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Motorfehérjék, sejtmozgás 

ALAPELVEK 

A motorfehérjék kémiai energiát alakítanak át mechanikai munkává. 

A motorfehérjék biológiai motorok, molekuláris gépek. 

Biológiai mozgás létrejöhet szubcelluláris vagy celluláris szinten. Minden esetben energiát igényel, 

amit ATP formájában raktároznak a biológiai rendszerek. 

Citoszkeletális mozgások létrejöhetnek fehérjék polimerizációjával, vagy motorfehérjék 

működésének köszönhetően. 

 

A MOTOROK HELYE A FEHÉRJÉKEN BELÜL 

A fehérjék lehetnek enzimek, ion pumpák vagy molekuláris motorok. Az utóbbiakat 

motorfehérjéknek hívjuk. A motorfehérjék működésük során általában specifikus citoszkeletális 

filamentumhoz kapcsolódnak. A filamentumok mentén elmozdulnak, illetve erőt fejtenek ki, és 

eközben ATP-t hidrolizálnak. 

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG MOLEKULÁRIS MOTOROKRA? 

A motorfehérjék létrehozhatnak egyszerű, forgó vagy lineáris mozgásokat. Ezekre példa a miozinok 

halaása, vagy az utóbbi csoportra a flagellum vagy cília forgása egyes egysejtűek esetében. Az 

izomkontrakció is motorfehérje, miozin segítségével valósul meg. Ekkor a vonatkozó filamentumok 

egymáshoz képest elmozdulnak. Részt vesznek továbbá vezikulák mozgásában (endo/exo-cytosis), a 

sejtek osztódásában is. 

Ugyancsak felelősek lehetnek bonyolultabb mozgásokért is, mint a nuleinsavak polimerizálása (RNS, 

DNS szintézis), riboszómák mozgása (fehérje szintézis), az ATP szintázok működése (ATP termelése), 

vagy a DNS csomagolása (pl. vírusokban a DNS kompaktálása). 

 

A CITOSZKELETONNAL ASSZOCIÁLT FEHÉRJÉK 

Ezeket csoportosíthatjuk: 

A filamentális rendszer szerint: aktin asszociált (pl. miozin); mikrotubulus asszociált (pl. tau) vagy 

intermedier filamentum asszociált fehérjék lehetnek. 

A kapcsolódásuk geometriája szerint: filamentum véghez kapcsolódó („capping”, pl. gelsolin) vagy a 

filamentumok oldalához kapcsolódó (pl. tropomiozin) fehérjék. 
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Funkció szerint lehetnek: keresztkötő, azon belül is gélformáló (pl. filamin, spektrin) vagy 

kötegformáló (pl. a-aktinin, fimbrin, villin) fehérjék. Lehetnek tvábbá ebben a csoportosításban 

polimerizációt befolyásoló (depolimerizáló („severing”, pl. gelsolin) vagy stabilizáló (pl. profilin, 

tropomiozin)) fehérjék is. 

És lehetnek motorfehérjék is. 

 

A MOTORFEHÉRJÉK CSOPORTOSÍTÁSA 

A motorfehérjék lehetnek lineáris vagy rotációs motorok, attól függően, hogy milyen mozgást 

hoznak létre. A funkciójuk és a partner filamentum szerint lehetnek aktin-alapú motorfehérjék (a 

miozinok), mikrotubulus alapú motorfehérjék (dineinek, kinezinek vagy dynaminok, DNS alapú 

motorok vagy rotációs motorok. 

 

A MOTORFEHÉRJÉK KÖZÖS TULAJDONSÁGAI 

A szerkezet vonatkozásában közös bennük, hogy rendelkeznek N-terminális globuláris fejjel, motor 

doménnel (ami nukleotidot köt és hasít), specifikus kötőhellyel a megfelelő citoszkeletális polimer 

számára, és olyan C-terminál szakasszal, amely funkcionalitást biztosító kötőhelyeket tartalmaz. 

A működésük tekintetében közös bennük, hogy ciklusokon keresztül valósítják meg a funkciójukat. A 

ciklus vázlata: 

 motor -> kötődés a polimerhez -> húzás -> disszociáció -> relaxáció 

Minden mechanikai ciklusban 1 molekula ATP hidrolizálódik. A ciklus során különböző motorfehérje-

nukleotid intermedierek, köztes állapotok jönnek létre. A mechanikai ciklusban elmozdulás (izotóniás 

viszonyok) vagy erőkifejlődés (izometriás viszonyok) alakul ki, történik. 

 

A MOTORFEHÉRJÉK MUNKACIKLUSA 

A munkaarány értéke 0 és 1 közé esik. Ha az 1-hez van közel – azaz motor a ciklus nagy részében a 

filamentumhoz kapcsoltan működik - akkor processzív motorról beszélünk. Ilyenek egyes miozinok, 

kinezinek, illetve a DNS- és RNS-polimerázok. Ha a munkaarány értéke 0-hoz van közel, akkor a motor 

nem processzív. Ilyen például a vázizmokban működő miozin. 
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Illusztrációk: 
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