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16. előadás 

A Sejtmembrán Szerkezete, Nyugalmi Membránpotenciál 

 

 

Kapcsolódó irodalom:  

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, 

Budapest, 2006 

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997 

Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998 

Kapcsolódó multimédiás anyag: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZP3i5Q9XfTk 

http://www.youtube.com/watch?v=oq4Um1oV4ag 

http://physiology.elte.hu/eloadas/kiegtanar_elettan/potencial_neuro_2009.pdf 

 ________________________________________________________________________________  

Az előadás témakörei: 

1. Biológiai membránok 

2. Elektro-kémiai potenciál 

3. Egyensúlyi potenciál 

4. Nyugalmi membrán potenciál 

 ________________________________________________________________________________  

 

Biológiai membránok 

Biológiai membránok (citoplazma, sejten belüli membránféleségek) közös jellemzője: 

Nem kovalens kötésekkel összetartott lipidekből és fehérjékből állnak. 

A lipidek, foszfolipidek (diglicerid + foszfát csoport + szerves molekula (pl. kolin)). 

http://www.youtube.com/watch?v=oq4Um1oV4ag
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Irving Langmuir 1917-ben írta le, hogy a zsírok egy rétegben rendeződnek el a víz felszínén. Poláros 

feji részük (hidrofil) a víz felé orientált, míg apoláros farki részük (hidrofób) távol helyezkedik el a vizes 

fázistól. A vörösvértestek felszínének és lipid tartalmának összehasonlítása során azt találták, hogy a 

vvt membránja kétszer annyi lipidet tartalmaz, mint amennyi kell egy réteg kialakításához. 

Következtetésük az volt, hogy a vvt-ket kettős lipidréteg határolja.  

 

Hidrofób kölcsönhatások jelentősége a membránok kialakulása során 

hidrofób = víztaszító; alacsony affinitás (oldékonyság) vízhez 

Az apoláros molekulák poláros környezetben (oldószer) minimalizálják a kapcsolatukat a 

vízmolekulákkal. Először”ketrecek” majd klaszterek kialakulása figyelhető meg. 

A hidrofób kölcsönhatás erejét több tényező befolyásolja: 

o hőmérséklet (T   erősség) 

o a szénatomok száma az apoláros régióban (Hossz   Erősség ) 

o a nem egyszeres kötések száma az apoláros régióban (pl. kettős-, hármas-kötés,…) 

(alak) (nem egyszeres kötések száma   Erősség ) 

 

Termodinamikai változások a hidrofób kölcsönhatások kialakulása során 

 ”ketrec”-ek (nincs kapcsolat a hidrofób molekulák között) kialakulását kísérő termodinamikai 

változások 

o H = kicsit pozitív 

o S = nagyon negatív 

o G = pozitív 

o Nem spontán folyamat! 

 klaszter képződést (hidrofób kapcsolat kialakulása) kialakulását kísérő termodinamikai 

változások 
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o H = kicsit pozitív 

o S = nagyon pozitív 

o G = negatív 

o spontán folyamat! 

 

„Folyékony Mozaik” modell 

1972-ben S.J. Singer és Garth L. Nicolson alkotott modell a sejtmembrán felépítéséről  

 A membránokat foszfo-lipid kettősréteg alkotja 

 Folyékony (folyadékszerű) – membrán komponensek oldalirányú szabad mozgása 

 Mozaik – különböző makromolekulákból, mozaikszerűen összerakott szerkezete 

 

 

Az intra- és extra-celluláris tér fő összetevői 

 Víz 

 Ionok 

o Kationok (K+, Na+, Ca2+) 

o Anionok (Cl-, H2PO4− és HPO42− ionok) 

 Fehérjék 

o Főleg intracellulárisan 

o Többnyire negatívak (pH! – izoelektromos pont) 

 

Nyugalmi membránpotenciál 

A sejtmembrán két oldala között kialakuló elektromos potenciálkülönbség (V). 

Értéke sejttípusonként eltérő (-100 mV  > Uresting < -30 mV) 

 

 

A töltött részecskék mozgását befolyásoló erők (hajtóerők):  

elektro-kémiai potenciál 

 Kémiai potenciál: 

A kémiai potenciálja egy termodinamikai rendszernek azzal az energiamennyiséggel egyenlő, 

amennyivel a rendszer teljes energiája megnőne, ha növelnénk a rendszerben lévő alkotóelemek 

számát. 
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Koncentráció grádiens hatására diffúzió történik (részecskék mozgása a nagyobb koncentrációjú 

helyről a kisebb koncentrációjú hely felé) melynek eredménye a diffúziós potenciál lesz. 

 Elektromos potenciál:  

Az elektromos térben lévő töltött részecskére vonatkozó energiamennyiség. Az elektromos tér erőt 

fejt ki a töltött részecskére (ionok, fehérjék), melynek következtében a töltött részecskék mozgása 

indul meg, azaz elektromos áram jön létre.  

 

Bernstein kálium hipotézise (1902) 

A nyugalmi membránpotenciál kialakításáért a mozgékony káliumion tehető felelőssé.  A káliumion 

mozgásának okai: 

 A sejtmembrán szelektíven átjárható a kálium ionra nézve 

o Ca2+ érzékeny kálium csatorna 

o befelé egyenirányító kálium csatorna 

 feszültség-függő kálium csatorna 

o Tandem ismétlődő, két pórusú kálium csatorna (K2p) (“Tandem pore domain 

potassium channel” – “leak channel”) 

 Az ionok szivárgását először 1952-ben Hodgkin és Huxley vetette fel 

 Első leírás: Ketchum, KA; Joiner, WJ; Sellers, AJ; Kaczmarek, LK; Goldstein, SA. 

(1995) A new family of outwardly rectifying potassium channel proteins with 

two pore domains in tandem. Nature, 376 (6542): 690-5. 

 Az intracelluláris kálium koncentráció magas 

 Az extracelluláris kálium koncentráció alacsony 

 

 

Nernst-egyenlet:  

 Egyensúlyi potenciál: Mekkora elektromos potenciál (E) képes egyensúlyban tartani a 

kialakult koncentráció grádienst (c1/c2). 

 A befelé és kifelé történő ionáramok dinamikus egyensúlyban vannak. 

 𝐸 =
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛

𝑐1

𝑐2
   

 nem egyezik a kísérleti eredményekkel: az ionok nem függetlenek egymástól, és nem zárt 

rendszerben vannak. 
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Donnan potenciál  

Donnan egyensúly v. Donnan megoszlás eredménye 

Eltérő mozgékonyságú ionok (K+, Cl-) szemipermeábilis hártyán való átdiffundálása során diffúziós 

potenciál alakul ki. 

Ha az egyik töltött komponens nem tud átlépni a membránon (pl. intracelluláris fehérjék), akkor 

egyensúlyi koncentráció különbség fog kialakulni a membrán két oldala között. 

 

Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet 

A sejtmembránon keresztüli potenciál meghatározásához figyelembe kell venni, hogy a sejtek milyen 

mértékben képesek átereszteni egyes ionokat (PERMEABILITÁS!). 

A membránpotenciál kialakulása egy kompromisszum eredménye, melynek során az egyensúlyi 

potenciálokat, a membránpermeabilitások súlyozott értékeit és az abszolút ionkoncentrációkat 

egyaránt figyelembe kell venni. 


