A centriólum
Egysejtű eukarióta
sejtekben,soksejtű állatok
sejtjeiben
9x3mikrotubulus-triplet
A,B és C tubulus
alegységek
hengerpalástszerű
helyezkedéssel
Hossza 0,3mm átmérője
200nm
Fő alkotó a tubulin fehérje

A centriólum és a sejtek
mozgási organellumai

Centroszóma centriólumokkal
A sejtekben rendszerint két
egymásra merőlegesen
elhelyezkedő centriólum
található, melyek együttesen
a centroszómát(sejtközpontot)
alkotják.
A centriólum körül elektrodenz
pericentrioláris anyag halmozódik
fel.

C: centriólum
PC: pericentrioláris régió

A mitózisos orsó mikrotubulusai
centroszóma

asztrális
mikrotubulus

kinetochore
mikrotubulus

poláris
mikrotubulus

Az osztódási orsó mikrotubulusai
elektrodenz pericentriális anyagban
végződnek.
Azokban a növényi sejtekben, ahol
nincs centriólum a mikrotubulusok
hasonló denz anyagokhoz
kapcsolódnak így ez az anyag
tekinthető a citoplazmatikus
mikrotubulusok organizátorának
(MTOC). Itt a tubulusok
depolimerizálódó (negatív)végéhez
kapcsolódó fehérjék stabilizálnak.

A sejtek osztódását a centroszóma duplikációja
vezeti be.
A két centriólum eltávolodik egymástól és a bazális
végeknél az eredetire merőlegesen elhelyezkedő
centriólum képződik, melyek eltávolodnak egymástól
és a sejt ellentétes pólusaiba vándorolnak.
Ezek után mint mikrotubulus-szervező központok
működnek és az osztódási orsó mikrotubulusainak
kialakulásában és elrendeződésében vesznek részt.

Centriólum keresztmetszet

A centriólum szomszédságában
megfigyelhető a négy MTOC,
amelyeken a konvergáló
mikrotubulusok láthatók.
Ezek a miotikus orsó
megalakulásakor innen
indulva növekednek a másik
pólus felé és a másik
centriólumpár közelében lévő
MTOC-okon végződnek.
(Csirke embrió, hasnyálmirigy, exokrin sejt; TEM)
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Csillók és ostorok szerkezete
A centriólum fontos funkciója:
az ostorok és csillók alapi testecskéinek
kialakítása, valamint az osztódás során a
sejtpólusok pontos helyének kijelölése.

Sejttípusok felszínéről kinyúló
hengeres nyúlványok.
Fő alkotóik a tubulin molekulákból
felépülő mikrotubulusok.
A sejthártya alatt elhelyezkedő
alapi testből indulnak ki, aminek a
szerkezete 9X3 mikrotubulustripletből áll.
Magában a csillóban és az ostorban
a mikrotubulus tripletek közül csak
kettő ( A,B) tubulus folytatódik, így
a keresztmetszeti képen
periférikusan 9 duplet figyelhető
meg két centrális tubulussal, ami a
bazális testekben nincs.

A tubulusokhoz
kapcsolódó
proteinek közül
kiemelkedő
jelentőségűek a
dynein karok.
ATP-áz aktivitással
rendelkeznek –
csúszó mozgást
eredményez.

Ostor (flagellum)
A flagellospermium
és számos ostoros
egysejtű mozgási
organelluma.
A dupletek speciális
alaprajz szerint
felépülő
tubulinpolimerek.
A duplet tagjai között
csak egy fal van.
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Csillók (cilia)
Csillós egysejtűek
mozgási
organellumai.
Számuk 1-1sejten
több ezer is lehet.
Membránnal határolt
plazmanyúlványok,
melyek belsejében
mikrotubuláris
struktúrákból felépülő
axonéma húzódik
végig.

A rögzített hámsejtek
csillói (légutak,
petevezetékek) a hám
felszínével érintkező
anyagok továbbítását
szolgálják.

A csillók tengelyváza
(az axonéma)
9X2 mikrotubulus duplet + 2
központi elhelyezkedésű
mikrotubulus.
A perifériás kettősök egyik tagja
az A tubulus rövid karokat
(dynein) visel, amelyek a
következő pár másik tagja a B cső
felé irányulnak.
Ugyanahhoz a sejthez tartozó
csillókban hasonló orientációjúak
a centrális tubulusok.

A csilló alapi v. bazális teste
Szerkezete
megegyezik a
centrióluméval, 9X3
mikrotubulus triplet
központi rész nélkül.
A csillókat és az
ostorokat
horgonyozza le a
sejtben.
Bazális test jelenléte
nélkül nem alakulnak
ki csillók, ostorok.

Csillós hámsejt applikális
pólusának modellje
1/ bazális test;
2/ bazális test mikrotubuláris
tripletjei;
3/ apikális plazmamembrán;
4/ csillószál mikrotubuláris
dupletjei
5/ csillószál axiális mikrotubulus
párja
6/ tengelyfonál körüli centrális
hüvely
7/ csilló gyökérnyúlványa
8/ mikrobolyhok
9/ mikropinocitotikus vezikulák
10/ SER
11/ mitokondrium
12/ junkciós komplex

Sejtmozgások
1. Ciliáris/flagelláris mozgás

2. Sejtalakváltoztatás – Pseupodium reakció

A pseupodium a citoplazma átmeneti kitüremkedése, mely
komplexebb celluláris folyamatok (mozgás, kemotaxis,
fagocitózis, axon-növekedés, stb.) alapjául szolgál.
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Bakteriális csillók
3. Bakteriális flagelláris mozgás

A bakteriális csilló részei
Hosszú helikális
filament
2. Kampó
3. Alapi test
1.

A kampó
A sejtfalon keresztül hatoló, hüvely szerű
szerkezet, összeköti a filamenteket az
alapi testtel. Spirális szerkezetű és
összefonódott fehérje rostokat tartalmaz.

A sejtmozgásban játszanak szerepet.
Fonalszerű, hosszú képletek, melyek a
baktériumsejt felszínéről nyúlnak.
A csillók száma, mérete és elhelyezkedése fajra
jellemző.
Monotrich, Lofotrich, Peritrich, Amfitrich, Lofoamfitrich
A bakteriális csilló forog és nem üt.
A csillók a sejtfalon áthatolva a
citoplazmamembránból erednek.

A helikális filament
Flagellin nevű fehérjét tartalmaz, amely
molekula jól adaptálódik a sejt környezetéhez
és redukált vagy oxidált környezetben is
képes működni. Ezen rugalmassága annak
köszönhető, hogy nem tartalmaz ciszteint.
A filament csavar lefutású, spirális struktúrájú
összefonódott rostokból áll, hosszában belső
csatornával.

Az alapi test
Több mint 15 fehérje alkotja.
Rögzíti a kampót, s ezáltal a filamentet a
citoplazmamembránhoz.
Gram-negatív baktériumokban 2 pár gyűrűt
tartalmaz.
Gram-pozitív baktériumokban egy gyűrűpárt
tartalmaz.
Az alapi test forgó mozgását a merev kampó átviszi
a filamentre és ez hajtja a baktériumot előre.
A forgáshoz szükséges energiát a
citoplazmamembrán proton koncentráció gradiense
biztosítja.
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Taxis
Vannak baktériumok, melyek
mozgásukat egy külső „inger” hatására
koordinálni képesek, ezt a „tudatos”
úszást taxis-nak nevezzük.
Külső inger szerint megkülönböztetünk:
kemotaxis, aerotaxis, fototaxis,
magnetotaxis.
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