokémia 
Semmelweis Kiadó Bp. 1996

2. Blackwells's Dictionary of Nursin.
Oxford Blackwell Scientific Publications 1994

3. Csaba Gy.: Orvosi Biológia Semmelweis Kiadó Budapest 1994
4. Raven, P.H., Johnson, G.B.: Understanding Biology. Times Mirror 

Mosby College Publishing 1988
5. Szemere, Gy. (szerk.): Alkalmazott biológia. Semmelweis Kiadó 1995

158




