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Az élő szervezetek sejtekből épülnek fel.

A sejt az a legkisebb strukturális és funkcionális egység, amely még az alapvető életjelenségeket mutatja, önálló 
életre képes. 

(Genetikai programm alapján makromolekulákat szintetizál, a környezetből anyagokat vesz fel, melyeket átalakítva saját felépítésére 
valamint energia kinyerésére használ fel, alkalmazkodik a környezetéhez, aktív mozgásokat végez, önmagát reprodukálni képes a
sejtosztódás révén, miközben genetikai programját hibátlanul átadja,  környezetéből felvett részecskéket lebontja, a környezetből felvett 
jelinformációkat felveszi és azokra válaszol, …)

Méretegységek: a sejtek mikroszkópikus kicsinységűek, ezért méretük más méretegységekkel jellemezhető:

1 mikrometer (μm) = 10-3 mm (10-6 m)

1 nanometer (nm) = 10-3μm (10-9 m)

Kétféle sejttípus:

prokaryota, primitív sejt, legfontosabb képviselője a baktérium (tok, sejtmembrán, nincsenek sejtorganellumok, sejtmagnak 
csak előalakja van: „pro-karyon”, cirkuláris DNS). Nagyság ≤ 1 μm. 

eukaryota, bonyolult szerkezet, valódi sejtmag („eu-karyon”), sejtorganellumok, membránnal határolt kompartimentumok, 
nagyság 6-50 μm között. Az emberi szervezet is eukaryota sejtekből áll.

Sejttan (cytologia): a sejttel, elsősorban annak szerkezetével foglalkozó klasszikus tudományág

Sejtbiológia: integratív tudomány, összesíti, egységbe foglalja a sejtre vonatkozó strukturális, molekuláris, biokémiai, élettani, 
biofizikai stb. ismereteket. Struktúra és funkció egysége.

Oktatása egyetemünkön.

A sejt általában



Pro- és eukaryota sejt méretbeli különbsége

baktérium 

(prokaryota)

makrophag 

(eukaryota)

Makrophag (eukaryota) sejt phagocytált baktériumokkal (prokaryota)

Az eukaryota sejt tömege a prokaryota sejtjével összehasonlítva több ezerszeres lehet!



Idealizált állati sejt komponensei 
(fény- és elektronmikroszkópos „leltár”)





A sejtet igen vékony, molekuláris méretű hártya (sejtmembrán) borítja be, mely elhatárolja 
a környezete felé, és biztosítja a környezetétől eltérő belső miliőjét, valamint biztosítja a 
sejt beilleszkedését és kölcsönhatását a külvilággal.

Fénymikroszkópban vékonysága miatt inkább csak sejthető. Vörösvérsejtmembránok 
hipotóniás oldatban történő kipukkasztás után még éppen láthatók, mint a sejtek 
szellemképei (ghostok).

Elektronmikroszkópban metszeti képe vékony, sötét vonal, nagy EM nagyítással trilamináris 
szerkezet (két szélső sötét réteg egy közbülső világos réteget fog közre), vastagság: 8 nm.



Sejtmembrán (plazmamembrán) 



Intracelluláris membránok

Golgi-app.

ER



mitochondrium



A membrán  molekuláris szerkezete

Fő komponensek: foszfolipidek, koleszterin és egyéb, ritkább lipid molekulák … 

Ún. amfifil természetű molekulák: a molekula nagyobb része hidrofób (víztaszító), kisebb része hidrofil

Foszfolipid (foszfatidilkolin)
Koleszterin

A membránt lipidek, fehérjék és szénhidrátok építik fel.

I. Lipidek



Foszfolipid és koleszterin 
helyzete a lipidrétegben. A 

koleszterin mint merev 
molekula merevíti a 

kettősréteget.

A lipidek vizes közegben kétféle stabil 
szerkezetet vehetnek fel: a gömbölyű micella ill. 

a planáris kettősréteg szerkezetet

A lipidek elrendeződése vizes környezetben

micella

kettősréteg



A membrán alapszerkezete:  a lipid kettősréteg



A lipid kettősréteg tulajdonságai:

Diffúziós gát: 

Barrier a folyamatos hidrofób réteg miatt hidrofil molekulák (kisebb-nagyobb poláris 
molekulák) és ionok számára. A membrán barrier tulajdonságának alapja.

Nem diffúziós barrier a hidrofób molekulák (O2, CO2, szteroid hormonok, stb.) számára. 
Vízmolekulák csak nehezen jutnak át. 

Dinamikus struktúra: a lipid kettősréteg félfolyékony tulajdonságú.

Mobilitás, a lipidek a kettősrétegben  mozognak: rotálnak, zsírsavláncaik kitérhetnek, 
oldalirányban diffundálnak,

laterális diffúzió,  a kettősréteg síkjában nagy sebességgel diffundálnak. Azonban egyik 
rétegből a másikba csak ritkán „billennek át” (ritka a flip-flop mozgás), élő sejtben ez 
speciális enzimek segítségével lehetséges. 

plaszticitás: a kettősréteg „félfolyékony” állapota miatt követi a sejt alak- és 
térfogatváltozásait. 

fluiditás függ a merevítő koleszterin mennyiségétől , a telítetlen zsírsavaktól és a 
hőmérséklettől. 



Lipidek aszimmetriája: A kettősréteg külső ill. belső rétegében más 

foszfolipidfajták fordulnak elő (pl. a külső rétegben foszfatidilkolin, belsőben 
foszfatidilszerin, foszfatidiletanolamin, foszfatidilinozitol). 



Lipid vesiculák.

Energetikai okok miatt szabadon lebegő, 
planáris lipid kettősrétegek nem fordulnak 
elő, planáris kettősrétegek a lipidmolekulák 
folyamatos átrendeződése miatt szélükön 
begörbülnek és hólyagszerű képletekké 
(vesiculákká) záródnak be.  Ugyanezen ok 
miatt szakadások gyorsan befoltozódnak (a 
membrán „sebgyógyulása”). 

Lipid vesiculák fúziója: vesiculák egymással és 
organellumok membránjával összeolvadhatnak 
(szerepe az ún. vesiculáris transzportban).



Mesterséges lipid vesiculák: liposomák.
Szerepük a gyógyászatban (hatóanyagoknak a 

sejtbe juttatásában)

Liposoma-preparátum. EM kép, fagyasztva-törés



II. A membránfehérjék

szabják meg a membránok „intelligens” tulajdonságait

Néhány alapismeret a fehérjeszerkezetről: aminosavak, peptidlánc, 20 különböző oldallánc, 
3D szerkezet (tekeredés), összefüggése az aminosavsorrenddel, harmadlagos szerkezet 
összefüggése a funkcióval. Konformációváltozás és jelentősége.

A membrán tömegének 25-75%-a fehérje, 1 fehérjére átlag 50 lipidmolekula esik.

A fehérjék helyzete a lipid kettősréteghez viszonyítva:

Integráns és perifériás membránfehérjék

1-6 integráns membránfehérje

7-8 perifériás membránfehérje





1. Integráns membránfehérjék

Transzmembrán fehérjék: ezek teljesen átérik a lipid 
kettősréteget és mindkét oldalra kinyúlnak.

A membránon átérő rész egy vagy több transzmembrán szakaszból áll, 
itt a kifelé álló oldalláncok többnyire hidrofóbok és jól illeszkednek a 
lipidek hidrofób környezetébe és így stabilan beágyazódnak a lipid 
kettősrétegbe. Csak a kettősréteg teljes megbontásával szabadíthatók ki 
(detergensek). Ilyen a legtöbb fontos membránfehérje, pl. a 
transzportért felelős fehérjék, membránreceptorok, adhéziós fehérjék,
stb. 

A lipid kettősrétegbe benyúló fehérjék:

Hasonlóak a transzmembrán fehérjékhez, de nem érik át át a 
membránt. Ilyen pl. a caveolin fehérje a caveolákban. 

zsírsavhorgony

GPI-

horgony

caveolin







Kihorgonyzott membránfehérjék:

sok integráns membránfehérje kihorgonyzódik a lipid 
kettősréteghez.

A horgony lehet zsírsav v. egyéb hidrofób lánc, vagy egy foszfolipidhez 
kötött rövid lánc (GPI-horgony). A horgony leválasztásával ill. 
újraképzésével a fehérje ingázhat a membrán és a cytosol között.

Ilyen fehérjék találhatók pl. egyes jelátviteli láncokban.

A membrán integráns részét képezik, a lipid kettősréteg megbontása nélkül nem 
szedhetők ki a membránból.





2. Perifériás membránfehérjék

Integráns membránfehérjéhez gyenge kötésekkel kapcsolódó hidrofil 
fehérjék a membrán egyik vagy másik oldalán. Innen a lipid kettősréteg 

megbontása nélkül könnyen leválaszhatók.

integráns 

fehérje

perifériás fehérje

III. Szénhidrátok: Glycocalyx  (sejtburok)

A sejtmembrán extracelluláris felszínén a fehérjékhez és lipidekhez 
rövidebb-hosszabb szénhidrátláncok kapcsolódnak (glikoproteinek, 

glikolipidek). Egyes fehérjékhez hosszú glükozaminoglikán (GAG) 
láncok is társulnak (proteoglikánok). Ez a szénhidrátokban gazdag 
külső réteg a glycocalyx. Fiziológiai  jelentősége még nem eléggé 

tisztázott (a sejtfelszín védelme? Antigénszerep? Receptorok 
kötőképessége?). Patológiai jelentőség:  egyes baktériumok, vírusok, 

toxinok kötődhetnek hozzá.

Savi csoportokban gazdag, ezért ruténiumvörössel 
elektronmikroszkóposan láthatóvá tehető.







1. Membránváz

A sejtmembránt a belső (cytosol felőli) oldalon egy fibrózus fehérjékből álló, hálózatos réteg 
erősíti: membránváz. Enélkül a membrán könnyen szétszakadna.

A vörösvértest membránváza: spektrin-aktin hálózat, 
perifériás membránfehérjék rögzítik a membrán belső 
oldalán kinyúló integráns membránfehérjékhez. Biztosítja a 
vörösvértest bikonkáv alakját, rugalmasságát, hiányában a 

vörösvértest szétdarabolódik kis gömbökre.

Egyéb sejtekben is kimutattak hasonló submembran 
hálózatot, ennek alkotásában aktin mikrofilamentumokon 
kívül a spektrinnel rokon fibrózus fehérjék (pl. fodrin) is részt 
vesznek.

A sejtváz (cytoskeleton) széli sűrűsödése, a főként aktin-mikrofilamentumokból álló ún. sejt-cortex 
szintén jelentős támasza a plazmamembránnak, melynek integráns membránfehérjéihez (pl. 
integrinekhez) különböző adapter fehérjékkel (vinkulin, talin, alfa-aktinin, stb.) rögzül.



2. A membrán kihorgonyzása a sejt-cortexhez

A sejtmembrán mechanikai támasztéka



Membrándomének

Makrodomének: különleges, eltérő összetételű 
membránterületek egyes sejttípusokban (fontos szerep a 
sejt működésében), például …

apikális és bazolaterális domén hámsejtekben

dendritikus és axonális domén idegsejtekben

Mi tartja fenn az elkülönülést? Sokszor intramembrán 
diffúziós gát, mint pl. a zonula occludens (tight junction), 
vagy membránon kívüli strukturákhoz való kihorgonyzódás.

Mikrodomének: kis, szigetszerű foltok a membránban, 
eltérő molekuláris szerkezettel, pl.:

lipidtutajok (lipid rafts): szfingomielinben és 
koleszterinben gazdag apró domének, bizonyos fehérjéket 
gyűjtenek be.

caveolák: lipidtutajok, cytosol oldalon caveolin fehérje, 
hólyagszerűen begörbült terület, többféle funkcióval .

A membránkomponensek laterális diffúziója miatt a membránban minden strukturelemnek 
egyenletesen eloszolva kéne lenni. De vannak kitüntetett területek…

apikális

bazolaterális

axonális

dendritikus







A sejtmembrán funkciói

I. Diffúziós gát

Megakadályozza számos anyagnak a membránon át történő 
szabad diffúzióját, és ezzel szabályozott transzportot tesz 
lehetővé, ami a sejt belső miliőjének állandóságát, 
szabályozását teszi lehetővé. 

A barrierfunkció alapja: a folyamatos hydrophob réteg a 
membrán belsejében. 

A membrán gátat képez nagyobb poláris molekulákkal és 
elektromos töltésű részecskékkel (ionok) szemben.  

Nem gát hydrophob molekulákkal (pl. gázok, mint O2, CO2, 
szteroidhormonok) szemben, ill. részben áteresztő kis 
poláris molekulák (víz, glicerin, …) számára.

A diffúziós gát hiányában, pl. a membrán lehúzása, porózussá tétele 
esetén, megszűnik a sejt stabil, szabályozott belső környezete 
és a sejt elpusztul. Példa: az immunrendszer ún. természetes 
ölősejtjei (natural killer cells) a szervezetbe jutott idegen sejtet 
annak membránjába épülő, lyukakat képező 
fehérjemolekulákkal (perforin) pusztítják el. 



II. Anyagok kontrollált felvétele és leadása

A teljesen zárt rendszer nem életképes, az életfolyamatokhoz a sejtnek a környezetével állandó 
kölcsönhatásban kell lennie, pl. tápanyagokat (energiahordozók és építőanyagok) felvenni és 
salakanyagokat leadni. 

Középkori város hasonlat: városfal ellenőrzött városkapukkal.

Két fő mechanizmus:

1. Membrántranszport: kis molekulák transzportja a membránon keresztül

2. Endocytosis és exocytosis: makromolekulák, kolloidális és nagyobb részecskék felvétele és 
leadása vesiculákkal (lásd később). 



Transzport a membránon keresztül

1. Transzporterek

Kötőhely (1 v. több) a transzporter (carrier) fehérje egyik oldalán a 
transzportálandó molekula számára, konformációváltozás, a 
kötőhelyről a molekula a másik oldalon szabaddá válik (zsiliphez 
hasonlóan).

Transzmembrán (integráns) membránfehérjék segítségével. A sejtek fehérjéinek 20-30%-a transzportfehérje.
Két nagy csoport: 1. transzporterek (carrierek) és 2. csatornafehérjék

lipid 

kettősréteg

konc. gradiens

kinn

benn

Cotransport: Nemcsak egy, hanem két 
anyag is transzportálódhat egyszerre

molekula ion

COTRANSPORT
A. Facilitált diffúzió

A  transzportálandó anyag átjutásához nem kell energia, mert az 
anyag koncentráció-gradiense mentén történik, tehát 
diffúzió (passzív transzport). 





B. Aktív transzport (pumpa)

A transzporter (carrier) koncentrációgradienssel szemben juttat át anyagot (pl. iont) a 
membránon át. Ehhez energia szükséges (ezért aktív transzport).

Az energiafelhasználás két forrása: ATP hasításból vagy koncentrációgrádiensből (szekunder aktív 
transzport)

1. ATP-vel hajtott pumpa

Példák:

Na+-K+-pumpa. 3 Na+ a sejtből ki, 2 K+ be, mindkettő a saját 
koncentrációgrádiense ellen, ATP-hasításból származó 
energiával.

ABC transzporter: a sejtből kifelé pumpál molekulákat 2 ATP 
segítségével. Jelentőség: rák kemoterápiában kipumpálja a 
rákos sejtből a hatóanyagot

2. Szekunder aktív transzport.

Koncentrációgrádiens mint potenciális 
energia. Víztorony hasonlat. Energia a 
részecskék (itt Na+) visszaáramlásából 
szabadul fel.

Példa: Na+ - glukóz transzporter

elektrokémiai 

grádiens
glukóz 

grádiens





2. Csatornafehérjék

a) ioncsatornák

Fehérjék hidrofil csatornát képeznek a membránon keresztül, ezen ionok áramolhatnak keresztül. 
Passzív transzport !

Ionszelektivitás (pl. K-csatorna, Na-csatorna, stb.). 

Igen gyors áramlás: 105-szer gyorsabb a carrierrel történő transzportnál, 1 sec alatt akár 1 millió 
ion jut át!

Jelentőség: különösen ingerületfelvételben, vezetésben, idegi és izommembránokon (itt nem 
tárgyalhatjuk).

Legtöbbjük kinyílása szabályozott. Különböző  csatornák különböző hatásokra (konformációváltozással) 
nyílnak ki:

1. ligand-szabályozott csatornák (egy külső vagy belső jelmolekula: pl. neurotranszmitter, ion, 
nukleotid kötődése következtében)

2. mechanikusan szabályozott csatornák (mechanikai hatásra, pl. a membrán meghúzódása miatt)

3. feszültség-szabályozott csatornák (a környező elektromos térerő megváltozása miatt)

b) vízcsatornák

Intenzív vízátáramlás szükségessége esetén (pl. vesehámsejtben). Hidrofil csatorna az aquaporin fehérje belsejében, 
intenzív vízáramlás, de ionok nem mennek keresztül (víz-specifikus)!

c) Nem-specifikus csatornák

mitochondriális porin csatornák a mitochondrium külső membránjában, connexonok két sejt között (gap junction), l. 
később.

Ligand-szabályozott csatorna 

(acetylcholin receptor)



III. A sejt és környezete kapcsolata

A sejtfelszín az a határfelület, amellyel a sejt a környezetével kapcsolatot tart (soksejtű 
szervezetbe való beilleszkedésnél, vagy a szervezetnek a tágabb környezethez való 

adaptációjánál). A sejt „arca” a környezet felé.

1. Jelbefogadás és feldolgozás.

Membránreceptorok (transzmembrán fehérjék) különböző jelek fogadására. Tájékozódás a környezet állapota 
felől fizikai vagy kémiai jelek révén, más sejtek felől érkező utasítások jelmolekulákkal (pl. hormonok, 
növekedési faktorok, neurotranszmitterek). A receptor jelátviteli útvonalat indít be a sejt belseje felé. A 
receptorok specifitása.

2. Sejtek egymás-felismerése.

Sejttársulások vagy sejteknek az extracelluláris mátrixhoz való tapadása adhéziós molekulák révén
(transzmembrán fehérjék). Ezek jelentősége a szövetek és szervek kialakulásában. 

Lymphocyták letelepedése nyirokszervekben (homing). 

Sejtek kontaktusa az immunválaszban (immunológiai identitás MHC-komplex, makrofág-nyiroksejt 
együttműködése, stb.).

Daganatsejtek áttéte (metastasisa) meghatározott szervekbe.

3. Sejtek tartós összekapcsolása: sejtkapcsoló struktúrák. 

Desmosoma, adhaerens kapcsolat, nexus, zonula occludens, l. később.



Szerkezete: csőszerű és lapos zsákszerű elemek (tubulusok ill. cisternák) egymással összefüggő rendszere a 
cytoplasmában. Az elemek membránból és általa határolt belső térből állnak. Elektronmikroszkóppal fedezte fel 
Porter és Palade (Nobel díj).

Kétféle változat: durva felszínű ER: (a membránokon ribosomák) és sima felszínű ER.

A sejtmembrán képződési helye:

Az endoplasmás reticulum (ER)

EM kép




A durva felszínű endoplasmás reticulum (dER)

EM kép

Erősen fejlett forma: sok párhuzamos cisterna: 
ergastoplasma (hasnyálmirigysejt részlete)

Kevésbé fejlett forma: néhány cisterna és 
tubulus hálózata (lutein sejt részlete)

EM kép 



Mi történik a dER-ben?

Fő funkció: bizonyos fehérjék szintézise, membránon átjuttatása és módosítása. 
Ezek a fehérjék: membránfehérjék, szekréciós (export-) fehérjék és lysosoma-

fehérjék.

Kotranszlációs transzport (vektoriális transzláció)

1. Ribosomán megindul a fehérjeszintézis, első 15-35 aminosavnyi szakasz: ER-lokalizációs jel 
(szignálszekvencia).

2. A jelet egy ribonukleoprotein komplex (signal recognition particle: SRP) ismeri fel. Hozzákötődik, 
leállítja a transzlációt.

3. SRP maga is jelként szerepel, az azt felismerő receptor a dER inegráns membránfehérjéje (SRP-
receptor). A ribosoma-SRP komplex ezzel a dER membránjához kötődik.

4. Az SRP leválik, folytatódik a transzláció, a peptidlánc az ER membrán csatornáján csúszik át. A 
ribosomát a csatorna köti a membránhoz.

5. A transzláció végén:a szignálpeptidet egy enzim levágja, a csatorna szétesik. 

csatorna
1 2 3 4

szignál-

szekvencia





A kotranszlációs transzport befejezése:

1. export és lysosomalis fehérjék esetén a 
peptidlánc teljesen bekerül az ER lumenébe

2. transzmembrán fehérjék esetén a lánc áthaladását a 
lánc egy hidrofób szakasza, a stop-transzfer szakasz 
akasztja meg. Ezzel a fehérje a membránban marad.

Módosulások a dER-ben:

• Tekeredés, ellenőrzés, korrigálás chaperonokkal

• N-glikozilálás kezdete (mannózban gazdag cukorlánc rákapcsolása)

• OH-csoportok felvitele (egyes fehérjéknél)

• Diszulfidhidak (S-S) kialakítása





A szignálszekvencia levágódik (szignálpeptidáz enzim)



Sima felszínű endoplasmás reticulum (sER)

Részlet retina pigmenthámsejtjéből. Sima 

ER tubulusok elágazó rendszere. EM kép.

Részlet luteinsejtből. Sima ER cisternák 

rendszere. EM kép.

 

ER tubulusok vagy cisternák 3D rendszere. Néhol összefügg a dER-rel.

A nagy intracytoplasmatikus membránfelület számos enzim (és transzportmolekula) 
elhelyezésére ad lehetőséget. 



A sER funkciói

I. Általános funkciók.

Lipidszintézis. Foszfolipidek, koleszterin, triacylglycerinek szintéziséhez szükséges enzimek a sER-ben. 
A sejtmembrán lipid kettősrétege itt keletkezik. 

II. Speciális funkciók egyes sejttípusokban.

1. Szteroidhormonok szintézise, átalakítása (p450 monooxigenázok, szteroidhormon-módosítások). 
Mellékvesekéreg, here Leydig-sejtjei, ovarium corpus luteum sejtjei.

2. Méregtelenítés. (p450 monooxigenázok). Hydrophob vegyületek (melyek zsírokban 
felhalmozódnának, pl. xenobiotikumok, phenobarbitál) hydrophillé átalakítása. OH-csoportok 
felvitele, ehhez szulfát, glukuronsav is kötődik. Kiválasztható. Helye: elsősorban a májsejt.

3. Glükóz-6-foszfatáz sER membránjában lokalizálódik. Glc-6-P-ról lehasítja a foszfátot. Glukóz kijut a 
sejtből. Elsősorban májsejtben.

4. Ca-tárolás. Ca-ATPáz a membránban bepumpálja a Ca-ot, ER lumenben Ca-kötő fehérjék (pl. 
calsequestrin). Ca-csatorna a membránban, Ca-kijutás szabályozott, fontos szerep jelátvitelben. 
Különleges szerep h.cs. izomban (sarcoplasmaticus reticulum).

5. Retinál-reizomerizáció.  A fotoreceptor molekula retinálja itt reizomerizálódik trans-izomerből cis-
izomerbe. Szerepe a fotorecepcióban. Helye: a retina pigmenthámja, felelős molekula a 
membránban: p65 (izomerohidroláz).



A sejtbiológiai tananyag

Az előadási anyag + a Szövettan tankönyv 2. fejezete

(kérem, jegyzeteljenek az előadáson!),

Segítség: előadási anyag vázlata (ppt) az intézet honlapján



Felhasznált illusztrációk forrása:

 Röhlich: Szövettan, 4. kiadás, Semmelweis Kiadó Budapest, 2014

 Alberts – Johnson – Lewis – Raff – Roberts – Walter: Molecular biology

of the cell. 5. kiadás, Garland Science

 Saját prep. és/vagy felvétel, ill. rajz

 Campbell – Reece: Biologie, Spektrum - Fischer


