
8. Sejtek, molekulák mozgása

A természetben szinte minden folyamatosan mozgásban van. Tavaly már tanultunk 
arról, hogy az egyes halmazállapotokhoz milyen mozgás társul:

Halmazállapot Mozgás

A molekulák rendezetlen mozgását Brown fedezte fel és róla kapta a Brown mozgás 
nevet. A Brown mozgást magad is láthatod, elég csak egy napcsíkban megcsodálni a 
porszemek táncát. Rajzold le, milyen a Brown-mozgás!

Ez a mozgás irányítatlan, vannak azonban a molekuláknak olyan mozgásai is, 
amelyek valamilyen kitüntetett irányba történnek. Ilyen mozgás például a gázokban és 
folyadékokban fellépő diffúzió. Diffúzió akkor következik be, ha egy anyag eloszlása 
nem egyenletes, a természet egyik alapvető törvénye, hogy amennyiben lehetséges a 
rendezetlenebb, egyenletesebb eloszlású állapotok elérésére törekszik, ezért a 
részecskék elsődlegesen úgy mozognak, hogy kiegyenlítsék a különbséget. Ha egy 

dezodort fújnak egy terem egyik végében, 
hamarosan mindenhol érezni a szagát, ez a 
diffúzió jelensége. De ha a teába egy 
kockacukrot rakunk, idővel a cukor is 
egyenletes oszlik el a folyadékban, még 
keverés nélkül is.
A diffúzió egy speciális esete, ha egy 
úgynevezett félig áteresztő hártyával 
választjuk el a hígabb és a töményebb részt. A 
félig áteresztő hártyán csak a kisebb oldószer 
tud átjutni, az oldott anyag nagyobb 
részecskéi nem. Ebben az esetben az oldószer 
az oldott anyag felé mozdul, de ettől a 
koncentráció különbsége megmarad. Ennek 

következtében a töményebb oldalon nagyobb lesz a nyomás. Úgynevezett 
ozmózisnyomás alakul ki. Ilyen félig áteresztő hártya a celofán vagy a sejteket 
körülvevő sejthártya is.



Vannak azonban olyan molekulák is, amik nem csak össze-
vissza  tudnak  mozogni.  Az  élőlényekben  a  mozgékony 
molekuláknak két nagy csoportja fordul elő. Az egyik már a 
baktériumokban  is  megtalálható  és  az  ostorok  és  csillók 
alapanyaga.  Kétféle fehérje kapcsolódik itt  egybe a hosszú 
csöveket alkotó tubulin és az elmozdulásra képes dinein. A 
tubulinszálak  párokban  állnak  és  a  köztük  levő  dinein 
elmozdulásának köszönhetően meghajlanak, így jön létre az 
ostorok  vagy  csillók  elmozdulása.  Az  ostorok  általában 
hosszabbak  és  kevés  van  belőlük,  a  csillók  számosak  és 
rövidebbek. Csillókat találunk bőven az emberi szervezetben 

is, például a légcsőben és az emberi hímivarsejtek is ostorral mozognak. Mindezekhez 
a mozgásokhoz természetesen energiára van szükség,  amit  az ATP nevű molekula 
szolgáltat.  A csillókkal  és  ostorokkal  elérhető  sebesség  akár  1  mm/s  is  lehet.  Az 
élővilág leghosszabb ostorai (2 mm) egyes rovarok hímivarsejtjein találhatók. Rajzold 
le, hogyan működik a csilló!

A sejteken belül is tubulin autópályákon szállítják a molekulákat, de ott nem dinein, 
hanem kinezin lépked rajtuk.

A másik molekuláris rendszer csak az állatokban található meg és ez is két fehérjéből, 
az  aktinból  és  a  miozinból  áll.  Az 
aktin  vékony  fonal,  ami  a  sejtek 
alapvázának  felépítésében  is  fontos 
szerepet kap. A miozion vastagabb, jól 
elkülönülő  feje  és  farka  van  és  ATP 
felhasználásával  bólintani  képes.  Így 
aztán  a  két  szál  egymáshoz  képest 
elcsúszik.  Ahhoz,  hogy  a  miozin 
elengedje az aktinszálat kálcium ionra 
van  szüksége.  Mindez persze  nagyon 
energiaigényes  folyamat  ezért 
használnak az izmok rengeteg oxigént 
és tápanyagot.



A fentiek ismeretében válaszolj az alábbi kérdésekre:
Az emberi testen az izmok mindig párokban (feszítő és hajlító izmok) találhatók meg. 
Miért!
Miért hasznos a vérdopping (extra vörösvértestek beadása) a sífutók számára?
Miért adnak kálcium injekciót a görcsben levő izmokba?


