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Sejt membránok



A sejtmembrán funkciói

• Védelem

• Kommunikáció

• Molekulák importja és exportja

• Sejtmozgás



Általános szerkezet

Lipid kettősréteg fehérjemolekulák közbeékelődésével.



Folyékony mozaik modell



• Legjellemzőbb a foszfolipid

• A harmadik  hidroxilcsoport helyén 
foszfátcsoport helyezkedik el 

• Ehhez egy hidrofil csoport 
kapcsolódhat:

– Etanolamin

– Szerin

– Choline

Lipid szerkezet



Amfipatikus molekulák

• A molekula hidrofil és hidrofób részt is tartalmaz

• Kettősréteg képződés

• Egyéb molekulák szerepe:

– Szteroidok

– Glikolipidek – a lipidhez foszfátcsoport helyett 
cukormolekula kapcsolódik



Membrán fluiditás

• Membránfehérjék gyors diffúziójához elengedhetetlen

• Membránfúzió

• Sejtciklus során változhat



• A zsírsav lánc határozza meg a fluiditást 

• Két fontos paraméter: 

– A zsírsav oldallánc hossza

• 14 - 24 (ált. 18-20)

– A telítettség foka (C=C száma) 

Szerepet játszik még:
Koleszterin-stabilizál és merevít

Membrán fluiditás



Amfipatikus molekulák a membránban

• A hidrofil fej a vizes közeggel hat kölcsön

• A hidrofób farki rész egymással lép kölcsönhatásba



Mozgás a membránon belül

• A lipidek a membránon belül a fehérjék 
segítségével váltanak réteget

• Gyors helycsere a szomszédos lipidek
között

• Saját tengely körüli forgás 



Aszimmetrikus membrán szerkezet

• A membrán belső és külső felszíne különböző

– Másmilyen lipidek jellemzőek

• Membránfehérjék specifikus orientációja



Új membrán

• Az új lipidek a membrán egyik oldalára kerülnek

• A flippáz enzim szabályozza a lokalizációt



A membránok mint barrierek

• A kettősréteg hidrofób belső 
részének következménye

• A membrán nem átjárható ionok és 
nagy töltött molekulák számára

• Ezek transzportjához speciális 
membránfehérjék szükségesek



Transzmembrán fehérjék

• A hidrofil és  hidrofób rész orientációjához köthetőek

• Integráns membrán fehérjéknek is nevezik



PROTEINS CAN 
MOVE IN THE 
MEMBRANE, 
TOO!

A plazmamembrán fehérjék sokrétű funkciója

http://www.d.umn.edu/~sdowning/Membranes/proteinmobilityanim.html


Diffúzió a sejtmembránon át



Carrier protein
Solute

A carrier protein alternates between two conformations, moving a 

solute across  the membrane as the shape of the protein changes.  

The protein can transport the solute in either direction, with the net 

movement being down the concentration gradient of the solute.

1.  carrier protein 



EXTRACELLULAR

FLUID

Channel protein
Solute

CYTOPLASM

A channel protein (purple) has a channel through which 

water molecules or a specific solute can pass.

(a)

2. channel protein 



Transzporterek



Példa1: Glükóz transzporter 1 GluT1 
(carrier-vezérelt facilitált diffúzió-uniport)

Glucose + ATP  glucose-6-phosphate + ADP
hexokinase



Példa2: Na-glükóz kotranszport
(carrier-vezérelt facilitált diffúzió-synport)

• Nagyrészt Na+ és más töltött vagy semleges molekula
• Irány: extracelluláris térből a sejt belseje felé
• Hajtóerő: a Na + sejt belseje felé irányuló grádiense
• A transzportált molekula sejten belüli koncentrációja nagyobb lesz (másodlagosan 

aktiv transzport)



Példa3: Anionkicserélő fehérje 1 (AE1)
(carrier-vezérelt facilitált diffúzió-antiport)

A szövetek kapillárisainak területén:
• CO2: szabadon bediffundál a VVT-be 
• A szénsav-anhidráz enzim átalakítja CO2

és H2CO3 -vá
• H2CO3 disszociál H+ és HCO3

- ionokra
• AE1 kicseréli a HCO3

- -t Cl--ra

A tüdő kapillárisainál: 
• Ugyanez az antiporter fordított módon 

működik



Na-K pumpa
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Na+ binding stimulates

phosphorylation by ATP.

2

Na+

Cytoplasmic Na+ binds to

the sodium-potassium pump.
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K+ is released and Na+

sites are receptive again; 

the cycle repeats.

3
Phosphorylation causes the 

protein to change its conformation, expelling Na+ to 

the outside.

4

Extracellular K+ binds to the 

protein, triggering release of the 

Phosphate group.

6
Loss of the phosphate

restores the protein’s 

original conformation.
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Egyszerű diffúzió Facilitált diffúzió

Aktív transzport

Nincs fehérje channel   carrier 
protein   protein carrier protein

Magasabbtól alacsonyabb
Koncentráció felé

Kedvező Kedvezőtlen
Energiaigényes

ATP

Passzív transzport

Magasabbtól alacsonyabb
Koncentráció felé

Alacsonytól magasabb 
koncentráció felé

Kedvező



Szénhidrátok a sejt felszínén

• A plazma membrán fehérjéinek felszínéhez cukormolekulák kötődnek

– Rövid oligoszacharidok – glycoproteinek

– Hosszú poliszacharidok - proteoglykánok

• Ezek a cukormolekulák alkotják a glycocalyx-ot

– A sejt felszínét nedvesen tartják

– Sejt felismerése (lectins) és molekulák adhéziója



Glycocalyx


