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ZELULA
PROKARIOTOAK

Bakterio guztiak zelula prokariotoak
dira. Zenbait bakterio mota kaltegarriak
badira ere, jarduera bakterianoa guztiz
beharrezkoa da izaki bizidun
guztiontzat (iturria: flickr/AJC1).

Gaur egun existitzen diren zelula guztiak bi motatakoak dira:
prokariotoak eta eukariotoak. Prokariotoak bigarren mailako
zelula moduan ikusi izan dira betidanik: izenak adierazten duen
moduan, eukariotoekin konparatuz definitu dira prokariotoak
(nukleorik gabeko zelulak versus nukleoa dutenak); gainera,
eukariotoak, konplexuagoak izateaz gainera, goi-mailako
organismoak osatzen dituzten zelulak dira. Mundu
prokariotikoa ondo ulertzeko, ordea, ikuspegi hori baztertu
behar dugu: egia da prokariotoaren egitura oso sinplea dela,
baina prokariotoek izugarrizko gaitasun metabolikoak dituzte,
lurraren leku guztiak, bortitzenak ere kolonizatu egin dituzte,
kopuruaren aldetik organismo ugarienak dira, eta,
garrantzitsuena (guretzat, behintzat) ezinbestekoak dira
Lurrean bizi garen organismo eukariotoen iraupenerako.
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Zelula prokariotoa konpartimentu bakar batez osatuta
dago
Zelula prokarioto guztiak bakterioak dira. Bakterioak, oro har,
izaki zelulabakarrak eta mikroskopikoak dira. Itxuraz
esferikoak izan daitezke (kokoak), luzatuak (baziloak, makilaitxurakoak) edo helikoidalak (espiriloak) (1-3 irudia).
Bakterio-zelula tipikoa konpartimentu bakar batez osatuta
dago; konpartimentu hori zitoplasma dugu. Zitoplasman
egitura gutxi bereizten dira (1-1 irudia); nabariena bakteriogenoma da. Erribosomak oso ugariak dira (30.000-50.000), eta
zitoplasma osotik barreiaturik daude. DNAren erreplikazioa,
transkripzioa eta proteinen sintesia zitoplasman gertatzen dira,
eta erreakzio metaboliko asko ere bai. DNA eta erribosomaz
gainera, RNA molekulak, proteinak eta prozesu zelularretan
erabiltzen diren hainbat molekula txiki zitoplasmaren osagaiak
dira.
1-1 irudia. Bakterio tipiko baten egitura.(iturria:
Wikipedia)

A)

Zitoplasma mintz plasmatikoak mugatzen du; zelularen
mintz bakarra da bakterio gehienetan. Prozesu garrantzitsu
batzuk mintzean gertatzen dira; energia lortzeko erreakzioak,
besteak beste. Gehienetan, mintzaren gainetik beste estalki bat
egoten da: pareta zelularra. Bestalde, bakterioaren azalean
batzuetan luzakinak egon daitezke, hala nola flageloak,
zelularen mugimendua eragiteko; edo finbriak, atxikiduran
inplikaturiko egiturak (1-2 irudia).

B)

1-2 irudia. Bakterioen azaleko egiturak. A) Finbriak. B) Flageloak (iturria: flickr/AJC1).
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A)

B)

C)

1-3 irudia. Bakterioen morfologia. A) Kokoak. B) Baziloak. C) Espiriloak (iturria: CDC)

Bakterio-genomak txikiak dira, baina genez beteta daude

1-4 irudia. Mikoplasmak,
mikroskopio elektronikoan ikusita
(iturria; NCBI)

Bakterioen genoma DNA molekula zirkularra da, eta nahiko
txikia genoma eukariotikoekin konparatuz gero. DNAsekuentzia gehiena RNA molekuletan transkribatzen da; esan
dezakegu, beraz, genoma osoa genez okupatuta dagoela.
Geneak bata bestearen atzean lerrotzen dira, eta DNAren bi
harizpietan egon daitezke. Bakterio gehienek 1.000-4.000 gene
izaten dituzte (1-1 Taula). Escherichia coli (E. coli) baziloak, esate
baterako, ondoen ezagutzen den bakterioak, 4.289 gene
dauzka. Sekuentzia erregulatzaileak, ordea —hau da, geneen
espresioa kontrolatzen dutenak— oso urriak dira bakteriogenometan. Batzuetan, genomaren kopia bat baino gehiago
aurkitu dira bakterioaren zitoplasman. Hori estrategia bat izan
daiteke mutazioak ezabatzeko: kopia onaren sekuentzia erabil
daiteke DNA molekula akastuna konpontzeko.
Aurkitu den genoma zelularrik txikiena Mycoplasma genitalium
bakterioarena da (genoma birikoak askoz txikiagoak dira); 468
proteina bakarrik kodetzeko informazioa dauka. Mikoplasmak
(1-4 irudia) bakteriorik sinpleenak dira; hortaz, gaur egun
existitzen diren zelularik sinpleenak. Ez dute pareta zelularrik,
oso txikiak dira, bizkarroiak eta, batzuk, eragile patogenoak
dira (gizakietan M. pneumoniae bakterioak pneumonia eragiten
du).

1-1 Taula
EUBAKTERIOAK

Gene kopurua

Genomaren tamaina (nk kopurua)

Ezaugarriak (bizilekua, metabolismoa...)

Mycoplasma genitalium

468

580.000

Eschrichia coli

4289

4.639.000

Giza bide genitalak, bizkarroia, paretarik
gabea
Giza hestea, laborategian erabiliena, baziloa

Helicobacter pylori

1590

1.667.000

Giza urdaila, ultzera eragiten duen baziloa

Treponema pallidum

1041

1.138.000

Gizakian sifilia eragiten duen espiroketa

ARKEOBAKTERIOAK
Mehanococcus jannaschii

1750

1.664.000

Anaerobikoa, metanogenoa, isuri termalak
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Pareta bakterianoa: bi mota daude
Bakterio gehienek mintzaren gainetik bigarren estalki bat
daukate: pareta zelularra. Paretak euskarri mekaniko gisa
jokatzen du. Zelularen itxuraren ardura izateaz gain, barruko
presio osmotikoa jasaten du, eta horrela, zelula babesten du
apurtzeko arriskutik (solutuen kontzentrazioagatik, presio
osmotikoa handiagoa da barruan kanpoan baino). Gainera,
beste zelulekiko elkarrekintzak baimentzen ditu. Bestalde,
ikuspuntu medikotik, pareta garrantzitsua da, antibiotiko
gehienek —bakterio infekziosoen aurka erabiltzen diren
sendagaiek— pareta zelularrari erasotzen baitiote.
Pareta bakterianoa mintz plasmatikoa baino askoz lodiagoa
da. Bi mota bereizten dira, osagaien eta egituraren arabera (1-5
irudia). Pareta mota bat nahiko lodia eta trinkoa da, geruza
bakar batez osatua, eta mintz plasmatikoari guztiz itsatsita
azaltzen da. Haren osagairik ugariena peptidoglikanoa da.
Bigarren mota bi geruzaz osatuta dago: barnekoa
peptidoglikanoz osaturik dago, baina finagoa da, eta mintz
plasmatikoari loturik dago. Kanpokoa lodiagoa da, eta mintz
plasmatikoaren antza du (lipido-osagaia oso garrantzitsua da).
Pareta motaren arabera, bakterioak desberdin tindatzen dira
gram tindaketa-metodoa erabiltzen denean. Irizpide horren
arabera, bakterioetan bi talde bereizten dira: gram positiboak,
tindatzen direnak (pareta zurruna izateagatik), eta gram
negatiboak, zeinek, peptidoglikanozko geruza finagoa dutenez,
tindagaia galtzen duten (1-5 irudia).

A)

B)
1-5 irudia. Pareta bakterianoa. A) Bakterio gram positiboak (goiko irudia) eta gram negatiboak
(beheko irudia) (iturria: Wikipedia). B) Bi pareta motak.

1. ZELULA PROKARIOTOAK

5

Zelulak
Zatiketa sinple baten bidez ugaltzen dira bakterioak
Bakterioen ezaugarri harrigarrienetako bat ugaltzeko gaitasuna
da: E. coli bakterioa, esaterako, 20 minutuan behin zatitzen da,
baldin eta inguruneko baldintzak egokiak badira. Ugalketa-tasa
hori kontuan hartuz, 24 orduan, zelula bakar batetik milioi
batzuk sortuko lirateke.
Ugalketaren mekanismoa oso sinplea da: DNA molekula
bikoiztu ondoren, eta egitura zitoeskeletiko bati esker,
inbaginazio bat sortzen da zelularen erdialdean, eta, azkenik,
zelula bitan banatzen da (1-6 irudia). Ugalketa asexuala da, hau
da, ez dago material genetikoaren trukerik edo batzerik, eta
sortzen diren bi zelula umeak genetikoki berdin-berdinak dira.

A)

Inguruneko baldintzak txarrak badira, zenbait bakterio
luzaroan egon daitezke ugaldu gabe (ehun urte baino gehiago).
Era berean, bakterio batzuek endosporak sor ditzakete.
Endosporak zelularen barruan sortzen diren erresistentziaegiturak dira: endosporaren jarduera metabolikoa blokeatuta
dago; horrela, muturreko tenperatura eta lehortasuna jasan
dezake. Inguruneko baldintzak aldatzen direnean, endospora
metabolikoki aktibo bihurtzen da, ugaltzen hasten da, eta
bakterio berriak sortzen ditu.
Geneen transmisio horizontalak gaitasun berriak
eskuratzeko eta bakterioen artean barreiatzeko balio du

B)
1-6 irudia. A) Bakterioen zatiketa. B)
Bakterioak (E. coli). In vitro hazkundea (iturria:
CDC).

Bakterioek batez ere ugalketa asexuala erabiltzen dutenez,
pentsa liteke genoma bakterianoa gutxi aldatzen dela; gauzak,
ordea, ez dira horrela. Izan ere, geneen aldakortasun-maila
nahikoa altua da; nola lortzen da hori? Organismo eukarioto
gehienetan gene-aldakortasuna lortzen da mutazioen bidez eta
ugalketa sexualaren bidez, non bi gene multzo desberdin
batzen baitira. Prokariotoetan badago beste mekanismo bat:
geneen transferentzia horizontala, hau da, DNA zatien
trukeak, bai espezie bereko bakterioen artean, baita espezie
desberdinen artean ere.
DNA zatien garraiatzaileak birusak izan daitezke. Zelula
bakterianoa kutsatzen duen birusaren genoma bakterioaren
genoman sar daiteke, eta gero, genoma birikoa askatzean, gene
zelular bat lotuta eraman dezake, eta inguruneko zelulei
transferitu. Genoma birikoa zelularen zitoplasman aske gera
daiteke; plasmidoak ditugu, DNA molekula oso txikiak eta
zirkularrak (1-7 irudia). Plasmidoek ere geneen garraiatzaile
moduan jokatzen dute.

1-7 irudia. Plasmidoak

Geneen transferentzia horizontalak garrantzi handia izan
du bakterioen eboluzioan espezie berriak sortzeko. Ikuspuntu
medikotik ere oso garrantzitsua da: fenomeno horretan datza
antibiotikoen kontrako erresistentzien agerpena. Antibiotikoak
bakterioak ezabatzeko erabiltzen diren produktuak dira, baina
bakterioa antibiotikoarekiko erresistente bihur daiteke:
mutazio baten ondorioz proteina berri bat ager daiteke zeinak
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antibiotikoaren eragin toxikoa saihestea ahalbidetzen duen.
Proteina kodetzen duen DNA zatia bakterioen artean
barreiatzen da plasmidoen bidez; ondorioz, oso epe laburrean,
antibiotikoaren eraginkortasuna murriztuta geratuko da (1-8
irudia).

1-8 irudia. Geneen transferentzia horizontala plasmidoen bidez.

Bakterioen aniztasun metabolikoa oso altua da
Mundu bakterianoan izugarrizko aniztasuna lortu da. Egiturari
dagokionez, oso gutxi aldatu dira eboluzioan zehar. Orduan,
zertan datza bakterioen arteko desberdintasuna? Bakterioek
mota guztietako erreakzioak asmatu dituzte energia lortzeko
eta osagai zelularrak eraikitzeko.
Gaur egun ezagutzen diren bakterio gehienek arnasketa
erabiltzen dute energia sortzeko: oxigenoaren laguntzaz
materia organikoa oxidatzen dute ATPa sortzeko (1-9 irudia).
Bakterio horiek prokarioto heterotrofoak eta aerobioak dira.
Anaerobioek ere molekula organikoen oxidaziotik atera
dezakete energia, baina oxigenorik erabili gabe. Talde horretan
hartzidurak betetzen dituztenak sartzen dira. Ia edozein
molekula erabil dezakete materia organikoaren iturri moduan:
azukreak, aminoazidoak, hidrokarburoak… baita metanoa ere.

1-9 irudia. Bide metaboliko nagusiak:
arnasketa eta fotosintesia.

Bakterio batzuek, ordea, ez dute molekula organikoen
beharrik, eta autotrofo deritze: materia organikoa sintetizatzen
dute CO2 atmosferikoa erabiliz. CO2-aren finkapenak energia
eskatzen du, eta bakterioek estrategia ugari garatu dituzte
energia hori lortzeko. Autotrofo batzuek argia erabiltzen dute,
fotosintesia egiten dutenek (1-8 irudia); beste batzuk ez dira
fotosintetizatzaileak: energia ateratzen dute materia ezorganikoaren oxidaziotik. CO2-a finkatzeaz gain, zenbait
bakterio gai dira nitrogenoa finkatzeko: oso bide
garrantzitsua da, zeren eta nitrogenoa molekula biologikoetan
sartzeko modu bakarra baita. Bestalde, zenbait bakterio, beren
jarduera metabolikoaren ondorioz, produktu espezifikoen
ekoizleak dira: sufrearen bakterioek, esaterako, sufre
elementala ekoizten dute (SH2-aren oxidazioz); metanogenoek,
metanoa.
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Zianobakterioak zelula prokariotorik konplexuenak dira
Karbonoa finkatzeko erabiltzen den gaitasun erreduktorearen
arabera, fotosintesi mota batzuk bereizten dira. Zenbait
bakteriok ur molekuletatik ateratzen dute gaitasun
erreduktorea, landare-zelulek egiten duten moduan. Horiek
zianobakterioak dira: ur molekulak apurtzen dituzte, eta
askatzen den hidrogenoa CO2-a erreduzitzeko erabiltzen dute,
oxigenoa hondakin moduan askatuz (1-10 irudia). Bide
fotosintetiko hori landare-zelulen organulu espezifiko
batzuetan egiten da, kloroplastoetan. Gaur egun, onartzen da
zianobakterioak kloroplastoen aitzindariak direla.
Egiturari
dagokionez,
zianobakterioak
bakteriorik
konplexuenak dira. Tamainaz handiagoak dira, eta mintz ugari
dituzte zitoplasman; barneko mintz horiei tilakoide deritze.
Tilakoideetan daude fotosistemak eta klorofila, fotosintesia
egiteko beharrezkoak diren proteina-konplexuak eta pigmentu
berdea, hurrenez hurren.
1-10 irudia. Zianobakterioen barneko
mintz fotosintetizatzaileak (tilakoideak)
(iturria: Wikipedia).

A)

Zenbait bakterio gai dira zelula anitzeko elkarteak
sortzeko
Bakterioak izaki zelulabakar moduan definitzen badira ere,
bakterioz osatutako zelula anitzeko zenbait elkarteaspalditik
deskribatu dira: zianobakterioek, esate baterako, zuntzezko
egiturak sortzen dituzte (1-11 irudia); era berean, Myxobacterium
bakterioak gai dira 100.000 zelulaz osatuta dauden eta esporak
gordetzen dituzten erresistentzia-egiturak sortzeko. Luzaroan
egitura horiek salbuespentzat jo izan diren arren, gaur egun
paradigma hori aldatzen ari da: badirudi bakterio asko gai
direla elkartu eta egitura antolatuak sortzeko. Egitura horiek
biogeruza deitzen dira bakterioak euskarri solido batean
sortzen direnean (1-11 irudia).
Bakterio-elkarteek agerian utzi dute zelula prokariotoen
arteko komunikazioaren garrantzia. Badirudi bakterioelkarteak zelula indibidualek ekoiztutako seinaleen eraginez
antolatzen direla: seinaleek zelulen gene-espresioa aldatzen
dute, eta, ondorioz, zelulen portaera ere aldatu egiten da.
Gerta daiteke bakterio-elkarteek gaitasun berriak izatea:
biogeruza gisa gure ahoan hazten diren bakterio patogenoak
erresistenteagoak dira, eta ezabatzeko askoz zailagoak.
Horren guztiaren ondorioz, gaur egun bakterioak izaki sozial
moduan ikusten hasi gara.
Bakterioek hainbat nitxo ekologiko kolonizatu dituzte

B)
1-11 irudia. Prokariotoek sortutako elkarte
zelularrak. A) Zianobakterioak B) Biogeruzak
(iturria: flickr)

Aniztasun metabolikoari esker, leku guztietan bizi daitezke
bakterioak. Zianobakterioek, esaterako, lur osoa kolonizatu
dute: putzuak estaltzen dituzten bakterio-alfonbra berdeak
osatzeaz gain, gure bainugeletan ere bizi dira. Zenbait
bakterio organismo baten barruan bizi daitezke: E. coli
bakterioaren bizilekua gure hestea da. Beste batzuk
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bizkarroiak dira, eta zelula eukariotoen barruan bizi behar
dute; Rickettsia, esate baterako (1-12 irudia).
Muturreko baldintzak dauden inguruneetan ere aurkitu
dira bakterioak: ezohiko pH azidoa duten inguruneetan —
sumendietan bizi diren bakterio azidofiloak—; isuri
termaletan, tenperatura handietan (batzuek 100 ºC baino
gehiago jasaten dituzte); izotzetan, oso tenperatura baxuetan;
aintzira gazietan (izan ere, halobacteriumek oso gazitasun
handia behar dute bizi ahal izateko); lurpean, 4 km-ko
sakoneran; edo altitude handienetan. Ozeanoetan ere oso
ugariak dira bakterioak: 3.000 metroko sakoneran ere aurkitu
dira. Haietako batzuk itsaspeko geyserren ondoan bizi dira,
150 ºC-an, eta ingurune horretan hazi eta ugaltzeko gai dira.
(1-12 irudia).

A)

Analisi genetikoek frogatu dute bi prokarioto talde
nagusi daudela: bacteria (eubakterioak) eta archaea
(arkeobakterioak)
Bakterioen sailkapena egiteko, ezaugarri metabolikoak
kontuan hartu ohi dira: bakterio fotosintetizatzaile berdeak,
metanoaren bakterioak, sufrearen bakterioak, eta abar; baina
sailkapen horrek ez du islatzen bakterioen arteko erlazio
ebolutiboa. 70eko hamarkadan beste estrategia bat hasi zen
erabiltzen: nukleotido-sekuentzien analisia. Hala, denboran
zehar DNA (edo RNA) molekuletan metatu den mutazio
kopuruak adierazten digu zein den bi espezieren arteko
distantzia ebolutiboa. Irizpide horren arabera, bi talde
bereizten dira mundu prokariotikoan: bacteria (eubakterioak
edo benetako bakterioak) eta archaea (arkeobakterioak) (1-13
irudia). Bi talde horien arteko distantzia ebolutiboa
prokarioto eta eukariotoen artean dagoena bezain handia da;
izan ere, zenbait ezaugarriri dagokienez, arkeobakterioak eta
eukariotoak gertuago daude (1-2 taula).
B)
1-12 irudia. A) Rickettsia (iturria: CDC). B)
Zenbait bakteriok energia geotermikoa
erabiltzen dute (iturria: Wikipedia).
1-2 Taula
EZAUGARRIAK
Mintz-lipidoak
Pareta zelularra: peptidoglikanoa
Kromosoma: DNA + histonak *
Itzulpena hasten duen aminoazidoa *
Metanogenoak
* zelula eukariotoen ezaugarriak

BACTERIA
Gantz
azidoak
glizerolfosfatoa
(lotura: esterra)
BAI
EZ
Formilmetionina
EZ

+

ARCHAEA
Kate
isoprenoideak
glizerolfosfatoa
(lotura: eterra)
EZ
BAI
Metionina
BAI

+
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1-13 irudia. Biziaren hiru adarrak: Bacteria,
Archaea eta eukariotoak.

Zein dira arkeobakterioen ezaugarriak? Egiturari
dagokionez, agian nabariena izan liteke mintz-lipido
desberdinak izatea (ezohiko hidrokarburozko kateak dituzte).
Bestalde, gai genetikoek, eta, oro har, prozesu genetikoek,
eukariotoen zenbait ezaugarri izaten dituzte. Bizimoduaren
aldetik, arkeobakterio batzuk metanogenoak dira (behien
digestio-aparatuan sortzen den metanoa arkeobakterioek
ekoizten dute), eta asko muturreko baldintzak jasateko gai
dira: asko anaerobioak, termofiloak edota halofiloak dira.
Ezaugarri horiengatik pentsatu izan zen arkeobakterioak
prokarioto primitiboenak izan zitezkeela (hortik dator izena);
baina gaur egun onartuta dago oso hedatuta daudela:
eubakterioek okupatzen dituzten leku arruntetan ere aurkitu
dira. Dena den, ikerlari askoren ustez, ezagutzen ditugun
bakterioak batez ere laborategian kultiba daitezkeenak dira,
baina horiek espezie prokariotiko guztietatik % 1 besterik ez
lirateke izango. Litekeena da, beraz, ikerketa berriek mundu
prokariotikoari buruz dugun ikuspegia zeharo aldatzea.
Bakterio batzuk
onuragarriak

patogenoak

dira,

baina

asko

Bakteriorik ezagunenenetariko batzuk patogenoak dira (1-14
irudia). Horrek logikoa dirudi: mende askotan zehar
bakterioek sortutako gaixotasunek (sifiliak, izurriek...)
ondorio ikaragarriak izan dituzte. Hori zeharo aldatu zen
antibiotikoen agerpenarekin; dena den, bakterio infekziosoak
osasun-arazo larria izaten dira oraindik ere.

A)

B)
1-14 irudia. A) Botulismoa eragiten duen
baziloa. B) Salmonella: digestio-aparatuaren
gaixotasunen eragilea (iturria:CDC).

Oso ezagunak badira ere, espezie prokariotiko guztiak
kontuan izanik, bakterio patogenoak gutxi dira; onuragarriak,
berriz, askoz gehiago. Alde batetik, bakterioen jarduerak
biosferan duen eragina funtsezkoa da: elementu kimikoen
birziklapenean parte hartzen dute (N2 finkatzaileak
ezinbestekoak dira molekula organiko nitrogenodunak
sortzeko eta sufrearen bakterioak sufrea ekoizteko). Era
berean, ekologia arloan bakterioak oso lagungarriak izan
daitezke produktu toxiko edo kaltegarriak metabolizatu, eta,
ondorioz, ezabatzeko (plastikoak edo petrolioa). Bestalde,
bakterioen gaitasun metabolikoak industrialki aplika daitezke
produktu asko ekoizteko. Azkenik, aipatzekoa da
arkeobakterioak bereziki erabilgarri suertatu direla.
Muturreko baldintzetan bizi direnez, haien osagaiek oso
ezaugarri molekular interesgarriak dituzte. Tenperatura altua
jasaten duten entzimek, esate baterako, aplikazio asko dituzte
hainbat arlotan, eta, bereziki, bioteknologian: polimerasaren
kate-erreakzioa, PCR teknika ospetsua hain zuzen, Thermus
aquaticus arkeobakteriotik lortutako entzima termoegonkor
bati esker (Taq polimerasari esker) lortu zen garatzea.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK


Itxuraz, nolakoak dira bakterio-zelulak?



Zer elementu bereizten dira bakterio-zelula tipiko batean?



Zer prozesu nagusi gertatzen dira zelula prokariotoaren zitoplasman?



Zer erreakzio daude mintz plasmatikoari lotuta?



Nolakoa da genoma bakterianoa?



Zenbat gene dauzkate zelula prokariotoek batez beste?



Prokariotorik sinpleenak zein dira, eta zer ezaugarri dituzte?



Nolakoak dira bakterioen paretak, eta zer mota daude?



Zein dira ugalketa bakterianoaren ezaugarriak?



Zer dira plasmidoak, eta zein da geneen transferentzia horizontalaren abantaila?



Ikuspuntu medikotik, zein dira geneen transferentzia horizontalaren ondorioak?



Zer bide metaboliko egin dezakete prokariotoek?



Zer ezaugarri dute zianobakterioek?



Zein dira bakterio-elkarteen abantailak?



Zertan datza eubakterio eta arkeobakterioen arteko desberdintasuna?



Gizakiak zertarako erabiltzen ditu bakterioak?
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2
ZELULA
EUKARIOTOAK

Zelula eukariotoaren nukleoa,
gai genetikoa gordetzen duen
barrunbea, tindagai
fluoreszente batez tindatua
(iturria; Wikipedia).
Zelula hitza entzuten dugunean gogora ekartzen zaigun
lehenengo irudia hauxe da: mintz batez mugaturiko
konpartimentu bat, non erreakzio biokimikoak gertatzen diren.
Irudi horrek, ordea, ez du islatzen zelula eukariotoen izaera:
zelula eukariotoak izugarrizko konplexutasuna duten sistemak
dira, eta oso konpartimentazio maila altua dute.
Konplexutasun horri lotuta, genoma eukariotikoan gordetzen
den informazio kopurua askoz altuagoa izaten da. Horrek
guztiak ahalbidetzen du funtzio zelular berriak garatzea, eta,
azken batean, gaur egun existitzen diren goi-mailako izakiak
agertzea.
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Zelula eukariotoaren bi barrunbe nagusiak: nukleoa eta
zitoplasma
Zelula eukarioto gehienak mikroskopikoak badira ere,
prokariotoak baino askoz handiagoak dira: hamar aldiz
handiagoak luzeran, eta gutxienez mila aldiz handiagoak
bolumenari dagokionez. Badirudi tamaina maximoa elikagaien
eta oxigenoaren difusio-tasak mugatzen duela. Tamaina handia
izateaz gain, osagai kopurua ere oso altua da: zelula eukarioto
batean 10.000-20.000 proteina egon daitezke, eta proteinen
kopuru osoa 10.000 milioi ingurukoa izan daiteke.
Egiturari dagokionez, zelula eukarioto guztietan bi
konpartimentu bereizten dira: nukleoa eta zitoplasma (2-1
irudia). Zitoplasma nukleoa baino handiagoa izaten da
gehienetan, eta oso ondo antolatuta dago: hainbat organulu eta
egitura ezberdin ditu, eta prozesu anitz gertatzen dira.
Organulu zitoplasmatikoak mintz batez mugaturiko
barrunbeak dira, bakoitza bere osagai eta funtzio
espezifikoekin: zelula lantegi bat izango balitz, organuluak
eginkizun konkretu batez arduratzen diren sailak izango
lirateke. Animalia-zelularen bolumenaren % 50, batez beste,
organulu zitoplasmatikoek okupatzen dute, eta haien mintzen
azalera mintz plasmatikoarena baino 20 aldiz handiagoa izan
daiteke.

2-1 irudia. Animalia-zelula eukariotoaren antolamendua (iturria: Wikipedia).
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Organulu zitoplasmatiko bakoitza eginkizun espezifiko
batez arduratzen da
Organulu bakoitzaren ezaugarriak (kopurua, tamaina,
kokapena) eta han gertatzen diren erreakzioak zelula motaren
arabera alda daitezke; hala ere, organuluaren oinarrizko
funtzioa bera da zelula guztietan.

2-2 irudia. Animalia-zelularen zitoplasma,
mikroskopio elektronikoaren bidez ikusita
(iturria: ASCB/Daniel S Friend).

Erretikulu endoplasmatikoa sare konplexu bat da, hodiz
eta sakuluz osatua (2-1 eta 2-2 irudiak). Labirinto-itxura duen
organulu horren mintzak zelularen mintz guztien erdiak izatera
hel daitezke. Zentro biosintetiko bat da: han, lipido zelular
gehienak eta proteina asko sintetizatu eta aldatzen dira. Golgi
aparatua multzoka agertzen diren zisternaz osaturik dago.
Hor, erretikulu endoplasmatikotik datozen produktuen
biosintesiak jarraitzen du, eta, gainera, produktu horiek sailkatu
egiten dira, hainbat helmugatara bidaltzeko. Lisosomak
degradazio-entzimak gordetzen dituzten poltsak dira.
Organulu horietan molekula eta egitura anitz apurtzen dira; bai
kanpotik datozen gaiak, bai zelularenak. Lisosometara iritsi
baino lehen, gaiak beste konpartimentu batetik igarotzen dira,
endosomatik hain zuzen: hainbat molekula sailkatzen dira
konpartimentu endosomikoan. Mitokondrioak organulu
handiak dira, eta mintz bikoitz batez inguraturik daude.
Barruan arnasketa gertatzen da, eta ATP molekulak ekoizten
dira; gero, ATPa zelula osoan erabiliko da, mota guztietako
prozesu zelularretan (nukleoan ere bai). Mitokondrioek oso
ezaugarri berezia daukate: gai genetiko propioa daukate,
ezinbestekoa zenbait proteina mitokondrial sintetizatzeko.
Azkenik, peroxisomak ditugu: entzimak gordetzen dituzten
poltsak dira, non oxigenoak eragindako zenbait molekularen
oxidazioak gertatzen diren.
Prozesu zelular garrantzitsu batzuk organuluetatik kanpo
gertatzen dira, zitosolean
Zitoplasmatik organuluak kenduz gero, geratzen den
barrunbeari (eta han dauden osagaiei) zitosol deritzogu;
askotan, zelularen barrunberik handiena izaten da.
Zelularentzat funtsezkoak diren prozesu asko etengabe
gertatzen ari dira zitosolean, proteinen sintesia eta degradazioa,
besteak beste. Hori dela eta, erribosomak, itzulpenaz
arduratzen diren egiturak, zitosoleko osagaiak dira. 10 milioi
erribosoma egon daitezke animalia-zelula batean, baina kopuru
horretatik erdia erretikulu endoplasmatikoaren mintzei itsatsita
dago. Proteinen degradazioaz arduratzen diren egiturei
proteasoma deritze, eta, erribosomak bezala, zitosoleko
elkarte makromolekularrak dira.
Zitosolean ere seinalizazio zelularraren prozesuak gertatzen
dira: zelula eukariotoaren jarduera konplexua koordinatzeko
seinalizazio-bide ugari daude. Bide horiek zelulaz kanpoko
seinaleak eta erantzun zelularrak lotzen dituzte (seinalearen
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transdukzio-bide ere baderitze). Transdukzio-bideen eragile
nagusiak proteina zitosolikoak dira.

A)

Bestalde, beste erreakzio metaboliko anitz gertatzen ari dira
etengabe eta aldi berean: sintesi-erreakzioak, makromolekulen
monomeroak sortzeko (aminoazido, nukleotido eta gantzazidoen biosintesia, esaterako), eta degradazio-erreakzioak,
batez ere energia lortzeko (ATP molekuletan metatzen dena).
Bide metaboliko horiek ez dira independenteak, ordea;
gurutzatu egiten dira, eta prozesu metabolikoen sare konplexu
bat sortzen dute. Erreakzio horien artean, garrantzi berezia
dauka glukolisiak, glukosaren degradazio anaerobikoak.
Glukosa animalia-zelulen erregai nagusia da, eta zitosolean oso
ugaria da.
Animalia-zeluletan erregaiak metatzeko erabiltzen diren
egiturak: glukogeno pikorrak eta lipido tantak

B)
2-3 irudia. Erregaien metaketak. A)
Glukogeno-pikorrak (iturria: Wikipedia,
B) Lipido-tantak (iturria: ASCB/Daniel S
Friend).

Zelularen erregaiak konpartimentu zitosolikoan metatzen dira.
Erregaiak disoluzioan dauden molekula txikiak izan daitezke,
glukosa, alegia; baina erregaien erreserbak, batez ere, egitura ez
disolbagarri moduan metatzen dira. Erreserba-egitura
garrantzitsuenak bi dira: glukogeno pikorrak, glukosaren
polimero bat, eta lipido-tantak, non gantz-azidoak triglizerido
moduan metatzen diren (2-3 irudia). Egitura horiek ez daude
mintz batez mugatuta; azken finean, gai espezifikoen
metaketak besterik ez dira.
Zitoplasma zitoeskeletoak antolatzen du
Zitosola ez da solutuen disoluzio huts bat, non organulu
zitoplasmatikoak murgilduta dauden zoriz kokatuta; aitzitik
oso ondo antolatuta dago. Horretarako, zuntzez osatutako sare
proteiko konplexu bat dago; sare horri zitoeskeleto deritzo
(2-4 irudia). Zitoeskeletoa, beraz, zitosolaren funtsezko osagaia
da: zitoeskeletoari esker, zitosoleko osagaiak eta barrunbe
horretan gertatzen diren prozesuak kokapen espezifikoetan
agertzen dira. Era berean, organulu zitoplasmatikoen
kokapena eragiten du. Zitoplasma osoaren antolaketa
espaziala, beraz, zitoeskeletoak baldintzatzen du. Horrez gain,
zitoeskeletoak itxura ematen dio zelulari, mugimendu
zelularrez arduratzen da, eta funtsezkoa da zatiketa zelularra
egiteko. Zitoeskeletoaren osagai nagusiak piru proteikoak dira;
zehazki, hiru piru mota daude: mikrotubuluak, aktinazko
piruak eta tarteko piruak.
Garraio-mekanismoak beharrezkoak dira
konpartimentuen arteko trukeak lortzeko

2-4 irudia. Zitosolaren zuntzak
fluoreszentziazko mikroskopiaren bidez ikusita
(iturria: Wikipedia).

molekulen

Zelula eukariotoaren barrunbeak (nukleoa, organulu
zitoplasmatikoak eta zitosola) ez dira egitura isolatuak; trukeak
gertatzen ari dira etengabe. Azken finean, konpartimentu
baten osagaiek edo han erabiltzen diren molekulek, askotan,
beste konpartimentu batzuetan daukate abiapuntua
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(nukleoaren proteina guztiak esaterako, zitosolean ekoizten
dira).
Zelulak hainbat garraio-sistema asmatu ditu molekulak
barrunbeen artean trukatzeko. Zenbait organulu —erretikulu
endoplasmatikoa, Golgi aparatua, lisosomak eta endosomak,
hain zuzen— besikulen bidez komunikatuta daude: garraiobesikulak askatzen dira barrunbe batetik (emailetik) eta
fusionatzen dira beste barrunbe batekin (hartzailearekin) (2-5A
irudia). Fenomeno horri trafiko besikular deritzo. Garraiobesikulak, beraz, oso ugariak dira edozein animalia-zelulatan.
Trafiko horretan inplikatutako organuluak etengabe mintz
zatiak trukatzen ari dira; hori dela eta, esaten da barneko
mintz-sistema osatzen dutela.
Barneko mintz-sistematik kanpo mitokondrioak eta
peroxisomak geratzen dira; hori dela eta, organulu horien
mintzetan translokadoreak daude osagai espezifikoak
inportatzeko. Era berean, erretikulu endoplasmatikoa eta
zitosola komunikatzeko, translokadoreak erabiltzen dira.
Bestalde, nukleoaren eta zitosolaren arteko trukeak estaldura
nuklearrean dauden poroen bidez egiten dira.
A)

B)
2-5 irudia. A) Besikulen bidezko garraioa. B)
TEM bidezko fagozitosia (iturria: CDC).

Zelula eukariotoaren mintz plasmatikoak endozitosia eta
exozitosi-gaitasuna dauka
Zelula eukariotoaren zitoplasma mintz plasmatikoak mugatzen
du. Mintz plasmatikoa, egiturari dagokionez, berdina da zelula
guztietan, baina, eukariotoetan, mintz plasmatikoak oso
espezializazio-maila altua lortu du. Prokariotoetan mintz
plasmatikoan gertatzen diren prozesu asko organulu
zitoplasmatikoetan gertatzen dira eukariotoetan; ATParen
sintesia, esaterako. Egoera horren ondorioz, eukariotoen mintz
plasmatikoa batez ere garraio-, komunikazio- eta atxikiduraprozesuetan inplikatuta dago; alegia, ingurunearekiko
harremanekin zerikusia duten funtzioetan.
Bestalde, animalia-zeluletan mintz plasmatikoak gaitasun
bereziki garrantzitsua garatu du: endozitosi- eta exozitosigaitasuna; hau da, gaiak barneratzea edo kanporatzea mintzzatiak erabiliz. Endozitatzen diren produktuak, batzuetan, oso
handiak dira, eta, kasu horietan, fagozitosiaz hitz egiten dugu.
Prozesu horiek gertatu ahal izateko, zelularen azalak oso
malgua izan behar du; horregatik, animalia-zelulek ez daukate
pareta zelularrik, hau da, biluziak dira (2-5B irudia).
Zelula eukariotoaren nukleoak kromosomak gordetzen
ditu
Nukleoan DNA zelular gehiena gordetzen da (baina ez guztia),
eta zitoplasmatik banatuta dago, estaldura nuklearra izeneko
bi mintzez osatutako egituraren bidez (2-6 irudia). Egitura
horri esker, gai genetikoa zitoplasman gertatzen den jarduera
metabolikotik eta mugimendu zitoplasmatikoetatik babestuta
dago.
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Zelula eukariotikoaren DNAren kopurua oso altua da; giza
zelula tipiko batek, esate baterako, bakterio batek baino 1.000
aldiz DNA gehiago dauka. Bestalde, informazio genetikoa
hainbat DNA molekulatan gordetzen da. DNA molekula
eukariotikoak oso luzeak dira, eta beti histona proteinekin
elkartuta daude; elkarte horri kromosoma deitzen diogu:
DNA molekula bat gehi proteinak. Kromosoma indibidualak
zelula zatitzen ari denean bakarrik bereizten dira; ohiko
egoeran, ordea, multzo batean bilduta daude. Kromosoma
multzo horri kromatina deritzo.

2-6 irudia. Zelula eukariotoaren
nukleoa eta nukleoloa (iturria:
Wikipedia).

Kromatinaz gainera, nukleoaren barruan beste egitura bat
bereizten da: nukleoloa, erribosomak ekoizteko zentroa.
Nukleoaren produktu nagusiak RNA molekulak dira. RNAren
sintesia nukleoan gertatzen da, baina ez proteinenena; hau da,
eukariotoetan gene-espresioaren bi prozesuak, transkripzioa
eta itzulpena, banatuta daude (prokariotoetan, berriz, aldi
berean gertatzen dira).
Zelula eukariotoek mitosia erabiltzen dute kromosomak
banatzeko
Ikuspuntu funtzionaletik ere zelula eukariotoa oso konplexua
da. Animalia-zelularen funtzioak ondorengo kapituluetan
aztertzen dira sakonki; hemen, oinarrizko funtzio bat bakarrik
aipatuko dugu: ugalketa. Zelula eukariotoek prozesu bat
asmatu dute hain handiak diren DNA molekulak banatzeko:
mitosia. Mitosian kromosoma bakoitza paketatu egiten da
egitura trinkoak sortzeko: kromosoma mitotikoak, bi
kromatidaz osatuak. Gero, zitoeskeletoari esker, kromosomak
bi multzotan banatzen dira bi zelula ume genetikoki berdinak
sortzeko (2-7 irudia). Mekanismo horren bidez ugaltzen dira
zelula eukariotoak.
Mitosiaren bidezko ugalketa, bakterioen zatiketa bezala,
asexuala da. Hala ere, eukariotoak beste ugalketa mota bat
asmatu dute, non bi zelula batzen diren zelula ume genetikoki
desberdinak sortzeko: meiosiaren bidezko ugalketa sexuala.
Fenomeno hori, ikuspuntu ebolutibotik, oso garrantzitsua izan
da izaki eukariotikoen aniztasun ikaragarria sortzeko.
Landare-zelulek ezaugarri espezifikoak dituzte
Zelula eukariotoa deskribatzeko, animalia-zelula hartu dugu
eredutzat. Landare-zelularen antolamendua, funtsean,
antzekoa da, baina zenbait ezaugarri espezifiko ditu.
Gehienetan, animalia-zelulak baino handiagoak dira, pareta
zelular batez estalita daude, eta animalia-zelulek ez dituzten
organulu zitoplasmatikoak izaten dituzte; garrantzitsuenak
bakuolak eta kloroplastoak dira (2-8 irudia).

2-7 irudia. Zelula eukariotoa mitosian.

Pareta zelularra mintz plasmatikoaren gainetik dagoen
egitura zurruna da, eta zelulosa du osagai nagusia (glukosaren
polimero bat). Bakuolak presio hidrostatiko altua duten
barrunbeak dira, eta garrantzitsuak dira zelularen bolumena
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A)

kontrolatzeko. Horrez gain, bakuolak erabil daitezke hainbat
molekula metatzeko edo degradazio-prozesuak egiteko; izan
ere jarduera lisosomikoa daukate. Askotan, landare-zelularen
zitoplasma osoa bakuola handi batez okupatuta egoten da.
Kloroplastoetan, fotosintesia gertatzen da. Egiturari
dagokionez, kloroplastoak eta mitokondrioak oso antzekoak
dira: mintz bikoitz batez mugatuta daude, barruan mintz asko
daude, tilakoideak, non konplexu fotosintetikoak dauden, eta,
gainera, organuluak bere genoma propioa dauka. Konplexu
fotosintetikoetan fotosintesia gauzatzeko entzima eta eragile
guztiak bilduta daude; horien artean, klorofila pigmentua.
Pigmentu hori ezinbestekoa da argi-energia harrapatzeko;
haren eraginagatik, kloroplastoak, eta, hortaz, landare-zelulak
ere, berde kolorekoak dira.
Eukarioto zelulabakarrak oso zelula konplexuak dira
Izaki eukariotiko asko, prokariotoak bezala, zelula bakar batez
osatuta daude: eukarioto zelulabakarrak ditugu. Eukarioto
zelulabakarrek osatzen duten taldeak Protista du izena.
Bakterioak bezala, mikroorganismoak dira (mikroskopikoak),
baina askoz konplexuagoak. Gainera, taldearen aniztasuna
harrigarria da (2-9 irudia).

B)
2-8 irudia. Landare-zelulak A) mikroskopio
optikoan (iturria: flickr) eta B) mikroskopio
elektronikoaren bidez ikusita (iturria:
ImageBank/Gordon Beakes).

A)

Protistorik konplexuenak protozooak dira. Protozooek,
zelulabakarrak izan arren, animaliak gogorarazten dizkigute:
mugikorrak, oso aktiboak, eta asko harrapariak dira. Nahiko
handiak dira (zelula eukariotiko tipiko batekin konparatuz
gero), eta oso egitura espezializatuak izan ditzakete (flageloak,
ile sentikorrak, muskuluen antzeko egitura uzkurkorrak, eta
abar).
Diatomeak,
beste
protisto
talde
bat,
fotosintetizatzaileak dira, ez-mugikorrak, eta zelula silizez
osatutako kutxa batean sartuta dago. Legamiak onddoen
antzekoak dira (ez-fotosintetizatzaileak), eta, egiturari
dagokionez, zelula eukariotorik sinpleenak. Hain sinpleak
izateagatik, legamiak, eta zehazki Saccharomyces cerevisiae (ogia
egiteko erabiltzen den legamia), oso erabilgarriak izan dira
zelula eukariotoaren prozesu konplexuak ikertzeko: ziklo
zelularraren kontrola, esate baterako, agerian jarri da legamiei
esker.
Eukariotoak elkartu egiten dira egitura iraunkorrak
sortzeko: zelula anitzeko organismoak
Organismo zelulabakarrez gainera, zelula eukariotoa zelula
anitzeko izakiak sortzeko gai izan da; izaki horiek eboluzioan
zehar gero eta konplexuago bihurtu dira, goi-mailako animalia
eta landareak eman arte.

B)
2-9 irudia. Eukarioto zelulabakarrak: A)
Ziliatuak (protozooak). B) Diatomeak
(iturria: flickr/PROYECTO AGUA**).

Elkarte zelularrik sinpleenak koloniak dira. Kolonia
batean, zelula guztiak oso antzekoak dira; gainera, kolonia
desantolatu egin daiteke, eta askatzen diren zelulak indibidualki
bizi daitezke. Benetako zelula anitzeko organismoetan ordea,
elkartzen diren zelulek funtzio espezializatuak betetzen dituzte.
Gainera, zelula anitzeko organismoa elkarte iraunkorra da:
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zelulak lotuta mantentzen dira beren artean, atxikiduramekanismo espezifikoen bidez. Bestalde, animalien kasuan,
gorputza antolatzeko bigarren elementu bat zelulak bezain
garrantzitsua da: zelulaz kanpoko matrizea, zelulen artean
dagoen gai azelularra (2-10 irudia).

2-10 irudia. Zelulaz kanpoko matrizea
kartilagoan (iturria: Wikipedia/Emmanuelm).

Zelulak eta zelulaz kanpoko matrizea modu espezifikoetan
antolatzen dira ehunak sortzeko. Ehunak, funtsean, mota
bereko zelulaz osatuta daude, eta zelulaz kanpoko matrize
espezifikoa daukate. Oinarrizko ehuna —animalia guztietan
dago— epitelio-ehuna da; izan ere, animalia sinpleenak
(koralak, esate baterako) orri epitelialez bakarrik daude osatuta.
Epitelioak geruza zelularrak dira, non zelulak kokatzen diren
oso gertu, eta askotan oso modu ordenatuan (2-11 irudia).
Goi-mailako animalietan ehun eta zelula mota asko daude:
ugaztunetan, 200 zelula mota baino gehiago deskribatu dira.
Zelula mota bakoitzak bere funtzio espezifikoa izaten du, eta
hori bere morfologian islatzen da (2-12 irudia). Eukariotoek,
beraz, konplexutasun-maila harrigarria lortu dute; hala ere, ez
dugu ahaztu behar zelula anitzeko eukariotoak ere zelula bakar
batetik garatzen direla: zelula hori zigotoa da, gameto arra eta
gameto emea fusionatu ondoren sortzen den zelula. Azken
finean, nahiz eta miloika zelulaz osatuta egon, gure gorputza
garatzeko informazio guztia zelula eukarioto bakar batean
gordetzen da.

2-11 irudia. Epitelioak. Larruazaleko
epidermisa.

A)

B)

C)

2-12 irudia. Goi-mailako animalien zenbait zelula mota eta osatzen dituzten ehunak. A) Globulu gorriak eta zuriak
(odola) (iturria: Wikipedia/Bobjgalindo). B) Neuronak (nerbio-ehuna). C) Muskulu-zelulak.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK


Zein dira zelula eukarioto eta prokariotoen arteko desberdintasun nagusiak?



Zer dira organulu zitoplasmatikoak, eta zer funtzio nagusi betetzen dituzte zelula eukariotoan?



Zer ezaugarri berezi izaten ditu mitokondrioak, beste organuluekin alderatuz?



Zer da zelula eukariotoaren barneko mintz-sistema?



Zer da zitosola, eta zer prozesu nagusi gertatzen dira zitosolean?



Zer da zitoeskeletoa, eta zertarako balio du?



Nola banatzen du gai genetikoa zelula eukariotoak bi zelula umeetan?



Zein dira landare-zelulen osagai espezifikoak?



Zein dira eukarioto zelulabakar mota nagusiak?



Zertan bereizten dira elkarte zelular eukariotiko eta prokariotikoak?



Zer da zelulaz kanpoko matrizea?



Nondik sortzen dira goi-mailako organismoa osatzen duten zelula guztiak?
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3
ZELULEN JATORRIA
ETA EBOLUZIOA

Mila miloi urtean Lurrean izan diren izaki
bizidun bakarrak prokariotoak izan dira.
Zelula sinpleak dira, baina biosferan
oxigenoa agertzea eragin zuten. Egoera
berri horrek zelula eukariotoak agertzea
eta organismo konplexuagoak garatzea
ahalbidetu zuen.

Nola sortu zen bizia? Nola eta noiz sortu ziren lehenengo
zelulak? Galdera horri erantzuteko beste galdera bat egin behar
dugu: gaur egun, nola sortzen dira zelulak? Gaurko
baldintzetan, argi dago zelulak beste zelula batetik sortzen
direla; edo beste modu batean esanda, zelulak ez dira inoiz
materia inertetik sortzen. Zelulen berezko sorkuntza ez da
gertatzen, baina, posible al da zelulak eraikitzea? Jada XXI.
mendean gaude, eta zelulei buruzko ezagutzak eta metodologia
berriek izugarrizko aurrerakada izan dute; hala ere, oraindik
inork ez du lortu laborategian zelulak eraikitzea, ezta zelularik
sinpleena ere. Hori ikusita, ematen du zelulak konplexuegiak
direla berez sortzeko, baina… ez dugu ahaztu behar oso
faktore garrantzitsu bat: denbora. Faktore hori kontuan izanik,
posible da zientifikoki azaltzea lehenengo zelulak nola sor
zitezkeen materia inertetik, eta zein izan zitekeen historia
ebolutiboa zelula eukariotoa sortu arte.
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BIOMOLEKULEN SINTESI PREBIOTIKOA ETA
LEHENENGO ZELULEN AGERPENA
Zelulak izugarrizko konplexutasuna duten sistema kimikoak
dira, milaka eta milaka elementuz osatuak; hori dela eta, ez
dirudi sistema konplexu hori bat-batean agertu zenik. Segur
aski, hasieran, zelularen molekula sinpleak sortu ziren, eta,
progresiboki, molekula konplexuagoak garatuko ziren. Bizia
agertu baino lehen, beraz, lur primitiboan eboluzio kimikoa
gertatu zen: hasieran, gai ez-organikotik molekula organiko
sinpleak sortzeko; gero, molekula sinple horietatik polimero
organiko garrantzitsuenak agertu arte, polinukleotidoak eta
polipeptidoak, besteak beste.

3-1 irudia. Noiz sortu ziren lehenengo zelulak.
Gaur egun, molekula organikoak izaki bizidunek
sintetizatzen dituzte; gainera, berehala degradatzen dira
oxidazioz gure atmosfera oxidatzailearen eraginez; orduan,
nola gerta zitekeen materia organikoen sintesia eta metaketa
mundu abiotiko batean? Erantzuna aurkitzeko, kontuan hartu
behar dugu nolakoak ziren mundu primitiboaren baldintzak.
Lur primitiboaren baldintzak oso bestelakoak ziren
gaurkoen aldean

3-2 irudia. Lur primitiboaren baldintzak.

Eguzki-sistema orain dela 4.500 miloi urte eratu zen. Ez
dakigu ziur noiz agertu zen bizia, baina zelula fosilik
zaharrenek 3.500-3.800 milioi urte dauzkate; beraz, argi dago
bizia oso fenomeno zaharra dela: bizia oso goiz agertu zen (31 irudia). Bizia agertzeko zorian zegoenean, duela 4.000 miloi
urte, ura kondentsatzen ari zen ozeanoak sortzeko, eta Lurra
oso leku bortitza zen: tenperatura altuak (oraindik Lurra
hozten ari zen), jarduera bolkaniko bizia, meteoritoen talka,
erradiazio ultramore handia eta izugarrizko ekaitz elektrikoak
(3-2 irudia).
Bestalde, atmosfera primitiboa oso desberdina izango zen:
ez zegoen oxigenorik edo oso gutxi zegoen, ezta ozonozko
geruzarik ere. Atmosferaren konposizio zehatzari dagokionez
adostasunik ez badago ere, osagairik ugarienak honako hauek
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izango ziren: karbono dioxidoa (CO2), metanoa (CH4),
amonioa (NH3), hidrogenoa (H2) eta nitrogenoa (N2).
Ezaugarri horiengatik atmosferaren gaitasun erreduzitzailea
oso altua izango zen; beraz, oso egokia molekula organikoak
sintetizatzeko.
Molekula organiko sinpleen sintesi abiotikoa erraz gerta
zitekeen Lur primitiboaren baldintzetan
Laborategian saiakerak egin dira Lur primitiboaren egoera
simulatzeko; horiek sintesi prebiotikoko esperimentuak ditugu
(biziaren agerpena fenomeno historikoa denez, ezin dugu
frogatu nola gertatu zen, baina oinarri zientifikoa dago
hipotesiak sustatzeko). Lehenengo esperimentua (1953)
arrakasta handia izan zen: molekula ez-organikoetatik
molekula organikoak sortu ziren. Esperimentuan ura (ozeano
primitiboa) eta gas-nahasketa bat (atmosfera primitiboa)
beirazko ontzi batean jarri ondoren, berotu (tenperatura altua)
eta deskarga elektrikoa aplikatu zen (energia-iturria) (3-3
irudia). Ordu batzuk pasatu ondoren, uretan eta ontziaren
hormari itsatsita gai gorrixka bat agertu zen, molekula
organikoz osatua; haien artean zelularen oinarrizko osagaiak
zeuden, aminoazidoak, besteak beste.

3-3 irudia. Sintesi prebiotikoko
esperimentuak (iturria: Wikipedia).

Orduz geroztik antzeko esperimentu anitz egin dira, eta
biziarentzat funtsezkoak diren ia molekula organiko sinple
guztiak sintetizatzea lortu da (azukreak, aminoazidoak,
nukleotidoen base nitrogenatuak, ATPa, eta abar). Azken
finean, esperimentu horiek adierazten dute molekula
organikoen berezko sintesi abiotikoa nahiko erraza izan
zitekeela Lur primitiboan.
Polimeroen
eraketa
eragiten
zuten
lehenengo
katalizatzaileak ez-organikoak izan zitezkeen
Zelulen
osagai
garrantzitsuenak
polimeroak
dira:
polinukleotidoak eta polipeptidoak, besteak beste (3-4 irudia).
Polimero horien sintesiak oso prozesu konplexuak dira gaurko
zeluletan, eta entzimen laguntza eskatzen dute beti. Entzimarik
gabe, aminoazidoen arteko lotura edo nukleotidoen arteko
loturarik ez da gertatzen, erreakzio horiek energetikoki oso
desfaboragarriak direlako. Gauzak horrela, nola gerta zitekeen
polimerizazioa entzimak agertu baino lehen?

3-4 irudia. Polimero organiko nagusiak eta
haien monomeroak.

Esperimentuek agerian utzi dute polimeroen berezko
sintesia nahiko zaila dela: aminoazidoen arteko loturak berez
lortzen dira, baina eraikitzen diren kate peptidikoak oso
laburrak dira; polinukleotidoen berezko sintesia, ordea, ez da
lortu laborategian. Badirudi ezin dela saihestu katalizatzaileen
beharra; hori dela eta proposatu da lehenengo katalizatzaileak
mineralak izango zirela. Hipotesi hori sustatzeko oinarria
hauxe da: alde batetik, badirudi zenbait konposatu metalikok
katalizatzaile moduan jokatzen dutela molekula organikoen
sintesia zuzentzeko; bestalde, izaera kristalinoa duten
mineralak —buztinak, esate baterako— molekula organikoak
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erakarri eta kondentsatzeko gai dira. Hipotesi horren arabera,
beraz, polimero organikoak egitura kristalinoen gainazalean
sor zitezkeen, metaletan oinarritutako katalizatzaileen
laguntzarekin.
“RNAren mundua” hipotesia: RNA molekulak biziaren
oinarrian daude
Biziaren funtsezko ezaugarria ugaltzeko gaitasuna da, eta
gaitasun horren oinarrian gai genetikoaren erreplikazioa dago,
hau da, informazioa gordetzen duten molekuletatik kopia
berriak sortzea. Proposatu da erreplikatzea lortu ziren
lehenengo molekulak RNA molekulak izango zirela; hori dela
eta, hipotesi horri ―RNAren mundua‖ deritzo.
Zergatik RNA? Gaurko zeluletan ere bikoizten diren
molekulak polinukleotidoak dira, DNA molekulak hain zuzen,
baina proteinen jarduera katalizatzailea behar dute bikoizteko;
proteinak, ordea, zelularen katalizatzaile nagusiak dira, baina
ezin dute eragin aminoazidoen sekuentzia. Gauzak horrela,
1982an oso aurkikuntza garrantzitsua lortu zen: gaitasun
katalizatzailea duten RNA molekulak. Erribozima izendatu
ziren, hau da, entzimen moduan jokatzen duten RNA
molekulak. Gaurko zeluletan, erribozimek oinarrizko
prozesuetan parte hartzen dute: RNAren heltze-prozesuan eta
proteinen sintesian (aminoazidoen arteko lotura katalizatzen
dute).
Gainera,
erribozimak
erabiliz,
nukleotidoen
polimerizazioa lortu da laborategian. Hori guztia kontuan
hartuz, litekeena da biziak eskatzen dituen bi gaitasunak —hau
da, eredutzat jotzea (molekula informatiboa) eta katalizatzailea
izatea— orain dela urte asko RNA molekuletan bildu izana.
RNAren munduan itzulpena garatu zen
RNA autokatalizatzaileak gero eta ugariago bihurtuko ziren,
baina, aldi berean, denborarekin RNAren aniztasuna
handiagoa izango zen, eta RNA molekulek gaitasun berriak
garatu zituzten, eta sistema konplexuagoak sortu: RNA
horietako batzuk aminoazidoen arteko lotura katalizatzeko gai
izango ziren (gaurko rRNA), eta beste batzuk aminoazido bat
lotzeko gai izango ziren (gaurko tRNA). Azkenik, RNA
molekulek aminoazidoen polimerizazioa eragingo zuten.
3-5 irudia. “RNAren mundua‖ hipotesia.

Polipeptido horietariko batzuk RNA molekulak baino
katalizatzaile hobeak izango ziren; horregatik, oso abantaila
handia izango zen polipeptido espezifikoen ekoizpena (aa
sekuentzia konkretu batekin). Litekeena da, beraz, RNA
espezifiko batzuk (gaurko mRNAk) molekula informatibo
bihurtu izana polipeptidoen sekuentzia eragiteko (3-5 irudia).
Horrela, RNA eta proteinen arteko erlazio estua ezarri zen,
hau da, itzulpena asmatu zen. Hortik aurrera, denborarekin,
sistema erreplikatzaile horien RNAk informazioaren
eramaileak izango ziren, eta polipeptidoak katalizatzaile
nagusiak. Azken finean, ―RNAren mundua‖ hipotesiak
azaltzen du nola sortu ziren oinarrizko mekanismo genetikoak.
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Konpartimentu itxiak beharrezkoak izango ziren lehengo
sistema genetikoak garatzeko
RNA molekulen arteko elkarrekintza edo RNAren eta
polipeptidoen arteko harreman estua posible izateko, sistema
horien elementuek fisikoki gertu egon behar zuten. Hasieran,
elementu horiek bilduta egon zitezkeem euskarri moduan
jokatuko zuen solido baten azalean (buztinen edo beste egitura
kristalino baten azalean); baina sistema horien eraginkortasuna
askoz handiago bihurtuko litzateke elementuak konpartimendu
itxi batean sartuta egongo balira.
Nolakoak ziren lehenengo konpartimentuak? Segur aski,
gaurko zeluletan gertatzen den bezala, molekula anfipatikoz
osatuta egongo ziren; molekula horiek, uretan daudenean,
elkartzeko joera izaten dute egitura desberdinak sortuz (3-6
irudia). Bestalde, orain dela gutxi agertu da gantz-azidoz
osatutako besikulen eraketa buztinek eragin dezaketela. Beraz,
litekeena da buztinak, polimero organikoen eraketan ez ezik,
lehenengo mintzen agerpenean ere parte hartu izana.
Ez dakigu noiz gertatu zen sistema erreplikatzaileen
konpartimentazioa. Agian oso fenomeno goiztiarra izan zen,
RNA
sistema
autokatalizatzaileen
garaikoa,
edo
beranduagokoa, RNA sistemak konplexuagoak izango
zirenekoa. Edonola ere, segur aski konpartimentazioa
ezinbestekoa izan zen RNAren eta polipeptidoen arteko
elkarrekintza (itzulpena) ezartzeko, horrela bakarrik izango
baitzen posible kode genetiko zehatza garatzea.
Lehenengo zelulak prokariotoak ziren

3-6 irudia. Sistema erreplikatzaileen
konpartimentazioa.

Lehenengo zelulak mintz batez mugatutako barrunbeak izango
ziren, non RNAz eta polipeptidoz osatutako sistema
erreplikatzaileak egongo ziren. RNA-geneak eta produktu
peptidikoak laburrak izango ziren; segur aski, gene-kode
batzuk sortu ziren, baina kode bakar bat izan da arrakastatsua:
izaki bizidun guztietan gene-kodea berdina da. Horrek
adierazten du gaurko zelula guztiak lerro zelular beretik
eratorriak direla.
Lehenengo molekula informatiboa RNA zen, baina gaurko
zelula guztietan informazioa DNAn metatzen da, eta ez RNAn
(3-7 irudia). Zein da DNAren abantaila? DNA kate bikoitz
batez osatuta dago (bi harizpi osagarriz osatua), askoz
gogorragoa eta egonkorragoa. Gainera, errazago konpon
daiteke mutazioak gertatzen direnean: kate bat eredu gisa
hartzen da bestea konpontzeko. Ezaugarri horiengatik, DNA
molekula handiagoa izan daiteke, eta informazio gehiago (gene
gehiago) eraman dezake. DNAk, beraz, RNA ordezkatu zuen
(ordezkapena oso goiz gertatuko zen), eta, ondorioz, zelulak
konplexuago bihur zitezkeen. Hortik aurrera, DNA
informazio genetikoaz arduratuko zen, proteinak katalizatzaile
nagusi bihurtuko ziren, eta RNA bitartekari moduan geratuko
zen DNAren eta proteinen artean.
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Bestalde, zelula primitiboetan erreakzio metaboliko
sinpleak gertatzen ziren. Segur aski, lehenengo zelulak
heterotrofoak izango ziren: molekula organiko sinpleak
ingurunetik zuzenean hartu eta erabiltzen zituzten beste
osagaiak ekoizteko edota energia lortzeko. Litekeena da
glukolisia izatea garatu zen bide metaboliko zaharrenetariko
bat: bide anaerobioa da, eta zelula guztietan gertatzen da.
Biziaren jatorriaren jokalekua: zopa prebiotikoa, isuri
termalak edo mineralen azaleko poroak
Non sortu zen bizia? Ikuspegi tradizionalaren arabera, biziaren
agerpena uretan gertatu zen, itsaso primitiboaren sakonera
gutxiko eremuetan. Denborarekin, molekula organikoen
aniztasuna gero eta handiagoa izango zen eremu horietan
(zopa prebiotikoa); gainera, lurrunketaren eraginez,
molekulen kontzentrazioa bereziki altua izango zen; horrek
guztiak molekulen kondentsazioa erraztuko zuen, eta, hortaz,
polimero zelularren agerpena. Ikuspegi horren arabera, zelulak
gainazaleko uretan sortuko ziren, molekula organikoen
metaketaren ondorioz.
A)

Baina, benetan posible izan zitekeen metaketa hori Lur
primitiboaren baldintzetan? Egia da ez zegoela ez oxigenorik
ez izaki bizidunik (gaur egun materia organikoaren degradazioa
eragiten duten eragileak); hala ere, mundu prebiotikoan
erradiazio ultramorea oso altua izango zen, eta, haren eraginez,
molekulak apurtuko lirateke, batez ere gainazalean zeudenak,
eta polimeroen metaketa galaraziko zuten.
Arazo hori saihesteko, beste jokaleku bat proposatu da:
bizia Lurraren gainazaletik oso urrun agertu zen, itsasoaren
hondoko isuri hidrotermalen ondoan. Hipotesi horren arabera,
lehenengo zelulak termofiloak izango ziren, gaur egun gune
ekologiko horretan bizi diren arkeobakterioak bezalakoak (3-8
irudia). Zelula horiek anaerobioak dira, eta energia
geotermikoa erabiltzen dute beren metabolismoa sustatzeko.

B)
3-7 irudia. A) Beharbada, lehenengo
zelulak termofiloak izango ziren (iturria:
Wikipedia). B) Euskarri porotsuak egokiak
izan omen ziren lehenengo zelulak
sortzeko.

Azkenik, biziaren garapena ahalbidetuko zuen beste
mekanismo bat plazaratu da azken urteotan: lehenengo sistema
biziak mineral porotsuen gainazalean garatuko ziren. Hipotesi
horren arabera, poroak oso egitura egokiak izango ziren
sistema kimiko konplexuak, hasieran, eta gero, zelulak
sortzeko:
alde
batetik,
osagaiak
biltzeagatik
(konpartimentazioa), eta, beste alde batetik, inguruneko
baldintza bortitzen aurrean babesa ematen dutelako.
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ZELULA PROKARIOTOEN EBOLUZIOA
ZELULA EUKARIOTOEN AGERPENA

ETA

Onartzen da zelula zaharrenak prokariotoak direla. Lurrean
bizi dira sortu zirenetik gaur egun arte, ia 4.000 milioi urtez.
Epe luze horretan, prokariotoak oso gutxi aldatu omen dira
egiturari dagokionez. Hala ere, Lurraren kolonizazioa oso
fenomeno goiztiarra izan zen: erregistro fosilak adierazten
duenez, zelulak leku guztietan barreiatu ziren, eta baldintza
desberdinetara moldatu ziren. Horretarako, zelulek hainbat
elikagai-mota eta energia-iturri erabiltzen ikasi behar izan
zuten; hau da, bide metaboliko berriak garatu zituzten.
Jarduera metaboliko horren ondorioz, prokariotoek Lurraren
baldintzak zeharo aldatu dituzte: atmosfera oxidatzaile bihurtu
zen. Aldaketa horrek eragin handia izan du eukariotoen
agerpenean, eta, oro har, organismoen eboluzioan.
Prokariotoek oso goiz asmatu zuten fotosintesia
A)

B)
3-8 irudia. Bide metabolikoak. A) Sulfuroa
oxidatzen duten sufre-bakterioak. B)
Fotosintesia (iturria: Wikipedia).

Segur aski, lehenengo zelula prokariotikoak anaerobikoak eta
heterotrofoak izango ziren. Ingurunean molekula organiko
ugari zegoen bitartean, arazorik gabe bizi eta ugalduko lirateke.
Hala ere, zitekeena zen elikagaiak gero eta urriago izatea,
zelularen jardueraren ondorioz, hain zuzen. Murriztapen hori
saihesteko, zelulek estrategia berriak asmatu zituzten, eta
autotrofo bihurtu ziren: molekula ez-organikoetatik abiatuta,
molekula organikoen sintesia egitea lortu zuten. Bide
metaboliko horien artean fotosintesia dugu, agian historia
ebolutiboan zehar garatu den bide metaboliko garrantzitsuena.
Fotosintesian argiaren energia erabiltzen da CO2-a
erreduzitzeko eta horrela molekula organikoak sintetizatzeko.
Segur aski, lehenengo fotosintetizatzaileek hidrogeno
atmosferikotik (H2) edo jarduera bolkanikoen ondorioz
sortzen zen sulfurotik (SH) atera zuten CO2-a erreduzitzeko
behar den gaitasun erreduzitzailea; gaurko sufre-bakterioek
egiten duten bezala (SH2-a oxidatu, eta sufre molekularra
sortzen dute) (3-8 irudia). Beste bakterio batzuek, ordea, H20-a
erabiltzen ikasi zuten: bide metaboliko horretan ur molekula
apurtzen da argiaren energia erabiliz; H2 erabiltzen da CO2-a
erreduzitzeko, eta hondakin moduan oxigeno molekularra (O2)
askatzen da (hortik, fotosintesi oxigenikoa). Ura oso molekula
ugaria zenez, bide metaboliko berria izugarrizko abantaila
izango zen, eta hura asmatu zuten zelulak (agian
zianobakterioak) leku guztietara hedatu ziren.
Fotosintesi
bakterianoaren
oxidatzaile bihurtu zen

eraginez,

atmosfera

Fotosintesi oxigenikoaren asmakuntzak eragin handia izan
zuen ondorengo zelulen eboluzioan, ingurune erreduzitzaile
batetik ingurune oxidatzaile batera igaro baitzen. Hasieran,
oxigenoaren agerpena hondamendi hutsa izango zen
zelulentzat: zelula guztiak anaerobioak ziren, eta oxigenoa

3. ZELULEN JATORRIA ETA EBOLUZIOA

27

Zelulak
produktu toxikoa izango zen haientzat. Zenbait zelulak, ordea,
oxigenoa erabiltzen ikasi zuten energia lortzeko (ATPa
sintetizatzeko), hau da, arnasketa asmatu zuten. Gero, zelula
aerobioak garatu ziren, eta Lur osoan barreiatu ziren, zelula
anaerobioak baztertuz: gaur egun, organismo gehienek,
prokariotoek barne, arnasketa erabiltzen dute.
Zianobakterio fosilak aurkitu dira 3.000 miloi urteko
harkaitzetan; beraz, oxigenoaren askapena oso goiz gertatu
zen. Oxigenoaren metaketa atmosferikoa, berriz, prozesu
progresiboa izan zen, eta gaurko kontzentrazioa (% 20) duela
1.500-500 milioi urte inguru lortu zen (3-9 irudia). Nolanahi
ere, zelula anaerobioek gero eta zailtasun handiagoak izango
zituzten irauteko. Egoera berriari moldatzeko, segur aski,
hainbat estrategia asmatu zituzten anaerobioek; haietako bat
bereziki garrantzitsua izan da, hain zuzen ere, zelula
eukariotoaren agerpeneraino iritsi zen bide ebolutiboa.

3-9 irudia. Oxigenoaren metaketa atmosferikoa (iturria: Wikipedia)
Zelula eukariotoa zelula anaerobio eta aerobioen arteko
sinbiosiaz sortu zen
Arnasketa oso bide metaboliko eraginkorra da, eta nahitaezkoa
da eukariotoen behar energetikoak sustatzeko. Zelula
eukariotoan, mitokondrioetan gertatzen da arnasketa; organulu
horiek, beraz, zelularen energia-zentroak dira. Gaur egun
onartzen da mitokondrioen agerpena funtsezkoa izan zela
lehenengo zelula eukariotoak sortzeko. Hipotesi horren
arabera, zelula eukariotoa hainbat zelularen arteko sinbiosiaz
sortu zen. Haietako bat mitokondrioaren aitzindaria izango
zen: zelula prokarioto aerobio bat.
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Sinbiosia bi espezie edo organismoren arteko harreman
iraunkorra da, eta, gehienetan, bientzat onuragarria. Zelula
eukariotoa agertzea eragin zuen fenomeno sinbiotikoan zelula
ostalaria anaerobioa izango zen. Zelula horretan prokarioto
aerobio bat sartu, eta han geratu zen, endosinbionte
bihurtuta. Sinbiosi-prozesu horretan, bi zelulek probetxua
atera zuten: ostalariak elikagaiak eta babesa ematen zizkion
endosinbionteari, eta hark energia eta oxigenoaren aurkako
babesa ostalariari. Denborarekin, endosinbionte horiek gaurko
mitokondrioak bihurtuko ziren (3-10 irudia). Antzeko prozesu
baten bidez sortu ziren kloroplastoak, baina zelula aitzindaria
fotosintetizatzailea izango zen. Landare-zeluletan badaude
kloroplastoak eta mitokondrioak ere; beraz, bi fenomeno
endosinbiontiko gertatuko ziren (3-10 irudia).
Zer froga edo ebidentzia dago hipotesi hori sustatzeko?
Batez ere, mitokondrio eta kloroplastoen ezaugarriak: bi
organuluek gai genetikoa gordetzen dute (DNA molekula
zirkularra, bakterioek bezala), erribosomak dituzte, eta
oinarrizko funtzio genetikoak (erreplikazioa, transkripzioa,
itzulpena) gertatzen dira organuluen barruan. Gainera, mintz
bikoitz batez inguratuta daude (bata zelula aitzindariaren mintz
plasmatikoa izango litzateke, eta, bestea, zelula ostalaritik
eratorria), eta bakterioak bezala ugaltzen dira.
3-10 irudia. Mitokondrio eta kloroplastoen
jatorri ebolutiboa.

Litekeena
da
zelula
eukariotoaren
barnekonpartimentuak mintz plasmatikoaren inbaginazioz
agertu izana
Zelula eukariotoek, mitokondrioak izateaz gainera, beste
ezaugarri batzuk ere badituzte: besteak beste, gai genetikoa
barrunbe batean gordea izatea eta barneko mintz-sistema
konplexu bat izatea. Nola agertu ziren egitura horiek?
Onartzen den ereduaren arabera, hasieran zelula eukariotoaren
aitzindariak horma zelularra galdu zuen, eta mintz
plasmatikoan inbaginazio edo tolesturak agertu ziren.
Tolestura horiek gero eta ugariak izango ziren; aldi
berean, zelularen tamaina handiago bihurtu zen.
Denborarekin, tolesturak mintz plasmatikotik askatu ziren, eta
zelularen barruan geratu ziren, horrela barneko konpartimendu
itxiak sortuz. Mintz horietariko batzuek DNA inguratu zuten,
eta, hala, nukleoa sortu zen. Bestalde, zelula gero eta
konplexuagoa zenez, zitoeskeletoa garatu zen, zelula
antolatzeko eta kromosoma eukariotiko ugari banatzeko. Era
berean, eukariotoaren aitzindariak funtzio berri bat garatu
zuen: fagozitosia (segur aski, hori ere zitoeskeletoari esker).
Agian, etapa horretan fagozito primitibo anaerobioak zelula
aerobioak barneratuko zituen, erlazio endosinbiotikoa ezarriz,
eta, denborarekin, mitokondrioak (edota kloroplastoak) sortu
ziren.
Proposatu da fagozito primitiboaren aitzindaria
arkeobakterio bat izan zela, baina puntu hori oso iluna da. Era
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berean, ez dago argi noiz agertu ziren lehenengo zelula
eukariotoak. Arnasketa nahitaezkoa da zelula eukariotoen
metabolismoa sustatzeko; beraz, benetako zelula eukariotoak
oxigenoaren metaketa gertatu ondoren agertu ziren nahitaez.
Hala ere, fagozito primitiboaren eboluzioa askoz lehenago
hasiko zen agian.
Zein da gaur egun existitzen den eukarioto sinpleena?, edo,
beste modu batean esanda, badago bide ebolutibo hori islatzen
duen tarteko formarik? Protozoo bat, Giardia izenekoa, zelula
eukarioto primitiboena izan liteke. Giardiak badauka nukleoa
(bi nukleo ditu) eta zitoeskeletoa, baina ez dauka
mitokondriorik, ezta beste organulurik ere (3-12 irudia). Dena
den, badago beste aukera bat ere: Giardia zelula eukarioto
endekatua da. Azken finean, parasito bat da (giza zeluletan bizi
izaten da, bizkarroi moduan), eta agian organuluak galtzea
bizimoduaren ondorioa izan da.
A)
3-12 irudia. A) Giardia protozooa (iturria:
Wikimedia/Janice Carr).

Zelula eukariotoaren genomak bere jatorri ebolutiboa
islatzen du
Endosinbiosia gertatu ondoren, zelula eukarioto primitiboan,
hasieran,
bi
genoma
zeuden:
ostalariarena
eta
endosinbiontearena.
Gero,
endosinbiontea
organulu
zitoplasmatiko bihurtu zen, eta, horrekin batera,
endosinbiontearen informazio genetikoa nukleora pasatu zen:
gene asko ostalariaren genomaren osagai bihurtu ziren.
Organuluaren barruan, berriz, gene gutxi geratu ziren; horiek
dira gaurko mitokondrio edo kloroplastoen genoma osatzen
dutenak.
Gaurko zelula eukariotoen genoma aztertzen badugu,
haren jatorri hibridoa agerian geratzen da. Oro har, prozesu
metabolikoetan inplikatuta dauden gene eukariotikoak
eubakterioetatik gertuago daude; oinarrizko prozesu
genetikoekin erlazionatuta daudenak, ordea, hau da, DNAren
erreplikazioan, transkripzioan eta itzulpenean inplikatuta
daudenak, arkeobakterioetatik gertuago daude.
Biziaren zuhaitza: hiru adar
Azterketa genomikoak agerian utzi du nolakoak diren izaki
bizidunen arteko erlazio ebolutiboak. Azterketa horretan
oinarrituz eraiki den zuhaitzak hiru adar ditu: arkeobakterioak
(archaea), eubakterioak (bacteria), eta eukariotoak (eucarya) (2-13
irudia).
Hiru adarrak enbor komun batetik sortuak dira, eta oso
goiz aldendu ziren. Genomaren sekuentziazio osoa dagoeneko
lortu da hiru taldeetako hainbat espezietan: 100 genoma
prokariotoetan (12 filum, eta, haien artean, 16 arkeo) eta mota
guztietako eukariotoak (giza genoma barne). Genoma horiek
konparatuz agertu da 239 gene-familia zelula gehienetan
agertzen direla; haietatik gehienak transkripzioan, itzulpenean
eta aminoazidoen metabolismo eta garraioan inplikatuta
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daude. Gene horiek izan litezke, hain zuzen ere, biziaren hiru
adarren herentzia komuna, hau da, lehenengo zelulek izango
zituzten geneak.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK


Zein izango ziren Lur primitiboaren ezaugarriak?



Zer frogatzen dute sintesi prebiotikoko esperimentuek?



Zergatik da hain zaila polimero organikoen berezko sintesia?



Zer dira erribozimak?



Zertan datza ―RNAren mundua‖ hipotesia?



Zein da konpartimentazioaren garrantzia zelulen agerpenean?



Noiz eta non sor zitezkeen lehenengo zelulak?



Nolakoak izango ziren lehenengo zelulak?



Zer garrantzi izan du fotosintesiak zelulen eboluzioan?



Zein da teoria endosinbiotikoaren proposamena?



Zein izan litezkeen mitokondrioaren eta kloroplastoen aitzindariak?



Zer urrats gertatuko ziren zelula eukariotoa garatu arte?



Zer esaten du genomikak zelulen arteko erlazio ebolutiboei buruz?
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4
NUKLEOA: ANTOLAKETA
OROKORRA

Nukleoaren barruan zelula
eukariotikoaren material genetiko
ugari gordetzen da, jarduera
zitoplasmatikotik babestuta.

Zelula eukariotoan, material genetiko gehiena barrunbe
espezifiko batean gordetzen da. Barrunbe hori nukleo zelularra
dugu. Nukleoaren barruan, zelula eukariotoak duen
informazio-kopuru handia babestuta dago zitosolean egiten
den jarduera metabolikotik. Gainera, nukleoari esker, prozesu
nuklearretarako beharrezkoak diren hainbat entzima eta beste
zenbait eragile kontzentrazio handian aurkitzen dira. Hala ere,
ez dugu pentsatu behar nukleoa kutxa itxia denik. Aitzitik,
nukleoak eta zitoplasmak etengabe eragiten diote elkarri:
zelularen bizitza zuzentzen duten aginduak, azken finean,
nukleoan sortzen dira.

4. NUKLEOA

34

Nukleoa

Nukleoaren osagai nagusia material genetikoa da
Nukleoa oso konpartimentu zelular handia da, organulu
zitoplasmatikoak baino askoz handiagoa. Askotan biribila
izaten da, eta zelularen erdialdean kokatzen da; hala ere, hori
zelula motaren arabera alda daiteke. Mintz bikoitz batez
mugatuta dago, eta poro nuklearren bidez komunikatzen da
zitoplasmarekin. Nukleoaren osagairik garrantzitsuena, bai
ikuspuntu funtzionaletik, bai kopuruaren aldetik, material
genetikoa da (4-1 irudia).

4-1 irudia. Nukleoaren egitura (iturria:
Wikipedia).

Dakigun bezala, gai genetikoa DNAn gordetzen da, baina
zelula eukariotoan (prokariotoetan ez bezala) barreiaturik
dago, hainbat DNA molekulatan. DNA molekulek luzera
handia izaten dute, eta, gainera, molekula kopurua oso handia
izan daiteke; zenbait landaretan, ehun DNA molekula baino
gehiago egon daitezke. Ezaugarri horiengatik, eukariotoetan
DNA nuklearra proteinei loturik agertzen da beti. DNA
molekula bakoitzak eta hari loturiko proteinek elkarte
molekular trinkoagoa sortzen dute: kromosoma eukariotikoa.
Kromosomak nukleoaren ohiko osagaiak badira ere,
mitosian bakarrik bihurtzen dira ikusgai; horiek kromosoma
mitotikoak dira, paketatze oso handia duten makila-itxurako
egiturak. Nukleo interfasikoan (zelula zatiketan ez dagoenean),
ordea, kromosoma indibidualak ez dira bereizten, ageriko
antolamendurik gabeko sare baten moduan agertzen baitira.
Egitura horri kromatina deritzo. DNAren paketatze-mailaren
arabera, kromatina ez da uniformea: eremu batzuk trinkoagoak
dira (heterokromatina); beste eremu batzuetan, ordea,
paketatze-maila baxuagoa da, eta argiago ikusten dira
(eukromatina) (4-2 irudia). Bi eremu horiek kromosoma
berean ager daitezke.

4-2 irudia. Kromatina: heterokromatina eta eukromatina (iturria: CDC).
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Nukleoaren barruan hainbat prozesu gertatzen dira
Nukleoa ez da informazioaren gordeleku estatiko bat; aitzitik,
oso jarduera bizia dago konpartimentu zelular horretan.
Nukleoaren barruan hainbat prozesu gertatzen ari dira
etengabe; garrantzitsuenak, noski, DNAri dagozkionak dira (43 irudia).

4-3 irudia. Gene-espresioaren prozesu
nuklearrak: transkripzioa, RNAren heltzeprozesua.

Edozein unetan, nukleoaren barruan hainbat generen
espresioa gertatzen ari da (15.000 gene gutxi gorabehera), hau
da, DNA sekuentzia horietatik RNA molekulak sintetizatzen
ari dira. Prozesu horri transkripzio deritzo. Eukariotoetan,
sortu diren RNA molekula berriak sakonki eraldatzen dira
oraindik nukleoan daudela; prozesu hori RNAren heltzeprozesua dugu. RNA horietako batzuk nukleoaren biztanleak
dira, eta bertako prozesuetan parte hartzen dute. Beste RNA
molekula batzuk, ordea, nukleotik irtengo dira, zitoplasman
daudela proteinen sintesian erabiliak izateko. Gene nuklear
guztiak ez dira transkribatzen aldi berean; izan ere,
transkripzioa oso prozesu selektiboa da, eta oso hertsiki
kontrolatuta dago. Gene-espresioaren erregulazioa, beraz,
funtzio nuklear garrantzitsu bat da (hala ere, esan beharra dago
gene-espresioaren kontrolaren etapa batzuk zitoplasmatikoak
direla).
Nukleoaren barruan gertatzen den beste prozesu bat
DNAren erreplikazioa da. Zelula zatitzen denean bakarrik
gertatzen da hori (transkripzioa, ordea, etengabe gertatzen ari
da). Material genetikoaren erreplikazioaren helburua da
informazio bera aldatu gabe transmititzea belaunaldiz
belaunaldi. Hala ere, aldaketa genetikoak edo mutazioak
etengabe gertatzen ari dira; hori dela eta, DNAren
konponketa ezinbesteko prozesua da (4-4 irudia).
Jarduera biosintetiko nuklearrari dagokionez, ekoizten
diren produktu nagusiak azido nukleikoak dira: DNA bera
(erreplikazioaren ondorioz) eta RNA molekula asko
(transkripzioaren ondorioz). Horiez gain, oso elementu
zitoplasmatiko garrantzitsuak eratzen dira nukleoan:
erribosomak. Erribosomen sintesia egitura nuklear espezifiko
batean gertatzen da; hori nukleoloa dugu.

A)

B)
4-4 irudia. Jarduera nuklearra. A) DNAren konponketa B) DNAren erreplikazioa.
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Nukleoloa da nukleoaren egiturarik nabariena
Nukleoa aztertzen badugu, gehienetan, bereizten den egitura
bakarra nukleoloa da (4-5 irudia). Biribila da, eta bat baino
gehiago egon daitezke. Nukleoloa erribosomak ekoizteko
lantegia da. Erribosoma berriak sortzeko beharrezkoak diren
molekula guztiak biltzen ditu; hala ere, elementu horiek ez
daude mintz batez mugatuta: nukleoloa elementu horien
elkarte funtzionala besterik ez da. Izan ere, funtzioa eteten
denean —adibidez, zelula mitosian sartzen denean—,
nukleoloa desagertu egiten da; gero, erribosomen ekoizpena
berriro hasten denean, nukleolo berriak antolatzen dira. Esan
dezakegu, beraz, nukleoloa nukleoaren eremu espezializatua
dela.
Nukleoloaren oinarrizko osagaia kromatina da; zehazki,
RNA erribosomikoa kodetzen den kromatinaren eremua.
Gene nukleolarrak, gizakiaren kasuan, 13., 14., 15., 21. eta 22.
kromosometan daude kokatuta, kromosoma bakoitzaren
mutur batean; mutur kromosomiko horiek, beraz,
nukleoloaren osagaiak dira. Kromatinaz gainera, nukleoloan
erribosoma berri ugari daude, edo, hobeto esanda, azpiunitate
erribosomikoak, handia eta txikia. Azpiunitate erribosomikoen
kopuruak nukleoloaren tamaina baldintzatzen du: zenbat eta
azpiunitate berri gehiago, orduan eta handiagoa izango da
nukleoloa.

4-5 irudia. Nukleoloa: azpiunitate
erribosomikoak ekoizten dituen egitura
nuklearra (iturria: Wikipedia).

Erribosomen eraketaz gainera, nukleoloan beste prozesu
biosintetiko batzuk ere egiten dira. Transferentziazko RNAk
(tRNA), esate baterako, nukleoloan heltzen dira. Era berean,
telomerasa (kromosomen muturrak bikoizteko beharrezkoa
den entzima) edo SRP partikula (proteina berriak erretikulu
endoplasmatikora bideratzeko erabiltzen den konplexua),
nukleoloan antolatzen dira. Bi egitura horiek, telomerasa eta
SRP partikula, azpiunitate erribosomikoak bezala, RNAz eta
proteinaz osaturiko konplexuak dira. Hori kontuan izanik,
nukleoloa
honela
deskriba
daiteke:
sintesi
eta
prozesamendurako zentro bat da, non batez ere RNA ezkodetzaileak (proteinak kodetzen ez dituztenak) eraldatu eta
proteinekin elkartzen diren, hainbat konplexu funtzional
sortzeko.
Kromosomak eta prozesuak nukleoaren eremu jakin
batzuetan kokatzen dira
Luzaroan, nukleoa kromosomaz betetako barrunbe baten
moduan deskribatu izan da, baina, nukleoloa izan ezik, inolako
antolamendurik gabe: ikuspegi horren arabera, kromosomak
nahastuta daude, nukleoplasman murgilduta, eta zoriz
kokatzen dira nukleoaren barruan. Aitzitik, azken ikerketek
adierazten dute nukleoa oso ondo antolatuta dagoela.
Kromosomek eremu nuklear jakin batzuk hartzen dituzte, eta
gainera, zelula jakin batean, kromosomen posizio erlatiboak
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heredatu egiten dira, hau da, mitosia gertatu ondoren, posizio
horiek berreskuratu egiten dira (4-6 irudia).
Ez dago argi zein den hori lortzeko mekanismo zehatza,
baina erlazio zuzena dago kokapenaren eta transkripziomailaren artean: aktiboagoak diren kromatinaren eremuak
nukleoaren erdian kokatzen dira; eremu isilak (gene-espresioa
blokeatuta dago), ordea, nukleoaren periferian. Oro har, eremu
aktiboak eukromatinikoak dira; periferian dagoena, ostera,
heterokromatina da.
Bestalde, badirudi prozesu nuklearrak ere (transkripzioa,
heltze-prozesua) batez ere puntu zehatzetan gauzatzen direla.
Segur aski, gune horietan biltzen da prozesuak zuzentzeko
beharrezkoa den tresneria guztia (azken finean, hori da
nukleoloaren kasua: hor biltzen dira erribosomak ekoizteko
behar diren elementu guztiak). Gune edo egitura horiei, oro
har, gorputz nuklear deritze (Cajal gorputzak, pikor
interkromatinikoak, eta abar).
Estaldura nuklearra bi mintzez mugatuta dago

4-6 irudia. Giza-kromosomek nukleoan
okupatzen dituzten eremuak (iturria:
Wikipedia).

Estaldura nuklearra nukleoaren barrunbea mugatzen duen
egitura da. Bi mintzez osatuta dago: kanpo-mintz nuklearra,
zitoplasmari begira dagoena, eta barne-mintz nuklearra,
nukleoari begira dagoena. Bi mintzak poro nuklearrez
zeharkaturik daude (2.000-4.000 poro). Poro nuklearrak ez dira
zulo hutsak, noski; konplexu makromolekular erraldoiak dira,
nukleoaren eta zitoplasmaren arteko garraio-prozesuak
bideratzeko.
Estaldura nuklearraren bi mintzen artean, gune
perinuklearra geratzen da. Gune perinuklearra eta erretikulu
endoplasmatikoaren barrunbea komunikatuta daude (4-7
irudia); izan ere, kanpo-mintz nuklearra eta erretikuluaren
mintza jarraituak dira. Horregatik, erretikuluan bezala, kanpomintz nuklearrean ere erribosomak itsasten dira, eta proteinen
sintesia gertatzen da.

4-7 irudia. Estaldura nuklearra
kriohausturaren bidez ikusita (iturria: The
Cell/CIL:36648).

Bestalde, barne-mintz nuklearrari itsatsita zuntzezko
egitura bat dago: xafla nuklearra (4-8 irudia). Xafla
nuklearraren osagaiak bi proteina dira: A xafla eta B xafla;
horiek polimerizatu egiten dira zuntzezko sare bidimentsional
bat eraiki arte. Xafla nuklearra barne-mintzean ainguratzen da,
mintz-zeharreko proteinen bidez. Funtzio mekanikoa dauka,
eta gogortasuna ematen dio estaldurari, baina, aldi berean,
poro nuklearren kokapen zehatza eragiten du, eta
heterokromatina ainguratzeko balio du. Horrez gain, badirudi
zenbait prozesu nuklearren erregulazioan parte hartzen duela.
Xafla nuklearrak eragiten du nukleo berrien eraikitzea
Zelula zatitzen denean, nukleoa desagertu egiten da, eta, gero,
bi zelula umeetan berriro eraikitzen da. Nola gertatzen da
prozesu hori? Frogatu da xafla nuklearra funtsezkoa dela: xafla
nuklearra desegiten denean, estaldura desantolatu egiten da, eta
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alderantziz, xafla nuklearraren
berrantolaketa eragiten dute.
4-8 irudia. Nukleoaren biogenesia: xafla
nuklearraren eginkizuna (iturria: NCBI).

osagaiek

estalduraren

Prozesuaren urratsak honako hauek dira (4-8 irudia): a)
mitosiaren
hasieran,
xafla
nuklearraren
osagaien
fosforilazioaren ondorioz, xafla despolimerizatu egiten da;
horrekin batera, estaldura osoa desantolatzen da, eta besikula
txiki asko sortzen dira. Orduan, osagai nuklearrak eta
zitosolikoak nahasten dira. A laminak tetramero
hiperfosforilatu moduan geratzen dira libre zitoplasman; B
lamina, ordea, estaldura nuklearrari lotuta geratzen da. b)
Mitosia amaitzear dagoenean, laminen desfosforilazioa
gauzatzen da. Konformazio horretan, xafla-proteinak elkartzen
hasten dira, eta, hori egiterakoan, besikulen fusioa eragiten
dute, kromosoma bakoitzaren ingurunean estaldura berri bat
sortuz. Aldi berean, poro nuklearren osagaiak elkartu egiten
dira, poro berriak emateko. Banakako estaldura horiek
fusionatu egiten dira progresiboki, estaldura nuklear bakarra
sortu arte. Jarraian, proteina nuklear guztiak inportatzen dira,
eta nukleo eta zitoplasma desberdindu egiten dira berriro.
Nukleoaren eta zitoplasmaren arteko garraioak energia
eskatzen du
Nukleoaren eta zitoplasmaren arteko garraioa nahitaezkoa da
zelula eukariotoaren funtzionamendurako. Garraio hori bi
norabidetan gertatzen da: nukleotik zitoplasmara eta
zitoplasmatik nukleora. Garraioa poro nuklearren bidez egiten
da beti.
Hainbat molekulak difusioz zeharkatzen dute poro
nuklearra. Difusio-tasa molekularen pisu molekularrak
baldintzatzen du: monomeroak (nukleotidoak) edo
makromolekula txikiak (< 5.000 pm) azkar pasatzen dira.
Tamaina ertaina duten proteinak igaro daitezke, baina denbora
luzea eskatzen du garraioak. Azkenik, oso handiak diren
proteinak (> 60.000 pm) ezin dira igaro. Mekanismoak asmatu
dira, beraz, makromolekula handiak poroan zehar garraiatu
ahal izateko, baina energia-gastuarekin beti.

A)
4-9 irudia. Poro nuklearren egitura (iturria:
Wikimedia/Magnus Manske).

Nukleotik, funtsean, RNA molekula berriak irteten dira, eta
azpiunitate erribosomikoak ere bai. RNA molekulak inoiz ez
dira egoten biluzik, beti proteinei loturik egoten dira; beraz,
azken finean, nukleotik irteten diren produktuak beti elkarte
erribonukleoproteikoak dira, eta horiek guztiak oso handiak
dira. Nukleoan sartzen diren molekulak mota askotakoak dira,
baina prozesu genetikoak gauzatzeko beharrezkoak diren
entzimak (RNA polimerasa, DNA polimerasa), bereziki
garrantzitsuak dira, eta haiek ere oso handiak dira.
Poro nuklearrak simetria oktogonala izaten duten
egiturak dira
Poro nuklearra oso konplexu molekular handia da (100 nm-ko
diametroa, 50-100 x 106 pm). Osagaiak oraindik ez ditugu
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ondo ezagutzen,eta nukleoporinak deitzen dira. Poro
nuklearraren antolaketa oraindik ikertzen ari da, baina
badakigu poro nuklearra simetria oktogonola duen egitura
dela; 8 elementu handi bereizten dira, oktogono bat eratuz (4-9
irudia).
Zortzi elementu horiek eraztun bat osatzen dute alde
zitoplasmatikoan (eraztun zitoplasmatikoa), eta beste eraztun
bat alde nuklearrean (eraztun nukleoplasmikoa). Eraztun
bakoitzetik zuntzak hedatzen dira. Bi eraztunak zutabeitxurako egitura proteikoei esker elkartzen dira, eta, gainera,
poroaren barrualdera elementu erradialak bereizten dira.
Azkenik, mintz-proteinak beharrezkoak dira poro osoa
mintzean ainguratzeko.
Nukleoan sartzen diren proteinek inportazio-seinale bat
dute

4-10 irudia. Ran proteinaren eginkizuna
proteina nuklear baten inportazioan (iturria:
NCBI).

Proteina nuklearrek seinale espezifiko bat eraman behar dute
nukleora inportatuak izan ahal izateko. Inportazio nuklearreko
seinalea 4-8 aminoazidoz osatuta dago (pro-pro-lys-lys-lys-arglys-val), karga positiboa duten aminoazidoak hain zuzen.
Nukleoaren barruan, seinalea ez da galtzen. Seinale horren
funtzioa esperimentalki frogatu da: proteina zitosoliko bati
garraio-seinale hori lotzen bazaio, nukleoan agertuko da.
Proteinaren seinale nuklearra zitoplasman dauden
hartzaileek ezagutzen dute, eta haiek bideratzen dute proteina
pororaino. Esan behar dugu oraindik ez dagoela argi zer
gertatzen den poroaren barruan: badirudi erdian dauden
elementuek diafragma baten moduan jokatzen dutela; hau da,
poroaren diametroa egokitu egiten da molekularen tamainaren
arabera. Gogoratu behar dugu proteinak tolestuta pasatzen
direla poro nuklearrean, eta zenbait kasutan oso handiak direla.
Ran proteina nahitaezkoa da hartzaileen birziklapena
sustatzeko
Seinale nuklearraren hartzaileak etengabe birziklatzen ari dira:
zama lotzen dute zitoplasman, nukleoan sartzen dira poroaren
bidez, zama askatzen dute nukleoaren barruan, eta, azkenik,
berriro itzultzen dira zitoplasmara. Birziklapena sustatzen duen
eragilea Ran proteina da, GTPasa bat: GTParen hidrolisitik
ateratzen du energia, inportazio-zikloa mantentzeko (4-10
irudia).
Zein da mekanismoa, zehazki? Lehen esan dugun bezala,
proteina nuklearrak eta hartzaileak lotuta zeharkatzen dute
poroa. Nukleoan, konplexu horri (zehazki hartzaileari) RanGTP proteina lotzen zaio, eta zama hartzailetik askatzen da.
Gero, Ran-GTP proteinak libre geratu den hartzailea
pororantz eramaten du, eta zitoplasmara esportatua izango da.
Zitoplasman GTParen hidrolisia gertatzen da, eta hartzailea
Ran-GDP proteinatik banantzen da; horrela, hartzailea prest
dago beste inportazio-prozesu bat egiteko. Zikloa osatzeko,
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Ran-GDP zuzenean nukleora sartzen da, non GDP taldea
ordeztua izango den eta berriro Ran-GTP bihurtuko den.
Ordezpen horretaz arduratzen den proteina kromatinari lotuta
dago; hori dela eta, prozesu hori nukleoan soilik gertatuko da.
Laburtuz, esan dezakegu Ran proteinak bi zeregin dituela:
zama hartzailetik askatzea eta hartzailearen birziklapena.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK


Nolakoa da nukleoa inguratzen duen egitura?



Zer elementu bereizten dira nukleoaren barruan?



Zer prozesu gauzatzen dira nukleoaren barruan?



Zein dira nukleoaren produktu nagusiak?



Zein da heterokromatinaren eta eukromatinaren kokapena?



Zertarako balio du nukleoloak?



Zein da xafla nuklearraren funtzioa?



Zein da xafla nuklearraren zeregina nukleoaren biogenesian?



Zein da poro nuklearraren egitura?



Zer molekula trukatzen dira nukleoaren eta zitoplasmaren artean?



Zer molekula pasa daitezke difusioz poroan zehar?



Zer mekanismo erabiltzen da proteinen inportazio nuklearra egiteko?



Zertarako balio dute Ran proteinek?
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5
KROMOSOMAK

Kromosoma eukariotikoan DNAzuntza histona proteinekin elkartuta
dago beti. DNA molekula erraldoia
antolatzeko euskarri gisa jokatzeaz
gainera, histonek gene-espresioaren
erregulazioan ere parte hartzen dute
(iturria: NIGMS).
Kromosomak XIX. mendean deskribatu ziren: zuntzezko
egitura nuklearrak dira, zelula mitosian sartzen denean ikusgai
bihurtzen direnak. Gero, kromosomen analisi biokimikoak
agerian utzi zuen bi osagai dituztela: DNA eta proteinak.
Proteina horiek histonak dira. DNA informazioaren
garraiatzailea bada, proteina kromosomikoen funtzioa, batez
ere, estrukturala da: DNA molekula oso luzeak paketatzen
dituzte, eta aldi berean, informazioaren espresioa kontrolatzen
dute.
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Kromosoma eukariotikoaren oinarria DNA molekula
lineal bat da
Zelula guztietan, gai genetikoaren izaera molekularra DNA da.
Dakigun bezala, DNA molekulak polimeroak dira, bi harizpiz
osatuak. Polimeroaren monomeroak desoxirribonukleotidoak
dira, eta haien osagaiak, base nitrogenodun bat, pentosa bat eta
fosfato bat dira. DNAn lau base nitrogenatu daude, adenina
(A), guanina (G), timina (T) eta zitosina (Z), eta haiek
definitzen dituzte DNAren 4 nukleotidoak. Lau nukleotidoak
lerrokatu egiten dira, DNAren harizpi bakoitzean sekuentzia
espezifiko bat jarraituz; sekuentzia horretan, hain zuzen, geneinformazioa kodetuta dago. Bi harizpiak osagarriak eta
antiparaleloak dira, eta biribilkatu egiten dira, DNAren helize
bikoitza antolatzeko (5-1 irudia).
DNA molekula eukariotikoak linealak dira, eta oso luzeak:
22. kromosomak, giza kromosoma txikienetariko batek, 48 x
106 bp dauzka (bp=base pare); E. coli bakterioaren DNA
molekulak, ordea, 5 x 106 bp baino gutxiago. Gainera, zelularen
informazio genetikoa barreiaturik dago hainbat DNA
molekulatan (100 baino gehiago, zenbait espezietan). Dena
den, organismo motaren arabera, DNA molekulen kopurua
oso aldakorra izan daiteke.
5-1 irudia. DNA molekula (iturria: NIGMS).

DNA molekula guztietako informazioak organismoaren
genoma osatzen du. Giza kasuan, 46 molekulatan gordetzen
da informazio genetikoa. Molekula horiek bata bestearen
atzean jarriko balira, 2 metroko luzera izango lukete. Datu
horiek kontuan izanik, pentsa liteke gizakiok dugun informazio
genetikoaren kopurua oso handia dela; hala ere, DNA
horretatik oso gutxi erabiltzen da.
DNA–sekuentziaren zati gehiena ez da adierazgarria
zelula eukariotoetan

5-2 irudia. Sekuentzia adierazgarriak eta ezadierazgarriak gizakiaren 22. kromosoman
(iturria: NCBI).

DNA molekuletan, informazio genetikoaren unitateak
lerrokatzen dira: unitate horiek geneak dira. Geneak sekuentzia
adierazgarriak dira: espresatzen direnean, proteina bat (edo
RNA molekula bat) sintetizatzen da; hau da, produktu bat
ekoizteko balio dute. Definizio horren arabera, esan dezakegu,
oro har, eukariotoetan DNA–sekuentziaren zati gehienak ez
direla adierazgarriak. (Gizakiaren 22. kromosomak 700 gene
baino ez ditu; E. coli-ren DNA molekula, berriz, hamar aldiz
txikiagoa da, eta 4.000 gene baino gehiago ditu). Gainera,
geneen maiztasuna (geneen kopurua kromosomaren eremu
jakin batean) ez da uniformea: zenbait kromosomatan gene
asko daude, eta beste batzuetan oso urriak dira; era berean,
zenbait eremutan geneak elkarrengandik oso gertu daude, eta
beste zenbaitetan, berriz, oso urrun.
Bestalde, genearen sekuentzia osoa ere ez da
adierazgarria. Gene eukariotikoan bi sekuentzia mota bereizten
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dira: exonak eta intronak. Exonak sekuentzia adierazgarriak
dira, intronak, ordea, transkribatzen dira (RNA molekulan
agertuko dira), baina gero ezabatu egiten dira, eta ez dira
itzultzen proteina sintetizatzen denean. Gene askotan,
intronak exonak baino handiagoak eta ugariagoak dira. Gene
eukariotikoak, beraz, oso luzeak dira, eta sekuentzia ezadierazgarrien proportzio oso altua dute (hori dela eta, 400 aako proteina bat sintetizatzeko genearen batez besteko tamaina
27.000 bp-koa da).

5-3 irudia. Gene eukariotikoa: intronak eta exonak (iturria: Wikipedia).

Sekuentzia errepikagarriak oso ugariak dira genoma
eukariotikoan
Genoma eukariotikoa, beraz, sekuentzia ez-adierazgarriz
beteta dago; orduan, nolakoak dira sekuentzia horiek, eta
zertarako balio dute? DNA-sekuentzia batzuk beharrezkoak
dira kromosoma eukariotikoa osorik mantentzeko, DNAren
erreplikazioa gertatzeko eta bi DNA molekula berriak
banatzeko. Zehazki, honako hauek dira sekuentzia horiek (5-4
irudia): zentromerikoa (bat), telomerikoak (bi) eta
erreplikazioaren hasiera-guneak (oso ugariak gehienetan, eta
DNA molekulan barreiaturik).

5-4 irudia. Kromosoma eukariotikoa
eraikitzeko ezinbesteko sekuentziak:
zentromeroa, bi telomeroak eta hasieraguneak.

Bestalde, genoma eukariotikoaren proportzio oso altu bat
sekuentzia errepikagarriz osatuta dago (gizakian, ia genomaren
erdia). Sekuentzia horiek mota askotakoak dira. Batzuk
kromosomaren eremu konkretu batean batzen dira,
zentromeroan, esaterako (DNA satelitea izenekoa). Baina
gehiena genoma osoan zehar barreiatzen da. Gizakian, Alu
sekuentziak (300 bp) milioika aldiz errepikatzen dira
(genomaren % 13). Ez dago argi, baina badirudi funtzio
erregulatzailea izan dezaketela, gene-espresioa edo proteinen
sintesia kontrolatzeko.
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Kromosoma eukariotikoan DNA inoiz ez dago biluzik,
beti proteinekin elkartuta dago
DNA molekula eukariotikoak luzeegiak dira biluzik egoteko;
proteinekin elkartu ondoren, berriz, egitura ordenatua sortzen
da, eta askoz laburragoa gainera: elkarte hori DNA molekula
biluzia baino 1.000 aldiz laburragoa da. Izan ere, egitura
horretan DNA oso estuki paketatuta geratzen da, baita
interfasean ere, hau da, zelula zatiketan ez dagoenean. Hala
ere, kromatinan erreakzioak gertatzen ari dira etengabe
(transkripzioa, esaterako), eta erreakzio horiek zuzentzen
dituzten eragileek (entzimak, faktore erregulatzaileak, eta abar)
paketatze hori gainditu behar dute DNA molekuletaraino
heltzeko. Horrek adierazten du kromatinaren egitura
dinamikoa dela, hau da, oinarrizko egitura mantentzen bada
ere, berrantolaketak oso ugariak direla.
Histona proteinak nahitaezkoak
eukariotikoa eraikitzeko

dira

kromosoma

DNArekin elkartzen diren proteinak, kromosoma eukariotikoa
antolatzen dutenak, histonak dira. Oso proteina txikiak dira
(102-135 aa) eta kalkulatu da 60 milioi histona molekula behar
direla giza zelulen 46 DNA molekulak paketatzeko. Histonak,
beraz, oso ugariak dira; izan ere, histonen masa DNArena
baino handiagoa da.
Histonak proteina basikoak dira (lisina eta arginina oso
ugariak dira), eta, ezaugarri horrengatik, erraz elkartzen dira
izaera negatiboa duten azido nukleikoekin. Bost histona
deskribatu dira: H1, H2A, H2B, H3 eta H4. H1 izan ezik,
histonak kontserbatu egin dira eboluzioan zehar: ia aa
sekuentzia bera dago organismo eukariotiko guztietan, segur
aski histonen sekuentziaren aldaketak, kasu gehienetan,
hilgarriak izan direlako. Histona horiek, hain zuzen,
kromatinaren unitate estrukturala sortzen dute: nukleosoma.
Nukleosoma kromatinaren oinarrizko egitura da
Kromatinaren oinarrizko egitura agerian jartzen da
esperimentalki kromatinaren deskondentsazioa eragiten
badugu. Deskondentsazio maximoa lortzen denean,
kromatinak perlazko koilare baten antza hartzen du, non DNA
molekula haria eta perlak nukleosomak diren: zuntz
nukleosomikoa da. Nukleosoma histonaz osatutako diskoitxurako egitura bat da (5-5 irudia). Disko hori inguratuz,
DNA-zuntza biribilkatuta dago (bi aldiz, hain zuzen, 146 bp).
Giza zeluletan, batez beste, 30 milioi nukleosoma daude; haiei
esker, DNA molekula heren bat laburrago bihurtzen da.
5-5 irudia. Nukleosoma: DNA (146 bp) eta 8
histona.

Zuntz nukleosomikoa entzimatikoki apur daiteke,
nukleosomen arteko zubiak degradatzen dituzten nukleasen
bidez (zubiak nukleosomen artean dauden DNAren loturak
dira, hau da, DNA biluzia). Askatzen den nukleosoma
bakoitzean honako elementu hauek bereizten dira: 146
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nukleotidoko DNA zati bat eta 8 histona; zehazki, 2 H2A, 2
H2B, 2 H3 eta 2 H4 (5-5 irudia). Histonak beren artean
elkartzen dira, konplexu trinko bat sortuz, baina histona
bakoitzaren eremu bat (amino muturreko eremua) konplexutik
irteten da: horiek histonen isatsak dira.
Nukleosomak berrantolatu egin daitezke, beharren
arabera
DNAren eta histona nukleosomikoen arteko lotura oso estua
da: 142 hidrogeno-lotura ezartzen dira bi elementu horien
artean nukleosoma bakoitzean. Lotura ez da espezifikoa, hau
da, histonek ez dute ezagutzen sekuentzia espezifikorik; beraz,
nukleosomen kokapena nahiko uniformea da DNA
molekulan; hala ere, zenbait sekuentziatan errazagoa izango da
DNAren biribilkapena; alde horretatik,
nukleotidosekuentziak baldintzatzen du nukleosomen kokapen zehatza.
Hala ere, askoz eragin handiagoa dauka DNArekin elkartzen
diren proteinen presentziak. Proteina horiek nukleosomen
eraketa eragotz dezakete DNAren zati horretan, edo,
alderantziz, nukleosomak egonkortu.
Bestalde, nukleosomen berrantolaketa gerta
daiteke DNAren eremu horretan gertatzen diren prozesuen
arabera, esate baterako, gene baten espresioa edo DNAren
konponketa. Aldaketa horietaz arduratzen diren eragileei
kromatinaren berrantolatzeko konplexuak deritze:
konplexu proteikoak dira, gutxienez 10 azpiunitatez osatuak.
Konplexu horiek, lokalki eta modu iragankorrean, histona
nukleosomikoen askapena eragin dezakete, DNAren
paketatzea lasaiago bihurtzeko edota nukleosomaren kokapena
aldatzeko. Lan hori egiteko, ATPa erabili behar dute.
Nukleosomak paketatu egiten dira 30 nm-ko kromatinazuntza sortzeko
A)

B)
5-6 irudia. A) 30 nm-ko zuntza eta zuntz
nukleosomikoa (iturria: The Cell/Don
W.Fawcett). B) Nukleosomen paketatzea 30
nm-ko zuntzean: lau aukera (iturria:
Wikipedia).

Zuntz nukleosomikoa kromatinaren lehenengo paketatzemaila da, baina kromatina, zelula gehienetan, ez da horrela
agertzen, kondentsatuago baizik. Hurrengo paketatze-mailan,
nukleosomak ordenan jartzen dira, elkarrengandik oso gertu,
egitura laburragoa eta lodiagoa sortzeko: 30 nm-ko zuntza.
Nukleosomen paketatzea azaltzeko, ―zig-zag‖ eredua
proposatu da (5-6 irudia). Ereduaren arabera, 30 nm-ko zuntza
oso malgua da, eta trinkoago edo lasaiago egon daiteke,
akordeoi bat bezala; nukleosomak gertuago ala urrunago egon
daitezke. Gainera, noizbehinka DNAri lotzen zaizkion
proteinak ager daitezke; horiek zuntzaren antolaketa
uniformea eteten dute. Bi mekanismo proposatu dira 30 nmko zuntzaren eraketa azaltzeko. Alde batetik, H1 histona
(nukleosomaren osagaia ez dena) nukleosomari lotzen zaio, eta
DNA internukleosomikoaren norabidea aldatzen du,
nukleosomak bata besterantz bultzatuz. Bestalde, histonen
isatsak ere inplikatuta daude: ondoan dauden nukleosomak
isatsen bidez elkartzen dira zuzenean.
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Oraindik eztabaidan badago ere, interfaseko zelulan 30
nm-ko zuntza tolestuta egon daiteke, kiribil handiak sortuz (57 irudia). Kiribil horiek kromatinaren zuntzaren eremu
handiak dira, bakoitza 20.000-100.000 nukleotidoz osatua.
Kiribilak lerrokatu egiten dira kromosomaren ardatzean.
Ardatza izaera proteinikoa omen da; hala ere, oraindik ez
dakigu nola ainguratzen den zuntz kromatinikoa egitura
horretan.

5-7 irudia. Kromatinaren paketatze-mailak (iturria: NIGMS).
DNAren paketatze-maila altuagoa da heterokromatinaeremuetan
Mikroskopioaren bidez ikusita, nukleoan bi kromatina mota
bereizten dira: eremu kondentsatuenak heterokromatina
deitzen dira (zelula tipiko batean, % 10); besteek eukromatina
osatzen dute. Zein kondentsazio-mailari dagokio kromatina
mota bakoitza? Eukromatinaren osagaiak, batez ere, 30 nm-ko
zuntza eta zuntzak sortzen dituen kiribilak izaten dira.
Heterokromatina-eremuan, zuntza oso egitura trinkoa da,
baina oraindik ez dakigu nola dagoen antolatuta; segur aski
proteina ez-histona asko egongo dira inplikatuta prozesu
horretan.

5-8 irudia. Histona nukleosomikoen isatsak
eta gerta daitezkeen eraldaketak.

Heterokromatina kromosoma guztietan ager daiteke,
hainbat eremutan. Eremu horietan gene gutxi dago (edo bat
ere ez); hori dela eta, klasikoki onartu da alderantzizko erlazioa
dagoela heterokromatinaren presentziaren eta geneadierazpenaren artean. Gainera, eremu eukromatiniko bat
heterokromatina bihurtzen bada, han dauden geneak isildu
egiten dira gehienetan, oso zelula espezializatuetan gertatzen
den bezala: erabiltzen den gene kopurua askoz mugatuagoa da
zelula horietan, eta heterokromatinaren proportzioa askoz
altuagoa da. Hala ere, badaude salbuespenak ere: genearen
espresio handia eremu heterokromatinikoan gertatzen da.
Nola sortzen da heterokromatina?. Badirudi histona
nukleosomikoen eraldaketa kobalenteak funtsezkoak direla;
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zehazki, H4 histonaren desazetilazioa eta H3 histonaren
metilazioa daude inplikatuta. Eraldaketa horiek konplexu
proteiko batek ezagutzen ditu, DNAri lotzen zaio, eta eremu
horren paketatzea eragiten du (5-8 irudia). Edonola ere,
heterokromatinaren egoera nahiko dinamikoa da: aldameneko
eremuetara heda daiteke, edo desagertu egin daiteke; baina,
behin agertuz gero, irauteko joera dauka, eta, zelula ugaltzen
bada, ondorengora transmititzen da.
Zetromeroak eta telomeroak eremu heterokromatinikoak
dira
Eukromatinaren proportzioa oso handia bada ere,
heterokromatina beti agertzen da kromosomaren bi eremutan;
horiek zentromeroa eta telomeroak dira.
Kromosoma mitotikoak

5-9
irudia.
Telomeroa.
5-1 irudia.
DNAren
helize DNAren
bikoitza harizpi bat
luzeagoa da, eta proteinekin elkartzen da
(iturria: Wikimedia).

A)

B)
5-10 irudia. A) Kromosoma mitotikoa.
B) Kromosomak (urdina) ehoardatz
mitotikoan (berdea) ainguratzen dira
zentromeroaren bidez (iturria:
Wikimedia).

Zentromeroak DNA-sekuentzia espezializatuak dira.
Funtsezkoak dira DNAren erreplikazioaren ondorioz sortzen
diren bi DNA molekulak lotuta mantentzeko, eta gero,
mitosian modu egokian banatzeko. Organismo askotan,
zentromeroa milaka eta milaka aldiz errepikatzen diren
sekuentzia laburrez osatuta dago. Giza kasuan, sekuentzia
horiei (171 nk) DNA satelite deritze eta gutxienez 100.000 nkko sekuentzian zehar hedatzen dira. Eremu horretan proteina
batzuk biltzen dira heterokromatina zentrikoa sortzeko.
Zentromeroko DNA-sekuentzia berberak kokapen ezzentromerikoetan ere aurkitu izan dira; beraz, ez dago argi nola
eragiten duen DNA sateliteak zentromeroaren antolaketan.
Telomeroak kromosomen bukaerak dira. Beharrezkoak
dira kromosoma osorik mantentzeko eta kromosomaren
erreplikazioa modu egokian osatzeko. Hemen ere sekuentzia
errepikagarriak daude (G ugari duten sekuentzia motzak), eta
ia aldatu gabe iraun dute eboluzioan zehar: oso antzekoak dira
organismo gehienetan. Giza telomeroa 10.000 nk-ko eremu
batean hedatzen da, batez beste, eta errepikatzen den
sekuentzia GGGTTA nukleotidoez osatuta dago. Gainera,
telomeroaren azken zatia harizpi bakun batez osatuta dago,
hau da, eremu horretan ez dago helizerik; hala ere, harizpi
bakuna tolestu egiten da, eta DNA-helizearekin elkartzen da (
5-9 irudia).
Bestalde, badirudi telomero osoa ere tolesten dela, eta
proteinekin elkartzen dela, heterokromatina-eremu bat
sortzeko. Kromosoma-bukaerak, beraz, antolaketa espezifikoa
du(5-9 irudia). Kromosoma apurtzen denean, agerian geratzen
diren bi muturrak eta benetako telomeroa oso desberdinak
dira; horregatik, apurketa bat gertatzen denean, zelulak erraz
detekta dezake.
Kromosoma mitotikoek kromatinaren paketatze-maila
altuena dute
Zelula mitosian dagoenean, kromosomak erraz bereizten diren
egiturak bihurtzen dira; izan ere, kromosomak XIX. mendean
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deskribatu ziren. Kromosoma mitotikoak oso egitura trinkoak
dira; beraz, kromosoma interfasikoek kondentsazio-prozesu
bat jasan behar dute. Prozesua osatzen denean, kromosomaren
itxura guztiz desberdina da; hala ere, luzeran bakarrik, 10 aldiz
laburragoak baitira.
Kromosoma metafasikoren egitura aztertzen badugu,
ezaugarri bat berehala agertzen da: paraleloki kokaturiko bi
elementuz osatuta dago. Elementu bakoitzari kromatida
deritzo. Kromatidak DNA molekula bikoiztu ondoren
eraikitzen dira; horregatik, berdin-berdinak dira (kromatida
senideak). Kromatidak zentromeroaren bidez lotuta daude (510 irudia).
Kromatiden paketatzea aldi berean gertatzen da, baina
prozesua independentea da kromatida bakoitzean (5-5 irudia).
Prozesuaren zehaztasunak ez daude argi, baina zenbait eragile
identifikatu dira, hain zuzen ere, kondentsinak izeneko
proteinak. Dimeroak dira, eta ATParen energia erabiltzen dute
zuntz kromatinikoa tolesteko eta sortzen diren kiribilak lotuta
mantentzeko, eta, azkenik, bi kromatidetan paketatzeko.
DNA-zuntza oso luzea denez, kondentsina molekula ugari
behar dira; hori dela eta, kromosoma mitotikoaren osagai
nagusiak dira.

5-11 irudia. Giza kariotipoa (iturria:
Wikipedia).

Mitosiaren lehenengo fasean (profasean) hasten da
kromosomaren paketatzea, baina kondentsazio maximoa
metafasean lortzen da. Kromosoma metafasikoak (eta
prometafasikoak ere bai) egitura handiak dira, eta nork bere
tamaina eta itxura dauka; hori dela eta, erraz identifikatzen
dira. Halaber, kromosomak isolatu ondoren sailka daitezke,
tamainaren eta zentromeroaren posizioaren arabera. Horrela,
organismoaren kariotipoa lortzen da (5-11 irudia).
Kariotipoak, beraz, DNA molekula guztien luzera adierazten
du, baina ez du islatzen kromosoma bakoitzaren geneen
maiztasuna (5-12 irudia).

5-12 irudia. Giza-kromosomak: gene-kopurua eta base-kopurua (iturria: Wikipedia).
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK
 Zer sekuentzia mota daude DNA eukariotikoan?
 Nolakoak dira gene eukariotikoak?
 Non daude kokatuta sekuentzia errepikagarriak kromosoma eukariotikoan?
 Zein da kromatinaren oinarrizko egitura?
 Zergatik paketatzen da DNA?
 Nola antolatzen da kromatina 30 nm-ko zuntzean?
 Zein da eukromatinaren eta heterokromatinaren arteko desberdintasuna?
 Zein da kromatinaren paketatze-maila, interfaseko zelula batean?
 Nola dago antolatuta zentromeroa, eta zertarako balio du?
 Nolakoak dira kromosomaren telomeroak?
 Nola dago antolatuta kromosoma mitotikoa?
 Zer da kariotipoa, eta nola egiten da?
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6
MINTZ ZELULARREN
EGITURA

Xaboi-burbuilek mintz zelularren
antzeko izaera izaten dute: bi
dimentsioko geruzak dira, oso
finak eta malguak, eta elkarren
artean erraz fusionatzen dira
(iturria: flickr)

Mintzak animalia-zelulen oinarrizko osagaiak dira: zelularen
barrunbea zein barneko konpartimentuak definitzen dituzte.
Muga edo barrera izateaz gainera, hau da, funtzio estruktural
horretaz gainera, mintzak nahitaezkoak dira hainbat funtzio
zelular betetzeko. Gaien trukeak ingurunearekin edo
organuluen artean (solutuen garraioa, endozitosia, exozitosia,
zirkulazio besikularra), pH zelularraren erregulazioa, prozesu
biosintetiko
anitz
(ATParen
sintesia,
esaterako,
mitokondrioaren mintzean), jariapena, zelulen arteko
komunikazioa edo ehunak antolatzeko behar den zelulen
arteko atxikidura; prozesu horiek guztiak ulertzeko, mintz
zelularren egitura ezagutu behar dugu.
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Nolakoak dira mintz zelularrak? Mintz plasmatikoek zein
barne-mintzek oinarrizko egitura bera dute: lipidoz osatutako
geruza fin bat, zeinean proteinak elkartuta dauden. Mintzaren
oinarrizko osagaiak lipidoak dira: molekula lipidikoak
paraleloan lerrokatzen dira, bi geruzatan; hori dela eta,
eraikitzen duten egiturari lipido-geruza bikoitza deitzen diogu
(6-1 irudia). Lipido-geruza bikoitza oso egitura malgua eta
jariakorra da, non lipidoak zein proteinak etengabe mugitzen
diren geruza bikoitzaren planoan. Ezaugarri horregatik esaten
da mintz zelularrak bi dimentsioko fluidoak direla, eta mintzeredu horri ―mosaiko jariakorraren eredua‖ deritzo.

6-1 irudia. Mintz zelularren antolaketa orokorra
(iturria: Wikipedia).

Lipidoak mintzaren oinarria badira ere, edozein mintzetan
beste osagai nagusi bat dago: mintz-proteinak. Proteinamolekulak askoz handiagoak direnez, proteinen kopurua
txikiagoa da (50 lipido/1 proteina); masari dagokionez, ordea,
proportzioa parekoa da: % 50 lipidoak, % 50, proteinak. Hala
ere, zenbait mintzetan proteina gehiago egon daiteke, edo,
alderantziz, lipido gehiago. Hori guztiz erlazionatuta dago
mintzaren funtzioarekin: mitokondrioaren barneko mintzean,
proteina-edukia oso altua da (% 75); neuronen axonak
estaltzen dituzten mintzetan, ordea, osagai nagusia lipidikoa da
(% 75).
LIPIDO-GERUZA BIKOITZA
Lipidoak mintz zelularren osagai estruktural nagusiak dira;
edo, beste modu batean esanda, mintz zelularrak eraikitzeko
behar den oinarrizko osagaia lipidoak dira. Mintz zelular
desberdinak aztertzen baditugu, argi dago lipido-osaketa oso
desberdina dela zelula motaren arabera; era berean,
desberdintasun nabariak daude mintz plasmatiko eta
organuluen mintzen artean. Desberdintasun horiek ez dira
zoriz gertatzen: mintz bakoitzak bere osaketa espezifikoa
izaten du. Horrek adierazten du mintz-lipidoek funtzio
espezifikoak betetzen dituztela, funtzio estrukturala izateaz
gainera. Zenbait proteina aktibatzeko, esate baterako, lipido
espezifikoak behar dira.
Mintz zelularren lipidoak berez elkartzen dira

6-2 irudia. Fosfatidilkolina fosfolipidoaren
egitura molekularra (iturria: Wikipedia).

Mintz-lipidoak molekula anfipatikoak dira; horrek esan nahi du
molekulan bi eremu daudela: alde hidrofiloa edo polarra, eta
alde hidrofoboa edo ez-polarra. Lipido ugarienak fosfolipidoak
dira (6-2 irudia). Alde hidrofoboaren osagaiak bi gantz-azido
dira (isatsa). Alde hidrofiloa edo burua aldatu egin daiteke
fosfolipido motaren arabera, baina fosfato talde bat dago beti.
Fosfolipidoak, uretan jartzen direnean, xaflak osatuz elkartzen
dira: bi geruzatan lerrotzen dira, paraleloan, isatsak barrurantz
eta buruak azalean. Horrela, isats hidrofobo gehienak
babestuta daude, geruzaren bi ertzetan daudenak izan ezik.
Haiek ere babesteko, geruza bikoitza itxi egiten da, esfera bat
sortuz. Molekularen itxuraren arabera, lipido anfipatikoek
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A)

B)
6-3 irudia. A) Xafla bikoitzak
fosfolipidoek sortuak. B) Mizelak,
detergenteek sortuak (iturria: Wikipedia).

beste egitura batzuk sor ditzakete; detergenteek, kono-itxura
dutenek, esfera solidoak edo mizelak eraikitzen dituzte (6-3
irudia). Bestalde, geruza bikoitzak sortzeko gaitasuna
aprobetxa daiteke besikula artifizialak sortzeko: liposomak.
Liposomak fosfolipidoz mugatutako esfera huts eta txikiak
besterik ez dira, baina oso erabilgarriak izan daitezke tresna
terapeutiko moduan, medikamentuak bideratzeko.
Lau
fosfolipido
nagusi
daude:
fosfatidilkolina,
fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina eta esfingomielina.
Lehenengo hirurak glizeroletik eratorriak dira, eta buruko talde
espezifikoak kolina, serina eta etanolamina dira, hurrenez
hurren. Esfingomielinaren buruan, fosfatidilkolinarenean
bezala, kolina talde bat dago; hala ere, lipido horren sintesia
zeharo desberdina da. Lau lipido hauez gain, inositolfosfolipidoak aipatu behar ditugu: kopuruaren aldetik gutxi
dago mintzetan, baina oso garrantzitsuak dira seinalizazioprozesuetan.
Fosfolipidoez gain, kolesterola eta glikolipidoak
garrantzitsuak dira animalia-zeluletako mintzetan

6-4 irudia. Kolesterolaren egitura
molekularra (iturria: Wikipedia).

6-5 irudia. Glikolipidoek izaten dute
azukre talde bat loturik (iturria: Wikipedia).

Animalia-zeluletan, fosfolipidoak ez dira geruza bikoitzeko
lipido bakarrak; kolesterola eta glikolipidoak ere oso ugariak
dira, bereziki mintz plasmatikoan (bakterioetan eta landarezeluletan, aldiz, ez daude). Kolesterola hiru eremu molekular
dituen lipido anfipatikoa da: buru polarra, hidroxilo talde batez
osatua, eraztun esteroide zurruna eta hidrokarburozko isatsa
(6-4 irudia). Eraztun esteroidearen presentziak ondoan dagoen
fosfolipidoen eremua zurrunago bihurtzen du; horregatik,
fosfolipidoen paketatze estua eragozten du.
Glikolipidoek azukre talde bat izaten dute: azukre sinple bat
(glukosa, esaterako) edo oligosakarido bat (6-5 irudia).
Azukreak oso heterogeneoak direnez, glikolipidoen aniztasuna
oso handia da. Konplexuenei gangliosido deritze (azido
sialikoa izateagatik karga negatiboa daukate). Glikolipidoak eta
esfingomielina fosfolipidoa erlazionatuta daude; izan ere,
aitzindari bera dute —zeramida izeneko lipido molekula— eta
konpartimentu berean sintetizatzen dira, Golgi aparatuan.
Horren ondorioz, glikolipidoen eta esfingomielinaren
hidrokarburozko kateak oso antzekoak dira, oso luzeak eta
lotura bikoitzik gabekoak.
Glikolipidoak mintzaren alde ez-zitosolikoan daude
kokatuta, inoiz ez zitosolari begira. Mintz plasmatikoan, beraz,
zelulaz kanpoko aldean azaltzen dira, non seinale espezifikoen
hartzaile moduan joka dezaketen. Horretan datza, hain zuzen,
zenbait glikolipidok prozesu patologikoetan duten inplikazioa.
Koleraren toxinak, esate baterako, GM1 gangliosidoa
erabiltzen du hesteko zeluletan sartzeko. Toxinaren eraginez,
zelulek ura galtzen dute, eta, horren ondorioz, kolerak
beherako larriak eragiten ditu. Koleraren toxina GM1
gangliosidoa duten zeluletan bakarrik sartzen da; esan
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dezakegu, beraz, GM1 gangliosidoa koleraren toxinaren
hartzailea dela.
Lipidoak etengabe mugitzen ari dira geruza bikoitzaren
planoan zehar
Mintz-lipidoak modu ordenatuan daude lerrotuta lipido-geruza
bikoitzean orientazio espezifiko batean; horren ondorioz,
pentsa liteke geruza bikoitza egitura zurruna dela. Benetako
egoera guztiz kontrakoa da: geruza bikoitzaren osagaiak
etengabe mugitzen ari dira (hortik ―mosaiko jariakorraren
eredua‖). Izan ere, jariakortasuna da geruza bikoitzaren
ezaugarri garrantzitsuenetariko bat.
6-6 irudia. Lipidoen higikortasuna
lipido-geruza bikoitzean.

Lipidoak mugitzeko gaitasuna aztertu da markatzaileen
bidez, lipido indibidual baten mugimendua agerian jartzeko.
Esperimentu horietatik ondorio hauek atera dira (6-6 irudia):
1) lipidoak etengabe mugitzen dira monogeruzaren planoan,
eta difusio-tasa oso handia da (bakterio baten mintz-lipido bat
segundo batean mugituko da zelularen luzera osoan zehar); 2)
lipidoak oso gutxitan mugitzen dira monogeruza batetik
bestera (flip-flop mugimendua) 3) lipidoak etengabe biratzen
ari dira molekularen ardatz nagusiaren arabera (errotaziomugimendua). Lipido-geruza bikoitza, beraz, bi dimentsioko
fluido moduan ikus dezakegu, non lipidoak etengabe mugitzen
ari diren. Hala ere, mugimendu hori monogeruza bakoitzera
murriztuta dago.
Lipidoen konposizioak eta tenperaturak
bikoitzaren jariakortasuna baldintzatzen dute

6-7 irudia. Lipidoen paketatzea geruza
bikoitzean: gantz-azidoen kateen luzerak
eta lotura bikoitzek duten eragina (iturria:
NCBI).

geruza

Geruza bikoitzaren jariakortasuna oso ezaugarri garrantzitsua
da mintzaren funtzioak betetzeko. Normalean konstante
mantentzen bada ere, jariakortasun-maila alda daiteke. Egoera
fluidoago batean lipidoak askoz azkarrago mugituko dira;
egoera biskosoago batean, ordea, mugimendua askoz
motelagoa izango da. Zelulak aldaketa horiek eragin ditzake,
gehienetan lokalki, mintz-eremu batean helburu bat lortzeko
(gametoen arteko fusioa, esaterako); hala ere, aldaketa horiek
oso kaltegarriak izan daitezke: geruza bikoitza biskosoegi
bihurtuz gero, mintzaren funtzio asko eteten dira, eta zelula hil
daiteke.
Funtsean, jariakortasuna bi faktoreren menpean dago:
tenperatura eta lipido-geruza bikoitzaren osaketa. Tenperatura
altuak mintza fluidoagoa izatea eragiten du; baxuak, ordea,
biskosoago bihurtzen du. Tenperatura asko jaisten bada lipidogeruza bikoitza egoera kristalino edo zurrun batera igarotzen
da; tenperaturari horri trantsizio-tenperatura deritzo. Bestalde,
fosfolipidoen bi ezaugarri molekularrek baldintzatzen dute
jariakortasuna: gantz-azidoen luzera eta lotura bikoitzen
kopurua. Kateak luzeak direnean eta lotura bikoitzik gabeak,
gantz-azidoen arteko loturak estuagoak izango dira, eta
paketatzea ere estuagoa izango da; horrek lipidoen
mugimendua eragozten du (6-7 irudia). Kolesterolak ere eragin
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handia dauka: eraztun zurrunak geruza bikoitzaren
jariakortasuna murrizten du, baina, aldi berean, fase-transizioa
inhibitzen du mintz-lipidoen paketatze estua eragozten
duelako (hortaz, kristalizazioa zailagoa izango da).
Lipido-geruza bikoitza asimetrikoa da

6-8 irudia. Eritrozitoaren mintz plasmatikoaren
asimetria.

Lipido-geruza bikoitzaren orri bakoitzean lipidoen
konposizioa espezifikoa da, hau da, geruza bikoitza
asimetrikoa da. Desberdintasun hori bereziki nabaria da
globulu gorrien mintz plasmatikoan (6-8 irudian). Hasteko,
kanpoko orrian badaude fosfatidilkolina eta esfingomielina
fosfolipidoak; barnekoan, ordea, fosfatidiletanolalmina eta
fosfatidilserina (kolesterolaren kokapena, berriz, nahiko
homogeneoa da). Gainera, geruza bikoitzaren bi aldeetan karga
elektrikoaren desberdintasuna sortzen da fosfatidilserinaren
karga negatiboa izateagatik. Bestalde, glikolipidoak mintzaren
alde ez-zitosolikoan soilik agertzen dira. Geruza bikoitzaren
asimetria ikuspuntu funtzionaletik oso garrantzitsua da.
Zenbait entzimak, esate baterako, karga negatiboa izaten duten
fosfolipidoak behar dituzte beren zeregina betetzeko.
Asimetriaren jatorria geruza bikoitzaren biogenesian dago.
Fosfolipido nagusiak (esfingomielina izan ezik) erretikulu
endoplasmatikoan sintetizatzen dira, orri zitosolikoan.
Ondoren, orri horretatik bestera pasatzen dira mekanismo
espezifikoen bidez. Geruza bikoitzaren asimetria, beraz,
hasieratik ezartzen da. Bestalde, zenbait lipido, hala nola
esfingomielina eta glikolipidoak, Golgi aparatuan sintetizatzen
dira, zehazki mintzaren barneko orrian. Glikolipidoak han
bertan geratzen dira, hau da, mintzaren alde ez-zitosolikoan:
haien azukre-osagaiak (oso hidrofiloa denez) glikolipidoen
monogeruza batetik besterako mugimendua eragozten du.
Lipido-baltsak: geruza bikoitzaren mikroeremuak, non
glikolipidoak eta kolesterola metatzen diren

6-9 irudia. Lipido-baltsa: lipido bigeruzaren
mikroeremuak.

Lipido-geruza bikoitzan lipido bakoitzaren kokapena
espezifikoa bada ere (monogeruza batean edo bestean),
monogeruzaren barruan lipidoen barreiatzea nahikoa
homogeneoa da: lipido molekulak etengabe mugitzen ari
direnez, uniformeki sakabanatzen dira. Hala ere, badago
salbuespen bat: lipido-baltsak (―lipid rafts‖). Lipido-baltsak
mintzaren mikroeremuak dira, non lipido espezifikoak
metatzen diren, batez ere hidrokarburozko kate luze eta
asetuak dituzten lipidoak (glikolipidoak, esate baterako) eta
kolesterola (6-9 irudia). Lipido-baltsa batean dauden gantzazidoak oso estuki paketatzen dira; gainera, bi geruzetan
dauden hidrokarburozko kateen artean elkarrekintzak ezartzen
dira, eta, ondorioz, lipido-geruza bikoitzaren itsasoan
―uharteak‖ sortzen dira.
Bestalde, lipido-baltsetan lipido-geruza bikoitza lodieraz
handiagoa da alboko eremuekin konparatuz gero. Ezaugarri
horri esker, proteina espezifikoak harrapatuta geratzen dira;
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hori dela eta, proposatu da mikroeremu horiek mintzproteinak sailkatzeko mekanismoak izan litezkeela.
MINTZ-PROTEINAK
Lipidoak, batez ere, mintzaren elementu estruktural moduan
ikusten dira; proteinak, berriz, mintzaren elementu
funtzionaltzat jotzen dira. Mintz-proteinek funtzio anitz
betetzen dituzte: erreakzio kimikoak katalizatzen dituzte,
molekula espezifikoen sintesian inplikatuta daude, molekulen
garraioaz arduratzen dira, bitartekariak dira bi mintz zelular
lotzeko, seinaleak transmititzeko balio dute edota argi-energia
harrapatzeko. Mintz-proteinak beraz, mota askotakoak izan
daitezke, eta mintz zelular bakoitzak bere proteina
espezifikoak izaten ditu (Golgi aparatua, lisosoma edo mintz
plasmatikoarenak desberdinak dira). Aniztasun funtzional
horrengatik, mintz-proteinak sailkatzeko erabiltzen den
irizpidea lipido-geruza bikoitzarekiko elkarrekintza da; gainera,
kokapena eta funtzioa guztiz erlazionatuta daude.
6-10 irudia. Mintzean zeharreko proteina
(iturria: Wikipedia).

Azpimarratu behar dugu, funtzioari dagokionez, mintzproteinek dituzten azukre-taldeak oso garrantzitsuak direla.
Izan ere, mintz-proteina asko glikoproteinak dira, baina,
glikolipidoen kasuan bezala, azukre taldeak alde ezzitosolikoan soilik agertzen dira.
Mintzean zeharreko proteinez gain, mintz-proteina
batzuk alde zitosolikoan daude kokatuta, eta beste
batzuk, ordea, alde ez-zitosolikoan
Mintz-proteina asko, agian garrantzitsuenak, geruza bikoitz
osoa zeharkatzen dute: mintzean zeharreko proteinak dira (610 irudia). Mintzean zeharreko proteinak, lipidoak bezala,
molekula anfipatikoak dira. Eremu hidrofoboak lipido-geruza
bikoitzean sartuta daude eta eremu hidrofiloak, berriz, uraren
kontaktuan daude mintzaren bi aldeetan.

6-11 irudia. Mintz-proteinen eta lipido-geruza bikoitzaren arteko elkarrekintza.
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Beste mintz-proteina batzuk bakarrik mintzaren alde batean
edo bestean agertzen dira. Alde zitosolikoan kokatuta
daudenak lipido molekula bati lotuta egon daitezke, gantzazido bati esaterako. Alde ez-zitosolikoan agertzen diren
proteinak (mintz plasmatikoaren kasuan, kanpoko aldean
ainguratuta daudenak) inositol fosfolipidoei lotzen zaizkie
oligosakarido espezifiko baten bidez (6-11 irudia).
Proteina horiek guztiak mintz-proteina integralak dira:
lipidoekiko lotura kobalentea da, eta asko kostatzen da geruza
bikoitzetik banatzea. Beste mintz-proteinak lotura ahulagoen
bidez elkartzen dira geruza bikoitzarekin. Horiek mintzproteina periferikoak ditugu: geruza bikoitzetik erraz askatzen
dira. Proteina periferikoak gehienetan proteina integralei lotuta
daude, eta geruza batean edo bestean agertzen dira, inoiz ez
bietan aldi berean (6-11 irudia).
Lipido-geruza bikoitzean sartuta dauden proteinak
orientazio espezifiko bat daukate

A)

Mintz zeharreko-proteinek hiru eremu molekular azaltzen
dituzte: alde zitosolikoa, erdiko aldea, geruza bikoitzean sartuta
dagoena, eta alde ez-zitosolikoa (6-10 irudia). Hiru eremuak
desberdinak direnez (aminoazidoen kopurua eta sekuentzia
desberdinak dira), proteina horiek beti asimetrikoak dira, eta
norabide edo orientazio espezifiko bat azaltzen dute.
Proteinaren zenbait ezaugarri molekular alde ezzitosolikoan baino ez dira agertzen, eta horrek areagotu egiten
du proteinaren asimetria. Proteinaren glikozilazioa bakarrik
alde ez-zitosolikoan gertatzen da: azukreak beti alde ezzitosolikoan gehitzen dira, eta, hidrofiloak direnez, ezin dute
zeharkatu lipido-geruza bikoitzaren ingurune hidrofoboa. Era
berean, disulfuro-loturak (proteinen zisteinen arteko loturak,
oso garrantzitsuak proteinaren egonkortasunari begira), ez dira
eraikitzen zitosolean baldintza erreduzitzaileengatik.

B)
6-12 irudia. A) Mintzean zeharreko proteinen
isolaketa detergenteen bidez (iturria: NCBI). B)
Liposomak erabiltzen dira mintz-proteinen
jarduera aztertzeko (iturria: Wellcome Images).

Detergenteak erabiltzen
proteinak isolatzeko

dira

mintzean

zeharreko

Mintzean zeharreko proteinak oso ugariak badira ere, oso zaila
da geruza bikoitzetik ateratzea. Hori lortzeko, detergenteak
erabiltzen dira. Detergenteak molekula anfipatikoak dira, eta
mizelak sortzeko joera daukate. Mintzak detergenteen bidez
tratatuz gero, molekula horien alde hidrofoboak mintzproteinaren alde hidrofoboekin elkartzen dira; horren
ondorioz, detergente-proteina konplexuak sortzen dira, eta
horrela errazago isola daitezke (6-12 irudia). Detergenteak oso
erabilgarriak izan arren, proteinaren desnaturalizazioa eragin
dezakete, eta, azken finean, proteinaren inaktibazioa. Hori
saihesteko, detergente ahulak erabili behar dira; proteinen
isolatzea zailagoa da, baina, lortzen bada, gero mintz-proteinen
sistema artifizialak eraiki daitezke proteina horien jarduera
ikertzeko: sistema horiek, azken finean, mintz-proteina jakin
bat izaten duten liposomak dira.
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Bestalde, mikroskopia ere erabil daiteke mintz-proteinak
ikertzeko: kriohaustura teknikaren bidez lipido-geruza
bikoitzaren bi orriak banatzen dira, eta horrela mintzean
zeharreko proteinen kokapena agerian geratzen da (6-13
irudia).

A)

B)

6-13 irudia. Mintz-proteinen azterketa kriohausturaren bidez (iturria: A) ImageBank/Gordon Beakes,
B) Wikipedia.
Mintz-proteinak lipidozko itsaso batean mugitzen dira

6-14 irudia. Mintz-proteinen difusioaren
froga esperimentala (iturria: NCBI).

Mintz-proteinak, lipidoak bezala, mintzaren planoan mugi
daitezke. Proteinen aldameneko difusioa esperimentalki
frogatu da. Esperimentu horietan sagu-zelulak eta giza zelulak
fusionatzen dira, eta, ondorioz, zelula hibrido bat sortzen da
(6-14 irudia). Fusioa gertatu baino lehen, mintz-zelula mota
bakoitzeko mintz-proteinak markatzaile batez tindatzen dira.
Hasieran bi proteina-multzoak banatuta daude, baina, minutu
batzuk pasatu ondoren, bi markatzaileak nahastuta daude;
horrek adierazten du mintz-proteinak mugitu egin direla.
Mintz-proteina espezifikoen difusio-tasa kalkulatu ondoren
atera da mintz zelularren biskositatea oro har olibaolioarenaren antzekoa dela.
Hainbat mekanismo daude mintz-proteinen difusioa
murrizteko
Mintz-proteinen difusioa murriztuta egon daiteke. Zenbait
zelula motatan mintz-plasmatikoan bi eremu isolaturik daude:
eremu bakoitzean dauden proteinak espezifikoak dira, eta ez
dira nahasten. Hesteko epitelio-zeluletan mintz plasmatikoan
bi eremu bereizten dira: goialdeko eremua eta beste eremua,
eta eremu bakoitzean dauden proteinak ez dira nahasten.
Egoera hori funtsezkoa da zelulen funtziorako, kasu horretan,
xurgapena modu egokian gauzatzeko.
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Oro har, edozein zelulatan hainbat estrategia erabiltzen dira
mintz-proteinen difusioa murrizteko. Difusio-tasa eragiten
duen faktore bat proteinaren tamaina da: konplexu edo
agregatu handiak eraikitzen badira, difusioa zailagoa izango da.
Beste aukera da mintz-proteinak harrapatzea edo ainguratzea
euskarri moduan jokatzen duen elementu estruktural batean.
Ainguratzea eragiten duten elementu horiek barnekoak badira,
gehienetan zitoeskeletoa izango da; kanpokoak baldin badira,
berriz, zelulaz kanpoko matrizearen osagaiak izan daitezke.
Era berean, zelula baten mintz-proteinak beste zelula baten
azaleko proteinekin elkar daitezke. Nolanahi dela ere, elkarte
makromolekularrak eraikitzen dira, oso handiak, eta, ondorioz,
mugiezinak (6-15 irudia).
Mintz-azukreak oso ugariak dira animalia-zelularen
mintz plasmatikoan

A)
B)
6-15 irudia. A) Epitelio-zelulak: bi eremu
isolaturik mintz plasmatikoan. B) Mintzproteinen difusioa murrizteko mekanismoak
(iturria: NCBI).

Lipidoak eta proteinak mintz zelularren oinarrizko osagaiak
izaten dira, baina karbohidratoak ere edozein mintzetan
agertzen dira. Aurrean ikusi dugun moduan, mintz-lipido eta
proteina askok azukre taldeak izaten dituzte lotuak. Azukre
taldeak beti mintzaren azalean agertzen dira (inoiz ez geruza
bikoitzaren ingurune hidrofoboan sartuta, molekula polarrak
baitira), eta beti mintzaren alde ez-zitosolikoan, hau da,
organuluen barrurantz begira edo mintz plasmatikoaren alde
estrazelularrean. Izatez, azukre-edukia bereziki handia da
mintz plasmatikoan. Egoera horren ondorioz, animalia-zelulen
gainazala karbohidratozko geruza batez estalita dago; geruza
horri glikokaliza deritzo.

6-16 irudia. Glikokaliza.
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Glikokalizaren
osagaiak
mintz
plasmatikoaren
glikolipidoak, glikoproteinak eta proteoglikanoak dira.
Proteoglikanoetan karbohidratozko edukia oso handia izan
daiteke (proteinari lotuta hainbat polisakarido egon daitezke),
eta, zelularen azalean agertzen badira ere, funtsean zelulaz
kanpoko matrizearen oinarrizko osagaiak dira. Glikokalizak
babesa ematen dio mintz plasmatikoari: digestio-hodia
estaltzen duten zeluletan, esate baterako, glikokaliza oso
garatuta dago; horrela, inguruneko baldintza gogorretatik (pH
azidotik eta jarduera entzimatikotik) babestuta daude. Funtzio
mekaniko horretaz gain, glikokalizeko azukreek zelulen arteko
atxikidura eta ezagutze-prozesuetan parte hartzen dute:
elkarrekintza horietan lektinak izeneko mintz-proteinek
azukre taldeak ezagutzen dituzte. Linfozitoen arteko
elkarrekintzak edo obozitoaren eta espermatozoidearen arteko
ezagutzea (6-17 irudia) horrelako elkarrekintza molekularretan
oinarritzen dira. Funtzio hori ulertzeko, kontuan hartu behar
dugu azukre taldeen aniztasuna ikaragarria dela; hori dela eta,
molekula horiek oso egokiak dira seinale edo hartzaile moduan
jokatzeko.

6-17 irudia. Obozitoaren eta espermatozoidearen arteko lotura: mintz-karbohidratoak
nahitaezkoak dira (iturria: Wellcome Images).
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK



Zein da mintz zelularren oinarrizko antolaketa?



Zein dira lipido-geruza bikoitzaren ezaugarriak?



Zer lipido mota daude animalia-zelulen mintzetan?



Zein da fosfolipidoen antolaketa molekularra eta funtzioa?



Zer eragin du kolesterolak lipido-geruza bikoitzaren jariakortasunean?



Nola eragiten du tenperaturak geruza bikoitzaren jariakortasunean?



Zer dira lipidozko baltsak?



Nolakoa da mintz-proteinen eta lipido-geruza bikoitzaren arteko elkarrekintza?



Zein da mintz-proteina integralen eta periferikoen arteko desberdintasuna?



Zein proteina integral mota daude mintz zelularretan?



Zein faktorek eragiten dute mintzaren asimetria?



Zein monogeruzatan agertzen dira glikolipido eta glikoproteinak?



Nola isola daitezke mintzean zeharreko proteinak?



Zer dira liposomak eta zertarako erabiltzen dira?



Zer mekanismo daude mintz-proteinen difusioa murrizteko?



Zerez osatuta dago glikokaliza?



Zein dira mintz-karbohidratoen funtzioak?
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7
MINTZEAN ZEHARREKO
GARRAIOA

Garraio-proteinak zelula
guztietako ezinbesteko
osagaiak dira: solutuak
mintzean zehar
garraiatzeko erabiltzen dira
(iturria: Eurekalert).
Zelulak egitura itxiak dira. Organulu zitoplasmatikoak ere bai.
Baina isolamendua ez da osoa: gaien trukeak etengabe
gertatzen dira zitoplasmaren eta zelulaz kanpoko ingurunearen
artean edota zitosolaren eta organuluen artean, eta,
horretarako, garraio-mekanismoak asmatu dira. Baina, zein da
truke horien helburua? Segur aski, ikuspuntu ebolutibotik,
oinarrizko helburua kanpoko elikagaiak lortzea izan da.
Denborarekin, berriz, zelulak ikasi egin du gai espezifikoen
garraioa erabiltzen, hainbat helburu lortzeko. Ioien garraioa,
esate baterako, ezinbestekoa da ATParen sintesirako edo
zelulen arteko komunikaziorako, besteak beste. Gainera, oso
prozesu fisiologiko garrantzitsuak, hestean gertatzen den
elikagaien xurgapena, giltzurrunean gertatzen den gernuaren
eraketa edo nerbio-kinadaren transmisioa, azken finean,
garraio-prozesuetan oinarritzen dira.
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Lipido-geruza
askorentzat

bikoitza

iragazgaitza

da

solutu

Oro har, lipido-geruza bikoitza, haren barne hidrofoboagatik,
nahiko iragazgaitza da: solutu askok, berez, ezin dute
zeharkatu geruza bikoitza, edo asko kostatzen zaie (denbora
luzea). Hori esperimentalki frogatu da lipido-geruza bikoitza
sintetikoak erabiliz. Emaitzak honako hauek izan dira: A)
Molekula hidrofoboak eta txikiak erraz pasatzen dira (O2,
CO2, bentzenoa) B) Molekula polar txikiek ere arazorik gabe
zeharkatzen dute geruza bikoitza (H2O, urea). C) Molekula
polar handiagoek (glukosa) denbora luzea behar dute geruza
bikoitza zeharkatzeko D) Azkenik, karga duten molekulek ezin
dute lipido-geruza bikoitza zeharkatu.

7-1 irudia. Lipido-geruza bikoitzaren
iragazkortasuna.

Esperimentu horietatik ondorioztatzen da solutuen
difusioa
baldintzatzen
duten
faktoreak
tamaina,
disolbagarritasuna eta karga elektrikoa direla: molekula txikiek
eta lipodisolbagarriek azkarrago zeharkatuko dute mintza;
handiak eta polarrak edo kargatuak, ordea, ez dira pasatzen,
edo asko kostatzen zaie. Difusioa beti kontzentraziogradientearen alde gertatuko da, noski; hau da, solutukontzentrazio altua duen aldetik kontzentrazio baxuagoa duen
alderantz. Zelulak, beraz, garraio-mekanismoak asmatu ditu,
behar dituen solutuak garraiatzeko edota garraio-tasa
handiagoa lortzeko: garraio-mekanismo horien eragileak
garraio-proteinak dira.
Proteinak beharrezkoak dira solutuak mintzean zehar
garraiatzeko

7-2 irudia. Garraio pasiboa (solutuaren
gradientearen alde) eta aktiboa (gradientearen
aurka).

7-3 irudia. Bi garraio-proteina motak:
proteina garraiatzaileak eta kanalak.

Garraio-proteinak mintz zelular guztietan agertzen dira.
Proteina horiei esker, solutua mintzean zehar mugitzen da
geruza bikoitzaren barnealde hidrofoboa ukitu gabe. Proteinen
bidezko garraioa solutuen kontzentrazioaren aldekoa edo
solutuen kontzentrazioaren aurkakoa izan daiteke. Lehenengo
kasuan garraio pasiboa edo difusio erraztua deritzo;
bigarren kasuan, energia-iturri baten beharra dago solutuak
gradientearen aurka mugiarazteko: garraio aktiboa da (7-2
irudia). Solutuak mintzean zehar laguntzarik gabe (proteinarik
gabe) higitzea difusio sinplea da. Azpimarratu behar dugu
molekula bera, glukosa esate baterako, zelularen egoeraren
arabera, garraio pasiboz ala aktiboz garraiatua izan daitekeela;
dena den, kasu bakoitzean, garraio-proteina desberdinak
erabiltzen dira.
Garraioaz arduratzen diren proteina guztiak mintzean
zeharreko proteinak dira, oso proteina handiak (behin baino
gehiagotan zeharkatzen dute mintza) eta oso espezifikoak:
gehienetan, bakoitza molekula mota bat garraiatzeaz
arduratzen da. Garraio-proteinak bi motatakoak dira: proteina
garraiatzaileak eta kanalak. Proteina garraiatzaileek garraio
pasiboa eta aktiboa egin ditzakete; kanalek, ordea, garraio
pasiboa bakarrik (7-3 irudia).
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Makromolekulak garraiatzeko, beste mekanismo batzuk
erabiltzen dira

7-4 irudia. Animalia-zelulak: gaiak trukatzeko
bi mekanismo nagusiak. A) Garraio-proteinen
edo translokadoreen bidez. B) Besikulen bidez.

Makromolekulak garraiatzeko, bi mekanismo nagusi daude
animalia-zeluletan: besikulen bidezkoa edo translokadoreen
bidezkoa. Besikulen bidezko garraioan, makromolekula
besikula batean harrapatzen da, eta besikula mugitzen da
konpartimendu batetik bestera; horrela, makromolekulak
geruza bikoitza zeharkatu gabe garraiatzen dira. Mintz
plasmatikoan gertatzen denean, truke horri endozitosi
(zelularen barrurantz) edo exozitosi (zelularen kanporantz)
deritzo.
Bestalde,
zenbait
organulutan
(erretikulu
endoplasmatikoan, mitokondrioan, peroxisometan), eta mintz
plasmatikoan ere bai, makromolekulen trukeak mintzean
txertatuta dauden konplexu proteikoen bidez gerta daitezke;
horiek translokadoreak dira. Kasu horretan, makromolekula
translokadoreak uzten duen kanal batean zehar igarotzen da.
Translokadoreak eta solutu txikiak garraiatzen dituzten
garraio-proteinak desberdinak dira; hala ere, trukatzen ari den
gaiak, bi kasuetan, lipido-geruza bikoitza zeharkatzen du (7-4
irudia).
PROTEINA GARRAIATZAILEAK
Proteina garraiatzaileek solutu espezifikoak eramaten dituzte
mintzaren alde batetik bestera. Proteina garraiatzaile eta
solutuaren
arteko
elkarrekintza
entzima-substratu
elkarrekintzaren antzekoa da: solutuarekin lotzeko gune
espezifiko bat (edo batzuk) dago garraiatzailean. Garraioprozesuan solutua ez da aldatzen, baina proteina garraiatzailea
bai: molekularen konformazioan aldaketa bat gertatzen da, eta,
hala, solutua mintzaren beste aldean askatzen da; gero, aurreko
konformazioa berreskuratzen du garraio-proteinak.

7-5 irudia. Proteina garraiatzaileak. Uniporte,
sinporte eta antiporte mekanismoak.

Batzuetan, solutu bakar bat garraiatzen da; baina, bestetan,
aldi berean bi solutu garraia daitezke. Lehenengo kasuan
esaten da “uniporte” mekanismoa dela; bigarren kasuan, bi
aukera daude: “sinporte” eta “antiporte” mekanismoak, bi
solutuak norabide berean edo kontrako norabidean mugitzen
direnean, hurrenez hurren (7-5 irudia).
Proteina garraiatzaileek solutuen difusio azkarra eragiten
dute
Difusio erraztuaren kasuan, garraioaren norabidea (kanporantz
ala
barrurantz)
solutuaren
kontzentrazio-gradienteak
zuzentzen du, difusio sinplean gertatzen den bezala (7-6
irudia). Izan ere, solutuaren gradientea aldatzen bada,
garraioaren norabidea ere aldatu egingo da. Orduan, zein da
mekanismo horren abantaila?. Solutuaren garraio-tasa askoz
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altuagoa izatea garraiatzaileari esker. Dena dela, solutua
lotzeko gune guztiak okupatuta daudenean, garraio-tasa
maximora heltzen da: kontzentrazio horretan, proteina
garraiatzaileak aserik daude, eta solutu gehiago gehitzen dugun
arren, garraio-tasa ez da igoko.

7-6 irudia. Proteina garraiatzaileen bidezko
garraio pasiboa.

Animalia-zeluletan, difusio erraztuaren bidez barneratzen
da glukosa. Glukosa oinarrizko erregaia da gure zelulentzat, eta
normalean, kontzentrazio altuan egoten da zelulaz kanpoko
gunean (elikagaietatik sortua); horregatik sar daiteke difusio
erraztuaren bidez. Glukosaren proteina garraiatzaileak (familia
bat da) oso molekula handiak dira: 12 alfa-helize dituzte lipidogeruza bikoitzean sartuta.
Bestalde, glukosaren garraiatzaileen erregulazioa oso ondo
ezagutzen dugu: ingurunean azukre gutxi badago, proteina
garraiatzaileak zelularen barruan metatzen dira, besikuletan;
baina glukosak gora eginez gero, garraio-proteinak mintz
plasmatikora bidaltzen dira glukosa barneratzeko. Seinale bat
jasotzen duenean jabetzen da zelula gorakada horretaz; seinale
hori intsulina da, odoleko glukosa-maila jaisteko eragiten duen
hormona.
Proteina garraiatzaileek energia-iturri bat behar dute
garraio aktiboa egiteko

7-7 irudia. Proteina garraiatzaileen bidezko
garraio aktiboa eta erabiltzen den energiaren
iturria.

7-1 Taula
Ioia

Garraio aktiboa solutuen gradientearen kontra gertatzen da;
hori dela eta, energia-iturri bat behar da derrigor (7-6 irudia).
Garraiatzaile batzuk ATPasak dira, eta ATParen hidrolisitik
ateratzen dute energia zuzenean. Beste kasu batzuetan,
solutuaren garraio aktiboa beste solutu baten garraio pasiboari
esker gertatzen da; horregatik, garraio akoplatu edo kogarraio
deritzo. Animalia-zeluletan, bai ATPasak bai kogarraioa
erabiltzen dira. Solutu bera ATPasa baten bidez edo garraio
akoplatuaren bidez garraia daiteke, baina, kasu bakoitzean, bi
proteina horiek desberdinak izango dira. Hirugarren energiaiturria argia izan daiteke, batez ere prokariotoetan: garraiatzaile
horiek argiaren fotoiak harrapatzeko gai dira, eta energia hori
erabiltzen dute solutua mugiarazteko.

Zitosolean

Kanpoan

(mM)

(mM)

Na+

5-15

145

K+

140

5

Ca2+

10-4

1-2

ATPasak diren proteina garraiatzaileen artean, funtsean, bi
talde nagusi bereiziko ditugu: ioi-ponpak, ioien garraio
aktiboaz arduratzen direnak, eta ABC garraiatzaileak. Ioien
garraio aktiboa oso garrantzitsua da zelula guztietan, eta
prozesu zelular askotan inplikatuta dago, baina, jarraian
ikusiko dugun moduan, funtsezkoa da animalia-zeluletan:
beharrezkoa da animalia-zelularen oreka osmotikoa
mantentzeko.

H+

7x10-5

5x10-5

Ioi-ponpen jarduera nahitaezkoa da animalia-zelularen
bolumena kontrolatzeko/konstante mantentzeko

Cl-

5-15

110

Ioi-ponpek ioi ez-organikoak (hala nola Na+, K+, Cl-, Ca2+ edo
H+) garraiatzen dituzte gradientearen kontra. Proteina
garraiatzaile horiei esker, ioi espezifikoen kontzentrazioak,
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zelularen barruan eta zelulaz kanpoko gunean daudenak, oso
desberdinak izango dira (7-1 Taula); era berean, ponpen
eraginez ioien kontzentrazioen desberdintasunak (ioien
gradienteak) ezar daitezke konpartimentu zelularren artean.
Animalia-zeluletan, ioi-gradienteak beharrezkoak dira oreka
osmotikoa mantentzeko, eta, ondorioz, zelularen bolumena
kontrolatzeko. Izan ere, aldaketa osmotiko handiek zelularen
heriotza eragin dezakete. Hori esperimentalki frogatu da (7-8
irudia): ingurune hipertoniko batean jartzen direnean (solutuen
kontzentrazioa oso altua denean), ura zelulatik askatzen da, eta
globulu gorriak zimurtzen dira; ingurune hipotoniko batean
(solutu gutxi), berriz, ura zelularen barrura sartzen da, eta,
azkenik, zelulak eztanda egiten du (esperimentua osmosi
deritzon fenomenoan oinarritzen da: mintz batez banatuta
dauden bi disoluziotan solutuen kontzentrazioa desberdina
bada, ura mugituko da bi kontzentrazioak berdindu arte)
Egoera fisiologikoan, zelularen barnealdea hipertonikoa da,
kanpoaldearekin konparatuz gero; beraz, printzipioz ura
sartuko litzateke oreka osmotikoa berreskuratzeko. Animaliazelulek asmatu duten irtenbidea ioiak kanporatzea da; horrela,
solutuen kontzentrazioa zelularen inguruan zitosolekoa bezain
altua izango da. Horretarako, funtsean, Na+/K+ ponpa
erabiltzen dute.
Na+-K+ ponparen eraginez, Na+ ioien kontzentrazioa oso
altua izaten da animalia-zelularen kanpoaldean
7-8 irudia. Eritrozitoek presio
osmotikoaren arabera jasaten dituzten
aldaketak (iturria: Wikipedia)

Na+/K+ ponpak oso ugariak dira mintz plasmatikoan: Na+
ioiak etengabe kanporatzen dira. Zehazki, antiporte gisa
jokatzen du: Na+ kanporatzen denean (3 ioi), aldi berean, K+
barneratzen da (2 ioi) (7-9 irudia). Ponpaketa bakoitzean,
ziklikoki, proteinaren konformazioa aldatzen da, eta, ondorioz,
ioien garraioa gauzatzen da. Zikloaren gertaeren segida hau da:
1) Na+ ioiak lotzen dira ponparen alde zitosolikoan; ondorioz,
ATParen hidrolisia gertatzen da (fosfato taldea proteinari
lotuta geratzen da). 2) Gertatzen den konformazio-aldaketaren
ondorioz, Na+ ioiak askatzen dira kanpoan, eta K+ lotzeko
gunea agerian geratzen da. 3) Jarraian, fosfatoaren askapena
gertatzen da, eta K+-a lotzen zaio proteinari; horrek beste
konformazio-aldaketa eragiten du, K+-a askatzen da
zitosolean, eta zikloa amaitu egiten da. Ponpaketa bakoitzean
ATP molekula bat hidrolizatzen da.
Na+/K+ ponparen jarduerak bi ondorio ditu. Alde batetik,
Na eta K+ ioien kontzentrazioak oso desberdinak izango dira
zelularen zitosolean eta zelulaz kanpoko gunean: barruan, Na+aren kontzentrazioa oso txikia da; K+-arena, aldiz, oso handia;
kanpoan, kontrako egoera dago. Gainera, ponpaketa
bakoitzean karga positibo gehiago kanporatzen denez, ponpak
korronte elektriko bat eragiten du mintzean zehar (ponpa
elektrogenikoa dela esaten da): mintz plasmatikoaren alde
zitosolikoa negatiboa da, eta kanpoko aldea, positiboa.
+

7-9 irudia. Na/K+ ponpa.
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Animalia-zelula tipiko batek kontsumitzen duen energiaren
heren bat erabiltzen da Na+/K+ ponpa mantentzeko. Oraindik
gehiago nerbio-zeluletan: nerbio-zelulak etengabe ari dira K+-a
galtzen eta Na+-a eskuratzen nerbio-kinadaren transmisioaren
ondorioz; hori dela eta, nerbio-zelulek energia gehiago
gastatzen dute Na+/K+ ponpa sustatzeko (energiaren heren
bi).
+

2+

H ponpak eta Ca ponpak ezinbesteko funtzioak
betetzen dituzte animalia-zeluletan
Eboluzioan zehar, ioi-kontzentrazioaren desberdintasun
horiek erabiltzen ikasi du zelulak, hainbat funtzio betetzeko:
pHa kontrolatzeko, energia sortzeko, mitokondrioan gertatzen
den bezala, edo seinale moduan, prozesu zelular espezifikoak
martxan jartzeko, besteak beste.
+

H ponpak protoien garraio aktiboa eragiten du mintzean
zehar. Zenbait organulutan erabiltzen dira, pHa jaisteko:
+
lisosomen, endosomen eta jariatze-besikulen mintzean H
+
ponpak oso ugariak dira. Horrez gain, H ponpak bereziki
garrantzitsuak dira mitokondrioetan: ikusiko dugun moduan,
protoiak gradientearen kontra ponpatzen dira; gero, sortutako
protoi-gradientea erabiliko da ATP sintetizatzeko.
2+

2+

Bestalde, Ca
ponpak beharrezkoak dira Ca kontzentrazio zitosoliko txikia mantentzeko. Ca2+-ponpak
Ca2+-ioiak ezabatzen ditu zitosoletik, bai zelulaz kanpoko
gunera, bai erretikulu endoplasmatikoaren lumenera;
horregatik, Ca2+-ponpa bereziki ugaria da mintz plasmatikoan
eta erretikulu endoplasmatikoaren mintzean. Ponpaketa
bakoitzean 2 ioi garraiatzen dira, eta ATP molekula baten
hidrolisia gertatzen da. Ponpa horren jardueraren ondorioz,
Ca2+-ioi gutxi dago zitosolean (10-7 mM) (7-1. Taula). Egoera
horri esker, Ca2+-ak seinale intrazelular moduan joka dezake:
muskulu-zeluletan, esate baterako, Ca2+-aren gorakadak
uzkurketa eragiten du.
Solutu baten garraio aktiboa beste solutu baten
gradienteak zuzendu dezake

7-10 irudia. Glukosaren garraio aktiboa
Na+ gradienteak zuzentzen du.

Garraio akoplatuan, solutua gradientearen kontra mugitzen da,
beste solutu baten garraio pasiboari esker. Proteina
garraiatzaile berean akoplatuta daude bi garraio-prozesuak:
bata energetikoki desfaboragarria da, eta bestea, faboragarria.
Askotan, mintz plasmatikoaren garraio aktiboa Na+-aren
sarrerarekin batera gertatzen da. Na+-aren gradientean
metaturiko energia erabiltzen da, baina, gero, sartu diren Na+
ioiak berriro kanporatu behar dira, eta, horretarako, Na+ ioiak
ponpatzen dira ATP-gastuarekin; beraz, azken finean garraio
akoplatuan ere ATPa gastatzen da (garraio aktibo sekundario
ere baderitzo: ATPasek zuzentzen dutena, ordea, garraio
aktibo primarioa da).
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Garraio akoplatuan, antiporte zein sinporte mekanismoak
erabiltzen dira, kasuaren arabera. Ca2+ ioiak, esate baterako,
Na+ ioien sarrerarekin batera kanporatzen dira zitosoletik
(antiporte-garraioa). Bestalde, azukreak eta aminoazidoak
zelularen barrura aktiboki garraiatzeko, sinporte motako
garraiatzaileak erabiltzen dira: solutua sartzen da Na+-arekin
batera (7-10 irudia). Garraiatzaile horiek oso ugariak dira
hesteko eta giltzurruneko epitelio-zeluletan zenbait molekula
berreskuratzeko.
Garraio transzelularra: solutua zelularen alde batetik
sartzen da, eta beste aldetik irteten da
Zenbait zelulatan, zelula polarizatuetan alegia, mintz
plasmatikoan bi eremu egon daitezke, non proteina
garraiatzaile espezifikoak dauden; hori dela eta, garraioprozesu desberdinak gertatuko dira eremu bakoitzean. Izan
ere, zelula berean solutu bera garraia daiteke kanporantz eta
barrurantz, baina, noski, proteina garraiatzaile desberdinak
erabiliz: horrela mugitzen da glukosa hesteko epitelioan zehar.
Epitelio-zelula horietan, mintz plasmatikoan, bi eremu
bereizten dira. Glukosa alde batetik (alde apikaletik)
inportatzen da gradientearen kontra Na+-ak zuzendutako
sinporte baten bidez; glukosa, ordea, ez da geratzen zelularen
barruan, oinaldeko mintzean zehar difusio erraztuaren bidez
kanporatzen baita. Azken finean, solutua (glukosa) zelularen
alde batetik sartzen da eta gero bestetik irteten da; hori dela
eta, prozesu horri garraio transzelular deritzo. (7-11 irudia).
ABC garraiatzaileak: garraio aktiboa eragiten duten talde
heterogeneoa

7-11 irudia. Garraio transzelularra hesteko
epitelio-zeluletan zehar.

Ioi-ponpez gainera, ATPasa diren beste garraio-proteinak
ABC garraiatzaileak dira. Proteina garraiatzaile horietan, ATPa
lotzeko bi gune daude, eta ezaugarri horretatik dator izena:
ATP Binding Cassettes (ATPa lotzeko guneak). Garraiatzailefamilia oso handia da (azken ikerketen arabera, handiena) eta,
solutuaren arabera, oso heterogeneoa. Prokariotoetan
erabiltzen dira elikagaiak (azukreak eta aminoazidoak, besteak
beste) eta ioiak garraiatzeko; hala ere, badirudi solutu txiki
horietaz gain, ABC garraiatzaileek molekula handiak ere
(peptidoak, proteinak, polisakaridoak) garraia ditzaketela.
Animalia-zelulei dagokienez, badirudi batere izaera
lipidikoa ez duten molekulak garraiatzen dituztela. Alde
batetik, lipidoen translokazioa eragiten duten garraiatzaileak
(―flip flop‖ izeneko mugimendua baimentzen duten proteinak
edo flipasak) ABC familiakoak dira. Bestalde, ikuspuntu
medikotik, ABC garraiatzaileen jarduera kaltegarria izan
daiteke: minbiziaren tratamenduan erresistentziak sor
ditzakete. Tumore-zeluletan, garraiatzaile horiei esker, droga
antitumoralak kanporatzen dira; horrela, droga horien eragin
toxikoa sahiestu egiten da. Droga horietako batzuk, izaeraz,
lipidikoak dira.
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KANALAK
Kanalak, izenak adierazten duen bezala, mintzaren bi aldeetan
dauden bi soluzioak zuzenean konektatzeko pasabideak dira, .
Kanalek poro hidrofiloak sortzen dituzte lipido-geruza
bikoitzean zehar; hala ere, ez dira zulo hutsak.Izan ere, jarraian
ikusiko dugun bezala, batzuetan oso espezifikoak dira, eta
solutu konkretu bat bakarrik garraiatzen dute.

A)

Kanalen eta proteina garraiatzaileen ekintza-mekanismoak
desberdinak dira: proteina garraiatzailea solutuarekin elkartzen
da, eta mintzaren alde batetik bestera eramaten du, ―ferry‖ bat
izango balitz bezala. Kanalek ez daukate eremu espezifiko bat
solutuarekin elkartzeko; batez ere, solutuaren igarotzea
baimentzen dute, zubiak izango balira bezala. Kanalaren eta
solutuaren arteko loturarik ez dagoenez, kanalen bidezko
garraioa askoz azkarragoa da: garraio-tasa mila bider handiagoa
izan daiteke. Bestalde, kanalek garraio pasiboa bakarrik egiten
dute, beti solutuaren gradientearen alde.
Kanalen artean, bi mota nagusi ditugu, kanalaren
diametroaren arabera: poro zabala edo permisiboa duten
kanalak (porinak eta lotura komunikatzaileak), eta poro
estua uzten dutenak (ioi-kanalak eta ur-porinak). Porinak
ugariak
dira
prokariotoetan,
baina
eukariotoetan
mitokondrioan
bakarrik
identifikatu
dira;
lotura
komunikatzaileak, berriz, zelulen arteko atxikidura-egiturak
dira (7-12 irudia). Kanal horiek hurrengo kapituluetan ikusiko
ditugu; honetan, ioi-kanalak aztertzen dira.
Ioi-kanalak ioien mugimendua baimentzen duten ate
selektiboak dira

B)
7-12 irudia. Zelularen kanalak (iturria: A)
Wellcome Images, B) Wikimedia).

Ioi-kanalak ioi ez-organikoen garraioaz arduratzen dira, batez
ere Na+, K+, Ca2+ edo Cl- ioienaz. Zelula guztietan identifikatu
dira (orain arte, 100 ioi-kanal baino gehiago), baina bereziki
garrantzitsuak eta ugariak dira elektrikoki eszitatzen diren
zeluletan, neuronetan edo muskulu–zeluletan, alegia. Izan ere,
ioi-kanalak oinarrizko elementuak dira nerbio-seinalizazioan.
Mintz plasmatikoan zein organuluen mintzetan ere aurkitu
dira; erretikulu endoplasmatikoaren mintzetan, esate baterako,
Ca2+-kanalak oso garrantzitsuak dira.
Ioi-kanalen eraginkortasuna ikaragarria da: segundoko 100
bat milioi ioi igaro daitezke kanaletik poroa irekita dagoenean.
Garraio-tasa hori proteina garraiatzaileen tasarekin
konparatzen badugu, 10.000 aldiz altuagoa da. Dena den, ioiak
ez dira multzoka pasatzen, poro hidrofiloa oso estua da, eta
ioiak banan-banan mugitzen dira kanalean zehar. Horren
ondorioz, ioien kontzentrazioa oso altua bada, ioi-kanalak
asetzen dira, eta garraio-abiadura maximora heltzen da.
Bestalde, ioi-kanalak oso selektiboak dira, bai karga elektrikoari
dagokionez (karga positiboa duten ioiak bakarrik pasa
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daitezke, esate baterako), bai ioiaren tamainari dagokionez.
Zenbait kasutan, ioi jakin bat soilik pasa daiteke.
Ioi-kanalak seinale baten eraginez irekitzen dira
Ioi-kanalak ez daude etengabe irekita. Hori gertatuz gero,
desastre hutsa izango litzateke zelularentzat: mintz
plasmatikoaren Na+ edo Ca2+-kanalak irekita egongo balira
Na+ edo Ca2+ ioien sarrera gertatuko litzateke, eta ioien
kontzentrazio zitosolikoa aldatu; horren ondorioz, baita
zelularen oreka osmotikoa ere. Azken finean, zelula hil egingo
litzateke. Ioi-kanalak ulertzeko, beraz, ate moduan ikusi behar
ditugu: normalean itxita egoten dira, eta estimulu baten
eraginez bakarrik irekitzen dira. Kanala ireki ondoren, ioien
difusioa gertatzen da, baina berehala garraioa eteten da,
askotan seinalea desagertu baino lehen; hau da, badira
mekanismoak ioi-kanalak inaktibatzeko. Izan ere, ioi-kanalak
hiru egoeratan egon daitezke: itxita, irekita eta inaktibo.
7-13 irudia. Ioi-kanalak irekitzen dituzten
mekanismoak.

Seinale ugari daude, baina, funtsean, hiru motatakoak dira:
kimikoa, elektrikoa edo mekanikoa. Seinale kimikoa, kanpokoa
edo zitosolikoa ioi-kanalari lotzen zaio gune espezifiko batean.
Seinale elektrikoa mintzaren despolarizazioa gertatzen denean
sortzen da, hau da, mintzaren ezaugarri elektrikoak aldatzen
direnean (alde zitosolikoa negatiboa izatetik positiboa izatera
pasatzen da), eta oso garrantzitsua da mintz plasmatikoaren
kasuan (7-13 irudia). Seinale elektriko batez irekitzen diren ioikanalak potentzial-diferentziaren menpeko kanalak dira.
Azkenik, seinale mekanikoa batez ere zitoeskeletoak eragiten
du.
Ioi-kanalak
funtsezkoak
transmititzeko

7-14 irudia. Nerbio-kinadaren axoian
zeharreko transmisioa (iturria: NCBI).

dira

nerbio-kinada

Potentzial-diferentziaren menpeko ioi-kanalak, eta bereziki
Na+-kanalak nerbio-kinadaren sorreran zuzenean inplikaturik
daude; horiek oso ugariak dira neuronen mintz plasmatikoan.
Axonaren mintzean lokalki despolarizazioa gertatzen bada,
han dauden Na+ kanalak irekitzen dira. Na+-aren sarrerak, bere
aldetik, ondoan dagoen mintz-eremuaren despolarizazioa
eragiten du, eta beste Na+-kanalak irekiko dira. Aldi berean,
aurreko kanalak inaktibatzen dira. Prozesu hori axonaren
mintzean zehar errepikatzen da; hau da, mintzaren
despolarizazioa uhin bat bezala transmititzen da axonaren
luzeran zehar. Uhin-moduko mintzaren eszitazio elektriko
horri ekintza-potentziala deitzen diogu (edo nerbio-kinada) (714 irudia). Inaktibazioa funtsezkoa da; bestela, zelularen
espasmo elektrikoa gertatuko litzateke.
Na+-kanal horietaz gain, neurotransmisoreen menpeko
kanalak ere funtsezkoak dira nerbio-seinalearen transmisioan.
Kasu horretan, ioi-kanala irekitzen da neurotransmisorea
(zelulaz kanpoko seinale kimiko bat) lotu ondoren.
Azetilkolinaren hartzailea, esaterako, funtsezkoa da neuronek
uzkurketa muskularra kontrolatzeko (7-15 irudia). Ez da oso
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espezifikoa, eta hainbat katioiren difusioa baimentzen du (Na+,
Ca2+, K+). Azetilkolina neurotransmisorea gune sinaptikoan
askatzen da, eta, seinalea lotu ondoren, muskulu-zelularen
mintzean dauden hartzaileak (ioi-kanalak) ireki eta, mintzaren
despolimerizazioa gertatzen da. Horren ondorioz, Ca2+kanalak irekitzen dira, Ca2+-kontzentrazio zitosolikoa gora
joaten da, eta uzkurketa muskularra gertatzen da.
Akuaporinak ur molekulak garraiatzeaz arduratzen dira

7-15 irudia. Neurotransmisoreak: ioi-kanalak
irekitzen dituzten seinaleak.

Akuaporinak ur molekulen garraioaz arduratzen dira.
Lehenago ikusi dugun bezala, ura difusioz sar daiteke zeluletan
(edo irten), baina horretaz gain, ura, proteina espezifikoen
laguntzarekin, mintzean mugi daiteke (difusio erraztuaren
bidez). Akuaporinak zelula mota guztietan aurkitu dira,
prokariotoetan ere bai. Garraio-tasa ikaragarria lortzen dute:
akuaporina bakar batek 3.000 milioi ur molekula garraia
ditzake segundoko. Garraioa bi norabideetan egin daiteke,
zelularen egoera osmotikoaren arabera. Giza zeluletan hainbat
akuaporina deskribatu dira: badirudi espezifikoak direla organo
bakoitzean. Bestalde, prozesu fisiologiko garrantzituetan
inplikaturik daude: giltzurrunetan erabiltzen dira ura
berreskuratzeko, listu-guruinetan, ordea, ura esportatzeko eta,
horrela, listua ekoizteko.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK


Zein da lipido-geruza bikoitzaren iragazkortasuna?



Zer mekanismo erabiltzen dituzte zelulek molekulak kanporatzeko eta barneratzeko?



Zer mekanismo daude molekulak garraiatzeko konpartimentuen artean?



Zer mintz-proteina arduratzen dira solutu txikien garraioaz?



Zein dira proteina garraiatzaileen ezaugarriak?



Zein dira kanalen ezaugarriak?



Garraio pasiboan, zer indarrek eragiten du solutuen mugimendua?



Zein dira ioi-ponpen eta ioi-kanalen arteko desberdintasunak?



Nondik sortzen da garraio aktiboa egiteko energia?



Zertarako balio du Na+/K+ ponpak?



Zergatik da hain txikia Ca2+-aren kontzentrazio zitosolikoa?



Zein dira garraio akoplatuaren ezaugarriak?



Zer da solutu baten garraio transzelularra?



Zer garrantzi dute ABC garraiatzaileek biomedikuntzan?



Nola kontrolatzen da ioi-kanalen jarduera?



Zer garrantzi dute ioi-kanalek nerbio-sisteman?



Nola garraiatzen dira ur molekulak mintz zelularretan zehar?
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8
ERRETIKULU
ENDOPLASMATIKOA

Erretikulu endoplasmatikoa funtsezkoa
da animalia-zelula konpartimentutan
banatzeko. Labirinto moduan hedatzen
da zitoplasma osoan. Zelula horretan
sare fin moduan ikusten da,
fluoreszentziaz tindatuta (hodi-itxurako
elementu distiratsuenak mitokondrioak
dira) (iturria: Wellcome/Paul J.Smith
&Rachel Errington).
Erretikulu endoplasmatikoa (EE) zelula eukariotikoaren zentro
biosintetiko nagusi bat da. Zelularentzat oso garrantzitsuak
diren proteinak —hala nola, garraio-proteinak, seinalehartzaileak edo entzima lisosomikoak— EEan sintetizatzen
dira. Era berean, lipido-geruza bikoitzaren oinarrizko lipidoak
(fosfolipidoak, kolesterola) han ekoizten dira; hau da, zelularen
mintz berria EEan sortzen da. Zelularen osagai askok, beraz,
EEan dute jatorria. Horretaz gain, zelulatik kanporatuak
izango diren produktuen sintesia EEan hasten da: intsulina
(hormona bat) edo kolagenoa (zelulaz kanpoko matrizearen
osagai nagusia) organulu horretan ekoizten dira.
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Erretikulu endoplasmatikoa konpartimentu
mugatzen duen mintz-sare bat da

bakarra

Erretikulu endoplasmatikoa zitoplasmatik hedatzen den mintzsistema bat da. Mintz-sistema horretan barrunbe asko bereiz
daitezke; batzuk hodi-itxurako egiturak dira, tubuluak; beste
batzuk zaku lauak edo zisternak (8-2 irudia). Barrunbe horiek
guztiak komunikatuta daude; hori dela eta, EEaren mintzak
barrunbe bakar bat inguratzen du: EEaren lumena. Bestalde,
EEa osatzen duten elementuak egitura malguak dira: erraz
fusionatzen dira, eta barrunbeen arteko konexioak eraikitzen
eta desegiten dira.
Beste organulu zitoplasmatikoekin konparatuz, EEa
organulu handia da: zelularen mintz guztien erdiak EEarenak
izan daitezke, eta EEaren lumenak zelularen bolumenaren %
10 okupatzen du. Dena den, EEaren tamaina alda daiteke
zelula motaren eta zelularen jarduera biosintetikoaren arabera.
Oro har, proteinaren sintesi-tasa oso altua denean, EEa oso
garatuta dago. Kasu horretan, EEaren zisternak paraleloan eta
oso estuki paketatuta ageri dira, zitoplasma osotik hedatuta.
8-1 irudia. Erretikulu endoplasmatikoa
mikroskopio elektronikoan ikusita, nukleoaren
ondoan (iturria: Wellcome Images/University
of Edinburgh).

A)

EEaren kokapena zitoeskeletoak baldintzatzen du; horregatik,
mikrotubuluak desantolatzen badira, EEaren sarea ere
desagertuko da. Mikrotubuluak nukleotik zelularen
periferiarantz hedatzen dira, eta aldi berean EEaren
elementuak zitoplasman hedatzen dituzte. Hala ere, EEa
nukleoaren inguruan dago beti; izan ere, gune perinuklearra
(estaldura nuklearraren barrunbea) eta EEaren lumena
jarraituak dira (8-1 irudia).

B)

8-2 irudia. A) Erretikulu endoplasmatikoaren antolamendua eta bi eremuak:
pikortsua eta leuna (iturria: Wikimedia). B) EE pikortsua eta erribosomak (iturria:
ASCB/Palade GE)
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Erretikulu endoplasmatikoaren bi eremuak: pikortsua eta
leuna
Zelula guztietan EEaren eremu bat erribosomaz estalita dago;
beste eremua, ordea, biluzik agertzen da. Horrek bi EE mota
definitzen ditu: EE pikortsua, erribosomak atxikiak izaten
dituena, eta EE leuna, erribosomarik gabea (8-2 irudia).
Zelula askotan eremu pikortsua handiena da, baina, zenbait
zelula motatan edo baldintzatan, EE leunaren eremua asko
garatzen da. Morfologikoki desberdinak dira: eremu leunean
tubuluak daude gehienbat; pikortsua, ordea, zisternaz osatuta
dago. Ikuspuntu funtzionaletik ere desberdintasun nabariak
daude: zenbait prozesu eremu batean gertatzen dira, eta ez
bestean.

8-3 irudia. Mikrosomak.

EEaren bi eremuen osagai espezifikoak eta funtzioak
ikertzeko, mikrosomak oso erabilgarriak izan dira:
mikrosomak besikula txikiak dira, zeinak zelula apurtu eta,
zentrifugazioaren bidez, haren edukia homogeneizatu ondoren
lortzen baitira (8-3 irudia). Besikula batzuek erribosomak
itsatsiak dituzte (EE pikortsutik datozenak); besteak, biluzik
direnak, EE leunetik sortu dira, baina, multzo horretan
nahasita, beste organuluen besikulak ere egon daitezke: Golgi
aparatuarenak, eta abar.
Proteinak sintetizatzea da EEaren funtzio nagusia
Erribosomen presentziak adierazten duenez, EEa zuzenean
inplikatuta dago proteinen sintesian. EEaren jarduera
ulertzeko, gogoratu behar dugu proteinen sintesia eta itzulpena
ez direla, zehazki, gauza bera: itzulpena aminoazidoen
polimerizazioa besterik ez da. Proteina funtzionala sortzeko,
polipeptido berriak aldaketa nabariak jasaten ditu: tolestea,
glikosilazioa, proteolisi partziala, edo azpiunitateen elkartzea,
besteak beste.

8-4 irudia. Proteinen sintesia erretikulu
endoplasmatikoan.

Itzulpena beti zitosolean gertatzen bada ere, itzulpen osteko
prozesuak zelula eukariotoko bi gune nagusitan gertatzen dira:
zitosolean eta barneko mintz-sisteman. Aske dauden
erribosometan polimerizatzen diren proteinak zitosolean
sintetizatzen dira; EEari lotuta dauden erribosometan
polimerizatzen direnak, berriz, EE pikortsuan sartzen dira.
Kopuruaren aldetik, gutxi gorabehera, proteinen erdiak
sintetizatzen dira gune bakoitzean. Proteina motari
dagokionez, azpimarratu behar dugu zelularen mintz-proteina
gehienak soilik EEan ekoizten direla: mintz plasmatikoaren
hartzaileak eta garraio-proteinak (oso garrantzitsuak dira)
EEan sortzen dira.
Proteinen sintesi-prozesuan EEan hainbat erreakzio
gertatzen badira ere, EEa bereziki garrantzitsua da proteinaren
toleste egokia eragiteko eta proteinen kalitate-maila
egiaztatzeko. Gainera, proteinen glikosilazio-prozesuak ere
organulu horretan hasten dira. Baina, horretarako, aldez
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aurretik polipeptido berriak EEan sartu behar dira. Jarraian
ikusiko dugu nolakoa den mekanismoa.
EEan sartzen diren proteina guztiek seinale-sekuentzia
bat dute
EE pikortsuaren ezaugarririk nabariena erribosomen
presentzia bada ere, elkarte hori iragankorra da: itzulpena
gertatu bitartean bakarrik lotzen zaizkio erribosomak EEaren
mintzaren alde zitosolikoari. Erribosoma horiek eta zitosolean
aske daudenak, noski, berdin-berdinak dira. Orduan, nola
erabakitzen da zer proteina sartuko den EEan? EEra sartzen
diren proteina guztiek seinale bat izaten dute: seinalesekuentzia. Seinale-sekuentzia polipeptidoaren eremu txiki
bat da (6-15 aminoazido hidrofobiko). Sekuentzia hori,
proteina disolbagarrietan, amino-muturrean kokatuta dago;
mintzean zeharreko proteinetan, ordea, barruan egon daiteke
(8-5 irudia).

8-5 irudia. Polipeptidoaren seinalea.

Seinale-sekuentziaren bidez proteinak EEra bideratuak
izango dira; baina proteinek, molekula handiak direnez,
laguntza behar dute EEaren mintza zeharkatzeko. Prozesu
horri proteinen translokazio deritzogu. Proteinen
translokazioa EEan ez ezik, mitokokondrioan edo
peroxisometan ere gertatzen da, baina kasu bakoitzean
erabiltzen diren seinaleak eta translokazioaren eragileak
desberdinak dira. Era berean, proteinak nukleora inportatzea
translokazio-prozesu bat da; kasu horretan, poro nuklearren
bidez. Hala ere, EEaren kasuan, translokazioak garrantzi
berezia dauka: aurrerago ikusiko dugun bezala, translokazioa
mintzean zeharreko proteinak lipido-geruza bikoitzean
txertatzeko mekanismoa baita.
Bestalde, EEaren kasuan, translokazioa gertatzeko
polipeptidoak lineala izan behar du. Horregatik, gehienetan
kate polipeptidikoa sintetizatzen ari den bitartean gertatzen da
translokazioa, eta, askotan, itzulpena hasi bezain laster; hala,
proteina ez da askatzen zitosolean eta ezin da tolestu.
Seinale-sekuentziaren
bidez
mintzean ainguratzen da

erribosoma

EEaren

Itzulpena eta translokazioa aldi berean gertatzeko,
erribosomek EEaren mintzei itsatsita egon behar dute. Bi
egitura horiek lotuta mantentzen dituen elementua seinalesekuentzia da, hain zuzen ere; baina, lotura hori ezarri baino
lehen, zenbait gertaera zitosoliko izaten dira.
Seinale-sekuentzia erribosomaren azalean agertu bezain
laster, SRP partikulak (Signal Recognition Particle) ezagutzen
du, eta berarekin elkartzen da. SRP partikula egitura
zitosolikoa da, sei kate polipeptidikoz eta RNA molekula txiki
batez osatua. SRP partikulak, seinale-sekuentziari lotu
ondoren, konplexu bat sortzen du erribosomarekin, eta, aldi
berean, itzulpena geldiarazten du. Izan ere, itzulpena ez da
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berreskuratuko erribosoma EEan ondo ainguratuta egon arte.
Erribosoma ainguratzeko, beharrezkoa da EEaren mintzean
dagoen proteina bat: SRP-hartzailea (8-6 irudia). SRPhartzaileak erribosomaz eta SRP partikulaz osatutako
konplexua ezagutzen du, eta, horretaz gain, konplexua
bideratzen du translokazioaz arduratzen den egituraraino:
translokadore deritzo.
Translokazioa kanal urtsu batean zehar egiten da
Translokadorea EEaren mintzaren proteina-konplexu handi
bat da. Ioi-kanalean bezala, poro edo kanal urtsua izaten du
erdialdean, baina, kasu horretan, kanala askoz zabalagoa da.
Kanal horren barruan polipeptidoaren seinale-sekuentzia
ezagutzeko gune espezifikoa dago. Translokadoreak egitura
dinamikoak dira: poroa itxita ala irekita egon daiteke, eta
barruan seinale-sekuentzia bat baino gehiago egokitu ditzakete.
Gainera, berrantolatu egin daitezke polipeptidoaren askapena
ahalbidetzeko.

8-6 irudia. SRP partikula eta translokadorea.

Translokazioa hasi baino lehen, erribosoma gehi SRP
partikula, SRP-hartzailea eta translokadorea elkartzen dira,
konplexu handi bat osatzeko. Konplexu horren eraketa
seinalea izango da translokadorea irekitzeko. Ondorioz,
polipeptidoaren seinale-sekuentzia translokadorean sartzen da
(8-6 irudia). Une horretan SRP partikula eta SRP-hartzaileak
askatzen dira, itzulpena berreskuratzen da, eta translokazioa
abian jartzen da. Hortik aurrera, erribosomaren eta EEaren
arteko lotura mantentzen da sartzen ari den polipeptidoari
esker.

8-7 irudia. Proteina disolbagarri baten translokazioa.
8. ERRETIKULU ENDOPLASMATIKOA

80

Barneko mintz-sistema

Proteina disolbagarriek seinale-sekuentzia bakarra dute,
gehienetan amino-muturrean. Seinalea translokadorean
kokatuta dago transferentzia gertatzen den bitartean. Aminomuturra zitosolari begira geratzen da; hori dela eta,
translokazioa aurrera doan heinean, begizta handi bat sortzen
da polipeptidoan (8-7 irudia). Translokadorearen kanala handia
izan arren, ez dago solutuen trukerik zitosolaren eta EEaren
lumenaren artean: erribosomak tapoi moduan jokatzen du, eta
solutuen difusioa galarazten du.
Itzulpena amaitu ondoren, seinale-sekuentzia mozten da
peptidasa baten bidez, eta proteina EEaren lumenean askatzen
da. Seinale-sekuentzia translokadoretik askatzen da, eta
proteasek degradatu egingo dute berehala.
Mintzean zeharreko proteinak lipido-geruza bikoitzean
txertatzen dira translokazioarekin batera

A)

B)
8-8 irudia. Mintzean zeharreko proteinen
translokazioa.

Mintzean zeharreko proteinen kasuan, translokazio-prozesuak
berak proteinaren kokapena eta orientazioa baldintzatuko ditu.
Proteina disolbagarrien translokazioarekin alderatuz, prozesua
konpleaxuagoa da: seinale-sekuentzia bat baino gehiago
inplikaturik egon daitezke transferentzian, horietako batek
gutxienez polipeptidoaren barruan egon behar du kokatuta.
Azter dezagun lipido-geruza bikoitza behin bakarrik
zeharkatzen duten mintz-proteinen translokazioa. Askotan bi
seinale-sekuentzia erabiltzen dira. Lehenengo sekuentzia
amino-muturrean kokatuta dago, eta beharrezkoa da
translokazioa hasteko. Bigarren sekuentziaren eraginez,
translokazioa eteten da (stop sekuentzia); jarraian polipeptidoa
askatzen da translokadoretik, eta amino-muturreko sekuentzia
mozten da (8-8A irudia). Horrela, proteinaren topologia —hau
da, kokapen erlatiboa eta orientazioa— ezarrita geratzen da:
polipeptidoaren amino-muturra, EEaren lumenean; karboxilo
muturra, zitosolean; eta bigarren seinale-sekuentzia
proteinaren mintzean zeharreko eremu bihurtu da; azken hori
gehienetan alfa-helize moduan antolatzen da. Antzeko
prozesua gerta daiteke, baina badago seinale-sekuentzia
bakarra polipeptidoaren barruan. Kasu horretan, translokazioa
hasteko seinale-sekuentzia molekularen barruan dagoenez,
sekuentzia horren aurrean (edo atzean) dagoen zatia bakarrik
sartuko da EEan; bestea proteinaren eremu zitosolikoa izango
da.
Lipido-geruza bikoitza behin baino gehiagotan zeharkatzen
duten mintz-proteinen kasuan ondoz ondoko seinalesekuentziak daude, transferentzia hasteko eta gelditzeko. Bi
aldiz zeharkatzen duen proteina batean, esate baterako,
barruko seinale batek prozesua abian jartzen du, eta
polipeptidoaren lehenengo mintzean zeharreko eremua izango
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da. Gero, bigarren seinalea sartzen denean, translokazioa
eteten da; hori izango da mintza zeharkatzen duen bigarren
eremua (8-8B irudia). Kasu horretan, seinale-sekuentzia bat
baino gehiago egon daitezke translokadorearen barruan;
gainera, translokadorea behin baino gehiagotan ireki eta itxi
behar da.
Mintz plasmatikoaren zelulaz kanpoko aldean soilik
azaltzen diren proteinak EEan ainguratzen dira lipidogeruza bikoitzean

8-9 irudia. GPI loturaren bidez mintzean
ainguratzen diren proteina ez-zitosolikoak.

Mintz-proteina integral guztiak ez dira mintzean zeharreko
proteinak; batzuk bakarrik alde batean edo bestean agertzen
dira. Horietariko batzuk, GPI loturaren bidez mintzean
ainguratuta daudenak, lipido-geruza bikoitzaren alde ezzitosolikoan agertzen dira (8-9 irudia). Proteina horiek bereziki
ugariak dira mintz plasmatikoan. Beti azaltzen dira mintzaren
alde ez-zitosolikoan eta hainbat funtzio ahalbidetzen dituzte:
talde horretan badaude proteasak, atxikidura ahalbidetzen
duten proteinak, hartzaileak edo mintzen arteko fusioaren
eragileak. Obozitoaren eta espermatozoidearen arteko fusioan,
esate baterako, badirudi GPI loturaren bidez ainguratutako
proteinek parte hartzen dutela.
Mintzean zeharreko proteinekin gertatzen den bezala,
proteina horiek translokazioarekin batera ainguratzen dira
lipido-geruza bikoitzean. Translokazioa amaitu ondoren, baina
proteinaren seinale-sekuentzia oraindik translokadorean
sartuta dagoela, entzima batek seinalea mozten du, eta aldi
berean transferitzen dio polipeptido berria EEaren mintzean
dagoen GPI talde bati. Horrela, mintz-proteina bihurtzen da.
Polipeptidoa tolesteko, EEaren txaperonak erabiltzen
dira
EEan sartzen diren polipeptidoak eraldatu egingo dira
proteina egokiak lortzeko. Eraldaketa modu ordenatuan
gertatzen da: kontuan hartu behar da 500 aminoazidoko
proteina baten itzulpenak 2 minutu behar dituela; beraz,
translokazioa gertatzen ari den heinean, aldaketa sekuentzialak
jasango ditu.
Hasteko, polipeptido berriak konformazio tridimentsional
egokia eskuratu behar du, proteina funtzional bihurtzeko.
Tolestea, aminoazido-sekuentziaren menpean egon arren,
EEaren zenbait eragilek zuzentzen dute. Oso garrantzitsuak
dira disulfuro-loturak eraikitzen dituen entzima (disulfuro
isomerasa). Lotura horiek bi zisteina-aminoazidoren artean
kokatzen dira bai polipeptidoaren barruan bai proteinaren
azpiunitateen artean (8-10 irudia).

8-10 irudia. Intsulinaren kateen
arteko lotura-disulfuroa.

Bestalde txaperonek ere parte hartzen dute tolesteprozesuan. BiP proteina (Binding protein), hsp70 motako
txaperona, sartzen ari den polipeptidoari lotzen zaio, eta haren
toleste sekuentziala eragiten du, hau da, eremu molekular
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bakoitzaren tolestea. Bip proteinak eta beste txaperonak
toleste ez-osoa edo ezegokia duten proteinekin ere elkartzen
dira. Horretarako, konformazio zuzena duen proteinean
ezkutaturik dauden aminoazido-sekuentziak ezagutzen dituzte
txaperonek. Era berean, proteinen artean agregatuak eratzea
eragozten dute.

8-11 irudia. Proteinen azpiunitateak elkartzen
dira erretikulu endoplasmatikoan.

Bestalde, batzuetan, tolestea gertatu ondoren, proteina
funtzionala sortzeko, hainbat azpiunitate elkartu behar dira.
Prozesu horretaz ere txaperonak arduratzen dira: elkartu gabe
dauden azpiunitateekin lotzen dira, eta bakarrik askatuko dira
modu egokian elkartuta egon ondoren (8-11 irudia).

Antigorputzak erretikulu endoplasmatikoan eraikitzen dira
EEak proteinen sintesian duen garrantzia azpimarratzeko, oso adierazgarria da B
linfozitoen kasua, hots, antigorputzak ekoizten dituzten zelulena. Atseden-egoeran, B
linfozitoaren EEa gutxi garatuta dago; izan ere, zelula horretan oso zitoplasma gutxi
dago, eta nukleoa da zelularen barrunbe gehiena okupatzen duena. Antigenoaren
aurrean, B linfozitoa aktibatu, eta antigorputzak ekoizten eta zelulaz kanpoko gunera
jariatzen hasten da . Horretarako, EEa ezinbestekoa da: antigorputzak hainbat
azpiunitatez osatutako proteinak dira. EEko entzimak arduratzen dira bai polipeptidoak
tolesteaz bai azpiunitateak elkartzeaz. B linfozito aktibatuan, beraz, horrenbeste
antigorputz ekoizteko, EEaren tamaina handitzen da, eta zitoplasma osotik hedatzen da;
horrenbestez, zelularen tamaina ere askozaz handiagoa izango da.

Kalitate-kontrola gainditzen ez duten proteinak
zitosolera esportatzen dira han degradatuak izateko
Toleste ezegokia zuzentzeko mekanismoak badaude ere,
proteina batzuek ez dute lortzen konformazio egokia. Beraz,
ezabatuak izango dira. Horretarako, proteinak EEtik zitosolera
esportatuak izango dira, eta han ubikitina proteinak haiek
identifikatu ondoren, proteasoman degradatuko dira (8-12
irudia). Zergatik ez dira ezabatzen EEan bertan?. Badirudi
EEan proteasa espezifikoak bakarrik daudela, seinalesekuentzia mozten dutenak bezalakoak. Segur aski proteasa ezespezifikoen presentzia arriskutsuegi izan liteke sintetizatzen
ari diren proteina berrientzat.

8-12 irudia. Proteina akastunak:
erretrotranskokazioa.

Polipeptidoak EEn sartzeko erabiltzen den translokadore
berbera inplikatuta dago esportazioan. Kontrako norabidea
duenez, prozesu horri erretrotranslokazio deritzo
(atzeranzko edo alderantzizko translokazioa). Prozesu horren
garrantzia datu honek adierazten du: EEan sintetizatzen diren
proteinen heren bat itzulpena amaitu ondoren degradatzen
dira. Prozesu honetan ere txaperonek parte hartzen dute:
toleste
ezegokia
detektatzen
dute,
eta
proteina
translokadorerantz bideratzen.
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Estres-erantzuna
dagoenean

pizten

da

EEa

lanez

gainezka

Txaperonak oso ugariak badira ere, batzuetan, polipeptido
berrien translokazio-tasa oso handia denean, proteinak tolestu
gabe metatzen dira EEan. Orduan estres-erantzuna agertuko
da: lana handiegia da makineria molekularrak prozesatu ahal
izateko.
Nola pizten da estres-erantzuna? EEaren mintzean
txertatuta daude sentsore moduan jokatzen duten hiru
proteina (RE1, ATF6 eta PERK). Proteina horiek, barneko
egoera (gainkarga) detektatu ondoren, seinalea beste aldera —
hau da, zitosolera— transmititzen dute; seinalea proteina
tolestugabeak izan daitezke. Azken finean, zitosolean dauden
transkripzio-faktoreak aktibatu eta nukleora pasatuko dira
gene espezifikoen espresioa abian jartzeko (badirudi 100 gene
baino gehiago inplikatuta daudela).
Zertan datza estres-erantzuna? Egoera horretan, oro har,
proteinen sintesia blokeatzen da. Hala ere, zenbait proteinaren
sintesi-tasa bizkortzen da, batez ere EEaren proteinena
(txaperonena, adibidez). Aldi berean, EEa hazi egiten da;
horretarako, lipidoen sintesia ere areagotzen da. Laburtuz,
zelulak ahalegin guztiak egiten ditu arazoa konpontzeko.
Mekanismo horren bidez, oreka berreskuratzea lortzen ez
bada, orduan zelula hil daiteke. Kasu horretan, hainbeste
proteina akastun dituen zelularen ezabapena bultzatzen du
estres-erantzunak berak.
EEan sartzen diren proteina gehienek glikosilazioa
jasaten dute
Zelularen proteina ugari glikoproteinak dira, hau da,
karbohidrato taldeak dituzte; talde horiek, askotan,
funtsezkoak dira proteinen funtzioa gauzatzeko. EEan sartzen
diren polipeptidoak bakarrik bihurtuko dira glikoproteina.
Glikosilazioa ere translokazioarekin batera gertatzen da; izan
ere, badirudi polipeptidoa tolestu baino lehen karbohidrato
taldeak gehitzen direla.

8-13 irudia. N-glikosilazioa.

Azukre taldea beti da berdina: 14 azukrez osatutako
oligosakarido bat (2 N-azetil-glukosamina, 9 manosa, eta 3
glukosa) eta asparagina aminoazidoen amino taldeari (NH2)
transferitzen zaio; hori dela eta, glikosilazio mota horri Nglikosilazio deritzogu (8-13 irudia). Oligosakaridoa EEaren
mintz-lipido bati, dolikolari, lotuta dago: dolikoletik
proteinara transferitzen da. Erreakzioa zuzentzen duena
oligosakaril-transferasa konplexua da; hura EEaren mintzean
kokatuta dago, eta oso handia da (legamietan konplexua 9
proteinaz osatua).
Bestalde, oligosakaridoaren sintesia EEaren mintzean ere
gauzatzen da. Prozesu horretan azukre monomeroak bananbanan gehitzen zaizkio dolikolari, hasieran alde zitosolikoan,
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eta gero lumen-aldean. Azukre bakoitzerako entzima
espezifiko bat beharrezkoa da; hori dela eta, prozesu luzea da
eta energia asko eskatzen du.
Glikoproteina helduan azukre taldeak oso heterogeneoak
izan daitezke, baina aniztasun hori beste organulu batean
lortuko da: Golgi aparatuan, hain zuzen. Dena den, EEn
bertan oinarrizko oligosakaridoa aldatzen da: manosa bat eta
hiru glukosa galtzen ditu. Dirudienez, aldaketa horiek zerikusia
daukate proteinen kalitate-kontrolarekin: azken glukosa galdu
ondoren proteinak toleste ez-osoa ageri badu, glukosa talde
bat berriro gehitzen zaio eta proteinaren esportazioa galarazten
da. Glukosaren ezabapena, beraz, mekanismo bat da ondo
tolestuta dauden proteinak identifikatzeko.
Lipido-geruza bikoitz berria EEan eraikitzen da

8-14 irudia. Lipido-geruza bikoitzaren eraketa

Proteinen sintesia EEaren funtzio nagusi bat izan arren,
lipidoen sintesia ere oso garrantzitsua da EEan. Izan ere,
lipido-geruza bikoitzaren osagaiak (fosfolipidoak, kolesterola)
EEan sintetizatzen dira, eta gero handik konpartimentu zelular
guztietara joaten dira.
Fosfolipidoen sintesia EEaren mintzean gertatzen da, alde
zitosolikoan, hain zuzen (8-14 irudia): beharrezkoak diren
entzimak monogeruza horretan daude kokatuta, eta osagaiak
(gantz azidoak, glizerol-fosfatoa, kolina, eta abar) zitosolean
disolbaturik. Sintesi-prozesu horretan hiru pauso bereizten
dira, baina lehena da garrantzitsuena bigeruza berria sortzeko.
Erreakzio horretan bi gantz-azido glizerol-fosfato bati
transferituak izango dira. Ondorioz sortzen den konplexu
berria, oso hidrofobikoa denez, berez sartzen da mintzean.
Azken finean, etapa horretan EEaren geruza zitosolikoaren
lipido kopurua handiagoa izango da.

8-15 irudia. Lipido-bigeruzaren
asimetria.

Bigarren pausoan fosfato talde bat ezabatzen da, eta
hirugarrenean talde espezifikoa (kolina, esate baterako)
gehitzen
da.
Fosfatidilkolina,
fosfatidilserina,
fosfatidiletanolamina eta fosfatidilinositola horrela ekoizten
dira. Sintesia bukatu ondoren, lipidoek geruza bikoitzaren alde
zitosolikotik lumen-aldera igaro behar dute; bestela, EEaren
kanpoko monogeruza nabarmen handituko litzateke.
Horretarako, ezinbestekoak dira lipido-translokadoreak (flipflop mugimendua berez oso gutxitan gertatzen da). Entzima
horiek lipidoen kopurua orekatzen dute, baina ez lipido motak;
beraz, fosfolipidoen kokapen asimetrikoa hasieratik ezartzen
da (8-15 irudia). EEan kolesterola eta zeramida ere
sintetizatzen dira; azken hori Golgi aparatuan ekoizten diren
esfingolipidoen aitzindaria da.
EEren lumena erabiltzen da Ca2+ ioiak metatzeko
Funtzio biosintetikoaz gain zelulak erabiltzen du EE Ca2+-aren
metaleku moduan. Animalia-zeluletan Ca2+-aren kontzentrazio
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zitosolikoa oso txikia da. Hori lortzeko, Ca2+-a ponpatzen da
zitosoletik zelulaz kanpoko gunera edo EEaren lumenera.
Ponpaketa horretaz arduratzen diren proteinak, Ca2+-ponpak,
EEaren mintzen osagaiak dira (8-16 irudia). Era berean,
EEren Ca2+-a erabil daiteke Ca2+ zitolikoaren kontzentrazioa
igo dadin. Ca2+-aren igotzea zelularteko oso seinale
garrantzitsua da: seinale horren eraginez prozesu zelular asko
abian jartzen dira, hala nola produktuen jariatzea edo
obozitoaren aktibazioa. Funtzio horretan, EEa zuzenean
inplikatuta dago; horretarako, EEaren mintzetan Ca2+ kanalak
eta Ca2+ ponpak oso ugariak dira.

8-16 irudia. Ca2+-aren metaketa erretikulu
endoplasmatikoan.

Muskulu-zeluletan Ca2+-a metatzea da EEaren funtzio
nagusia. Zelula horietan Ca2+ seinalea bereziki garrantzitsua da
uzkurketa eragiteko: nerbio-kinadak Ca2+ zitosolikoa haztea
dakar, eta, horren ondorioz, zelula uzkurtzen da. Ca2+-aren
iturri nagusia EEa da. Hori dela eta, zelula horiek oso EE
garatua dute, erretikulu sarkoplasmikoa izenekoa. Erretikulu
sarkoplasmikoak ez dauka erribosomarik itsatsita; beraz, EE
leuna da.
EE leunaren funtzio espezifikoak: detoxifikazioa eta
lipido-molekulen metabolismoa
EE leunak, funtsean, garrantzi handia dauka metabolismo
lipidikoan. Izan ere, EEaren eremu leuna bereziki handia da
produktu lipidiko espezifikoak ekoizten dituzten zeluletan.
Produkturik aipagarrienak hormona esteroideak eta
lipoproteinak dira. Hormona esteroideen aitzindaria
kolesterola da, eta EE leunean biltzen dira bai kolesterola bai
hormonak
sintetizatzeko
entzimak.
Lipoproteinak
beharrezkoak dira lipidoak garraiatzeko odolbideetan zehar,
gorputzaren leku batetik bestera, zeren eta lipidoak molekula
ez-disolbagarriak baitira. Horrela, lipoproteinen bidez,
kolesterola garraiatzen da (LDL partikulak). Lipoproteinen
osagai lipidikoaren sintesian parte hartzen duten entzimak
mintz-proteinak dira, eta EE leunean kokatuta daude. Sintesia
batez ere hepatozitoetan gauzatzen da; beraz, zelula horietan
EE leuna oso garatuta dago.
Jarduera biosintetikoaz gain, EE leunak detoxifikaziofuntzioak betetzen ditu: produktu toxiko lipodisolbagarriak
metabolizatzen dira EE leunean; ondorioz, disolbagarri
bihurtzen dira, eta erraz ezabatzen dira gernuarekin batera
(bestela, zeluletan metatuko lirateke). Era berean, organismoan
drogak sartzen direnean, detoxifikazio-entzimak neurri
handian sintetizatzen dira EE leunean eta organuluaren
tamaina bikoizten da egun gutxitan. Droga desagertu ondoren,
sobran dagoen EE leuna autofagozitosiaren bidez ezabatzen
da.
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EEan ekoizten diren produktuak Golgi aparatura
esportatzen dira
EEaren jarduera biosintetikoaren ondorioz, produktu berri
asko sortzen dira. Horietariko batzuk EEan bertan geratuko
dira. Horiek EEan gertatzen diren prozesuen eragileak ditugu
(txaperonak, translokadorearen azpiunitateak, glikosilazioaz
arduratzen diren entzimak); baina proteina gehienak eta lipido
berri asko ere EEtik irtengo dira. Horretarako, produktuak
besikuletan paketatzen dira (8-17 irudia). Gero, besikulak
askatzen dira EEaren mintzetik eta Golgi aparatuaren
mintzarekin fusionatzen dira.

8-17 irudia. Proteinen esportazioa: erretikulu
endoplasmatikotik Golgi aparatura.

Zer mekanismo molekular erabiltzen da EEaren proteinak
eta esportatuak izango direnak bereizteko? EEan geratu behar
duten proteinek aminoazido-sekuentzia espezifiko bat ageri
dute. Proteina disolbagarrien kasuan, sekuentzia hori lau
aminoazidoz osatuta dago: Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL
sekuentzia). Mintz-proteinek beste sekuentzia bat izaten dute.
Batzuetan, proteina horiek ere EEtik irteten dira, baina Golgi
aparatuan dauden hartzaile espezifiko batzuek sekuentzia
horiek ezagutzen dituzte, eta, haien eraginez, EEra itzultzen
diren besikuletan paketatzen dituzte. Modu horretan EEaren
proteinak berreskuratzen dira.

Erretikulu endoplasmatikoa eta poliobirusak
EEaren tamaina alda daiteke zelularen bizitzan zehar. Oro har, zenbat eta
handiagoa izan proteinen sintesi-tasa, orduan eta handiagoa izaten da EEa.
Antzeko prozesua —EEaren hazkuntza, alegia— zenbait birusek
(adibidez, poliobirusek) eragindakoa izan daiteke. Poliobirusek polioa
eragiten dute, hots, nerbio-sistemaren gaixotasun larri bat. Poliobirusaren
genoma RNA molekula bat da, eta RNA polimerasa bat behar dute
genoma bikoizteko; baina RNA polimerasa horren sintesia ez da gertatzen
zitosolean, EEan baizik. Izan ere, poliobirusaren RNA polimerasa EEaren
mintzean txertatzen da, eta, handik, RNAren erreplikazioa zuzentzen du;
beraz, EEan zenbat eta mintz gehiago izan, orduan eta RNA polimerasa
molekula gehiago eta birus gehiago ere sortuko dira. Hori lortzeko,
poliobirusak EEaren hazkuntza bultzatzen du bi mekanismoren bidez:
alde batetik, birusak lipidoen sintesia areagotzen du, eta, ondorioz, lipidogeruza bikoitz berria sortuko da; beste aldetik, besikulen askapena EEtik
blokeatzen du; azken finean, EEaren mintzaren azalera handitzen da.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK

 Zein dira erretikulu endoplasmatikoaren funtzio nagusiak?
 Nola dago antolatuta EEa eta non dago kokatuta?
 Zer desberdintasun daude EE pikortsuaren eta EE leunaren artean?
 Zergatik daude erribosomak atxikirik EEaren mintzari?
 Zein da seinale-sekuentzia eta SRP partikularen zeregina translokazio-prozesuan?
 Nolakoa da proteina disolbagarri baten translokazioa?
 Nolakoa da mintzean zeharreko proteina baten translokazioa?
 Translokazioa gertatzen ari denean, zer prozesu gertatzen dira EEaren barruan?
 EEaren zer proteina arduratzen dira proteina tolesteaz?
 Nola gertatzen da proteinen N-glikosilazioa?
 Nola ezabatzen dira kalitate-kontrola gainditzen ez duten proteinak?
 Nola irteten diren proteina berriak EEtik eta nora joango dira?
 Nola bereizten dira EEaren berezko proteinak eta esportatuak izango direnak?
 Nola sintetizatzen dira fosfolipidoak EEan?
 Zertarako metatzen dira Ca++ ioiak EEaren lumenean?
 Zer da erretikulu sarkoplasmikoa?
 Zein dira EE leunaren funtzio espezifikoak?

8. ERRETIKULU ENDOPLASMATIKOA

88

Barneko mintz-sistema

9
GOLGI APARATUA

Zelularen glikosilazio-prozesurik
garrantzitsuenak Golgi aparatuan
gertatzen dira. Organuluaren antolaketari
esker, erreakzio biosintetikoak
sekuentzialki gertatuko dira produktu
helduak sortu arte (iturria: Wellcome
Images/David Furness).

Golgi aparatua, erretikulu endoplasmatikoa bezala, zelula
eukariotoaren zentro biosintetiko bat da: erretikuluan hasi
diren sintesi-prozesu asko Golgi aparatuan osatuko dira.
Horretarako, molekulek jasaten duten eraldaketa modu
ordenatuan gertatuko da; Golgi aparatua, beraz, muntatzekatea moduan deskriba daiteke. Bertan mota askotako
erreakzioak gauzatzen diren arren, agian garrantzitsuenak
glikosilazioak dira: zelularen glikolipidoak eta glikoproteinak
eta hainbat polisakarido Golgi aparatuan ekoizten dira. Izan
ere, zelula eukariotikoaren azukre-molekula konplexuenak
organulu honetan sortzen dira.
Produktuak sintetizatzeaz gain, Golgi aparatuan
erabakitzen da molekula berriak nora joango diren, zein
izango den haien helmuga; hau da, Golgi aparatuan
produktuak sailkatu eta besikula desberdinetan paketatzen
dira. Besikula horietako batzuek kanporatuak izango diren
gaiak gordetzen dituzte, hormonak, besteak beste; horregatik,
Golgi aparatuak garrantzi berezia dauka zelula jariatzaileetan.
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Golgi aparatua lotuta mantentzen diren konpartimendu
konpartimentu independentez osatuta dago

A)

B)

Golgi aparatua bata bestearen ondoan kokatuta dauden
zisterna lauz osatuta dago. Zisternak disko-formako egiturak
dira, eta bata bestetik oso gertu daude, paraleloki kokatuta;
hori dela eta, plater-pilaketa bat gogorarazten digute (9-1
irudia). Lau edo sei zisterna izan ohi dira pilaketa bakoitzean.
Batzuetan, zisterna-pilaketak kurbadura azaltzen du, eta bi alde
desberdin bereizten dira: alde ahurra eta alde ganbila.
Zisternak ez daude zuzenean komunikatuta; beraz, trukeak
gauzatzeko, besikulak erabiltzen dira. Besikulen askapena
batez ere zisternaren muturrean gertatzen da; horregatik,
eremu horiek lodiagoak izaten ohi dira.
Golgi aparatuaren osagai garrantzitsuenak entzimak dira,
prozesu biosintetikoetaz arduratzen direnak. Entzima guztiak
mintz-proteinak dira; Golgi aparatuan, beraz, EEan ez bezala,
erreakzio guztiak mintzari asoziaturik gauzatzen dira.
Entzimez gain, zenbait proteina estruktural identifikatu dira:
Golgi-ren matrizea osatzen dute, eta zisternaren itxura eta
alboko zisternen elkartzea eragiten dute. Matrizeko osagaiak
mintz-proteinak izan arren, mintzetik aska daitezke eta
proteina zitosoliko bihurtu. Badirudi egoera-aldaketa horrek
zerikusia duela mitosian gertatzen den Golgi aparatuaren
desantolaketarekin. Bestalde, zitoeskeletoa —zehazki,
mikrotubuluak— beharrezkoak dira Golgi-ren antolaketa
mantentzeko: mitosian sare mikrotubularra desagertzen da,
eta, horrekin batera, Golgi aparatua ere bai.
Zisterna-pilaketa Golgi aparatuaren oinarrizko unitatea da;
hala ere, zelula motaren arabera, unitate-kopurua oso
aldakorra da. Zenbait animalia-zelulatan zisterna-pilaketa
handi bat dago bakarrik, eta nukleo zelularraren ondoan
kokatzen da (9-1 irudia); landare-zelula batzuek, ordea, ehunka
zisterna-pilaketa txiki izaten dituzte zitoplasma osoan
sakabanaturik. Edonola ere, bai unitate bakar bat bai pilaketa
asko badaude ere, zelulak Golgi aparatu bakarra dauka.

C)
9-1 irudia. Golgi aparatua. A)
Fluoreszentziaren bidez (nukleoaren ondoan)
(iturria: ImageBank/Michelle Peckham). B)
Mikroskopia elektronikoan ikusita (iturria:
ImageBank/Gordon Beakes). C)
Hirudimentsioko irudia (iturria:
NIGMS/Judith Stoffer)

Golgi aparatuak konpartimentazio funtzionala azaltzen
du
Golgi aparatuan zenbait konpartimentu bereizten dira, ordena
espezifiko bati jarraituz kokatuak. Hasteko, bi alde nagusi
bereizten dira: cis aldea (ganbila) (9-2 irudia) eta trans aldea
(ahurra).
Cis aldea sarrera da; handik sartzen dira erretikulu
endoplasmatikotik datozen produktuak; trans aldea, ordea,
irteera da; alde horretatik irtengo dira produktuak. Cis eta
trans konpartimentuen artean erdiko konpartimentua dago.
Zisterna bat baino gehiago egon daitezke atal bakoitzean. Hiru
konpartimentu horietaz gain, cis eta trans sareak bereizten
dira: hodi–itxurako egiturak dira, haien artean eta gertuen
dagoen zisternarekin komunikatuta daudenak.
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Guztira, beraz, badaude bost konpartimentu: cis sarea, cis
konpartimentua,
erdiko
konpartimentua,
trans
konpartimentua eta trans Golgi sarea.
Golgi aparatuan sartzen diren produktuak cis-trans
norabidean mugitzen dira. Bidaia horretan, zenbait
konpartimentutatik igarotzen dira eta hainbat aldaketa jasango
dituzte, beti sekuentzia berberari jarraituz; horretarako,
konpartimentu bakoitzean entzima espezifikoak daude.

9-2 irudia. Golgi aparatuaren cis
konpartimentuak (iturria: ASCB/Friend DS).

Golgi aparatua, beraz, erretikulu endoplasmatikoa ez
bezala, oso egitura ordenatua da: Golgi aparatuaren
muntaiamuntatze-katean prozesu biosintetikoaren etapa bat
amaitu ondoren bakarrik gertatuko da hurrengoa. Baina, nola
garraiatzen dira produktuak Golgi aparatuan zehar?. Bi
erantzun posible daude, eta, erantzunaren arabera, Golgi
aparatuaren bi eredu sortzen dira.
Golgi aparatuaren antolaketa azaltzeko: bi eredu
Golgi aparatuaren inguruan besikula ugari daude. Egoera hori
kontuan hartuz, aspalditik proposatu zen produktuak
besikulen bidez mugitzen direla cis-trans norabidean: zisterna
batetik askatzen diren besikulak hurrengo zisternarekin
fusionatuko dira. Garraio horren ondorioz, konpartimentu
bakoitzak osagai espezifikoak (entzima espezifikoak, alegia)
galtzen ditu; hori dela eta, beste besikulak, atzerantz mugitzen
direnak, erabiltzen dira osagai horiek berreskuratzeko.
Mekanismo horrengatik, eredu horri ―besikulen bidezko
garraio‖ deritzo (9-3 irudia).

9-3 irudia. Golgi aparatuaren
konpartimentuak eta besikulen bidezko
komunikazioa.

Alabaina, esperimentalki frogatu egin da zenbait produktu
ez direla garraiatzen besikulen bidez. Kolagenoa, oso molekula
handia, beti zisterna berean mugitzen da cis-trans norabidean.
Hori azaltzeko, eredu hau proposatu da: besikulak ez dira
erabiltzen gaiak garraiatzeko, zisternak baitira cis-trans
alderantz mugitzen direnak. Eredu horren arabera, Golgi
aparatua oso organulu dinamikoa da, eta EEan dauka jatorria:
Golgiren cis zisternak sortuko lirateke EEtik askatzen diren
besikulak fusionatzean. Horiek trans alderantz mugituko
lirateke hurrengo zisterna berriak bultzatuak (―zisternen
heltzea‖ eredua). Kasu horretan. trans-cis norabiderako
garraioa ezinbestekoa izango litzateke konpartimentu
bakoitzaren osagai espezifikoak berreskuratzeko (9-3 irudia).
Dena den, bi eredu horiek ez dira baztertzaileak eta
proposatzen dituzten mekanismoak aldi berean gerta litezke:
zenbait produktu oso azkar mugitzen dira cis-trans alderantz
besikulen bidez eta beste batzuk (segur aski, tamainaz
handiagoak direnak) zisternen barruan bidaiatzen dira.
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Proteinen glikosilazio espezifikoa Golgi aparatuan
burutzen gauzatzen da
Golgi aparatuaren funtzio nagusi bat glikoproteinak sortzea
da. Dakigun bezala, proteinen N-glikosilazioa dagoeneko
EEan hasi egin da, oligosakarido bat amino-talde
espezifikoetan gehitzearekin. EEtik irteten diren glikoproteina
guztiek oligosakarido bera dute, baina Golgi aparatuan
eraldatzen da proteinaren glikosilazioa espezifiko bihurtzeko.
Funtsean, bi N-oligosakarido mota agertuko dira: manosaoligosakaridoak, manosa talde asko dituztenak, eta
oligosakarido konplexuak, manosa gutxiago baina azukre
desberdinak dituztenak. Bi oligosakarido motak molekula
berean egon daitezke.

Asparagina

9-4 irudia. Oligosakarido konplexuak
eta manosako oligosakaridoak.

N-glikosilazioaz gain, Golgi aparatuan beste glikosilazio
mota gertatzen da: O-glikosilazioa. Kasu horretan, azukre
taldea serina edo treoninaren hidroxilo (OH) talde bati itsasten
zaio. N-glikosilazioan ez bezala, azukreak banan-banan
gehitzen dira. Horrela, oligosakarido espezifikoak eraikitzen
dira (gehienez 10 azukre talde izaten dira).
Zertarako balio du proteinen glikosilazioak? Alde batetik,
glikosilazioak proteinaren tolespena eta beste molekulekiko
elkarrekintzak eragiten ditu; hau da, proteina horiek,
funtzionalak izateko, karbohidratoak behar dituzte. Gainera,
proteinen sailkapenean ere parte hartzen dute. Azukreak
txartel molekular moduan erabiltzen dira proteinak
identifikatzeko: entzima lisosomikoak besikuletan paketatzeko,
esate baterako, mekanismo hori erabiltzen da. Bestalde, beren
aniztasunagatik karbohidratoak oso egokiak dira ezagutzeprozesuak eragiteko. Ernalkuntzan, esaterako, obozitoaren
azaleko proteina baten O-glikosilazioa beharrezkoa da
espermatozoidea ezagutzeko.
Glikosilazioaren espezifikotasuna ABO odol taldeek
agerian uzten dute. ABO taldeak, azukreak, besterik ez dira.
Azukre horiek globulu gorrien mintz plasmatikoan azaltzen
dira, glikoproteina batean (Band-3 proteina) edo
glikolipidoetan. Band-3 proteinaren oinarrizko oligosaridoa
berdina da indibiduo guztietan, eta ez da antigenikoa (O
taldekoek
dutena),
baina
oligosakaridoari
-Nazetilgalaktosamina (A taldea) edo  -D-galaktosa (B taldea)
lotzen bazaio, antigeniko bihurtzen da, hau da, aldaketa txiki
bat (azukre-hondar bakar batean) nahikoa da errefusatzeerreakzioa sortzeko.

9-5 irudia. ABO odol taldeak (iturria:
Wikimedia).

Glikosilazio-erreakzioak sekuentzialki gauzatzen dira
Golgi-ren konpartimentuetan
Glikosilazioaz arduratzen diren entzimak kokapen zehatza
dute Golgi aparatuan. Oro har, glikosil transferasa deritze;
bakoitzak azukre-hondar espezifiko bat gehituko du.
Erabilitako azukre monomeroak zitosolean daude, eta Golgi
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aparatuaren mintzean dauden proteina garraiatzaileen bidez
inportatzen dira Golgi-ren lumenera. Bestalde, azukreak
ezabatzen dituzten entzimak ere badaude Golgi-an;
manosidasak, esate baterako.
Oligosakarido konplexuen sintesia sakonki aztertu da.
Oligosakarido konplexuek bi N-azetilglukosamina gehi hiru
manosaz osatutako oinarrizko muina edo ―korea‖ daukate, eta
horri lotuta trisakarido bat (N-azetilglukosamina + galaktosa
+ azido sialikoa) edo gehiago ager daitezke. Gainera, azken
horiek eraldatu egin daitezke; ondorioz, oligosakarido
konplexuak oso heterogeneoak izaten dira. Badirudi Noligosakaridoaren prozesamendua proteinaren konformazioak
eragiten duela: oligosakarido eta Golgi-ren entzimen arteko
erreakzioa posible baldin bada, oligosakarido konplexu
bihurtuko da, baina, jatorrizko oligosakaridoa izkutaturik
mantentzen bada (entzimen eraginetik urrun), manosaoligosakaridoa izango da.
9-6 irudia. Golgi aparatuaren jarduera
sekuentziala.

Glikozilazio-sekuentzia hori eta entzimen kokapena lortu
da agerian jartzea (9-6 irudia): cis konpartimentuan (2),
manosa ezabatzea; erdiko konpartimentua (3), beste manosahondarrak ezabatzea eta N-azetilglukosamina gehitzea; trans
konpartimentuan (4), galaktosa gehitzea eta, azkenik, trans
sarean (5), azido sialikoa gehitzea.

Birusen glikoproteinak: Estrategia terapeutiko berriak
Oso ezagunak diren prozesu fisiologikoek eta patologikoek proteinen glikosilazioan dute abiapuntua.
Gainera, garatzen ari diren estrategia terapeutiko eta prebentibo berri batzuk ere glikosilazioan oinarritzen
dira. Hau da, C hepatitisaren birusaren kasua (CHV). CHVak sortzen dituen infekzio kronikoak, askotan,
zirrosia eta gibeleko kartzinoma bihur daitezke. Momentuz ez dago terapia eraginkorrik aurkitu; hori dela
eta, birusaren aurkako txertoa prestatzen saiatzen ari da; eta, horretarako, birusaren karbohidratoak oso
erabilgarriak izan daitezke. CHV birusaren estaldura osatzen duten bi proteinek, E1 eta E2 proteinek,
glikosilazio-maila altua dute, eta, dirudienez, proteinen N-oligosakaridoak garrantzitsuak dira erantzun
immunologikoa sortzeko. Hori kontuan hartuz, ikerlariak saiatzen ari dira E1 eta E2 proteinen
oligosakaridoak eraldatzen: erantzun immunologiko biziagoa eragiteko eta, horrela, txerto biriko
eraginkorra sortzeko.
Mintz plasmatikoaren glikokaliza Golgi
sortzen da

aparatuan

Lipido-geruza bikoitz berria EEan sortzen bada ere, lipido
guztiak ez dira sintetizatzen organulu horretan. Lipido
konplexuak, esfingolipidoak, Golgi aparatuan ekoizten dira.
EEtik datorren molekula lipido bat erabiltzen da, zeramida,
hain zuzen. Zeramida, esfingolipidoen aitzindaria izateaz gain,
garrantzi handia dauka seinalizazio intrazitoplasmatikoan.
Golgi aparatuan, zeramidatik abiatuta, alde batetik
fosfolipido bat sortzen da, esfingomielina (zeramida + kolina),
eta, beste aldetik, glikolipidoak (zeramida + azukreak); guztiek
hidrokarburozko kate luzeak dituzte, eta esfingolipido deritze.
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Glikolipidoen glikosilazioa sinplea izan daiteke, azukre-hondar
bakar bat lotzen denean, baina, askotan, oligosakarido
konplexuak sintetizatzen dira. Gehitzen diren azukreak eta
entzimak Golgi aparatuan daude; beraz, glikolipidoak bakarrik
agertzen dira mintzaren monogeruza ez-zitosolikoan eta inoiz
ez alde zitosolikoan.

9-7 irudia. Glikokaliza.

Glikolipidoak oso ugariak dira animalia-zelulen mintz
plasmatikoan, alde estrazelularrean. Azken finean, animaliazelularen glikokalizak (karbohidratoz osatutako mintz
plasmatikoaren kanpoko geruza) Golgi aparatuan dauka
jatorria, glikoproteinak zein glikolipidoak bertan sortzen
baitira.
Zelulaz kanpoko matrizearen osagai nagusiak Golgi
aparatuan ekoizten dira
Golgi aparatuan polisakaridoak ere ekoizten dira; zehazki,
disakarido unitatez osatutako glikosaminoglikanoak
(GAGak). GAGak mintz plasmatikoaren karbohidratoak izan
daitezke, baina, batez ere zelulaz kanpoko gunean aurkitzen
dira, zelulaz kanpoko matrizea osatuz (9-8 irudia). Ehun
motaren arabera, matrizea espezifikoa izango da; oinarrian
GAGen aniztasuna dago. GAGak proteinekin elkartzen dira
proteoglikanoak sortzeko. Bai GAGen polimerizazioa, bai
proteinekiko elkartzea Golgi aparatuan gauzatzen da. Gainera,
GAGek sulfatazio-maila altua izaten dute askotan: sulfato
taldeen gehipena Golgi-ren trans sarean gauzatzen da.
Erreakzioan erabiltzen den sulfato-emailea, berriz, zitosolikoa
da, eta Golgiren lumenera inportatua izango da. Zenbait
proteinak ere jasaten dute sulfatazioa Golgi-ren azken
konpartimentuan.

9-8 irudia. Zelulaz kanpoko matrizea.

Zelulaz kanpoko matrizearen beste osagai nagusia zuntzak
dira, kolagenozko eta elastinazko zuntzak. Kolagenoa eta
elastina —zuntzen oinarrizko proteinak— EEan sintetizatzen
dira, eta Golgi aparatuan eraldatzen dira. Golgi aparatua,
beraz, zelulaz kanpoko matrizearen elementu guztien sorreran
inplikatuta dago. Era berean, landare-zelulak estaltzen dituen
horma zelularreko polisakaridoak —zelulosa, esate baterako—
Golgi aparatuan polimerizatzen dira.
Produktu berriak Golgi-ren trans aldean sailkatu eta
hainbat helmugatara bidaltzen dira
Jarduera biosintetikoaren ondorioz sortu diren produktuak.
besikuletan paketatzen dira Golgiren trans aldean bakoitza
bere helmugara joateko. Gaiaren arabera besikula espezifikoak
sor daitezke, baina, funtsean, helmugaren arabera, hiru
besikula mota bereizten dira: 1) mintz plasmatikoarekin
fusionatuko direnak, 2) endosomarekin fusionatuko direnak,
eta 3) jariatze-besikulak (9-9 irudia). Besikula horiek oso
zeregin garrantzitsua dute.
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Lehenengo besikulei esker, mintz plasmatikoa berriztatzen
da: EEan hasieran, eta gero Golgi-an sintetizatutako mintzlipidoak eta mintz-proteinak mintz plasmatikoraino helduko
dira. Beste aldetik, mintz plasmatikoarekiko fusioa burutzen
denean, besikularen barruan dagoena, zelulaz kanpoko gunera
askatzen da exozitosiaren bidez: produktu horietako batzuk
matrizearen osagaiak izango dira (proteoglikanoak edo
kolagenoa); prozesua, beraz, zelulaz kanpoko matrize berria
sortzeko mekanismoa da.

A)

Endosomaraino
mugitzen
diren
produktu
garrantzitsuenetariko batzuk entzima lisosomikoak ditugu.
Prozesu hori beharrezkoa da lisosomak sortzeko: ikusiko
dugun bezala, entzima lisosomikoak garraiatzen dituzten
besikulek endosomarekin fusionatu behar dute lisosoma
funtzionalak sortzeko.
Hirugarren besikula mota, jariatze-besikulak, kanporatuak
izango diren gai espezifikoak metatzeko erabiltzen dira.
Horiek bereziki ugariak dira zelula jariatzaileetan; intsulina,
esaterako, bareko zeluletan.
Azkenik, azpimarratu behar dugu Golgi-ren trans aldetik
askatzen diren produktu horietako batzuk berreskuratzen
direla besikulen bidez; hori dela eta, besikulen askapenaz gain,
kanpotik datozen besikulak ere heltzen dira.

B)
9-9 irudia. Golgi aparatuaren trans aldetik askatzen diren besikulak: hiru helmuga.
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Seinale molekularrak eta lipido-baltsak erabiltzen dira
proteinak sailkatzeko Golgi-ren trans aldean

9-10 irudia. Lipido-baltsak eta proteinen
sailkapena Golgiren trans aldean.

Nola sailkatzen dira molekula berriak besikula mota
bakoitzean? Zenbait kasutan, produktuak berak seinale
molekular espezifiko bat dauka; seinalea Golgi-ren mintzean
dagoen hartzaile espezifiko batek ezagutzen du. Hori da
entzima lisosomikoen kasua: entzima horiek guztiek cis
konpartimentuan itsasten zaien txartel molekular bera izaten
dute. Jariatze-proteinek ere paketatze espezifikoa baimentzen
duten ezaugarri molekularrak dituzte. Mintz plasmatikora
garraiatuak izango diren proteinek, ordea, ez daukate inolako
etiketa molekular berezirik; beraz, Golgi aparatutik
markatzailerik gabe pasatzen diren proteina guztiak zuzenean
mintz plasmatikora joango dira ("default" bidea). Hala ere,
Golgi aparatuko berezko proteinek organuluan bertan geratu
behar dute. Orduan, nola banatzen dira Golgi-ren osagaiak eta
mintz plasmatikora joango diren produktuak? Proposatu den
mekanismoan lipido-baltsak inplikatuta daude.
Lipido-baltsak mintz-eremuak dira, non kolesterola eta
esfingolipidoak metatzen diren (9-10 irudia). Azken osagai
horiengatik, lipido-baltsetan lipido-geruza bikoitza lodiagoa da
beste eremuetan baino. Dirudienez, mintz plasmatikoko
proteinek geruza bikoitza zeharkatzeko eremu handia dute
(20-25 aa), lipido-baltsa zeharkatzeko bezain handia; Golgi-ren
mintz-proteinetan, berriz, eremu hori txikiegia da (15 aa), eta
lipido-baltsetatik kanpo geratzen dira. Azken finean, lipidobaltsak funtsezkoak dira mintz plasmatikoan oso ugariak diren
osagaiak (kolesterola, esfingolipidoak, mintzean zeharreko
proteina espezifikoak eta GPI-aingurapena duten mintzproteinak) besikuletan sailkatu eta paketatzeko.
Golgi aparatuak
jariatzaileetan

garrantzi

berezia

dauka

zelula

Zenbait zelularen funtzio nagusia produktu espezifikoak
ekoiztea da; zelula jariatzaileak dira. Produktu horiek kantitate
handitan sintetizatzen dira, eta besikula berezietan metatzen
dira: jariatze-besikuletan. Besikula horiek Golgi aparatutik
sortzen dira; beraz, zelula jariatzaileetan Golgi aparatuak
garrantzi berezia dauka.

9-11 irudia. Jariatze-besikulen eraketa:
gaien kondentsazioa.

Jariakinak izaeraz oso desberdinak dira: molekula txikiak
(neuropeptidoak, histamina), proteinak (hormonak, digestioentzimak) edo azukreak eta proteoglikanoak. Gainera,
batzuetan molekula bakar bat metatzen da (intsulina), eta
bestetan gai-nahasketa bat (hesteko kaliza-itxurako zelulak,
mukia jariatzen dutenak). Ez dago argi nola metatzen diren
gaiak jariatze-besikuletan, baina, proteinen kasuan, behintzat,
agregatu handiak sortu ohi dira Golgi-ren trans aldean
(agregazioa jariatze-proteinek duten seinale bati esker lortzen
da).
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Agregatuak errazago bereizten dira Golgi-an dauden beste
gaietatik, eta besikuletan sartzen dira. Besikula askatu ondoren,
edukia gero eta kondentsatuago bihurtuko da (200-400 aldiz)
(9-11 irudia). Besikularen azidifikazioak kondentsazioa
bultzatzen du (lumenaren pHa jaisten da). Batzuetan, jariatzeproduktuak aldaketak jasaten dituzte besikulen barruan;
adibidez, proteinen proteolisi partziala gerta daiteke, produktu
aktiboak sortzeko (intsulinaren kasua).
Jariatze-besikulak helduak direnean, jariatze-pikor deritze,
eta morfologia tipiko bat dute (9-12 irudia). Batzuetan,
jariatze-pikorrak oso handiak eta ugariak dira, eta ia zitoplasma
osoa okupatzen dute, hesteko kaliza-itxurako zeluletan
gertatzen den bezala. Askapena seinale bat jasotzen denean
gertatuko da; orduan, exositosiaren bidez produktuak askatzen
dira zelulaz kanpoko gunera. Seinalearen eraginez Ca2+
gorakada zitosolikoa gertatuko da, eta horrek, bere aldetik,
besikulen mintzak eta mintz plasmatikoaren arteko fusioa
eragiten du. Fenomeno hori mintz plasmatiko osoan gerta
daiteke, edo lokala izan daiteke, zelularen eremu batera
mugatua. Edonola ere, askotan jariatze-besikula guztien fusioa
aldi berean gertatzen da; beraz, bat-batean oso material
kopuru handia irteten da zelulatik. Horrek eragin handia dauka
zelularen gain, eta, batzuetan, zelularen heriotza dakar.

A)

B)
9-12 irudia. Zelula jariatzaileak. A) Hesteko zelula kaliziformeak. B) areako zelulak
(iturria: ASCB/Howell KE).
9. GOLGI APARATUA 97

Barneko mintz-sistema

GAIA JORRATZEKO GALDERAK

 Nola dago antolatuta Golgi aparatua?
 Zein da Golgiren eta EEaren arteko harremana?
 Zein Zer prozesu nagusi burutzen gauzatzen dira Golgi aparatuan?
 Zertarako balio du Golgi aparatuaren konpartimentazioak?
 Nola mugitzen dira produktuak konpartimendukonpartimentuen artean?
 Zein da Golgi-ren zeregina glikoproteinen sintesian?
 Zein da N-glikosilazioaren eta O-glikosilazioaren arteko desberdintasuna?
 Zein mintz-lipido ekoizten dira Golgi aparatuan?
 Zein da Golgi aparatuaren zeregina mintz plasmatikoaren berriztapenean?
 Zein Zer garrantzi du da Golgiren aparatuak garrantzia zelulaz kanpoko matrizearen
ekoizpenean?
 Nora joango dira Golgi aparatutik irteten diren produktuak?
 Nola sailkatzen dira produktuak Golgi-ren trans aldean?
 Nola eratzen dira jariatze-pikorrak?
 Nola kanporatzen dira jariakinak?
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10
TRAFIKO BESIKULARRA
ETA ENDOSOMA

Mintz plasmatikoan eraikitzen ari
diren klatrinaz estaliriko besikulak.
Estaldura galdu ondoren, garraiobesikulak konpartimentu
endosomikoarekin fusionatuko dira
(iturria: flickr/Morone et al.).
Zelula eukariotoaren ezaugarri nagusietako bat barneko
konpartimentuak edukitzea da. Agian, egitura horien jatorri
ebolutiboa dela eta, trukeak etengabe gertatzen ari dira zenbait
konpartimenturen artean; horregatik esaten dugu organulu
horiek zelula eukariotoaren barneko mintz-sistema osatzen
dutela. Trukeak egiteko, funtsean, besikulak erabiltzen dira;
hainbat helmugatara mugitzen diren besikulak, hain zuzen.
Ondorioz, oso trafiko bizia sortzen da zelularen zitoplasman.
Organulu asko inplikatuta daude trafiko horretan, eta mintz
plasmatikoa ere bai, baina, zalantzarik gabe, endosomaren
jarduera bereziki garrantzitsua da trafikoaren bidegurutzea
baita. Trafiko besikularra, beraz, makromolekulak garraiatzeko
mekanismo bat da, baina, are gehiago, animalia-zelularen
izaera dinamikoa sustatzen duen fenomenoa da; hori dela eta,
trafikoa ulertzea nahitaezkoa da gure zelulen funtzionamendua
ulertzeko.
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Barneko mintz-sistemaren organuluak eta zelulaz
kanpoko gunea lotu egiten dira trafiko besikularrari
esker

10-1 irudia. Mintz plasmatikoa: endozitosia eta
exozitosia.

Erretikulu endoplasmatikoa, Golgi aparatua, lisosomak,
endosomak eta jariapen-besikulak barneko mintz-sistemaren
osagaiak dira; mitokondrioak, kloroplastoak (landarezeluletan) eta peroxisomak, berriz, sistema horretatik kanpo
geratzen dira. Trukeak, funtsean, besikulen bidez gautzatzen
dira; beraz, fenomeno horri trafiko besikular deritzo.
Mekanismo bera erabiltzen da makromolekulak trukatzeko
zitoplasmaren eta zelulaz kanpoko gunearen artean; horiek
endozitosi (barrualderantz) eta exozitosi (kanpoalderantz)
deritzen prozesuak dira (10-1 irudia).
Trafiko besikularrari esker, makromolekulak, —proteinak,
esate baterako— organulu horien artean garraia daitezke
mintza zeharkatu gabe. Era berean, kanpoan dagoen proteina
bat organuluen lumenean agertuko da, edo, alderantziz,
organuluetan ekoiztutako gai batek —intsulinak, adibidez—
kanpoan amaituko du; betiere mintz plasmatikoa zeharkatu
gabe. Besikulen bidezko garraioak, beraz, lotu egiten ditu
organuluen lumenak eta zelulaz kanpoko gunea. Zitosola,
berriz, espazio horretatik zeharo banatuta geratzen da; hori
dela eta, zelularen barrura besikulen bidez garraiatua sartzen
den molekula bat organulu zitoplasmasmatiko batean —
lisosoman, esaterako— ager daiteke, baina ez zitosolean (10-2
irudia).
Garraio-besikulak
konpartimentu
emailetik
hartzaileraino mugitzen diren egitura iragankorrak dira
Zein da trafiko besikularraren oinarrizko gertaera? Funtsean,
besikula berri bat sortzen da konpartimentu batean; askatu eta
mugitu egiten da; eta beste konpartimentu bat aurkitzen
duenean, berarekin fusionatzen da. Lehena konpartimentu
emailea da eta bigarrena konpartimentu hartzailea.
Prozesuan, beraz, zama askatzearekin batera, besikula
desagertzen da (10- 3 irudia).

10-2 irudia. Organuluen lumena eta zelulaz
kanpoko gunea.

Trafiko besikularraren eragileak, besikulak edo garraiobesikulak, mintzez inguraturiko oso barrunbe txikiak dira,
organulu zitoplasmatikoak baino askoz txikiagoak. Besikulak
desberdinak izango dira bere jatorrizko konpartimentuaren
arabera; gainera konpartimentu berberetik besikula
desberdinak aska daitezke. Hori dela eta, oso trafiko besikular
konplexua sortzen da, eta, edozein unetan, besikula anitz
daude animalia-zelulan.
Ikuspuntu funtzionaletik, zama da besikularen osagairik
garrantzitsuena; zama besikularen barruan, lumenean (proteina
disolbagarriak, esate baterako), edo mintzean txertatuta
(glikolipidoak edo mintz-proteinak) egon daiteke. Egiturari
dagokionez, berriz, besikularen oinarrizko osagaia haren
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mintza da; edo, beste moduan esanda, mintzak dira
elementurik garrantzitsuenak besikulak sortzeko. Gainera,
besikularen mintzak erabakitzen du zer produktu garraiatuko
diren.
Konpartimentu bakoitzeko mintzaren espezifikotasuna
ez da galtzen

10-3 irudia. Besikulen bidezko garraioa.

Trafiko besikularraren ondorioz, mintz zatiak etengabe
trukatzen ari dira konpartimentuen artean. Egoera horren
ondorioz, denborarekin, mintz zelular guztiak homogeneo
bihurtuko lirateke, hau da, mintz-osagaiak uniformeki
sakabanaturik egongo lirateke. Baina hori ez da gertatzen:
mintz bakoitza espezifikoa da: kolesterola, glikolipidoak eta
seinaleen hartzaileak oso ugariak dira animalia-zelulen mintz
plasmatikoan, baina ez hainbeste organuluetan; era berean,
erretikulu endoplasmatikoaren mintzak kaltzio-kanal ugari
ditu. Nola lortzen da mintzen arteko desberdintasun hori?.
Mintzen espezifikotasuna lortzeko galtzen diren mintzmolekulak berreskuratu behar dira. Horretarako ere, besikulak
erabiltzen dira: besikula horietan molekula espezifikoak
paketatzen dira, eta jatorrizko konpartimentura itzultzen dira:
garraio horri garraio edo trafiko erretrogrado deritzo.
Bestalde, mintzaren antolaketa espaziala (topologia) aldatu
gabe mantentzen da mintz-truke horietan guztietan: fusioprozesuak etengabe gertatzen badira ere, mintzaren orri edo
monogeruza bakoitzaren kokapen erlatiboa ez da aldatzen,
hau da, konpartimentu emailearen monogeruza zitosolikoa,
esate baterako, alde zitosolikoan agertuko da, bai besikulan bai
konpartimentu hartzailean; eta, alderantziz, organuluaren
lumenari begira dagoen monogeruza organulu guztietan
barruan kokatuta dago. Mintz plasmatikoaren kasuan,
baliokidetasuna zera da: besikula edo organuluen barneko
monogeruza eta mintz plasmatikoaren kanpoko monogeruza
baliokideak dira (10-3 irudia). Era berean, mintz-proteinen
orientazioa ez da aldatzen trafikoan zehar.
Garraio-besikulak
proteikoak

10-4 irudia. COPII besikulak.

sortzeko

mekanismoa:

estaldura

Edozein zelula eukariototan bi besikula mota identifika
daitezke: besikula biluziak eta besikula estaliak. Besikula
estaliek, izenak adierazten duenez, mintz plasmatikoaren
gainetik estaldura proteiko bat izaten dute. Estaldura
funtsezkoa da besikula eratzeko: mintzean ebaginazioa
sortzeko indar mekanikoa ematen du; hau da, estaldurak
mintzaren deformazioa eragiten du. Gero, behin besikula
osatu eta mintz emailetik askatu ondoren, estaldura berehala
galtzen da, eta besikula biluzia sortzen da. Hiru estaldura;
hortaz, hiru besikula estali mota deskribatu dira estalduraren
osagai nagusiaren arabera: klatrinazko besikulak, COPI
besikulak eta COPII besikulak. Hiru besikula mota horiek
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hainbat konpartimentutan sortzen dira, eta mota guztietako
zama garraiatzen dute.
Oso garrantzitsua bada ere, estaldura proteikoak ez dira
besikulak sortzeko mekanismo bakarra. Mintz plasmatikoan
kabeolak izeneko besikulak identifikatu dira (10-5 irudia).
Bereziki txikiak dira, eta mintz-eremu konkretuetan sortzen
dira, lipidozko-baltsetan hain zuzen. Kasu horretan,
mintzaren inbaginazioaren eragilea ez da proteina zitosoliko
baten polimerizazioa (klatrinazko besikulen kasu), kabeolaren
osaketa lipidikoa baizik. Hala ere, kabeoletan gutxienez
proteina espezifiko bat identifikatu da: kabeolina.
Estalduraren osagaiak
polimerizatzen dira
10-5 irudia. Kabeolak (iturria: Wikipedia).

mintz

emailearen

gainean

Klatrinazko besikulak mintz plasmatikoan, endosoman eta
Golgi aparatuaren trans aldean identifikatu dira. Estalduraren
osagai nagusia klatrina proteina da: molekularen hiru kate
polipeptidiko handiak eta hiru txikiak elkartzen dira hiru
hankako egitura bat osatzeko: triskeliona izeneko egitura (107 irudia). Triskelionak berez elkartzen dira saski-itxurako
egitura (egitura poligonala) sortuz. Bigarren osagaia proteina
egokitzaileak dira. Bitartekariak dira, kanpoko estaldura eta
mintzaren osagaiak lotzen dituztenak: alde batetik,
klatrinarekin elkartzen dira; beste aldetik, mintzaren hartzaile
espezifikoekin, eta hartzaile horiek zama edo solutu
espezifikoak lotzen dituzte. Konpartimentuetan askotariko
proteina egokitzaileak daude, hainbat hartzaile ezagutzeko (106 irudia).

10-6 irudia. Klatrinazko besikulen eraketa mintz plasmatikoan (iturria: Wikipedia/Grant BD,
Sato M).
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Katrinazko estalduraren polimerizazioa mintzaren alde
zitosolikoan gertatzen da: klatrina molekulak proteina
egokitzaileen gainean jarri eta haien artean lotzen dira
mintzaren kurbadura eraginez (10-6 irudia). Polimerizazioa
aurrera joan ahala, egitura biribila eraikitzen da (barruan
molekula espezifikoak harrapatuz), eta besikularen eta mintz
emailearen artean lepo txiki bat besterik ez dago. Besikula
askatzeko, GTPasak diren proteina zitosolikoak erabiltzen
dira. Dinamina, esate baterako, lepoa inguratuz biribilkatzen
da; orduan, GTParen hidrolisia gertatu ondoren, lepoa
gehiago estutzen du eta besikula askatu egiten da. Azkenik,
behin askatuta, besikulak berehala galtzen du estaldura;
horretarako, beharrezkoak dira txaperon zitosolikoak.
COPI besikulak erabiltzen dira Golgi zisternen arteko
garraioan eta molekula espezifikoak Golgi-ren cis aldetik
erretikulu endoplasmatikora itzultzeko; COPII besikulak,
berriz, erretikulu endoplasmatikoan sortzen dira. COP
besikulen estalduraren unitateak konplexu proteiko handiak
dira, “coat” proteinez osatuak. COPI besikulen unitateak
zazpi proteinaz osatuta daude; lau proteinaz, COPII besikulen
kasuan.
Besikularen estalduraren eraketa GTPasek kontrolatzen
dute

10-7 irudia. Klatrina-besikula eta triskeliona
(iturria: Wikipedia).

Ikusi dugun bezala, estaldurak funtsezkoak dira garraiobesikulak sortzeko, baina, nola pizten da estalduraren
polimerizazioa?. Eragileak proteina GTPasa monomerikoak
dira, zehazki ARF proteinak (klatrinazko COPI estaldura
eraikitzeko) eta Sar-1 proteina (COPII besikulen kasuan).
Zitosolean libre daude, inaktibo moduan, GDPa lotuta
dutenean, baina aktibo bihur daitezke GDPa GTPak
ordezkatu ondoren. Molekulan gertazen den konformazioaldaketaren ondorioz gantz-azido bat azaltzen da, eta, talde
horri esker, mintz emailean sartzen da; hau da, GTPasa
zitosolikoa mintz-proteina bihurtu da. Behin mintz emailean
sartuta, estalduraren unitateak (klatrina, COP konplexu
proteikoak) bereganatzen dituzte (10-4 irudia). GDParen
ordezkapena zuzentzen duten entzimak konpartimentu
emailearen mintz-proteinak dira; beraz, azken finean, mintz
emaileak berak abiarazten du prozesua.
Besikula askatu ondoren, GTPasek lotua duten GTParen
hidrolisia gauzatzen da; ondoren, estalduraren eta besikularen
mintzaren arteko afinitatea galtzen da, eta estaldura galtzen da.
GTPasa horiek, beraz, bai estalduraren eraketan bai
despolimerizazioan inplikatuta daude.
Mintzean dituen proteinei esker, besikulak bere helmuga
aurkitzen du
Mintz emailetik askatu ondoren, garraio-besikulak zitosolean
mugitzen dira konpartimentu hartzailea topatu arte. Bidea oso
luzea bada, zitoeskeletoaren piruak erabiltzen dira errepide
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RAB
proteina
RAB1
RAB2
RAB3A
RAB4
RAB5
RAB6
RAB7
RAB9
RAB11
RAB18
SEC4

Kokapena
(konpartimentua)
Erretikulu endoplasmatikoa,
Golgi aparatua
Erretikulu endoplasmatikoa,
Golgi aparatua
Jariatze-besikulak
Endosoma goiztiarra
Endosoma goiztiarra,
Klatrinazko besikulak,
Mintz plasmatikoa
Golgi aparatua: erdiko eta
trans aldeak
Endosoma berantiarra
Endosoma berantiarra, Golgi
aparatuaren trans aldea
Birziklapen-endosomak
Erretikulu endoplasmatikoa,
Golgi aparatua, lipido-tantak
Jariatze-besikulak

10-8 irudia. Rab proteinak: trafikoaren
seinalizazioa (iturria: Wikipedia).

moduan;
adibidez,
neurotransmisoreak,
besikuletan
paketatuta, axoian zehar garraiatzen direnean. Edonola ere,
besikulak konpartimentu hartzailea aurkitu behar du. Prozesu
horren eragile nagusiak Rab proteinak dira. Rab proteinak
ere GTPasa monomerikoak dira, beste familia bat: mintz
emaile eta hartzaile bakoitzak gutxienez Rab proteina bat
dauka (60 baino gehiago identifikatu dira) (10-8 irudia).
Estalduraren eraketa eragiten dutenez, GDP-Rab proteinak
ere zitosolean daude, baina GTPa azaltzen dutenean lipidogeruza bikoitzean txertatzen dira; gainera, txertatuak izan
ondoren, Rab proteina gehiago (mota bera) eskuratzen dituzte;
horrela, mintz emailean mikroeremu espezifikoak sortzen
dituzte.
Zer egiten dute Rab proteinek? Besikularen Rab proteinek
zitoeskeletoarekiko elkarrekintza baimentzen dute, besikula
piruetan zehar garraiatua ahal izateko. Horretaz gain,
aingurapena eragiten dute; horretarako, mintz-hartzailean
dauden zenbait proteina aktibatzen dituzte. Azkenik, mintzen
arteko fusio-prozesuan ere laguntzen dute.
Garraio-besikularen eta konpartimentu hartzailearen
arteko fusioa
Garraio-besikula batek, dagokion mintz-hartzailea ezagutu eta
han ainguratu ondoren, bere edukia, bere zama, askatu behar
du. Horretarako, ezinbestekoa da bi mintz horien arteko
fusioa. Nola gertatzen da fusioa? Lehendabizi, esan beharra
dago bi prozesuak, "porturatzea" eta fusioa, independenteak
direla; izan ere, esperimentalki lortu da bi prozesuak banatzea.
Fusioa gertatzeko, lipido-geruza bikoitzak oso gertu egon
behar dute bata bestetik, bi mintzetatik azaltzen diren
proteinak ukitzeko bezain gertu (1,5 nm-ko tartea). Egoera
horretan, lipidoak mintz batetik bestera igaro daitezke.
Horretarako, mintzaren alde hidrofilikotik ur molekula guztiak
ezabatu egin behar dira. Prozesu hori energetikoki oso
desfaboragarria da, eta proteina laguntzaileak beharrezkoak
dira. Garrantzitsuenak SNARE proteinak ditugu. SNARE
proteinak mintz-proteinak dira; badira v-SNARE
(besikulenak) eta t-SNARE (―target‖, mintz-hartzaileak
dituenak) proteinak, elkarren osagarriak direnak: v- eta tSNARE osagarriek konplexu bat osatzen dute; horren
ondorioz, besikularen mintza eta mintz-hartzailea oso gertu
geratzen direlarik, aldi berean ur-molekulen desplazamendua
eragiten dute (10-9 irudia).

10-9 irudia. SNARE proteinak eta mintzen
arteko fusioa (iturria: Marc Baaden).

SNARE proteinak bereziki ondo ezagutzen dira
neuronetan:
neurotransmisoreak
garraiatzen
dituzten
besikuletan eta axoiaren bukaeraren mintz plasmatikoan
daudenak. Besikula sinaptikoaren v-SNAREk (sinaptobrebina)
eta mintz plasmatikoaren t-SNAREk (sintaxina) elkartu behar
dute fusioa gertatzeko eta, ondorioz, neurotransmisoreak gune
sinaptikora askatzeko. Gaur egun badakigu SNARE proteinak
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tetanos eta botulismoan inplikatuta daudela. Izan ere,
patologia horietan bakterioek ekoizten dituzten neurotoxinak
SNARE horiek degradatzen dituzten proteasak dira; ondorioz,
neurotransmisoreen askapena ez da gertatzen, eta transmisio
sinaptikoa blokeatuta geratzen da (10-10 irudia).
Trafiko besikularraren oinarrizko
endozitikoa eta bide biosintetikoa

bideak:

bide

Besikulen trafikoa etengabe gertatzen ari da aurkako norabide
biri jarraituz: barrurantz eta kanporantz. Trafiko horrek
zelularen bi bide nagusiak definitzen ditu: bide endozitikoa eta
exozitikoa.

10-11 irudia. Bide biosintetikoa eta bide endozitikoa. Besikula motak.
Bide endozitikoa endozitosiarekin hasten da. Lehenengo
mintz-emailea, beraz, mintz plasmatikoan izango da; gero,
besikula berriak konpartimentu endosomikoarekin fusionatzen
dira, eta, azkenik, gaiek lisosometan amaituko dute. Bide
biosintetikoa edo exozitikoan, garraio-besikulak erretikulu
endoplasmatikotik Golgi aparatura mugitzen dira. Hortik, hiru
bide sortzen dira: 1) zuzenean besikulak mintz plasmatikora
joango dira, 2) jariatze-besikuletara eta gero mintz
plasmatikora; 3) endosomara/lisosometara. Lehenengo bi
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aukeren trafikoa exozitosiarekin amaitzen da. Hirugarren bidea
funtsezkoa da lisosoma berriak sortzeko (10-11 irudia).
Bi trafiko-bide nagusiek etengabeko mintz-fluxua eragiten
dute zelula osoan: mintz plasmatikoa etengabe barneratzen ari
da (endozitosiaren bidez), eta, era berean, barne-mintzak
etengabe kanporatzen ari dira (exozitosiaren bidez). Bi
prozesu horiek orekan daude, lotuta daude ziklo endozitikoexozitiko batean; hori dela eta, mintz-fluxua izan arren, mintz
plasmatikoaren azalera konstante mantentzen da. Ziklo horren
garrantzia honako datu honek adierazten du: makrofago
batean, mintz plasmatiko osoa ordu erdian barneratzen da.
Bi trafiko-bide nagusietan badaude atzeranzko adarrak

10-12 irudia. KDEL sekuentzia eta COPI
besikulak: EEaren proteinak
berreskuratzeko (iturria: NCBI).

Bi trafiko-bideetariko bakoitzean adarrak egon daitezke.
Bereziki garrantzitsuak dira kontrako norabidea duenak : hori
atzeranzko trafikoa edo trafiko erretrogradoa dugu. Bide
horiek, funtsean, molekula espezifikoak birziklatzeko
erabiltzen dira.
Bide endozitikoan, endosomatik mintz plasmatikoranzko
bidea aipatu behar dugu: endosoman sartzen diren gai batzuek
mintzera itzuli behar dute. Bide exozitikoan trafiko
erretrogradoa gertatzen da Golgi aparatuaren cis aldetik EEra,
erretikuluaren berezko osagaiak berreskuratzeko; Golgi-ren
besikulen artean cis-trans norabidean mugitu diren entzimak
aurreko konpartimentura itzultzeko, eta endosomatik Golgiren trans aldera, batez ere Golgi aparatutik askatu diren
berezko hartzaileak berreskuratzeko (10-12 irudia). Argi dago
trafiko erretrogradoa gertatzeko sailkatze-mekanismoak behar
direla; eta, jarraian ikusiko dugunez, horretan endosomak
paper nagusia dauka.
Endosoma bidegurutzea da trafiko besikularrean
Endosoma funtsezko organulu zitoplasmatikoa da animaliazelula guztietan. Haren funtzio nagusia gaien sailkapena da.
Endosomaraino heltzen diren molekulen jatorria mintz
plasmatikoa eta Golgi aparatua ere izan daitezke. Endozitatzen
diren gaiak, esate baterako, endosomatik pasatzen dira
nahitaez. Bestalde, organulu horretatik irteten diren gaiak
zenbait konpartimentutara mugi daitezke: mintz plasmatikora,
lisosometara, Golgi aparatura edo jariatze-besikuletara (10-11
irudia). Izan ere, endosoman, bi trafiko-bide nagusiak
(endozitikoa eta biosintetikoa) batzen dira; edo, beste moduan
esanda, endosoma trafikoaren bidegurutzea da.

10-13 irudia. Endosoma: goiztiarra (E) eta
berantiarra (M) (iturria: Wikipedia/Matthew
R G Russell).

Endosoma ez da barrunbe bakar bat; gutxienez, bi
konpartimentu bereizten dira: konpartimentu endosomiko
goiztiarra edo periferikoa, mintz plasmatikoaren ondoan
kokatuta dagoena, eta berantiarra, Golgi aparatuaren eta
nukleoaren ondoan aurkitzen dena (10-13 irudia).
Endozitatutako gaiak goiztiarretik berantiarrera mugitzen dira.
Hori esperimentalki frogatzen da partikulak markatzaile batez
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tindatzen baditugu: markatzailea 1-2 mintuan endosoma
goiztiarrean agertzen da; eta 5-15 minutu pasatu ondoren
berantiarrean. Bi konpartimentu endosomiko horiek mintz
osagai espezifikoak badituzte ere, bietan badira H+-ATPasak
protoiak ponpatzeko eta, ondorioz, lumenaren pHa azido
mantentzeko. Morfologikoki, biak antzekoak dira: hodiitxurako luzakinak dituzten barrunbez osatuta daude. Oraindik
ez dago argi nola mugitzen diren endozitaturiko gaiak
endosoma goiztiarretik endosoma berantiarrera, baina
badirudi mikrotubuluak, zitoeskeletoko zuntz ,mota bat,
inplikatuta daudela.
Endosoma oso konpartimentu malgua da: besikulekiko
fusioak, alde batetik, eta ebaginazioak eta fisioak, bestetik,
erraz gertatzen dira. Era berean, endosomaren mintzean
inbaginazioak sor daitezke; horiek, barruan askatu ondoren,
besikula bihurtuko dira; egoera horretan, endosoma gorputz
multibesikular bihurtzen da. Hurrengo gaian azaltzen denez,
gorputz multibesikularren garapenak zerikusia dauka
lisosomaren funtzioarekin. Azken finean, endosoma
ezinbestekoa da lisosoma funtzionalak sortzeko, eta gorputz
multibesikularrak prozesu horretan sortzen diren tarteko
formak besterik ez dira.

Endosoma eta antigenoaren aurkezpena
Linfozitoak, sistema immuneko zelulak, erantzun inmune espezifikoa sortzeko
gai dira. Horretarako, elementu arrotzean molekula espezifiko bat (edo batzuk)
identifikatu behar dute: molekula hori antigenoa da (Ag). Ezagutze-prozesu
hori ez da erraza; izan ere, zelula espezializatuak, antigenoaren aurkezleak,
beharrezkoak dira: zelula horiek, Ag prozesatu ondoren, egoera egokian
txertatzen dute beren mintz plasmatikoan, linfozitoek ezagutu ahal izateko.
Hori guztia egiteko, endosoma ezinbestekoa da, eta bide endozitikoa eta
exozitikoa inplikatuta daude.
Antigenoa zelula aurkezlearen barruan sartuko da endozitosiz eta garraiobesikulen bidez endosomara pasatuko da. Endosoman antigenoaren proteolisi
partziala gertatuko da, eta peptido bat askatuko da. Bestalde, aurkezpenerako
beharrezkoak diren proteinak, MHC-II proteinak, Golgiren trans aldetik
askatzen dira, eta, besikulen bidez, endosomara mugituko dira: bertan, MHCII proteinaren proteolisi partziala gertatzen da. Ondorioz, peptidoa proteinari
lotzen zaio, eta konplexu bat osatzen da. Azkenik, konplexua besikuletan
paketatzen da, eta endosomatik mintz plasmatikora mugituko da. Orain
linfozitoek antigenoa ezagutu ahalko dute, zelula horien aktibazioa gertatuko
da, eta erantzun inmune espezifikoa eta eraginkorra sortuko da.
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Birziklapen-endosomak erabiltzen dira mintz plasmatikoko
osagai espezifikoak gordetzeko

10-1 irudia. Birziklapen-endosomak (iturria:
NCBI)

Zelularen beharren arabera, edo kanpoko egoeraren arabera,
zelularen azalean dauden molekulak aldatu egiten dira: batzuk
ezabatu eta beste bazuk sortu egiten dira. Askotan, mintz
plasmatikotik ezabatzen direnak ez dira desagertzen; ordea,
organulu espezifikoetan gordetzen dira. Organulu horiek
birziklapen-endosomak dira: gaiak metazeko erabiltzen diren
endosomak.
Berziklapen-endosoma
konpartimentu
endosomiko nagusitik sortu da, baina beste barrunbe bat da:
endosoma goiztiarretik askatzen den besikula ez da
fusionatzen mintz plasmatikoarekin zuzenean, berziklapenendosomarekin baizik. Batez ere, mintz plasmatikoaren
proteinen metaleku moduan erabiltzen dira: konpartimentu
horretan, esate baterako, glukosaren garraiatzaileak metatzen
dira, eta, beharrezkoak direnean (kanpoko glukosaren
kontzentrazioa handia denean), endosoma horretatik mintz
plasmatikora mugituko dira garraio-besikulen bidez.
Zelula polarizatuetan konpartimedu
garrantzi berezia dauka

endosomikoak

Zelula polarizatuek, epitelio- eta nerbio-zelulek kasu, eremu
isolatu batzuk dituzte mintz plasmatikoan; ondorioz, badira
bide endozitiko eta exozitiko bat baino gehiago. Epiteliozelulen bide endozitikoa aztertzen badugu, ikusten da
produktuak independenteki sartzen direla bi mintz-eremutatik:
goialdetik eta eremu basolateraletik. Era berean, bi endosoma
goiztiar independente daude, eta endosoma bakoitzetik mintzproteinak independenteki berziklatuko dira dagokien mintzeremura. Birziklapen-prozesuak burutu ondoren, produktuak
endosoma berantiar berberean egongo dira.
Bestalde, gerta daiteke gai batzuk goialdetik beste aldera
garraiatzea edo alderantziz; hau da, eremu batetik sartzen dira,
eta beste eremutik irteten. Prozesu hori transzitosia dugu.
Kasu horretan, gaiak endosoma goiztiarretik birziklapenendosoma batera pasatzen dira, eta hortik, garraio-besikulen
bidez, mintzaren beste eremutik kanporatzen dira.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK

 Zein dira barneko mintz-sistemaren osagaiak?
 Zer mekanismo erabiltzen da gaiak trukatzeko mintz-sistemaren barruan?
 Zer besikula estali mota daude?
 Nola eraikitzen da klatrinazko estaldura?
 Nola lortzen da molekula espezifikoak besikuletapaketatzea?
 Zein konpartimentutan sortzen da besikula mota bakoitza?
 Nolakoak dira trukeak EEaren eta Golgi aparatuaren artean?
 Zer besikula mota askatzen dira Golgi aparatuaren trans-aldetik?
 Nola jakingo du besikula batek zer konpartimentu zelularretara joan behar duen?
 Nola egiten da besikularen eta mintz-hartzailearen arteko fusioa?
 Zer dira kabeolak?
 Zein dira trafiko besikularraren bide nagusiak?
 Zer da besikulen bidezko garraio erretrogradoa eta zertarako erabiltzen da?
 Zein da konpartimentu endosomikoaren garrantzia trafiko besikularrean?
 Nolakoa da konpartimentu endosomikoa?
 Zertarako balio dute birziklapen-endosomak?
 Zertan datza transzitosia?
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11
LISOSOMAK

Animalia-zeluletan, makromolekula askoren
degradazioa konpartimentu itxietan gauzatzen
da, lisosometan hain zuzen; horrela, entzimen
jarduera mugatuta geratzen da.
Lisosomak funtsezkoak dira zelula
berziklatzeko; hori dela eta, jarduera
lisosomikoaren akatsak oso larriak dira,
bereziki neuronetan (iturria: Wellcome
Images/University of Edinburgh).

Lisosomaren funtzio orokorra digestioa da. Hala ere,
digestio fisiologikoa ez bezala, lisosoman egiten denak ez du
balio energia lortzeko, horretarako zitoplasman baitago
beste organulu bat, mitokondrioa, oso eraginkorra dena.
Orduan, zertarako balio du digestio lisosomikoa? Jarraian
ikusiko dugunez, lisosomak prozesu zelular anitzetan
inplikatuta daude: soberan dauden egiturak ezabatzeko
erabiltzen dira, organulu zitoplasmatiko akastunak
ordezkatzeko, oinarrizko osagai zelularrak eskuratzeko,
produktu espezifikoak funtzional bihurtzeko, edo zelula
hildakoak eta mikroorganismo patogenoak deuseztatzeko.
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Lisosomak oso organulu heterogenoak dira
Lisosomak hidrolisi-entzimaz beteriko barrunbe esferikoak
dira (11-1 irudia). Entzima horien bitartez, makromolekulak
apurtzen dira produktu sinpleagoak emateko. Lisosomen
tamaina eta morfologia baldintzatzen dituen faktorerik
garrantzitsuena digeritzen ari diren produktuak dira.
Produktu horien mota eta kopurua askotarikoak izan
daitezke, batez ere beren jatorriaren arabera. Lisosomak,
beraz, oso organulu heterogeneoak dira. Polimorfismo
horrengatik, lisosomak identifikatzeko ezin dira erabili
irizpide morfologikoak, irizpide biokimikoak baizik,
fosfatasa azidoaren presentzia, hain zuzen ere.

11-1 irudia. Lisosomak mikroskopia
elektronikoan ikusita (iturria: The
Cell/CIL:36742), eta osagai lisosomiko
nagusiak: hidrolasa azidoak.

11-2 irudia. Lisosoman degradatzen diren
gaien jatorria.

Lisosomak ulertzeko, kontuan hartu behar dugu
lisosoma funtzionalak bi barrunbe desberdinen fusioaren
ondorioz sortzen direla: entzima lisosomikoak gordetzen
dituen barrunbea eta degradatuak izango diren gaiak
gordetzen dituen barrunbea (11-2 irudia). Era berean,
kontuan hartu behar dugu digestio lisosomikoa prozesu bat
dela eta prozesu horretan zehar ere lisosomaren morfologia
eta tamaina alda daitekeela. Azken irizpide horren arabera,
klasikoki lisosomak hiru taldetan sailkatzen dira: 1) lisosoma
primarioak, edo lisosoma berriak; txikiak dira, barnekoa oso
homogeneoa da eta barruan entzima lisosomikoak besterik
ez dago, 2) lisosoma sekundarioak, barruan entzima
lisosomikoak gehi digeritzen ari diren produktuak daude;
horiek handiago eta heterogeneoagoak izango dira, 3)
hondakin-gorputzak: barruan produktu ez-digerigarriak
metatu egin dira, lisosoma zaharrak dira eta, askotan, itxuraz
oso espezifikoak zelula-motaren arabera (11-3 irudia).
Entzima lisosomikoak hidrolasa azidoak dira
Lisosomaren osagairik garrantzitsuenak barruan gordetzen
diren entzimak dira. Entzima lisosomiko guztiak hidrolasak
dira: makromolekulen loturak apurtzen dituzte ur molekulen
laguntzarekin. Izan ere, ikuspuntu biokimikotik "digeritu"
eta ―hidrolizatu‖ hitzak sinonimoak dira. Loturak oso
egonkorrak direnez (aminoazidoen arteko lotura peptidikoa,
esate baterako), baldintza berezietan bakarrik apurtuko dira,
hala nola pH ezohikoan. Hori gertatzen da urdailean, eta
antzeko egoera dago lisosometan: organuluaren barnean
pHa oso baxua da (pH = 4-5). Entzima lisosomikoak, beraz,
hidrolasa azidoak dira. Horrek esan nahi du pH azidoan lan
egiten dutela, edo, behintzat, beren jarduera optimoa
ingurune azido batean gertatzen dela. Egoera horren
ondorioz lisosomaren mintza apurtzen bada eta hidrolasak
zitosolera askatzen badira, eragin kaltegarria murriztuta
geratuko da.
Hidrolasa lisosomikoak oso entzima espezifikoak dira:
bakoitzak lotura mota bat mozten du. Digeritzen diren
produktuak mota askotakoak direnez, entzima mota asko
dago: 60 inguru identifikatu dira: fosfatasak, nukleasak,
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proteasak, glikosidasak, lipasak, fosfolipasak, sulfatasak, eta
abar (11-1 irudia). Haietako bat, fosfatasa azidoa, edozein
lisosomatan aurkitzen da; hori dela eta, lisosomak
identifikatzeko erabiltzen da (ester monofosforikoak
apurtzen ditu).

11-3 irudia. Lisosoma sekundarioak (iturria: ASCB/G.E.Palade).
Glikosilazio handiak lisosomaren mintza babesten du
Beste organuluekin gertatzen den bezala, mintz
lisosomikoaren osaketa espezifikoa da: zenbait osagai
bereziki ugariak dira. Mintz-proteinen artean, H+ ponpak
aipatu behar dira. H+ ponpei esker protoiak aktiboki
inportatzen dira lisosomaren barrura zitosoletik; horrela,
lisosomaren lumenaren azidotasuna konstante mantentzen
da.
Mintz lisosomikoan ere badira proteina garraiatzaile
ugari. Proteina horiek produktu espezifikoak garraiatzen
dituzte: azukreak, aminoazidoak, nukleotidoak, etab.,
makromolekulen digestioa bukatu ondoren sortzen direnak,
hain zuzen ere. Beste aldetik, lisosomaren mintzak, barneko
aldean, karbohidratozko geruza lodi bat du: mintzglikoproteinen glikosilazio-maila oso handia da; horrela,
mintz lisosomikoak jasan behar dituen baldintza gogorrei
(pH azidoa eta hidrolasa azidoen erasoa) aurre egiten diote.
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Akats lisosomikoak: entzima
lisosomikoen sintesia txarto gauzatzen
denean
Zenbait gaixotasunek lisosomen jarduera
okerrean dute oinarria. Sindrome genetikoak
dira, non, mutazio batengatik, hidrolasa
lisosomiko espezifiko bat falta den edo ez
den funtzionala. Egoera horretan, entzimak
degradatzen dituen substratuak lisosometan
metatzen dira digeritu gabe. Ondorio
patologikoak oso larriak izan daiteke, batez
ere nerbio-sisteman. Gaucher sindromean
glikolipido bat degradatzen duen entzima
falta da; Hurler sindromean, ordea,
glikosaminoglikanoak ez dira apurtzen modu
egokian; baina, bereziki larria den
sindromean (I-cell sindromea) hidrolasa
lisosomiko guztiak falta dira. Kasu horretan,
mota guztietako produktuak metatzen dira,
eta inklusioak osatzen dituzte zelularen
barruan. Sindrome horretan akatsa M6P
taldea gehitzeaz arduratzen den entziman
dago: M6P etiketarik gabe, hidrolasen
sailkapena txarto gauzatzen da, eta zelulaz
kanpoko gunera askatzen dira.

Lisosoma berriak Golgi aparatuan sortzen dira
Hidrolasa azidoak, osagai lisosomiko garrantzitsuenak,
erretikulu endoplasmatikoan sintetizatzen dira. Hortik, eta
garraio-besikulen bidez, Golgi aparatura garraiatzen dira,
non, aldaketa batzuk jasan ondoren, Golgiren trans aldean
paketatuta izango diren beste besikuletan. Hidrolasa
lisosomiko guztiek duten seinaleari esker —manosa-6fosfato taldea (M6P)— lortzen da sailkapena. Talde hori
entzimen N-oligosakaridoetan dagoen manosa eraldatu bat
besterik ez da, fosfato bat aurkezten duena.
M6P taldea Golgi-ren cis sarean gehitzen da;
horretarako, bi entzima beharrezkoak dira. Lehenak Nazetilglukosamina-fosfato talde bat gehitzen du manosa
batean; ondoren, bigarren entzimak N-azetilglukosamina
ezabatzen du, eta fosfato taldea manosaren seigarren
karbonoan utzi (11-4 irudia). M6P taldea entzima
lisosomikoetan soilik gehitzen da (eta ez Golgi aparatuan
sartzen diren glikoproteina guztietan) proteina horiek
dituzten ezaugarri molekularrengatik.
M6P taldea Golgi trans sarean dauden M6P hartzaileek
ezagutzen dute. Horrela, entzima lisosomikoak beste
proteinetatik banatzen dira, eta besikula espezifikoetan
metatzen dira. Besikula horiek ez dira benetako lisosomak;
izan ere, besikularen lumenean pHa neutroa da. Lisosoma
funtzionalak sortzeko, Golgitik datorren garraio-besikulak
endosomarekin fusionatu behar du. Endosomaren pH
azidikoaren eraginez, M6P taldearen eta hartzailearen arteko
lotura apurtu egiten da, eta entzima lisosomikoak askatzen
dira. Hortik aurrera, digestioa gerta daiteke. Bestalde, hutsik
dauden hartzaileak birziklatu egiten dira: garraio-besikulen
bidez trans Golgi-ra itzuliko dira.

A)

B)
11-4 irudia. A) M6P txartela. B) Entzima lisosomikoen sailkapena Golgi aparatuaren trans
aldean eta hartzaileen birziklapena.
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Hainbat gai
lisosomaraino

endozitosiaren

bidez

heltzen

dira

Animalia-zeluletan endozitosia etengabe gertatzen ari da:
prozesu horretan gune estrazelularreko molekulak edota mintz
plasmatikoan daudenak etengabe sartzen ari dira zelularen
barrura. Molekula horien helmuga, mintz plasmatikora
itzultzen ez badira, lisosoma izango da (11-5 irudia).

11-5 irudia. Bide endozitikoaren
azken helmuga: lisosoma.

Lisosometara heldu arte, gaiak zenbait konpartimentutatik
pasatzen dira: garraio-besikulen bidez endosoma goiztiarrera
mugitzen dira, eta handik endosoma berantiarrera.
Konpartimentu endosomikoa azidikoa denez (pH =6),
batzuetan hantxe hasten da molekulen degradazio partziala.
Endosoma berantiarra funtsezkoa da lisosoma funtzionala
sortzeko: bertan lehen aldiz nahasten dira endozitaturiko gaiak
eta entzima lisosomikoak. Goian aipatu den bezala, entzimak
Golgi aparatutik zuzenean etor daitezke garraio-besikula
batean paketatuta; beste batzuetan, ordea, dagoeneko
eratutako lisosoma batekin fusionatzen da endosoma.
Edonola ere, lisosomaren eraketa prozesu progresiboa da:
fusioa gertatu ondoren, pHa jaisten da, hidrolasa azido
gehiago metatzen dira, osagai batzuk endosomara itzultzen
dira eta gaien degradazioa gertatuko da. Digestioa bukatu
ondoren, molekula txikiek mintz lisosomikoa zeharkatzen
dute zitosolerantz (berez edo proteina garraiatzaileen
laguntzaz), ez-digerigarriak diren materialak izan ezik.
Lisosomari esker, kanpoko gaiak edo mintz
plasmatikoan kokatutako molekulak ezabatzen dira
Endozitaturiko gaiak etengabe degradatzen ari dira
lisosometan, baina, zertarako erabiltzen du zelulak prozesu
hori? Askotan, helburua honako hau da: zelularen azalean
dauden molekula espezifiko bat ezabatzea. Hori da zelulaz
kanpoko seinale askoren kasua: seinalea dagokion mintzhartzailearekin elkartzen da, eta konplexua endozitosiaren
bidez barneratzen da; seinaleak eta hartzaileak endosoma
goiztiarretan elkarrengandik banantzen dira: hartzaileak mintz
plasmatikora itzultzen dira; seinaleak, berriz, lisosometan
degradatu eta ezabatuak izango dira.

11-6 irudia. Gorputz multibesikularrak (M)
(iturria: Wikimedia).

Gerta daiteke endozitatu eta degradatua izan behar duena
mintz-osagaia izatea; goian aipatu diren hartzaileak, esate
baterako. Hartzaileak mintz plasmatikotik endosomaren
mintzera mugitzen dira, eta handik lisosomarenera; baina,
geruza bikoitzean txertaturik, hartzailearen digestioa oso zaila
da. Hartzaileek konpartimentuaren barruan geratu behar dute
degradatuak izan ahal izateko. Nola lortzen da hori?
Endosoma besikulatzen da: endosomaren mintzean
inbaginazio-prozesuak gertatzen dira, eta besikula txiki asko
lumenean askatzen dira. Egitura horiei gorputz
multibesikular deritze (11-6 irudia). Gero, lisosomekin
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fusionatu ondoren, besikulak eta han dauden hartzaileak
degradatuak izango dira.

11-7 irudia. Kolesterol molekulak
lisosometan eskuratzen dira (iturria:
NCBI).

Nola erabakitzen da zein hartzaile degradatuko diren eta
zein ez? Lisosometan amaitzekoak diren hartzaileak markatu
egin behar dira: ubikitina izeneko molekula bat itsasten zaie.
Molekula hori solutua lotu ondoren baina endozitosia gertatu
baino lehen gehitzen zaie, hau da, oraindik mintz
plasmatikoan daudela.
Jarduera
lisosomikoak
eskuratzeko ere balio du

molekula

espezifikoak

Bestalde, kanpoko molekulen degradazio lisosomikoaren
bidez elikagai espezifikoak lortzen dira. Kolesterola, esate
baterako, zelulan sintetizatua izaten bada ere, kanpotik ere
hartzen da. Kanpotik sartzen den kolesterola konplexu
lipoproteiko baten osagaia da (LDL partikula). LDL partikulak
hartzaile espezifikoen bidez endozitatzen dir,a eta endosomen
bidez lisosometara garraiatuak izango dira. Lisosometan LDL
partikulak digeritzen dira, eta, ondorioz, kolesterola askatzen
da; orduan, prest dago mintz-zelularretan erabili ahal izateko
(11-7 irudia).
Autofagiaren bidez zelularen osagaiak berziklatzea
lortzen da
Lisosomen funtzio garrantzitsu bat soberan dauden edo
akatsak dituzten egitura zelularrak ezabatzea da; hori autofagia
dugu, eta animalia.zelula guztietan gertatzen da.
Mitokondrioetan, beren jarduera metabolikoaren ondorioz,
mutazioak edo akatsak metatzen dira, eta autofagiaz ezabatzen
dira: (mitokondrioen batezbesteko bizitza 10 egunekoa da
hepatozitoan). Era berean, erretikulu endoplasmatiko leuna,
gai baten detoxifikazioa bukatu ondoren, soberan dago, eta
ezabatu egiten da. Jarduera autofagiko hori dela eta, askotan
ikus daitezke lisosomen barruan mitokondrioak, mintzak,
erretikulu endoplasmatikoaren zatiak eta abar (11-8 irudia).
Organuluak ez ezik, molekulak ere degradatzen dira
autofagiaz: zenbait proteinaren berziklapena edo agregatu
proteikoen ezabapena horrela gauzatzen da. Izan ere,
neuronetan, autofagiaren akatsek eragindako agregatu
proteikoen metaketa gaixotasun neurodegeneratiboekin
erlazionatu da.

11-8 irudia. Autofagosomak (iturria: A) The
Cell/CIL:13914, B) ASCB/D.L:Ennist).

Autofagia oso hertsiki erregulatuta dago, eta aukeratuak
izango diren egitura zelularrak bakarrik degradatzen dira; hala
ere, oraindik ez dago argi nola pizten den. Prozesuan lau
urrats bereizten dira: 1) zisterna lauaren itxura duen mintz zati
bat kurbatzen hasten da digerituko diren organuluak
inguratuz; mintzaren jatorria ezezaguna da (EEa, Golgi
aparatua edo, agian, endosoma). 2) Mintza itxi ondoren,
barrunbe bat sortzen da, autofagosoma, mintz bikoitz batez
mugatua. 3) Autofagosoma lisosomekin fusionatzen da. 4)
Digestioa: barne-mintza eta barruan dauden osagaiak
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degradatu egiten dira. Gutxienez 25 proteina hartzen dute
parte autofagian, eta prozesu osoa, autofagosomaren eraketa
gehi digestioa, 15 minutuan burutu daiteke.
Autofagiaren helburua zelularen berriztapena bada ere,
elikagaiak lortzeko mekanismo bat izan liteke. Izan ere,
glukagoia, glukogenoaren degradazioa eragiten duen hormona,
autofagiaren induktorea da. Era berean, aminoazido
espezifikoen kontzentrazio txikiegiek autofagia eragiten dute.
Intsulinak, berriz, kontrako eragina dauka: inhibitzailea.
Horrek guztiakautofagiaren eta katabolismoaren arteko
erlazioa nabarmentzen du .
Zenbait kasutan, entzima lisosomikoak kanporatzen dira
Digestio zelularra lisosomaren barruan gauzatu ohi da; izan
ere, entzima lisosomikoen askapena, gehienetan, hondamendi
hutsa izango da zelularentzat. Hala ere, zenbait kasutan
digestio estrazelularra gertatzen da. Adibide bat hezurraren
birmoldaketa da.
Horretarako, osteoklastoek hidrolasa
azidoak kanporatzen dituzte exozitosiaren bidez, eta zelulaz
kanpoko matrizearen osagaien degradazioa eragiten dute.

11-9 irudia. Melanina eta
melanosomak (iturria: EurekAlert).

Bestalde, funtzio lisosomikoa produktu espezifikoen
sintesiari eta esportazioari asoziaturik egon daiteke; kasu
horretan, esan dezakegu lisosomak jariatze-pikor bereziak
direla. Prozesu horri jariatze lisosomiko deritzo. Lisosoma
berezi horiek mintz plasmatikoarekin fusiona daitezke,
barneko edukia askatuz. Horren adibide melanosomak ditugu,
melanozitoek (larruazaleko pigmentu-zelulek) melanina
ekoizteko erabiltzen dituzten organuluak; melanosomak
lisosoma bereziak besterik ez dira (11-9 irudia). Melanosomek
melanina askatzen dute zelulaz kanpoko gunera; gero,
ingurunean dauden keratinozitoek pigmentua hartzen dute.
Horrela lortzen da larruazaleko pigmentazioa.
Fagozitosian partikula handiak degradatzen dira
Fagozitosia endozitosi berezi bat da, non barneratutako
egitura oso handia den (> 0,25 m); egitura hori beste zelula
bat ere izan daiteke. Organismo zelulabakarretan fagozitosia
elikatzeko erabiltzen bada ere, organismo multizelularretan
prozesuaren helburua egitura ezabatzea da. Goi-mailako
animalietan fagozitosi-gaitasuna oso murriztuta dago: zelula
fagozitiko garrantzitsuenak makrofagoak, neutrofiloak (11-10
irudia) eta zelula dendritikoak dira (guztiak odol-zelulen
familiakoak). Zelula horiek mikroorganismo arrotzak
(bakterioak, protozooak) jaten dituzte; horretaz gain, hildako
zelulak edo hiltzeko zorian dauden zelulak ere ezabatzen
dituzte. Globulu gorriak, esate baterako, etengabe ordezkatzen
ari dira; eta makrofagoak dira eritrozito zaharrak ezabatzeaz
arduratzen direnak (1011 eritrozito egunero).

11-10 irudia. Zelula fagozitikoak.
Neutrofiloak (iturria: Wikimedia).

Fagozitosia ez da prozesu konstitutiboa: fagozitoak
seinale bat ezagutu behar du prozesua hasteko.
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Mikroorganismoen
kasuan,
seinale
garrantzitsuenak
antigorputzak
dira.
Antigorputzez
gaineztaturiko
mikroorganismoa fagozitoak ezagutzen du hartzaile
espezifikoen bidez: Fc hartzaileak (11-11 irudia). Beste kasu
batzuetan, mintz plasmatikoaren osaketan gertatzen den
aldaketa bat izan daiteke seinalea: hiltzeko zorian dauden
zeluletan fosfatidilserina (normalean, alde zitosolikoan dagoen
fosfolipidoa) alde estrazelularrean agertzen da.
Seinalea jaso ondoren, fagozitoak partikula inguratzen du
pseudopodoak izeneko mintz plasmatikoaren luzakinen bidez.
Pseudopodoen hedapenaren eta fusioaren ondorioz, barrunbe
berri bat sortzen da: fagosoma. Horretarako, aktinazko
zitoeskeletoa ezinbestekoa da. Gero, periferiatik barrurantz
mugitzen den bitartean, fagosomaren heltzea gertatuko da:
lisosomekin fusionatuko da fagolisosoma sortuko da. Azkenik,
digestioa gauzatzen da (30-60 minutuan osatzen da).
Batzuetan produktu ez-digerigarriak fagosomaren barruan
geratzen dira, eta gorputz erresidualak osatzen dituzte.

11-11 irudia. Bakterio baten fagozitosia.

Bestalde, fagosoma sor daiteke, baina fagosomaren
heltzea eta digestioa gertatu gabe. Kasu horietan, zelularen
barruan beste zelula bat (edo batzuk) ikus daiteke besikula
batean sartuta. Fagozitaturiko zelula berak fagozitosia piztu
du, baina ez da deuseztatzen; beraz, zaila da esatea zer den:
benetako fagozitosia ala inbasio-prozesu bat (11-12 irudia).
Leukozitoek
(odol-zelulek)
antzeko
mekanismoa
erabildezakete
epitelio-geruzak
tranzitosiaren
bidez
zeharkatzeko.

Fagozitosia saihesten duten patogenoak
Zenbait mikroorganismo patogenok gure zelulen barruan
bizi eta ugaltzen dira. Horretarako, estrategia bat garatu
dute: degradazio lisosomikoa saihesten dute. Patogenoa
fagozitatua izan ondoren, fagosoma eraikitzen da; ohiko
prozesuan gertatzen den bezala, baina fagosoma ez da
fusionatzen lisosomekin. Salmonella enterica bakterioak —
beherakoa eragiten duena— fagosomaren mintz-lipidoak
eraldatzen ditu, eta fagosomaren heltzea eteten da;
Listeria edo Rickettsia, beste bakterio mota batzuk,
fagosomatik askatzen dira zitosolera, fagosomaren
mintza degradatuz. Azken finean, bakterioek lisosomatik
ihes egitea lortzen dute…baina ez beti. Badago bigarren
aukera bat zelularentzat: fagozitosiak huts egiten badu,
zelulak autofagia erabil dezake haren ordez. Dena den,
patogeno batzuek ikasi dute autofagosomaren barruan
bizirik irauten, hau da, fagozitosiaz gain autofagia ere
saihestea lortu dute.

11-12 irudia. Rickettsiak zelula
ostalariaren barruan (iturria: CDC).
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK



Zein dira lisosomaren osagai nagusiak eta haien eginkizuna?



Zer osagai espezifiko daude mintz lisosomikoan?



Zergatik da hain txikia pH lisosomikoa?



Zer erlazio dago endosoma eta lisosomen artean?



Nola sortzen dira lisosoma funtzionalak?



Nondik datoz lisosometan degradatzen diren molekulak?



Zertarako degradatzen dira lisosometan endozitosiaren bidez barneratzen diren gaiak?



Zein da autofagiaren mekanismoa eta zertarako erabiltzen du zelulak?



Zein da fagozitosiaren mekanismoa?



Nola eraikitzen dira lisosoma berriak?



Nola sailkatzen dira entzima lisosomikoak Golgi aparatuan?



Zein dira ondorioak lisosomen biogenesia gaizki gauzatzen bada?
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12
MITOKONDRIOA

Mitokondrioak zelula
eukariotoaren energia-zentroak
dira: erregaiak oxidatzen dira, eta
askatzen den energia erabiltzen da
ATP molekulak sintetizatzeko
(iturria: Wellcome
Images/ Matthew Daniels/
University of Oxford).
Zelula guztiek energia behar dute funtzio zelularrak egiteko.
Zelula gehienetan, energia lortzeko erabiltzen den
mekanismoa arnasketa da: oxigenoaren laguntzarekin, materia
organikoaren degradazio osoa gertatzen da; askatzen den
energia, berriz, ATPa ekoizteko erabiltzen da. Arnasketa,
zelula eukariotoan, mitokondrioan gertatzen da; mitokondrioa,
beraz, zelula eukariotoaren energia-zentroa da edo, beste
moduan esanda, ATParen ekoizle nagusia. Mitokondrioa
ulertzeko, gogoratu behar dugu organulu honek oso ezaugarri
berezia duela: bere genoma propioa dauka, eta geneespresioaren prozesu guztiak (transkripzioa, itzulpena)
organuluaren barruan gertatzen dira. Osagai mitokondrialak,
beraz, bi sistema genetikoek kodetzen dituzte (nuklearrak eta
mitokondrialak);
horren
ondorioz,
mitokondrioaren
biogenesia oso prozesu konplexua da.
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MITOKONDRIOA: EGITURA ETA FUNTZIOAK
Mitokondrioak organulu zitoplasmatiko handiak eta
dinamikoak dira
Mitokondrioa zelula eukariotoaren organulu zitoplasmatiko
handiak dira, mikroskopio optikoaren bidez ikusteko bezain
handiak; izan ere, lehen aldiz XIX. mendean identifikatu ziren.
Mitokondrioak, klasikoki, zilindro zurrun gisa deskribatu dira,
tamainaz eta itxuraz bazilo bat bezalakoak (0,5-1 m bitarteko
luzeraz); hala ere, gaur egun badakigu mitokondrioak itxuraz
etengabe aldatzen ari direla eta, gainera, fisio- eta fusioprozesuak gauzatzeko gai direla; beraz, mitokondrioak oso
egitura dinamikoak dira.
Mitokondrioak nahiko ugariak dira animalia-zeluletan.
Hepatozito batean, batez beste, 1000-2000 mitokondrio aurki
daitezke; horrek, gutxi gorabehera, zelularen bolumenaren
bosten bat okupatzen du. Hala ere, kopurua zelularen behar
energetikoaren arabera alda daiteke. Kokapenari dagokionez,
mikrotubuluek
(zitoeskeletoaren
zuntz
mota
bat)
mitokondrioen kokapena eragiten dute: markatzaile
fluoreszenteak erabiliz, mitokondrioak mikrotubuluen luzeran
zehar ikus daitezke, kateak edo ilarak osatuz (12-1 irudia).
Zenbait zelulatan ATParen beharra oso handia den
kokapenetan biltzen dira: muskulu kardiakoaren zeluletan,
esate baterako, mitokondrioak oso estuki paketatuta daude
uzkurketaz
arduratzen
diren
egituren
artean;
espermatozoidean, ordea, flageloa inguratzen dute.
A)

B)
12-1 irudia. Mitokondrioen kokapena. A) Zitoeskeletoak badintzatzen du mitokondrioen hedapen
zitoplasmatikoa. B) Espermatozoidearen flageloa inguratzen dute (eremu horia) (iturria: A) ASCB, B) ASCB).
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Mitokondrioan bi mintz eta bi barrunbe bereizten dira:
bakoitzari asoziaturik, osagai eta funtzio espezifikoak
daude

A)

Mitokondrio guztien oinarrizko egitura honako hau da: bi
mintzez inguraturiko barrunbeak dira, non barneko mintzak
edo tolesturak bereizten diren. Mitokondrioaren bi mintzak,
kanpo-mintza eta barne-mintza, desberdinak dira. Barnemintzak inbaginazio edo tolesturak ditu: gandor
mitokondrialak edo kristak. Gandor mitokondrialen kopurua
aldatu egiten da zelula motaren arabera. Zenbait kasutan,
bereziki ATParen beharra oso handia denean, gandorrak oso
ugariak dira, eta barrunbe osoa okupatzen dute. Bi mintzek bi
gune mitokondrial definitzen dituzte: mintz-arteko gunea eta
barne-mintzak inguratzen duen gunea edo matrize
mitokondriala; bigarrena askoz handiagoa da (12-2 irudia).
Mitokondrioaren kanpo-mintza, beste mintz zelularren
aldean, nahiko iragazkorra da: mintzean zehar erraz pasatzen
dira 5.000 daltoneko molekulak. Hori posiblea da porinak
izeneko garraio-proteinei esker. Porinak oso ugariak dira
kanpo-mintzean, eta kanal zabal bat irekitzen dute lipidogeruza bikoitzean zehar; horregatik, solutuen eta zitosolaren
arteko trukeak oso azkar gertatzen dira. Kanpo-mintzean ere
badaude, besteak beste, lipidoen sintesian eta metabolismoan
inplikaturiko entzimak edo translokadore espezifikoak.

B)

Jarduera mitokondrialaren eragileak barne-mintzean eta
matrize mitokondrialean daude

12-2 irudia. Mitokondrioaren bi mintzak eta
gandorrak mikroskopia elektronikoan ikusita
(iturria: A) ImageBank/Gordon Beakes, B)
NIGMS/Judith Stoffer).

Barne-mintzak oso espezializazio-maila altua dauka:
mitokondrioaren prozesurik garrantzitsuenak (elektroien
garraioa eta ATParen sintesia) barne-mintzari asoziaturik
gertatzen dira. Prozesuen eragileak mintz-proteinak direnez,
proteinen edukia bereziki handia da barne-mintzean (% 70
proteina, % 30 lipido). Elektroien garraioa zuzentzen duten
elementuek arnas-katea osatzen dute, eta ATParen sintesia
katalizatzen duena ATP sintasa da. Arnas katea eta ATP
sintasa
barne-mintzaren
—eta,
hortaz,
gandor
mitokondrialen— osagai nagusiak dira. Bestalde, barnemintza, kanpo-mintza ez bezala, oso iragazgaitza dela. Hori
lortzen da kardiolipina lipidoari esker; lau gantz-azidoz
osatutako fosfolipido bikoitz bat da. Ezaugarri horrengatik,
garraio-proteinak oso garrantzitsuak dira barne-mintzean.
Matrize mitokondrialean bide metaboliko garrantzitsu
batzuk gertatzen dira; beraz, bertan ehunka entzima metatzen
dira; haien artean, azukreak eta gantz-azidoen oxidazioa
zuzentzen dutenak eta ―azido zitrikoaren zikloa‖ osatzen
dutenak. Matrizean badaude metabolito txiki asko ere, eta
organuluaren genoma gordetzen da. Genomaren erreplikazioa
eta espresioa (transkripzioa eta itzulpena) matrizean gertatzen
dira, eta prozesu horietan parte hartzen duten elementuak
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(erribosomak, RNA molekulak,
matrizeko osagaiak dira.

entzima

espezifikoak)

Mitokondrioak eta kloroplastoak oso antzekoak dira
Kloroplastoak, mitokondrioak bezala, energia-zentroak dira,
baina bakarrik landare-zeluletan agertzen dira. Bi organuluen
arteko desberdintasuna, batez ere, erabiltzen duten energiaiturrian datza: mitokondrioak erregai kimikoetatik ateratzen du
energia; kloroplastoak, aldiz, argia behar du energia-iturri gisa;
gainera, ATParen ekoizpena, kloroplastoan gertatzen bada ere,
ez da kloroplastoaren funtzio nagusia, materia organikoaren
sintesia baizik, CO2 (materia ez-organikoa) eta argi-energia
erabiliz.
Kloroplastoaren prozesurik garrantzitsuenak organuluaren
barruan dauden tolesturetan gertatzen dira, tilakoide izeneko
egituretan. Tilakoideak barne-mintzetik eratorriak dira, baina
egitura independenteak dira; hori dela eta, kloroplastoan hiru
mintz (kanpo-mintza, barne-mintza eta tilakoideena) eta hiru
barrunbe (mintz arteko gunea, estroma eta tilakoideen
barrunbea) bereizten dira (12-3 irudia). Kloroplastoaren
estroman organuluaren genoma eta erribosomak aurkitzen
dira; hori dela eta, onartzen da kloroplastoen aitzindariak ere
benetako zelulak izan zirela, prokarioto fotosintetizatzaileak
hain zuzen.

A)

B)
12-3 irudia. Mitokondrioak eta kloroplastoak (iturria: A) ImageBank/Gordon Beakes , B)
Wikimedia)
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Mitokondrioaren funtzio nagusia ATParen sintesia da
Mitokondrioaren oinarrizko funtzioa energia zelularentzat
erabilgarri bihurtzea da; zehazki, lotura kimikoetan dagoen
energia
ATP
moduan
gordetzea.
Horretarako,
mitokondrioaren barruan molekula organikoak apurtu, eta
CO2-a eta H2O-a sortzen dira, eta askatzen den energia ATPa
sintetizatzeko erabiltzen da (12-4 irudia).
Prozesua zitosoletik datozen erregaien oxidazioarekin
hasten da. Erreakzio horiek mitokondrioaren matrizean
gertatzen dira, eta CO2-a askatzen da hondakin gisa.
Oxidazioaren ondorioz askatzen den energia ez da galtzen,
energia handiko elektroietan metatzen baita; gero, elektroiak
arnas katean zehar garraiatzen dira O2-arekin konbinatu arte
H2O-a sortzeko. Garraio horretan askatzen den energia
erabiliko da protoiak ponpatu eta mintzarteko gunean
metatzeko. Azkenik, protoiak (H+) zitoplasmara itzultzen dira
ATP sintasaren bidez, eta, aldi berean, ATPa ekoizten da.
ATParen sintesia, beraz, materia organikoaren oxidazioari
lotuta dago; hori dela eta, prozesuari fosforilazio oxidatibo
deritzo. Gertaera horiek guztiak jarraian aztertuko ditugu
sakonki.

12-4 irudia. ATParen sintesi mitokondriala.
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Mitokondrioak erabiltzen dituen erregaiak bi molekulamota dira: azido pirubikoa eta gantz-azidoak
Metabolismo
oxidatiboa
gauzatzeko,
mitokondrioak
erregaiak behar ditu. Bi molekula mota erabiltzen dira erregai
moduan (12-5 irudia): pirubatoa (karbohidratoa) eta gantzazidoak (lipidoak). Produktu horiek zitosolean daude, eta
mitokondrioaren barrura sartzen dira barne-mintzean dauden
proteina garraiatzaileen bidez. Pirubatoa glukosaren
degradazioaren ondorioz sortzen da, glukolisia izeneko
prozesuan: funtsean, 6 C-ko molekula batetik 3 C-ko
molekulak sortzen dira. Glukolisian ere ATP sintetizatzen da,
baina bakarrik 2 ATP glukosa molekula bakoitzetik;
arnasketan, ordea, 30 ATP ekoizten dira. Erregaiek prest egon
behar dute edonoiz erabili ahal izateko; horregatik, zelulek
produktu horiek metatu egiten dituzte: gantz azidoak gantz
neutro moduan (lipido tantak) eta glukosa glukogeno
moduan (glukogeno-pikorrak).

A)

B)
12-5 irudia. Mitokondrioan erabiltzen diren erregaiak zitosolean metatzen dira glukogeno
(A) eta gantz neutro (B) moduan (iturria: A) Wikimedia, B) The Cell/CIL:35981) .
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Matrize mitokondrialeko oxidazioen ondorioz elektroien
garraiatzaileak ekoizten dira: NADH eta FADH2
Pirubatoa eta gantz-azidoak matrize mitokondrialean apurtu
egiten dira 2 C-ko molekula bat sortzeko: azetil CoA.
Pirubatoaren
degradazioa
pirubato
deshidrogenasa
konplexuak eragiten du; oso konplexu molekular handia da
(erribosoma baino handiagoa). Gantz-azidoen degradazioprozesua gantz-azidoen oxidazio-zikloa da (12-4 irudia):
ziklo bakoitzean gantz-azidoak bi karbono galtzen ditu (gero
eta laburragoa izango da) azetil-CoA molekula bat sortzeko.
Bide metaboliko horretan parte hartzen duten entzima guztiak
matrize mitokondrialaren osagaiak dira.
Hurrengo urratsa azetil-CoAren degradazioa izango da;
urrats hori ere matrizean gertatzen da, eta erreakzio-multzoari
azido zitrikoaren ziklo deritzo. Zikloa hasten da azetil-CoAk (2 C-koa) 4 C-ko molekula batekin erreakzionatzen duenean
azido zitrikoa (6 C-ko produktua) sortzeko; gero, azido
zitrikoaren oxidazioa gertatuko da (7 erreakziotan, bakoitza
entzima espezifiko batek bideratua). Zikloaren emaitzak
honako hauek dira: CO2, NADH eta FADH2 molekulak. CO2a gasa denez, zuzenean askatzen da, baina NADH eta FADH2
molekulek energia handiko elektroiak eramaten dituzte, eta
energia horixe erabiltzen da ATPa sintesizatzeko (12-4 irudia).
Matrizeko jarduera metabolikoaren ekarpen nagusia, beraz,
NADH eta FADH2 molekulen ekoizpena da.
Barne-mintzeko
garraiatzen dira

arnas

katean

zehar

elektroiak

Energia handiko elektroiak transferituak izango dira NADH
eta
FADH2
molekuletatik
barne-mintzaren
osagai
espezifikoetara: horrela hasten da elektroien garraioa arnas
katean zehar. Prozesu horretan elektroiak garraiatzen dira
molekula batetik (emailea) beste batera (hartzailea); gero,
hartzailea emaile bihurtuko da. Arnas katean gutxienez 15
elektroi-garraiatzaile bilduta daude, gehienak hiru konplexu
molekularren osagai direnak: NADH deshidrogenasa
konplexua, b-c1 zitokromo konplexua eta zitokromo oxidasa
konplexua (12-6 irudia).
12-6 irudia. Arnas katea mitokondrioaren
barneko mintzean kokatua (iturria:
Wikipedia/Zephyris).

Konplexuak barne-mintzean sartuta daude, lipido-geruza
bikoitz osoa zeharkatuta. Konplexu bakoitzean hainbat
azpiunitate bereizten dira, bakoitza bere funtzioarekin.
Konplexuaren azpiunitate batzuk elektroien garraiatzaileak
dira; beste batzuk, ordea, protoi-ponpak, protoien garraio
aktiboaz arduratzen direnak; horietaz gain, zenbait
azpiunitatek konplexua mintzean ainguratzeko balio dute.
Bestalde, arnas katearen bi elektroi-garraiatzaile ez dira
konplexuen osagaiak, aske daude barne-mintzean: c
zitokromoa eta ubikinona. Bi molekula horiek eta hiru
konplexuak ez daude fisikoki lotuta; izatez, c zitokromoa eta
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ubikinona etengabe mugitzen ari dira geruza bikoitzaren
planoan. Arnas katearen osagaien arteko topaketak, beraz,
zoriz gertatzen dira. Hala ere, elektroien transferentzia
sekuentzia berberari jarraituz gertatzen da beti: (1) NADH
deshidrogenasa konplexua, 2) ubikinona, 3) b-c1 zitokromo
konplexua, 4) c zitokromoa, 5) zitokromo oxidasa konplexua);
elementu horiek kateatuta izango balira bezala (horretatik
dator ―arnas katea‖ izena). Sekuentzia erabakitzen duena
hartzaile bakoitzaren elektroiekiko afinitatea da.
Energia handiko elektroiak, beraz, arnas katean zehar igaro
ondoren, azkenik, oxigeno molekularrak (O2) hartuko ditu.
Oxigenoak elektroiekin eta matrizean dauden protoiekin
erreakzionatzen du ura (H2O) sortzeko. Zelularen oxigeno
gehiena (% 90) erreakzio horretan gastatzen da, hain zuzen
ere. Erreakzio hori zitokromo oxidasa konplexuan gertatzen
da, eta funtsezkoa da edozein organismo aerobiorentzat:
blokeatzen bada, elektkroien garraioa eteten da, eta zelula (eta
organismoa ere) hilko da. Blokeo horretan datza, hain zuzen
ere, zenbait pozoiren ekintza-mekanismoa: zianuroa
zitokromo oxidasari lotzen zaio, eta oxigenoaren erabilera
eragozten du.
Elektroien garraioaren ondorioz, protoiak ponpatzen dira
mintzarteko gunera
Zertarako balio du elektroi-garraioak?. Arnas katean zehar
mugitzen diren elektroiek energia galtzen dute, baina
askatutako energia ez da galtzen: protoien ponpaketa eragiteko
erabiltzen da. Protoien ponpaketa arnas katearen hiru
konplexuetan gertatzen da. Protoiak gradientearen kontra
garraiatzen dira matrizetik mintzarteko gunera, eta han
metatzen dira (12-7 irudia).

12-7 irudia. Protoien metaketa mitokondrioaren mintzarteko gunean.
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Protoien ponpaketak bi ondorio ditu: 1) alde batetik,
barne-mintzean zehar tentsio-gradiente bat sortzen da (kargadesberdintasuna), barnealdea negatiboa eta kanpoaldea
positiboa izanik. 2) bigarrenik, barne-mintzaren bi aldeetan
dagoen pH-a desberdina izango da: matrizeko pH-a
zitosolikoa baino altuagoa izango da. Azken finean, protoien
gradiente elektrokimiko bat sortzen da barne-mintzean
zehar. Gradiente horretan energia potentziala metatzen da,
ATParen sintesian erabiliko dena. Horretarako, ATP sintasa
beharrezkoa da.
ATP sintasak turbina moduan jokatzen du eta energia
osmotikoa energia kimiko bihurtzen du
ATP sintasa benetako makina molekularra da. Zelula
guztietan dago, eta ebolutiboki oso zaharra da: entzima bera
agertzen da mitokondrio zein kloroplastoetan, eta baita
bakterioetan ere (kasu horretan, mintz plasmatikoan kokatuta).
ATP sintasa oso ugaria da barne-mintzean (mintz-proteinaren
% 15). Oso konplexu handia da, zenbait azpiunitatez osatua,
baina, funtsean, bi eremu bereizten dira: burua edo
F1ATPasa, mintzetik azaltzen dena, matrizeari begira; eta
mintzean zeharreko eremua edo F0ATPasa, geruza bikoitz
osoa zeharkatzen duena (12-8 irudia).

12-8 irudia. ATP sintasa. A) Bi azpiunitateak
(iturria: Wikipedia) B) ATP sintasaren jarduera
itzulgarria (iturria: NCBI).

Ekintza-mekanismoari dagokionez, ATP sintasak turbina
moduan jokatzen du: mintzean zeharreko eremuak poro
hidrofilo bat eratzen du geruza bikoitzaren barruan; poroan
zehar protoiak mugituko dira mintzarteko gunetik
matrizerantz (garraioa pasiboa da). Protoien fluxuaren
eraginez, ATP sintasa biratzen da, eta mugimendu horrek
(azken batean, energia mekanikoa) konformazio-aldaketa
eragiten ditu buruan; ondorioz, ATParen sintesia gauzatuko da
matrizean dauden ADP gehi fosfatoa (Pi) erabiliz. ATP
sintasak izugarrizko eraginkortasuneko makina molekularra da:
segundoko 100 ATP molekula ekoiz ditzake.
ATP sintasak ATParen sintesia egin dezake, baina ATParen
hidrolisia ere bai (12-8 irudia), hau da, ATPasa da; izan ere,
ATP sintasa F0F1ATPasa izendatzen da. Protoien gradientea
desagertzen bada, ATP sintasak alderantziz jokatuko du:
hasiko da ATPa hidrolizatzen, eta askatzen den energia
erabiliko da protoiak matrizetik mintzarteko gunera
ponpatzeko. Era berean, ADParen kontzentrazioa asko jaisten
bada, ATParen sintesia eten egingo da eta ATP sintasak
alderantziz jokatuko du.
Protoi-gradientean metaturiko energia guztia ez da
erabiltzen ATParen sintesian
Protoien fluxuak, ATParen sintesiaz gain, produktu
espezifikoen garraio aktiboa zuzentzen du (12-9 irudia).
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Pirubatoa
eta
fosfatoa,
esate
baterako,
matrize
mitokondrialean sartzen dira sinporte mekanismo baten bidez:
protoiak gradientearen alde garraiatzen direnean, energia
askatzen da, zeina erabiltzen den karga negatiboa duten
solutuek (pirubatoa, fosfatoa) barne-mintza zeharkatzeko.
Protoien gradienteak ATP/ADParen garraioa ere eragiten du:
ATP sintetizatu berria zitosolera etengabe esportatzen ari da;
ADP, ordea, etengabe sartzen ari da matrizean. Horretarako,
antiporte garraiatzaile bat erabiltzen da: ATP molekula bat
irteten den bakoitzean, ADP bat sartzen da. Edozein kasutan,
ATParen kontzentrazio zitosolikoak ADParena baino askoz
handiagoa izan behar du beti (10 aldiz). Badirudi egoera hori
beharrezkoa dela zelularen behar energetikoak betetzeko; izan
ere, ATParen kontzentrazioa jaisten bada, erreakzio asko
etengo dira eta zelula hilko da.
Arnas kateari lotutako prozesuak ATParen sintesirik
gabe gerta daitezke

12-9 irudia. Protoien gradientean metaturiko
energia eta garraio akoplatua.

Fosforilazio oxidatiboa aztertu ondoren, argi dago barnemintzean gertatzen diren prozesuak akoplatuta daudela:
elektroien garraioak protoien gradientea eragiten du, eta
horrek ATParen sintesia. Hala ere, elektroi-garraioa gerta
daiteke ATParen sintesia gertatu gabe. Hori esperimentalki
frogatu da: zenbait produktu gehitu ondoren, ATParen sintesi
mitokondriala blokeatzen da, baina zelula horretan
oxigenoaren gastua ez da eteten. Produktu horiek (H+
ionoforoak izendatuak) H+-aren gradientearen aldeko garraioa
baimentzen duten molekula organiko txikiak dira. Ionoforoen
jardueraren ondorioz, protoien gradientea desagertzen da.
Antzeko egoera gertatzen da zenbait adipozitotan. Zelula
horietan oxidazioz sortzen den energia gehiena bero moduan
askatzen da. Hori posiblea izateko, mitokondrioen barnemintzean badago proteina garraiatzaile berezi bat, zeinak
ahalbidetzen duen protoiak beren gradiente elektrokimikoaren
alde mugitzea (ionoforoek egiten duten moduan). Zelulak,
beraz, bere gantz-metaketak oso azkar oxidatzen ditu beroa
sortzeko.
Mitokondrioa heriotza zelular programatuan inplikatuta
dago

12-10 irudia. Mitokondrioa eta zelularen
heriotza programatua (iturria: NCBI).

ATParen sintesia jarduera mitokondrial nagusia bada ere,
mitokondrioak beste funtzio batzuk betetzen ditu zelula
eukariotoan.
Mitokondrioan
erreakzio
metaboliko
garrantzitsuak gertatzen dira, eta haietariko batzuk ehun
espezifikoak dira. Urearen zikloa, esate baterako, produktu
nitrogenodunak ezabatzeko bide metabolikoa, hepatozitoetan
gertatzen da, matrize mitokondrialean hain zuzen. Matrize
mitokondrialean ere, Ca2+ ioiak metatzen dira. Funtzio
horretaz erretikulu endoplasmatikoa arduratzen da; hala ere,
mitokondrioak laguntzen du Ca2+-kontzentrazio zitosoliko
txikia mantentzen. Horretarako, barne-mintzean proteina
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garraiatzaile bat dago Ca2+ ioiak zitosoletik mitokondrioaren
barrura ponpatzeko. Beste aldetik, mitokondrioa paper
erabakigarria betetzen du heriotza zelularrean (12-10 irudia).
Heriotza programatua, ugalketa bezala, fenomeno fisiologiko
arrunta da goi-mailako organismoetan. Bi prozesu horiek
(ugalketa eta heriotza) gaizki erregulatuta badaude, minbizia
sor daiteke. Mitokondrioa funtsezko elementua izan daiteke
zelulen kopurua murrizteko, eta, ondorioz, minbiziaren
agerpena eragozteko.
MITOKONDRIOEN BIOGENESIA

12-11 irudia. Mitokondrioaren zatiketa (iturria:
ASCB/Ernist DL).

Mitokondrioa ugaltzeko gai da. Bakterioek egiten duten
bezala, bitan zatitzen da DNAren erreplikazioa gertatu
ondoren: ildo bat agertzen da organuluaren erdialdean, eta
mitokondrio batetik bi mitokondrio berri sortzen dira (12-11
irudia). Ugaltzen bada ere, mitokondrioak ezin du osagai
guztiak sintetizatu. Izan ere, mitokondrioaren biogenesian bi
sistema genetiko inplikaturik daude, nuklearra eta
mitokondriala (12-12 irudia). Proteina mitokondrial batzuk
(gehienak) DNA nuklearrak kodifikatuak dira, eta zitosolean
sintetizatzen dira erribosoma zitosolikoen bidez; gero,
proteina horiek mitokondrioaren barrura inportatzen dira.
Beste proteina batzuk (gutxi) DNA mitokondrialak kodetzen
ditu; horiek matrize mitokondrialean sintetizatzen dira,
erribosoma mitokondrialen bidez.
Bestalde, mintz mitokondrialen lipido gehienak erretikulu
endoplasmatikoan sintetizatzen dira. Gero, translokadore
espezifikoen bidez inportatzen dira mitokondriora: hasieran,
kanpo-mintzean sartzen dira; hortik, batzuk barne-mintzera
pasatuko dira. Horrelako moduan fosfatidilserina eta
fosfatidilkolina inportatzen dira; gero, behin mitokondrioaren
mintzetan sartuta, fosfolipido horiek eraldatzen dira, batez ere
fosfatidiletanolamina eta kardiolipina sortzeko.
Giza genoma mitokondrialak RNAr, RNAt eta barnemintzaren osagai batzuk kodetzen ditu
Genoma mitokondriala molekula bakar batez osatuta dago.
Molekula txikiak dira, gehienetan zirkularrak, eta, askotan,
kopia batzuk daude; hepatozitoen mitokondrioetan, esate
baterako, 5-10 DNA molekula daude. Beraz, 1000-2000
mitokondrio dagoenez, guztira DNA zelularraren % 1 DNA
mitokondriala da. DNA molekulak matrizean daude, barnemintzari lotuta, eta ez dago histonekin elkartuta. 1981ean lortu
zen giza DNA mitokondrialaren sekuentziazio osoa, hau da,
baseen sekuentzia (16.569 bp) identifikatu zen: oso sistema
genetiko sinplea da, 37 genez osatua (18-13 irudia). Gene
gehienak DNA harizpi batean daude (H harizpian), baina
bestea ere kodetzailea da (L harizpia). Geneek ez daukate

12-12 irudia. Mitokondrioaren biogenesia: bi
sistema genetiko inplikaturik.
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intronik, eta sekuentzia erregulatzaileak oso txikiak dira; beraz,
ia nukleotido guztiak adierazgarriak dira.
Genoma mitokondrialetik sortzen diren produktuak
honako hauek dira: 2 RNAr (2 gene), 22 RNAt (22 gene), eta
13 proteina (13 gene); zehazki, arnas katearen azpiunitate
batzuk (NADH deshidrogenasa: 7 azpiunitate, b zitokromoa:
azpiunitate bat, zitokromo oxidasa: 3 azpiunitate); eta ATP
sintasaren 2 azpiunitate; guztiak barne-mintzeko osagaiak.
Mitokodrioak, beraz, RNA erribosomiko eta garraiatzaile
guztiak sintetizatzen ditu, baina proteina gutxi; gainera, ez dira
proteina osoak, baizik eta konplexu proteikoen azpiunitateak.
Gene mitokondrial guztien espresioa aldi berean gertatzen
da: bi DNA harizpietatik bi transkrito handi sortzen dira,
jarraituak; gero, transkritoak ebakitzen dira. Itzulpenari
dagokionez, N-formilmetionina aminoazidoarekin hasten da,
eta kodon eta antikodon arteko erlazioa lasaiagoa da; gainera,
4 kodonek esanahi desberdina daukate. Genoma
mitokondrialak, beraz, bai bere egiturari bai bere espresioari
dagokionez, bakterio-genomaren zenbait ezaugarri ditu;
horregatik, gene mitokondrialen espresioa blokeatu egin
daiteke antibiotikoak (bakterioen aurkako produktuak)
erabiliz.
12-13 irudia. Genoma mitokondriala (iturria:
Wikimedia).

Mitokondrioaren proteina
kanpo sintetizatzen dira

gehienak

mitokondriotik

Mitokondrioaren proteina gehienak genoma nuklearrak
kodetzen ditu, hala nola genoma mitokondrialaren
erreplikazioan eta espresioan inplikaturiko entzima guztiak
(DNA polimerasa, RNA polimerasa eta abar), arnas katea eta
ATP sintasaren azpiunitate asko edo barne-mintz proteina
garraiatzaileak. Proteina horiek zitosolean sintetizatzen dira,
eta seinale bat dute amino muturrean. Seinale horri esker,
proteinak
translokatuak
izango
dira
zitosoletik
mitokondrioetara. Translokazioa proteina sintetizatu bezain
laster gertatzen da; horregatik, nahitaezkoa da proteinak
tolestu gabe egotea (polipeptido lineal moduan). Hori
txaperoi-proteinei esker lortzen da
(zitosolikoak zein
mitokondrialak).

12-14 irudia. Proteina mitokondrialen
inportazio-mekanismoak (iturria: NCBI).

Inportazio-prozesuak
gauzatzeko,
translokadore
espezifikoak daude kanpo-mintzean (TOM konplexuak,
―outer membrane‖), eta barne-mintzean (TIM konplexuak,
―inner membrane‖), non seinale mitokondriala ezagutzeko
hartzaile espezifikoak baitaude. Matrizeko proteinen kasuan,
bi mintzak aldi berean zeharkatzen dira; horretarako,
translokazio-puntu horietan bi mintzek elkar ukitzen dute.
Inportazioa amaitu ondoren, seinalea ezabatzen da proteasa
baten bidez. Arnas katearen osagaiak eta ATP sintasa
funtzionalak sortzeko, inportaturiko azpiunitateak eta
matrizean sintetizaturikoak elkartu behar dira. Segur aski,
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mekanismoak izango dira jatorri desberdina duten elementu
horien sintesia koordinatzeko, baina oraindik ez dakigu nola
gertatzen den.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK

 Zein dira mitokondrioaren funtzioak?
 Zer erregai erabiltzen du mitokondrioak?
 Nola dago antolatuta mitokondrioa?
 Zein dira barne-mintzaren osagaiak?
 Zein dira matrize mitokondrialaren osagaiak eta zer prozesu gertatzen da bertan?
 Zer eginkizun du arnas kateak?
 Zertarako erabiltzen du mitokondrioak oxigenoa?
 Nolakoa da ATP sintasa eta nola sintetizatzen du ATPa?
 Nola sortzen da beroa mitokondrioan ATP ekoiztu beharrean?
 Nola sortzen dira mitokondrio berriak?
 Nolakoa da genoma mitokondriala?
 Zer mekanismo erabiltzen da proteina mitokondrialak inportatzeko?
 Non sintetizatzen da ATP sintasa?
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13
PEROXISOMAK

Peroxisomak:
mitokondrioarekin
batera, oxigenoa
erabiltzen duten organulu
eukariotikoak (iturria:
The CELL CIL:11489).
Peroxisometan erreakzio metaboliko oxidatiboak gertatzen
dira; beraz, mitokondrioek bezala, organulu zitoplasmatiko
horiek oxigenoa erabiltzen dute, baina, mitokondrioetan ez
bezala, ez dute ATPrik sintetizatzen. Badakigu, beraz,
peroxisomak ez direla energia-zentroak, baina ez dakigu zein
den organuluaren esanahi biologiko zehatza. Hala ere, argi
dago jarduera peroxisomikoa guztiz garrantzitsua dela, oso
arazo larriak sortzen baitira gure organismoan peroxisomarik
gabe.
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Peroxisomen jarduera oxidatiboaren ondorioz, H2O2-a
ekoizten da
Peroxisomak organulu zitoplasmatikoak dira. Lisosomak
bezala, egitura esferikoak dira, mintz bakar batez inguratuak;
hala ere, barneko mintz-sistematik kanpo geratzen dira.
Barruan dagoen gaia nahiko dentso eta homogeneoa da, eta
matrize peroxisomiko deritzo. Batzuetan, matrizean egitura
kristalino bat agertzen da; entzima peroxisomiko baten
metaketa besterik ez da (gehienetan, urato oxidasa) (13-1
irudia). Organuluaren barruan zenbait prozesu metaboliko
gertatzen dira (oxidazioak), eta, jarduera horren ondorioz,
hidrogeno peroxidoa (H2O2) ekoizten da: hortik dator, hain
zuzen, organuluaren izena.

13-1 irudia. Peroxisomak: inklusio
kristalinoa matrize peroxisomikoan
(iturria: The Cell CIL:11486*).

Zelula motaren arabera, peroxisomen kopurua, tamaina,
osagaiak eta gertatzen diren funtzioak ere oso aldakorrak dira;
hau da, peroxisomen aniztasuna oso handia da. Ugaztunetan,
oso ugariak dira gibelean eta giltzurrunean (hepatozitoetan 400
peroxisoma inguru daude), baina beste zeluletan, aldiz, gutxi
dago (bat edo bi). Landare-zeluletan garrantzi berezia daukate:
peroxisoma gutxi daude, baina mitokondrioak baino
handiagoak izan daitezke (13-2 irudia). Bestalde, peroxisomak
inguruneko baldintzen arabera alda daitezke: legamiak erabiliz,
ikusi da peroxisomen tamaina eta osagaiak metabolizatu behar
dituzten kanpoko gai espezifikoetara moldatzen direla.
Oxidasak eta garraio-proteinak: peroxisomaren osagai
nagusiak
Entzima peroxisomikoak oxidasak dira. Organuluaren jarduera
metabolikoa zuzentzen dute, eta gehienak matrizean metatzen
dira. Oxidasa peroxisomikoek hainbat produktu oxidatzen
dituzte, hala nola gantz azidoak, alkoholak (etanola, metanola)
aminoazidoak, purinak, azido formikoa, azido laktikoa eta
abar. Kasu bakoitzean, entzima oxidatibo espezifikoak
erabiltzen dira. Orain arte bide kataboliko eta anabolikoetan
parte hartzen duten 50 entzima peroxisomiko baino gehiago
deskribatu dira.
Bestalde, mintz peroxisomikoan garraio-proteina asko
daude; izan ere mintz-proteinarik ugariena ABC garraiatzaile
bat da. Garraio-proteinak beharrezkoak dira oxidatuko diren
produktuak peroxisoman sartzeko, oxidazioaren ondorioz
sortzen diren molekulak kanporatzeko, bai eta, gero ikusiko
dugun bezala, peroxisomaren proteinak inportatzeko.

13-2 irudia. Landare-zelulen peroxisomak
(iturria:The Cell/ CIL:35989).

H2O2-a oso arriskutsua da, eta katalasari esker ezabatzen
da
Oxidasa peroxisomikoek zuzentzen duten molekula
organikoen oxidazioa formula honen bidez adieraz daiteke:
R'H2 + O2 = R' + H2O2. Oxidazioarekin batera ekoizten den
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H2O2-a oso erreaktiboa denez, kaltegarria izan daiteke
zelularentzat; hori dela eta, hura ezabatzea funtsezkoa da.
Funtzio horretaz arduratzen den entzima katalasa da (13-3
irudia). Katalasa peroxisoma guztietan agertzen da, eta oso
ugaria da; horregatik erabiltzen da peroxisomak
identifikatzeko.
Katalasak zuzentzen duen erreakzioan ura eta oxigenoa
sortzen da: H2O2 + H2O2 = 2H2O + O2. Bestalde, hidrogeno
peroxidoak berak oxidatzaile moduan erabil daiteke gaiak
oxidatzeko: R'H2 + H2O2 = R' + 2H2O. Erreakzio horretan,
hidrogeno peroxidoa erreduzitzen da ura bihurtuz.
Peroxisometan, beraz, hidrogeno peroxidoa ekoizten eta
degradatzen ari da etengabe. Peroxisomak oxigeno-molekula
erreaktiboen iturria izaten dira; hori dela eta, estres oxidatiboak
eragiten dituen prozesu degeneratiboetan inplikatuta egon
daitezke.
Gantz-azido oso luzeen degradazioa peroxisometan
soilik gertatzen da

13-3 irudia. Katalasaren jarduera.

Peroxisometan gantz-azidoen -oxidazioa gertatzen da.
Dakigun bezala, bide metaboliko horretan gantz-azidoak
degradatzen dira: gantz-azidoak ziklikoki errepikatzen diren
oxidazioak jasaten ditu; ondorioz, ziklo bakoitzean gantzazidoak bi karbono galtzen ditu, eta azetil-CoA molekula bat
sortzen da. Landare-zeluletan eta legamietan, -oxidazioa
peroxisometan baino ez da gertatzen; animalia-zeluletan,
ordea, prozesua mitokondrioetan ere gertatzen da. Hala ere,
zenbait gantz-azido mota peroxisometan soilik degradatzen
dira: oso hidrokarburo-kate luzeak dituztenak (24 C eta 26 C).
Gantz-azidoak peroxisoman apurtzen dira, baina
degradazioa ez da osoa, eta prozesua eten egiten da
hidrokarburo-kateak 8 karbono dituenean; mitokondrioan,
berriz, gantz-azidoak apurtu egiten dira azetil-CoA bihurtu
arte. Gainera, peroxisoman sortzen den azetil-CoA ez da
erabiltzen energia sortzeko (mitokondrioan gertatzen den
bezala); ordea, proteina garraiatzaile espezifikoen bidez
esportatua izango da zitosolera, han erreakzio biosintetikoetan
erabilia izateko. Bestalde, gantz-azido adarkatuak eta izaera
lipidikoko zenbait molekula oso garrantzitsu ere
(prostaglandinak, tronboxanoak, leukotrienoak) peroxisometan
degradatzen dira.
Peroxisomek produktu toxikoak ezabatzen parte hartzen
dute
Peroxisometan gertatzen diren erreakzio askoren helburua
molekula espezifikoak ezabatzea da. Zenbait oxidasak,
esaterako, soberan dauden aminoazido eta purinak
degradatzen dituzte, eta azido urikoa sortzen dute. Era berean,
erreakzio oxidatiboen bidez produktu toxikoak ezabatzea
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lortzen da: fenolak, azido formikoa, formaldehidoa eta
alkoholak (metanola, etanola) peroxisometan degradatzen dira.
Funtzio hori oso garrantzitsua da gibelean eta giltzurrunean,
odolean sartzen diren toxikoak ezabatzeko. Izan ere, hartzen
dugun etanol guztiaren lauren bat azetaldehidora oxidatzen da
peroxisometan. Alkoholen degradazioan peroxisomek duten
parte-hartzea esperimentu honek agerian jartzen du:
legamietan, ingurunean azukrea baldin badago, zelulen
peroxisomak oso txikiak dira, baina metanola gehitzen bada,
oso peroxisoma handiak garatzen dira, metanola oxidatzeko.
Peroxisometan lipido-molekula garrantzitsuak ekoizten
dira
Peroxisomek parte hartzen du zenbait lipidoren sintesian,
besteak beste, kolesterolaren, dolikolaren, azido biliarren eta
plasmalogenoen sintesian. Plasmalogenoak fosfolipido
bereziak dira: bi kate hidrokarbonatuetatik bat gantz-azido bat
da, eta bestea gantz-alkohol bat da. Zehazki, plasmalogenoen
sintesiaren lehenengo etapak gertatzen dira peroxisometan.
Plasmalogenoak erabiltzen dira mielina-leka, nerbioak
estaltzen dituen lipido-geruza (13-4 irudia), eratzeko. Prozesu
honetako akatsek, beraz, nerbio-sistemaren funtzionamenduan
arazo larriak sotzen dituzte: nerbioen mielinizazioa ez da
egokia, eta gaixotasun neurologikoak sortzen dira. Kolesterola
eta dolikola azetil-CoA molekuletatik abiatuta sintetizatzen
dira. Badirudi prozesu biosintetiko horietan erabiltzen diren
entzimak beste organulu zelularretan egon daitezkeela; hala
ere, funtzio peroxisomikoa murriztuta badago, lipido horien
ekoizpena asko jaisten da.
Landare-zeluletan
betetzen dituzte

13-4 irudia. Mielinazko leka axoia
inguratuz. Plasmalogeno bat, nerbioak
estaltzen dituen mielinazko lekaren
osagaia (iturria: Wikipedia).

13-5 irudia. Glioxisomak
(iturria:NCBI) .

peroxisomek

funtzio

bereziak

Landareetan peroxisomek garrantzi berezia daukate.
Landareetan bi peroxisoma mota bereizten dira: hostoetan eta
hazietan daudenak. Hazietan dauden peroxisomei glioxisoma
deritze
(13-5
irudia).
Glioxisometan,
gantzetatik
karbohidratoak sintetizatzen dira. Erreakzio hori landarezeluletan baino ez da gertatzen: animalia-zelulak
karbohidratoetatik gantzak sintetizatzeko gai dira, baina
alderantzizko prozesua, ez. Erreakzio multzo horri
glioxilatoaren ziklo deritzo, eta hortik dator peroxisoma
horien izena. Ziklo bakoitzean, funtsean, gantz-azidoak
apurtzean sortzen diren bi azetil-CoA molekula erabiliko dira
azido sukzinikoa ekoizteko; produktu hori, glioxisomatik irten
ondoren, zitosolean glukosa bihurtuko da.
Peroxisomak bere proteinak eskuratzeko oso sistema
konplexua erabiltzen du
Peroxisomaren proteina gehienak zitosolean sintetizatzen dira;
beraz, mitokondrioekin gertatzen den bezala, inportatu egin
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behar dira. Horretarako, proteina peroxisomikoek seinalesekuentzia espezifiko bat dute: bi seinale desberdin
identifikatu dira entzima peroxisomikoetan (PTS1 eta PTS2);
gainera, mintz-proteinek beste seinale bat erabiltzen dute.
Bestalde, inportazio-prozesuan inplikatuta dauden proteinei
peroxina deritze (24 ezagutzen dira: PEX1, PEX2... eta abar).
Peroxinak seinale peroxisomikoaren hartzaileak dira (13-6
irudia).
Peroxina batzuk proteina zitosolikoak dira: seinalea
ezagutzen dute, eta proteina bideratzen dute peroxisomaren
mintzeraino. Beste peroxinak mintz peroxisomikoaren
osagaiak dira. Behin mintzean daudela, proteinaren
translokazioa gertatuko da eta hartzaileak berziklatuko dira. Ez
dago argi nola gauzatzen den translokazioa, baina, dirudienez,
translokadoreak ez dira espezifikoak eta proteinak tolestuta
sartzen dira mintzean zehar. Dakigun bezala, mitokondrioan
edo EEan sartzen diren proteinak tolestu gabe translokatzen
dira.

13-6 irudia. Peroxisomen biogenesia: bi
aukera (iturria: NCBI).

Peroxisoma berriak sortzeko bi eredu: peroxisomen
zatiketa eta “de novo” sintesia
Peroxisoma berriak bi mekanismoren bidez sor daitezke.
Eredu baten arabera, mitokondrioak eta kloroplastoak bezala,
peroxisoma berriak aurreko peroxisometatik sortzen dira:
peroxisomakosagai berriak kanpotik eskuratuz hazten dira, eta
gero, bitan zatitzen dira (13-6 irudia). Inportaziomekanismoak behar dira lipidoak zein proteinak lortzeko.
Beste ereduak ―de novo‖ sintesia proposatzen du: peroxisoma
berriak erretikulu endoplasmatikotik askatzen den besikula
batetik abiatuz sortzen dira; gero, aurreko ereduan bezala,
osagai peroxisomikoen inportazioa gertatuko da peroxisoma
―helduak‖ garatu arte.
Peroxisomen biogenesia ez dago batere argi, ezta zein den
peroxisomen jatorri ebolutiboa eta, azken finean, zein den
peroxisomaren esanahi biologikoa ere. Proposatu da
peroxisomak aztarna-organuluak besterik ez direla. Ikuspegia
honako hau izango zen: lur primitiboan, hasieran, oxigenoa
oso produktu toxikoa izango zen zelula gehienentzat; baina,
gero, zelulek bide berriak asmatu zituzten oxigenoaren kaltea
saihesteko eta, aldi berean, erabilgarri bihurtzeko (erreakzio
metabolikoak zuzentzeko). Peroxisomak izango ziren
metabolismo oxidatibo hori egingo zuten lehenengo
organuluak. Gero, mitokondrioak agertu ziren, eta, askozaz
eraginkorragoak izanik, peroxisomen jarduera oso murriztuta
geratu zen. Hala eta guztiz ere, ikuspegi hura eztabaidan dago.
Azken finean, peroxisomak zelula eukarioto guztietan agertzen
dira, eta, txarto eraikitzen badira, ondorioak oso larriak izan
daitezke organismoarentzat.
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Peroxisomen eskasiak ondorio larriak ekar ditzake
Peroxisomen garrantzia agerian geratzen da peroxisomen
eskasia aurkezten duten gaixotasunetan. Orain arte
peroxisomari asoziaturiko hainbat gaixotasun identifikatu egin
dira, baina, funtsean, hiru taldetan sar daitezke: 1)
peroxisomaren muntatzea txarto egiten da; ondorioz, ez dago
peroxisomarik edo peroxisomaren kopurua murriztuta dago;
2) peroxisomak badaude, baina ez dira funtzionalak; 3) akatsa
entzima peroxisomiko bakar batean dago.
Gizakien kasuan akats ezagunena "Zellweger-en
sindromea" da. Gaixotasun heredagarria da, non peroxisomen
kopurua eta funtzioa murriztuta dagoen. Akatsa entzima
peroxisomikoen translokazioan gertatzen denez, peroxisomak
hutsik daude. Gaixo horiek akats larriak dituzte garunean,
gibelean eta giltzurrunetan, eta jaio ondoren, gehienetan, laster
hiltzen dira. Beste sindrome bat "adrenoleukodistrofia" da edo
ALD sindromea. Kasu horretan, gantz-azido luzeen oxidazioa
txarto egiten da. Gantz-azidoak sartzen dira peroxisometan,
baina ez dira oxidatzen: CoA-taldea gantz-azidoei lotzeko
beharrezkoa den entzima falta da. Entzima zitosolean
sintetizatzen da, baina ez da sartzen peroxisoman beraren
garraiatzaile espezifikoa falta delako.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK
 Zein dira peroxisomaren osagai espezifikoak?
 Zertarako erabiltzen da oxigenoa peroxisomaren barruan?
 Zer ezaugarri ditu gantz-azidoen oxidazio peroxisomikoak?
 Zer prozesu biosintetiko gertatzen dira peroxisoman?
 Non sintetizatzen dira proteina peroxisomikoak?
 Zer funtzio dauka erretikulu endoplasmatikoak peroxisomen biogenesian?
 Zein dira ondorioak peroxisomen biogenesia gaizki gertatzen bada?
 Zer dute komun mitokondrioek eta peroxisomek?
 Zein da peroxisomen esanahi biologikoa?
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14
AKTINA-PIRUAK

Aktina-zitoeskeletoa gorriz
tindatuta markatzaile fluoreszente
batez. Piruak oso ugariak dira
zelularen periferian (iturria:
Heidelberg University Hospital).

Aktina-piruak zelula eukarioto guztietan agertzen dira. Aktina
proteinaz osatutako polimeroak dira, eta, funtsean, berdinak
dira edozein zelulatan. Animalia-zelularen mintz plasmatiko
fina sendoago bihurtzen dute, eta, aldi berean, endozitosia eta
fagozitosia ahalbidetzen dute, mintz plasmatikoaren
deformazioa bultzatuz. Era berean, zelularen ugalketan
erabiltzen dira, zelula bitan banatzeko. Prozesu horietan mintz
plasmatikoa inplikatuta dago; hori dela eta, aktina-piruak oso
ugariak dira zelularen periferian. Bestalde, zelularen
mugimendu gehienak ere aktina-zitoeskeletoan oinarritzen
dira; zelularen migrazioa edo prozesu uzkurkorrak
(muskuluarenak ere bai), besteak beste. Askotariko funtzio
horiek betetzeko, aktina-piruak proteina laguntzaileekin
elkartzen dira egitura espezifikoak eraikitzeko; ondorioz,
piruak berdinak izan arren, aktina-zitoeskeletoa desberdina
izango da, zelula mota edo zelularen egoeraren arabera.
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Aktina-piruak malguak eta dinamikoak dira

14-1 irudia. Aktina-pirua (iturria: Wikipedia).

Aktina-piruak zitoeskeletoaren piru finenak dira (5-9 nm); hori
dela eta, baderitze mikropiru ere. Aktina-piruak aktina
proteinaz osatutako polimeroak dira, eta funtsean berdinak
dira edozein zelulatan. Pirua egitura helikoidala da:
monomeroak edo azpiunitateak lerrotuta daude bi protopiru
osatuz; bi protopiru horiek elkarren artean biribilkatzen dira
oso estuki (14-1 irudia). Mikropiruak, beraz, itxuraz, kable
antzeko egiturak dira, baina bihurritzen diren elementuak ez
dira harizpiak (kable batean gertatzen den bezala), alez
osatutako zuntzak baizik. Antolaketa horri esker, malguak dira,
eta erraz makur daitezke. Bestalde, askotan, aktina-piruak ez
dira egitura estatikoak: jarraian azaltzen denez, monomeroak
etengabe mugitzen ari dira piruan zehar.
Normalean aktina-piruak ez dira agertzen isolaturik,
elkartuta baizik, hainbat egitura sortzeko. Egitura horietako
batzuk iragankorrak dira: eraik egiten dira, eta, gero,
desantolatu egiten dira; beste batzuk, ordea, egitura
egonkorrak dira (hesteko epitelio-zeluletako mikrobiloxkak
edo muskuluaren uzkurketa-egiturak, esateko). Laburtuz, esan
dezakegu aktina-piruak berdinak badira ere zelula mota
bakoitzean aurkitzen den aktinazko zitoesleletoa desberdina
izan daitekeela. Hori lortzeko, ezinbestekoak dira aktinarekin
elkartzen diren proteina laguntzaileak; haiei, oro har, aktinari
azoziaturiko proteina deritze.
Mikropiruen osagaia aktina proteina
zitosoliko bat

da, ATPasa

Aktina-proteina oso ugaria da zelula eukarioto guztietan
(askotan, proteinarik ugariena). Polipeptido bakar batez
osatuta dago (375 Aa), eta konformazio globularra dauka.
Aktina monomerikoa uretan disolbagarria da, eta zitosol osoan
zehar barreiaturik dago, piruetan sartzeko prest. (14-2 irudia).
Gizakian badaude 6 gene hainbat aktina mota kodetzeko:
muskulu-uzkurketan erabiltzen den aktina (-aktina), esate
baterako, eta zelularen periferian kokatzen dena (aktina)
desberdinak dira.

14-2 irudia. Aktina-proteina: aktina globularra
edo G-aktina (iturria: Wikipedia).

Aktina ATPasa bat da, ATParen hidrolisia gauzatzeko gai.
ATP-aktina (ATPa lotuta duena) askoz ugariagoa da zitosolean
ADP-aktina baino (ATParen kontzentrazioa ADParena baino
askoz altuagoa delako); hori dela eta, ATP-aktina erabiltzen da
piruak eraikitzeko. Behin monomeroak piruan sartuta egon
ondoren, ordea, ATParen hidrolisia gauzatzen da. Aktinapiruan, beraz, une jakin batean, badaude ATP-monomeroak
(sartu berriak) zein ADP-monomeroak. Edonola ere,
monomeroak lotura ez-kobalente bidez elkartzen dira: loturak
ezartzen dira elkarren segidan dauden monomeroen artean, eta
baita aldameneko monomeroekin ere.
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Bestalde, aktina-molekula asimetrikoa da: hiru dimentsioko
egituran bi alde bereizten dira (plus eta minus aldeak), eta
haien artean ATPa (edo ADPa) lotzeko gunea geratzen da.
Aktina-monomeroak beti orientazio berberari jarraituz
kokatzen direnez, piruaren muturrak ere desberdinak izango
dira (―Lego‖-ko piezekin gertatzen den bezala). Horregatik
esaten dugu mikropiruak egitura polarizatuak (asimetrikoak)
direla. Gainera, bere ezaugarri molekularrengatik, plus muturra
askoz aktiboagoa da (erreakzio kimikoak azkarrago gertatzen
dira). Ikusiko dugunez, desberdintasun hura ezinbestekoa da
aktina-piruen jarduerarako.
Aktina-piruen hazkuntza azkarrago gertatzen da plus
muturrean
Aktina-piruen polimerizazioa in vitro ikertu da. Esperimentu
horiek egiteko behar diren osagaiak honako hauek dira: aktinaproteina, ATP molekulak eta katioiak. Osagaiak ur-soluzioan
jarri ondoren, piruen hazkuntzaren abiadura aztertzen da.
Emaitzek adierazte dutenez, prozesuan hiru etapa bereizten
dira (14-3 irudia): a) Nukleazio-fasea, piruaren lehen zatitxoak
(hiru azpiunitate) eraikitzeko tartea. Asko kostatzen da;
horregatik, polimerizazio-tasa (abiadura) oso txikia da. b)
Elongazio-fasean, monomeroak piruaren bi muturretatik
gehitzen dira oso azkar; hala ere, polimerizazio-tasa desberdina
da bi muturretan: plus muturrean 5-10 aldiz altuagoa izaten da
minus muturrean baino. c) Oreka-fasean, polimerizazioa
gertatzen bada ere, monomeroen askapena (despolimerizazioa)
hasten da. Une jakin batean sartzen diren eta galtzen diren
monomeroen kopurua berdina da, eta piruaren luzera ez da
aldatzen (benetan ez dago piruaren hazkuntza garbirik).
Gainera, markatzaile batez tindaturiko monomero baten
portaera aztertzen badugu, ikusten da plus muturretik minus
muturreraino mugitzen dela. Pirua, beraz, oreka dinamikoan
dago: eskailera mekaniko edo zinta garraiatzaile moduan ikus
dezakegu.
Despolimerizazioa
aktina-kontzentrazio
kritikoak
baldintzatzen du, baina kontzentrazio hori desberdina da
piruaren bi muturretan
14-3 irudia. Aktina-piruen plus eta minus
muturrak eta polimerizazioa (iturria: Wikipedia).

Zerk pizten du piruaren despolimerizazioa?. Nola azal daiteke
piruaren portaera oreka-fasean? Bi faktore kontuan hartu
behar ditugu: polimerizazio-abiadura eta aktina-monomeroan
gertatzen den ATParen hidrolisia.
Elongazio-fasean polimerizazio azkarra gertatzen da, eta bi
muturretan dauden azpiunitate sartu berriak ATP-aktina
monomeroak dira; hala ere, piruan sartu ahala, soluzioan
dagoen aktina-kontzentrazioa gero eta txikiagoa izango da, eta
polimerizazioa moteltzen da. Kontzentrazio espezifiko batean,
hurrengo azpiunitatea sartu baino lehen piruaren muturrean
14. AKTINA-PIRUAK

145

Zitoeskeletoa

ATParen hidrolisia gertatu da, eta azken monomeroa ADPaktina izango da. Egoera horretan libre dagoen aktinarekiko
afinitatea asko jaisten da, eta despolimerizazioa hasten da.
Aktinaren kontzentrazio kritikoa altuagoa da minus
muturrean; hori dela eta minus muturrean despolimerizazioa
gertatzen bada ere, plus muturrean oraindik hazkuntza
gertatzen da.
Azpimarratu behar dugu ATParen hidrolisia ez dela
beharrezkoa polimerizazioa gauzatzeko; aitzitik, ADParen
eraginez
despolimerizazioa
errazago
gerta
daiteke,
konformazio molekular horretan monomeroen arteko loturak
ez baitira hain sendoak izaten. Hori kontuan izanik, esan
dezakegu polimerizazioak berak despolimerizazioa ekartzen
duela. Aktina-piruak, beraz, egitura ez-egonkorrak eta nahiko
dinamikoak dira.
Zelulak
badauzka
mekanismoak
nukleazioa erraztu eta kontrolatzeko

aktina-piruen

Ikusi dugu nolakoa den mikropiruen polimerizazioa in vitro
baldintzetan; baina, zer gertatzen da zelularen barruan?.
Hasteko, esan behar dugu aktinaren nukleazioa askoz
azkarrago gertatzen dela proteina laguntzaile espezifikoei
esker. Ezagunenak bi motatakoak dira: ARP konplexua eta
forminak.
ARP konplexua (Actin Related Proteins) bi proteinaz
osatuta dago: Arp2 eta Arp3 proteinak, biak aktinarekin
erlazionatuak. ARP konplexuak euskarri moduan jokatzen du
aktinaren monomeroak lotzeko eta, horrela, piruaren lehen
zatitxoa sortzeko. Piru berriaren minus muturra ARP
konplexuan ainguratzen da, eta piruaren elongazioa plus
muturrean gertatzen da. Nukleazioa, askotan, beste piru bati
asoziaturik gertatzen da; hau da, ARP konplexua piru
―zaharrari‖ lotzen zaio, eta puntu horretatik abiatuta hasten da
polimerizazioa, piru berriaren eta piru zaharraren artean 70º
angelu bat utziz. Azken finean, ARP konplexuaren eraginez,
aktina-piruzko sare adarkatu bat sortzen da (14-4 irudia).
Forminen eginkizuna antzekoa bada ere, haien ekintzamekanismoa erabat desberdina da. Bi forminez osatutako
dimeroa, lehenengo bi azpiunitateak elkartu ondoren, piruaren
plus aldean lotuta mantentzen da, eta monomero berrien
sarrera ahalbidetzen du. Forminak, beraz, piruaren elongazioa
ere zuzentzen du. Dirudienez, forminen jarduera egokia da
aktina-piruen sorta paraleloak sortzeko.
14-4 irudia. ARP konplexuaren jarduera:
aktina-piru berrien nukleazioa.

Aktinaren nukleazioa, batez ere, zelularen periferian
gertatzen da; horregatik, faktore nukleatzaile horiek oso
ugariak dira mintz plasmatikoaren ondoan; izan ere, formina
proteinak mintzean bertan ainguratuta egon daizteke. Bestalde,
proteina horien jarduera kanpoko seinaleen bidez erregulatzen
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da: migrazioa bultzatzen duten faktoreak, esaterako, aktinaren
nukleazioa eragiten dute zelularen aurrealdean.
Aktinaren polimerizazioa eta despolimerizazioa etengabe
gertatzen ari dira zeluletan
Aktina-zitoeskeletoaren egoera dinamikoa ezinbestekoa da
aktinan oinarritzen diren egitura askoren funtzionamendurako
eta, ondorioz, funtzio zelular askotarako: migrazio zelularra,
endozitosia edota zatiketa zelularra ez dira gertatzen aktinaren
polimerizazioa edo despolimerizazioa blokeatzen badira. Izan
ere, prozesu horiek eteten badira, zelula hilko da.
Hori frogatu da esperimentalki toxina naturalak erabiliz.
Toxina horiek landereek, onddoek edota marmokek ekoizten
dituzte etsaien aurka: horrela harrapakin ez izatea lortzen dute.
Ezagunenak onddo-produktuak dira: zitokalasina eta faloidina.
Zitokalasinak aktina-piruen plus muturrean lotzen da, eta
polimerizazioa geldiarazten du; faloidinak, ordea, (Amanita
phalloides perretxikoak ekoizten duen toxina) despolimerizazioa
ekiditen du (14-5 irudia). Droga horiek oso toxikoak dira, eta
ondorioak oso larriak dira zelularentzat; izan ere, faloidinaren
eraginez gehienetan zelula hil egingo da.
Hainbat proteinak kontrolatzen dituzte mikropiruen
egoera
14-5 irudia. Faloidina erabiltzen da aktinazko
zitoeskeletoa aztertzeko (iturria: Wellcome
Images/Catherine Nobes & Alan Hall).

14-6 irudia. Aktina-piruen polimerizazioa
kontrolatzen dituzten proteinen jarduera
(iturria: NCBI).

Aktina proteinaren kontzentrazioa oso altua da zitosolean
(kontzentrazio kritikoa baino 500-1000 bider altuago); beraz,
printzipioz, aktinaren polimerizazioak etengabe gertatu behar
luke eta ez despolimerizazioa. Noski, gauzak ez dira horrela:
askotan, polimerizazioa lokala izaten da (eremu espezifiko
batean soilik gertatzen da); gainera, zenbait prozesuk
polimerizazio eta despolimerizazio jarraituak eskatzen dituzte.
Orduan, zer estrategia erabiltzen du zelulak aktinaren egoera
kontrolatzeko?. Horretarako, badaude proteina laguntzaile
anitz; batzuk aktina proteinari lotzen zaizkio; beste batzuk,
ordea, piruari. Azter ditzagun ezagunenak.
Timosinak polimerizazio-tasa jaisten du: G aktinari lotzen
zaio, eta modu horretan monomeroek ezin dute sartu piru
batean. Profilinak ADParen ordezkapena eragiten du aktina
monomeroetan. Profilinaren eraginez, ATP-aktinaren
kontzentrazioa handiagoa izango da, eta horiek dira
polimerizazioan erabiltzen diren monomeroak (14-6 irudia). Bi
proteina horiek libre dagoen aktina zitosolikoari lotzen zaizkio.
Tropomiosina piruarekin elkartzen da zuzenean: piruaren
zazpi monomeroei lotzen zaie aldi berean; horrela, pirua
sendoago bihurtzen da. Kofilinak, ordea, despolimerizazioa
eragiten du: alde batetik, piruan zehar kokatzen da, eta
monomeroen arteko loturak ahulago bihurtzen ditu; bestalde,
piruaren ADP-muturrari lotzen zaio, eta monomeroen
askapena eragiten du. Plus muturrari lotzen zaizkion proteinek
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-―Capping” proteinak izendatuak- muturra babesten dute,
baina, aldi berean, polimerizazioa galarazten dute. Bestalde,
zenbait proteinak piruak mozten ditu erdialdean, eta aske
geratu diren zatiak erraz desantolatzen dira.
Kortex zelularra: mintz plasmatikoaren azpiko aktinageruza
Zelula askotan aktinaren kontzentraziorik handiena zelularen
periferian metatzen da. Mintz plasmatikoaren azpian aktinazko
piruek geruza bidimentsionala eraikitzen dute: kortex zelularra,
animalia-zelularen azalari gogortasuna ematen dion egitura
(gogoratu mintz plasmatikoa oso egitura mehea dela). Funtzio
mekaniko horretaz gain, kortexa zuzenean inplikatuta dago
zelularen periferian gertatzen diren prozesuetan: fagozitosian
sortzen diren pseudopodoek eta zelularen migrazioak aktina
kortikalean dute oinarria.
Kortexean aktina-piruak gurutzatzen dira norabide guztiak
jarraituz eta, horrela, sare bat osatuz. Horretarako, filamina
proteina beharrezkoa da: filamina homodimero bat da, eta,
bere egitura molekularrari esker, gai da bi aktina-piru lotzeko
(14-7 irudia). Filaminak, beraz, kortexa eraikitzeko balio du.
Bestalde, kortexa nahiko egitura dinamikoa da, eta erraz
berantola daiteke. Hori lortzen da gelsolinaren eraginez:
mikropiruak apurtzen dira, eta sarea desantolatzen da.
14-7 irudia. Kortex zelularra (iturria:
flickr/TheJCB): filaminaren eraginez aktinapiruak elkartzen dira xafla-itxurako egiturak
eratuz.

Bestalde, mintz plasmatikoan badira proteina espezifikoak
aktinazko piru periferikoak ainguratzeko. Eritrozitoaren
kasuan, aktinazko piruak eta espektrina proteinak osatzen
duten sarea mintz plasmatikoan ainguratzen da ankirina
proteinaren bidez.
Mikrobiloxkak: zelularen azaleko luzakinak
Mikrobiloskak zelularen azaleran aurkitzen diren hatz-itxurako
luzakinak dira. Mikrobiloxka bat, azken finean, aktinazko piru
sorta bat da, mintz plasmatikoaz estalia (14-3 irudia). Piruak
paraleloki kokatzen dira 20-30 piru sorta sortzeko. Piruen plus
muturrak mikrobiloxkaren muturrean dago, eta minus muturra
oinarrian. Piruak paraleloan eta oso estuki paketatuta
mantentzen dira finbrina proteinari esker. Mikrobiloxkaren
aktina-piruen oinaldea (minus muturrak) kortexean sartzen da;
horrela lortzen da mikrobiloskak tente eta mintz
plasmatikoarekiko elkarzut egotea.
Zenbait zelulatan ezohiko mikrobiloxkak daude; barneko
egitura bera daukate, baina askoz luzeagoak dira: estereozilio
deritze. Estereozilioak barne-belarriko zeluletan aurkitzen dira,
eta funtsezkoak dira soinuak transmititzeko.

14-8 irudia. Mikrobiloxka: aktina-piruak paraleloan kokatuak (iturria: flickr/TheJCB).14. AKTINA-PIRUAK
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Aktina-piruek gehi
eraikitzen dituzte

miosinek

egitura

uzkurkorrak

Mikrobiloxketan aktina-piruak paraleloak dira. Egitura
uzkurkor guztietan, mikrobiloxketan bezala, mikropiruak
paraleloki paketatzen dira; baina paketatzea askoz lasaiagoa da.
Horretan parte hartzen duen proteina alfa-aktinina da (14-9
irudia). Gainera, ondoan dauden aktina-piruak antiparaleloak
dira, kontrako orientazioa dute. Piruen artean miosina
aurkituko dugu, uzkurketa sortzeko ezinbesteko elementua.
Miosina familia molekular handia da: guztiek ATPa erabiltzen
dute mugimendua sortzeko (proteina-motorrak dira).

14-9 irudia. Aktina-piruak paraleloan
kokatuak. A) -aktininaren bidez lotuta
(egitura uzkurkorrak) B) Finbrinaren bidez
lotuta (mikrobiloxkak).

Egitura uzkurkorrak oso desberdinak dira, eta hainbat
funtziotan inplikatuta daude. Zelula espezializatuetan,
muskulu-zeluletan alegia, oso ugariak eta konplexuak dira.
Eraztun uzkurkorra zelula eukarioto guztietan mitosian
antolatzen da, eta nahitaezkoa da zelula bitan zatitzeko.
Atxikidura-gerrikoa zenbait epitelio-zelulatan eraikitzen da;
aurrekoa bezala, bera ere zelularen periferiaren osoan zehar eta
alde zitosolikoan hedatzen den eraztuna da: zelulak lotuta
mantentzeko eta zelularen deformazio lokala eragiteko balio
du. Bestalde, estres-zuntzak zitoplasma tenkatzen duten
egitura uzkurkorrak dira. Gorputz zelularrean tentsioa sortzen
dute. Gutxienez mutur bat mintz plasmatikoan ainguratzen da
(14-10 irudia). Aingurapen-puntu horri kontaktu fokal deritzo.
Bakterioetan badaude aktina proteinaren homologoak
Luzaroan pentsatu da zitoeskeletoa zelula eukariotoaren
egitura espezifikoa dela; beraz, oinarrizko proteinek
eukariotikoak izan behar zuten, eta ez bestelakorik. Hala ere,
aktinaren homologoak bakterioetan ere aurkitu dira: horiek ere
polimerizatzen dira, eta sortzen diren egiturek zelularen
morfologia eta bakterio-kromosoma bikoiztuen banaketa
eragiten dituzte. Baziloetan eta espiriloetan zelula luzatzen
duen espiral-formako egitura bat sortzen dute; ez, ordea,
kokoetan (biribilak direnak). Bestalde, plasmidoen banaketan
ere parte har dezakete. DNA molekula txiki horiek gene gutxi
eramaten dituzte, baina haien artean badaude antibiotikoekiko
erresistentziak sortzen dituztenak. Litekeena da, beraz,
aktinaren homologoak gene horien barreiatzean parte hartzea.

14-10 irudia. Zelula eukariotoaren egitura
uzkurkorrak: estres-zuntzak (iturria:
iStockphoto).
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK
 Zer ezaugarri ditu aktina-zitoeskeletoak?
 Zer prozesu zelularretan hartzen du parte aktina-zitoeskeletoak?
 Zein da aktina-piruen kokapen zitoplasmatikoa?
 Zein da aktina-piruen antolaketa molekularra?
 Nola eraikitzen dira aktina-piruak?
 Zertan datza nukleazio-prozesua eta nola zuzentzen da?
 Zein proteinak kontrolatzen dituzte piruen polimerizazioa eta despolimerizazioa?
 Zein egitura zelular eraikitzen dira aktinazko piruekin?
 Nola dago antolatuta kortex zelularra eta zer funtzio du?
 Nolakoak dira mikrobiloxkak eta zertarako balio dute?
 Nola daude antolatuta zelularen egitura uzkurkorrak eta zein dira?
 Zer dira estres-zuntzak?
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15
MIKROTUBULUAK

Mikrotubuluek animalia-zelularen
itxura eragiten dute. Hori agerian
geratzen da zelula zatiketan
dagoenean: sare mikrotubularra
desantolatu egiten da, eta,
ondorioz, zelulak ohiko itxura
galtzen du (biribil bihurtzen da)
(iturria: flickr/TheJCB).
Ugaltzen denean, zelula eukariotoak kromosomak banatu
behar ditu bi zelula umeetan, mitosian deritzon prozesuan: lan
hori mikrotubuluek egiten dute. Mikrotubuluak, beraz,
funtsezko osagaiak dira zelula eukarioto guztietan. Izan ere,
segur aski zitoeskeleto mikrotubulularraren agerpena
ezinbestekoa izan da zelula eukariotoaren garapen
ebolutiborako. Kromosoma mitotikoak garraiatzeaz gainera,
mikrotubuluek balio dute organulu eta beste egitura
zitoplasmatikoek kokatze espezifikoak eskuratzeko. Izan ere,
mikrotubuluak zitoplasma osoa zeharkatzen duten errepide
moduan ikus daitezke…baina oso errepide bereziak: sortu
bezain pronto desegin daitezkeenak. Mikrotubuluak oso
dinamikoak badira ere, egitura zelularrik luzeenak sortzeko gai
dira: espermatozoidearen flageloa edo neuronen axoiak, hain
zuzen ere, mikrotubuluz osatuta daude.
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Mikrotubuluak,
zelula-barrunbearen
antolatzaile
nagusiak: nukleoa eta organuluen kokapena eragiten
dute
Mikrotubuluak zelularen zitoplasma osoan zehar hedatzen
dira, gehienetan nukleotik periferiarantz, eta zelularen itxura
eragiten dute (15-1 irudia). Mikrotubulu zitoplasmatiko
gehienak gune nagusi batetik sortzen dira. Askotan, zelularen
erdialdea eta non kokatzen den nukleoa gune horrek
baldintzatzen ditu. Zenbaitetan, mikrotubuluen luzera eta
orientazioa ez da uniformea, eta horrela zelularen polarizazioa
ere eragiten dute. Horretaz gain, mikrotubuluei esker,
mitokondrio, erretikulu endoplasmatiko, Golgi aparatu edo
peroxisoma eta endosomen kokapena eskuratzen da. Bestalde,
errepide moduan jokatzen dute, haietan zehar zitoplasmako
hainbat egitura desplazatu egin baitezke: axoiaren bukaeran
metatzen diren eta neurotransmisorez beteta dauden besikulak
edo melanina gordetzen dituztenak mikrotubuluetan zehar
desplazatzen dira.

15-1 irudia. Mikrotubuluen sarea markatzaile
fluoreszente batez berdez tindatua (iturria:
Wellcome Images/MRC NIMR).

Mikrotubuluak zitoeskeletoaren pirurik lodienak dira, eta
isolaturik egon daitezke zitoplasman (mikrotubulu
zitoplasmatikoak). Beste kasu batzuetan, mikrotubuluak
elkartu egiten dira egitura espezifikoak osatzeko: zelula
ziliatuen zilioak (trakea estaltzen dituztenak, esaterako) edo
espermatozoidearen flageloa, funtsean, mikrotubuluz osatuta
daude. Bereziki garrantzitsua da ehoardatz mitotikoa, mitosian
eraikitzen den egitura mikrotubularra: mikrotubuluek makina
molekular moduan jokatzen dute, haien lana kromosomak
mugitzea baita. Zatiketa amaitu ondoren, zitoplasma osoa
berantolatu behar da; eta horretaz ere mikrotubuluak
arduratzen dira: ehoardatza desagertu ondoren, sare
zitoplasmatiko berria eraikitzen da, eta, horrekin batera,
organuluen kokapena eta itxura berreskuratzen da.
Mikrotubuluak eraikitzeko erabiltzen diren unitateak:
tubulina, GTPasa jarduera duen dimero zitosolikoa
Tubulina oso molekula ugaria da zelula eukarioto guztietan.
Tubulina heterodimero bat da, bakoitza bi polipeptido
globularrez osatua: -tubulina eta-tubulina. -tubulinak
GTP molekula bat dauka lotuta, baina nukleotidoa ez da inoiz
hidrolizatzen (GTPa molekularen barruan geratzen delako). tubulinak, ordea, GTPa edo GDPa lotua izan dezake.
Mikrotubuluen azpiunitatea, beraz, aktina bezala, egitura
asimetrikoa da (15-2 irudia).

15-2 irudia. Mikrotubuluaren unitateak:
tubulina-dimeroak (iturria: Wikipedia).

Tubulinaren homologoak prokariotoetan ere aurkitu dira.
Ezagunena FtsZ proteina da. Proteina horren eginkizuna
bakterio-zelula bitan zatitzea da: polimerizatzen denean,
eraztun bat sortzen du zelularen ekuatorean, eta,
despolimerizatzean, zelula erdibitzen da. Dakigun bezala,
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egitura hori aktinaz eraikitzen da eukariotoetan. Bitxia da
aktina eta tubulinaren homologoen funtzioak kontrakoak
izatea.
Mikrotubuluak egitura zilindriko eta zurrunak dira
Mikrotubuluak egitura luzeak, zuzenak eta zurrunak dira;
diametroz pirurik lodienak dira (25 nm). Mikroskopio
elektronikoaren bidez aztertzen badira, agerian geratzen da
egitura zilindrikoak direla. Zilindro edo hodi horren periferian
13 monomero bereizten dira. Longitudinalki ikusita,
mikrotubulua paraleloan kokatutako hamahiru protopiru
linealez osatuta dago: protopiru bakoitzean, txandaka, tubulina eta -tubulina azpiunitateak daude. Alboan dauden bi
protopiruren azpiunitateak apur bat desplazaturik ikusten dira;
hori dela eta, kanpotik ikusita ematen du espiral moduan
kokaturik daudela unitateak. Tubulina-monomeroen arteko
loturak ez-kobalenteak dira, baina oso sendoak. Loturak bata
bestearen atzean dauden tubulinen artean eraikitzen dira, eta
aldameneko protopiruen artean ere bai. Dirudienez, antolaketa
hori oso egokia da konpresio-indarrak jasateko.

15-3 irudia. Mikrotubuluaren egitura.

Tubulina-monomeroak beti gehitzen dira orientazio
berarekin: alde distalean -tubulina geratzen da beti. Horren
ondorioz, mikrotubuluak egitura polarizatuak izango dira, hau
da, mikrotubuluaren bi muturrak desberdinak dira: -tubulina
plus muturrean azaltzen da;-tubulina, minus muturrean.
Jarraian ikusiko dugunez, mikrotubuluaren plus muturra oso
aktiboa da, eta, askotan, hainbat proteinarekin asoziaturik egon
daiteke.
Mikrotubuluek eta aktina-piruek polimerizazio-eredu
berari jarraitzen diote
Tubulina-monomeroak elkartu egiten dira mikrotubuluak
sortzeko. Polimerizazioa in vitro egiten denean, prozesuan hiru
fase bereizten dira, aktinaren kasuan bezala: nukleazioa (fase
motela), hazkuntza-fasea (azkarra) eta oreka-fasea (sartzen eta
galtzen diren monomeroen kopurua berdina denean). Era
berean, GTP-monomeroak hazten ari den mikrotubuluari
baino ez zaizkio gehitzen, eta polimerizazio-tasa tubulinaren
kontzentrazioak eragiten du.

15-4 irudia. Mikrotubuluen polimerizazioa.
Sartzen diren monomeroak: GTP-tubulina.

Behin mikrotubuluaren barruan, GTParen hidrolisia
gertatzen da -tubulinan; hori dela eta, mikrotubuluaren
barruan dauden monomeroek GDPa izaten dute (15-4 irudia).
Monomeroak piruaren bi muturretan gehitu daitezke, baina
piruaren hazkuntza azkarrago doa plus muturrean minus
muturrean baino. Dena den, zelularen barruan mikrotubuluen
minus muturrak egitura espezifikoetan ainguratuta daude, eta
polimerizazioa, funtsean, plus muturrean gertatzen da.
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Plus muturreko GTP-txanoa galduz gero, mikrotubulua
berehala desantolatzen da
Hazten ari den mikrotubuluaren azken monomeroek GTPa
dute; eremu horri GTP-txano (GTP cap) deritzo, eta
funtsezkoa da mikrotubuluaren portaera ulertzeko.
Tubulinaren kontzentrazioa jaisten denean, polimerizazioabiadura ere jaisten da, eta azken monomeroetan GTParen
hidrolisia gertatuko da; ondorioz, GTP-txanoa galtzen da.
Egoera horretan, alde batetik monomeroen arteko loturak
ahulago bihurtzen dira (mikrotubuluaren barruan). Gainera,
libre dagoen tubulinarekiko afinitatea txikiagoa izango da
(mikrotubuluaren
muturrean).
Horrek
guztiak
mikrotubuluaren despolimerizazioa ekartzen du. Prozesua
bereziki azkarra da, aktinazko piruen despolimerizazioa baino
azkarragoa. Mikrotubulua, beraz, bat-batean txikitzen da, baina
jarraian polimerizatzen hasten da berriro. Izan ere, zelularen
barruan sortzen diren mikrotubulu berriak oso egitura
dinamikoak dira, eta etengabe txikitzen eta hazten ari dira.
Joera horri ez-egonkortasun dinamiko deritzo.
Droga antitumoralen eragina mikrotubuluen portaeran
oinarritzen da
Egoera dinamiko hori funtsezkoa da mikrotubuluen zenbait
funtzio betetzeko; esate baterako, ehoardatz mitotikoak
kromosomen banaketa egin ahal izateko. Ehoardatz
mitotikoak nahitaez egitura dinamikoa izan behar du:
mikrotubuluen polimerizazioak eta despolimerizazioak
etengabe gertatzen ari dira, eta, blokeatzen badira, mitosia ere
eteten da.

15-5 irudia. Tubulinaren GTParen hidrolisia
eta mikrotubuluen despolimerizazioa.

Oso ezagunak diren droga antimitotikoek ekintzamekanismo hori azaltzen dute: koltzizinak tubulina bahitzen
du, eta polimerizazioa galarazten du; taxolak, ordea,
mikrotubuluen despolimerizazioa blokeatzen du. Bi kasuetan,
ondorioak antzekoak dira: mitosia blokeatzen da, eta zelulak
hiltzen dira. Droga horiek, beraz, minbiziaren tratamenduan
erabiltzen dira, biziki ugaltzen diren zelulak deuseztatzeko.
Mikrotubuluen polimerizazioa kontrolatzen duten
proteina garrantzitsu batzuk plus muturrean kokatzen
dira

15-6 irudia. Map proteinen jarduera (iturria:
NCBI).

Ezegonkortasun dinamikoa mikrotubuluen berezko ezaugarria
bada ere, zelulak kontrola dezake mikrotubuluen
polimerizazio-tasa eta, oro har, baita mikrotubuluen luzea eta
portaera ere. Horretarako, proteina laguntzaileak erabiltzen
dira; proteina-multzo horiei mikrotubuluei asoziaturiko
proteina edo MAP proteina deritze (15-6 irudia).
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Proteina
horietako
batzuek
mikrotubuluen
despolimerizazioa edo mikrotubuluak laburragoak izatea
eragiten dute. Estathminak tubulina-monomeroak bahitzen
dituenez, polimerazioa-tasa jaisten da. Bestalde, kataninak
(katana = ezpata) mikrotubuluak erditik mozten ditu;
ondorioz, mutur berriak agertzen dira, baina GDP-muturrak
dira, oso ez-egonkorrak, eta piruak desantolatzen dira.
Oso garrantzitsuak dira mikrotubuluen plus muturrarekin
asoziatzen diren MAP proteinak. Katastrofina, esaterako,
piruaren plus muturrari lotzen zaio, eta despolimerizazioa
eragiten du. Beste batzuk, ordea, plus muturra babesten dute.
Horretarako, batzuetan, mikrotubuluaren plus muturra lotzen
dute beste elementu zelular batekin; adibidez, mikrotubuluak
aktinazko kortex zelularrean ainguratzen direnean.
Mikrotubuluen egonkortasuna lortzeko, MAP proteinak
piruan zehar lotzen dira
Zenbaitetan, egitura mikrotubularra oso konplexua edo luzea
denean (zilioak, flageloa, axoiak), plus muturra babestea ez da
nahikoa mikrotubuluak egonkortzeko. Hori dela eta, beste
estrategia batzuk erabiltzen dira.
Egonkortasuna lortzeko mekanismo bat tubulinaren
aldaketa kobalenteak dira, azetilazioak esate baterako. Aldaketa
kimiko horiek ez dira bat-batean gertatzen; aitzitik,
progresiboki agertuz doaz mikrotubulu osoan zehar, nerbiozelulen axoietan gertatzen den bezala. Aldaketa ugari metatzen
direnean, mikrotubulua heldu bihurtu da.

15-7 irudia. MAP proteinak neurona baten
dendritetan (iturria: flickr/TheJCB).

Mikrotubuluen heldutasun oraindik handiagoa lortzen da
zenbait proteinarekin elkartu ondoren: MAP proteina horiek
mikrotubuluan zehar gehitzen dira ondoan dauden
mikrotubuluak elkartuz; gainera, mikrotubuluaren osagai
iraunkor bihur daitezke. MAP proteina horiek bereziki ugariak
dira garunean, neuronetan, hain zuzen. Garunean bi mota
nagusi identifikatu dira: tau proteina axoietan soilik aurkitzen
da; MAP-2 proteina, aldiz, dendritetan eta nerbio-zelularen
gorputzean, baina inoiz ez axoietan. Oso paper garrantzitsua
dute neuronen funtzionamenduan: tau proteinen ekoizpena
inhibituz gero, axoiak ez dira eraikitzen.
Mikrotubulu zitoplasmatiko gehienak gune bakar batetik
sortzen dira
Zelularen barruan mikrotubuluen polimerizazioa ez da
gertatzen edozein lekutan, zitoplasmaren gune espezifikoetan
baizik; gune horiei mikrotubuluen zentro antolatzaile
deritze. Hori esperimentalki frogatu da mikrotubuluen
desagerpena eragiten duten drogak erabiliz: koltzemidaz
tratatuz gero, zelularen mikrotubulu guztiak despolimerizatzen
dira; gero, droga ezabatu ondoren, mikrotubulu berriak
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agertzen hasten dira. Tubulina fluoreszentea gehitzen bada,
mikrotubulu horiek ikusten dira; guztiak nukleoaren ondoan
dagoen gune bakar batetik sortuak dira. Hortik periferiarantz
hedatzen dira, norabide guztiei jarraituz. Hasieran, oraindik
laburrak direnean, sortzen den egiturak izar-itxura dauka, eta
aster deritze.
Mikrotubuluen zentro antolatzaile nagusia zentrosoma da
(15-8 irudia). Mikrotubulu zitoplasmatiko guztien minus
muturrak zentrosoman sartuta eta babestuta daude; hori dela
eta, monomeroak gehitzea (eta galtzea) batez ere plus
muturrean gertatzen da. Baina, nolakoa da zentrosoma?
Mikroskopio elektronikoan zentrosoma hodei ilun edo
elektrodentso moduan ikusten da (zentrosomaren matrizea),
non bi egitura bereizten diren: zentrioloak. Matrizearen
konposizioa argi ez badago ere, tubulina berezi bat aurkitu da:
-tubulina. -tubulina molekulek (eta beste osagai batzuek)
eraztun-itxurako egiturak sortzen dituzte. -tubulinazko
eraztunak funtsezkoak dira mikrotubulu berriak nukleatzeko:
euskarri moduan jokatzen dute, non tubulina-monomeroak
biltzen diren.
Hala ere, mikrotubulu zelular guztiak ez dira zentrosomatik
sortzen. Periferian eraikitzen diren mikrotubuluak zentro
antolatzaile periferikoetatik polimerizatzen dira. Zentro horiek
gorputz basalak dira. Zelula ziliatuetan, zilio bakoitza
sortzeko, oinarrian gorputz basal batek egon behar du.
Badirudi zentriolo bakar batez osatuta dagoela. Segur aski
gorputz basalak zentrosomatik eratorriak dira.
Zentrioloak mikrotubuluz osaturiko zilindro txikiak dira

15-8 irudia. Zelularen zetrosoma eta
mikrotubulu zitoplasmatikoak, fluoreszentziaz
ikusiak (iturria: Wellcome Images/MRC
NIMR).

Zentrioloak egitura zilindrikoak dira, oso laburrak..
Zentrioloak mikrotubuluz osatuta daude. Mikrotubuluak
paraleloki kokatzen dira, eta antolaketa hau dute: hirunaka
elkartuta daude, eta hirukoteak (bederatzi) zentrioloaren
periferian kokatzen dira (15-9 irudia). Hirukote bakoitza
osatzen duten mikrotubuluak ez dira osoak; aldiz, fusionatuta
daude (bat osoa da, 13 protopiruz osatua; besteak, berriz,
soilik 11 protopiruz osatuak dira).
Zentrosoman bi zentriolo daude, beti elkarzut kokatuak.
Zentrosomaren ohiko osagaiak dira animalia-zeluletan, baina
ez dira agertzen landare-zelulen zentrosoman; hori dela eta, ez
du ematen mikrotubulu zitoplasmatikoak nukleatzeko
beharrezkoak direnik. Orduan, zein da zentrioloen funtzioa?.
Litekeena da zentrioloen funtzio nagusia zentrosomaren
bikoizpena izatea. Prozesu horrek mitosian sartu baino lehen
gertatu behar du. Mitosiaren aldian bi zentrosomak
elkarrengandik banatzen dira; horrela sortzen dira zelularen bi
poloak. Polo bakoitza mikrotubuluen zentro antolatzailea da;
beraz, bi poloen artean egitura mikrotubular berri bat
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antolatuko da: ehoardatz mitotikoa. Mekanismo ezezagun
batez, zentrioloak bikoiztu egiten dira, zentriolo bakoitzetik
beste zentriolo bat sortuz, eta, dirudienez, horrek
zentrosomaren bikoizpena eragiten du.

15-9 irudia. Zentrioloa, mikrotubulu-hirukotez osatua (iturria: Wikipedia).

Alzheimer gaixotasuna eta tau proteina
Alzheimer gaixotasuna (AG) pertsona adinekoen artean maizago agertzen den
dementzia mota bat da. Sindrome honetan tau proteinak garrantzi handia izan
dezake. Tau proteina nerbio-zelulen axoietan oso ugaria da, eta haren funtzioa
mikrotubuluak egonkortzea da. Dirudienez, AGa duten gaixoen kasuan, tau
proteinak, mikrotubuluetatik askatu ondoren, egitura helikoidal eta gero zuntzagregatuak sortzen ditu. Horren ondorioz, mikrotubuluak desantolatu egiten dira,
neuronen garraio-sistema axoietan zehar hondatzen da eta, azkenik, neuronen
heriotza gertatuko da. Baina, zerk pizten du tau agregatuen eraketa? Azken ikerketen
arabera, gertaera horren oinarria tau proteinaren hiperfosforilazioa da: zenbat eta
fosfato talde gehiago izan, gero eta handiagoa izango da proteinaren eraldaketa.
Erreakzio hori —hots, tau-aren fosforilazioa— zuzentzen duten kinasen blokeoa,
beraz, estrategia terapeutiko berria izan liteke, aldaketa kimiko horiek galarazteko.
Bestalde, Tau agregatuez gainera, b-amiloide agregatuak ere deskribatu egin dira
AGan; horiek ere sindrome honen patologian zuzenean parte hartze dute. Ikerketa
horien arabera, argi dago zein den haien arteko lotura: b-amiloideak tau proteina
fosforilatzen duten kinasak aktibatzen ditu.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK
 Zein da mikrotubuluen eginkizuna animalia-zeluletan?
 Zein da mikrotubuluen kokapen zitoplasmatikoa?
 Zein da mikrotubuluen antolaketa molekularra?
 Nolakoa da mikrotubuluen polimerizazio-prozesua?
 Zer proteinak kontrolatzen dute mikrotubuluen egonkortasuna?
 Zer egitura zelular eraikitzen dira mikrotubuluekin?
 Zer da zentrosoma?
 Zer dira gorputz basalak?
 Nolakoak dira zentrioloak, eta zertarako balio dute?
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16
TARTEKO PIRUAK

Tarteko piruak, markatzaile
fluoreszente batez tindatuak, gorriz
ikusten dira epidermiseko zeluletan.
Izan ere, zelula horien osagai nagusia,
keratina hain zuzen, tarteko piruak
dira (iturria: Wikimedia/JWSchidt).
e
Zitoeskeletoaren hirugarren zuntz mota tarteko piruak dira.
Tarteko piruek oso sare gogorra eta egonkorra osatzen dute
zitoplasma osoan zehar. Esan dezakegu zelularen armazoia
osatzen dutela, kanpoko eta barneko indarrak jasatea
ahalbidetzen duena: piru ertainei esker, zelula ez da apurtuko.
Gainera, tarteko piruak mintz plasmatikoan irmo ainguratuta
daude, loturak izeneko egitura espezifikoetan. Egitura horiei
esker, alboko zelulen tarteko piruak jarraitu bihurtzen dira;
antolaketa hori ezinbestekoa da ehunen integritatea
mantentzeko. Piru ertainen funtzioa, beraz, estrukturala da
batez ere. Hori dela eta, bereziki ugariak dira estres mekanikoa
jasan behar duten zeluletan; esate baterako, muskulu-zeluletan
edo larruazaleko zeluletan: larruazaleko keratina (ilearen
keratina barne), epidermiseko zelulen tarteko piru multzo bat
besterik ez da.
Zitoeskeletoaren beste piruak ez bezala, tarteko piruak ez
dira agertzen zelula eukarioto guztietan; hala ere, nukleo
eukariotikoa eraikitzeko egitura garrantzitsu bat, xafla
nuklearra, piru hauetaz osatuta dago.
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Tarteko piruak soka-itxurako egitura gogorrak dira
Tarteko piruak deskribatzeko, soka batekin konpara daitezke:
zuntz-egitura solidoak dira, aldi berean gogorrak eta malguak
(mikrotubuluak, ordea, egitura zurrunak dira), eta, diametroz,
aktinazko piruen eta mikrotubuluen artean daude. Oso sare
dentsoa osatzen dute nukleoaren inguruan, eta handik
zitoplasma osora hedatzen dira mintz plasmatikoraino (16-1
irudia). Zenbait zelulatan tarteko piruek osatzen duten sarea
eta mikrotubuluena oso antzekoak dira, eta piru batzuk
paraleloak dira. Bestalde, tarteko piruak zelulak lotzeko balio
duten egitura espezifikoetan ainguratzen dira: desmosomak eta
hemidesmosometan, hain zuzen (16-2 irudia). Atxikiduraegitura horiei esker, alboan dauden zelulen tarteko piruak
jarraitu bihurtzen dira.
16-1 irudia. Tarteko piruak (markatzaile berdea)
eta mikropiruak (markatzaile gorria)
fluoreszentziaz ikusiak (iturria: ImageBank/M.
Wormstone).

Goi-mailako animalia-zelula guztietan agertzen dira, baina
zenbait zelula-motatan bereziki ugariak dira: nerbio-zelulen
axoietan eta epidermiseko zeluletan, esate baterako, tarteko
piruak aktinazko piruak eta mikrotubuluak baino hamar aldiz
ugariagoak dira. Bestalde, piru ertain zitoplasmatikoak ez dira
agertzen zelula eukarioto guztietan: landare-zeluletan edo
behe-mailako organismo eukariotikoetan ez daude (baina bai
mikrotubuluak eta aktinazko piruak). Hori azaltzeko, luzaroan
proposatu zen ebolutiboki beranduago sortu zirela; hala ere,
azken urteotan bakterioetan ere deskribatu dira.
Beste zitoeskeletoaren piruekin alderatuz gero, tarteko
piruak oso desberdinak dira. Hasteko, askoz egonkorragoak
dira: esperimentalki zitoeskeletoaren desantolaketa eragiten
bada, aktinazko piruak eta mikrotubuluak desagertzen dira,
baina piru ertainek irauten dute (badirudi ―zitoeskeleto"
terminoa asmatu zela hain egonkorrak diren zuntz horiek
izendatzeko). Piru ertain gehienak, beraz, egitura iraunkorrak
dira: oro har, behin polimerizatuta, ez dira desantolatzen.
Aktinazko piruak eta mikrotubuluak, berriz, askoz
dinamikoagoak dira, eta polimerizazio-despolimerizazioak
etengabe jasaten ari dira. Portaera (eta funtzio) horren
desberdintasuna ulertzeko, piru ertainen antolaketa
molekularra aztertu behar dugu.

16-2 irudia. Tarteko piruak mintz
plasmatikoaren atxikidura-egituretan
ainguratzen dira.

Tarteko piruen oinarrizko osagaiak zuntz-proteinak dira
Dakigunez, mikrotubuluen eta aktinazko piruak eraikitzeko
proteina globularrak (aktina, tubulina) erabiltzen dira; piru
ertainen kasuan, ordea, oinarrizko osagaiak zuntz-proteinak
dira. Hainbat zuntz-proteina bereizten dira: gizakien kasuan,
esate baterako, piru ertainen proteinak kodetzeko 70 gene
inguru identifikatu dira, guztiak ebolutiboki erlazionatuak.
Erabilitako osagai motaren arabera, beraz, hainbat piru ertain
mota sortzen dira.
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Tarteko piruen proteina bakoitzean hiru domeinu bereizten
dira: burua (amino muturra duena); erdiko domeinua (helizea, makila-itxurakoa dena), eta buztana (karboxilo
muturra duena) (16-3 irudia). Erdiko domeinuak (310 aa
inguru) badauka errepikatzen den aa sekuentzia bat (7 aa), eta
oso antzekoa da edozein piru ertain motatan; burua eta
buztana, aldiz, oso aldakorrak izan daitezke tamainari (6-1200
aa) zein aminoazidoen sekuentziari dagokionez. Gainera,
zuntz-proteina horiek dimeroak dira, bi kate polipeptidikoz
osatuak: molekularen monomeroak berdinak (homodimeroak)
edo desberdinak (heterodimeroak). izan daitezke. Dimeroan bi
erdiko domeinuak oso estuki biribilkatuta daude, paraleloan;
hori dela eta, molekularen bi muturrak desberdinak dira.
(mutur batean bi buruak, beste muturrean bi buztanak).
Dimeroak libre daude zitosolean, baina asko berez
elkartzen dira tetrameroak sortzeko. Tetrameroan dimeroak
antiparaleloki jartzen dira, pixka bat desplazaturik, eskailera
moduan. Tetrameroak, beraz, egitura simetrikoak dira; hau da,
molekularen bi muturrak berdinak dira. (16-3 irudia).
Tarteko piruen polimerizazioan azpiunitate berriak bi
muturretatik eta barnealdean ere sar daitezke
Piru ertainen polimerizazioaren oinarrizko azpiunitateak
tetrameroak dira. Polimerizazioaren zehaztasunak oraindik
ikertzen ari dira, baina badirudi tetrameroak, bata bestearen
atzean lerrotzeaz gainera, aldamenetik ere elkartzen direla.
Azpiunitateen arteko loturak erdiko domeinuek ahalbidetzen
dituzte. Era berean, polimerizatuta dagoen piru ertain batean,
azpiunitateak bi muturretik gehitzen dira, baita piruaren
barnealdean ere.
Polimerizazioa amaitzen denean, tarteko piruak diametroz
10 nm-ko soka-itxurako egiturak dira, non, zeharreko ebakia
eginez gero, zortzi tetramero bereizten diren (guztira, 32
monomero). Lerrotuta dauden tetrameroek protopiru bat
osatzen dute; hori dela eta, esan dezakegu tarteko piruak zortzi
16-3 irudia. Tarteko piruen polimerizazioa (iturria: protopiruz osatuta daudela (protopiru bakoitza sokaren harizpi
bat izango litzateke). Piruaren bi muturrak berdinak dira, hau
Wikimedia).
da, aktinazko piruak eta mikrotubuluak ez bezala, tarteko
piruak ez dira egitura polarizatuak. Bestalde, tarteko piruak
haien artean lotura gurutzatuen bidez elkar daitezke sortak
sortzeko. Badirudi antolaketa molekular hori oso egokia dela
piru ertainen funtzio mekanikoa betetzeko. Antzeko
antolaketa ikusiko dugu zelulez kanpoko gunean dagoen
osagai garrantzitsuenean, kolagenoan hain zuzen.
Tarteko piruen egoera eta elkarrekintzak kontrola
daitezke
Tarteko piruak pentsatu zen baino egiturak dinamikoagoak
omen dira. Izan ere, piru ertainezko sarea oso egonkorra izan
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arren, azpiunitateen ordezkapena gertatzen da. Hori da
markatzaile fluoreszenteak erabiliz frogatu dena: monomero
fluoreszenteak berehala integratzen dira piruetan. Gainera,
piru ertain mota batzuk (baina ez guztiak) desantolatu egiten
dira zelularen zatiketa gertatzen denean.
Piru ertainen egonkortasuna kontrolatzeko mekanismo bat
azpiunitateen fosforilazioa da. Salbuespenak badaude ere, oro
har fosforilazioen eraginez piruak ez-egonkor bihurtu eta
desantolatu egiten dira. Egonkortasuna areagotzeko, tarteko
piruak beren artean elkar daitezke lotura gurutzatuen bidez.
Ilearen edo larruazalaren kasuan, piru ertainen ―cross-linking‖
maila oso altua da; izan ere, horretan datza egitura horien
erresistentzia handia.

A)

Bestalde, tarteko piruak beren artean eta zelularen beste
osagaiekin elkar daitezke. Elkarrekintza horietan, piruaren
periferian azaltzen diren monomeroen buruak eta buztanak
inplikatuta egon daitezke. Horretaz gain, badaude proteina
laguntzaile espezifikoak (piru ertainei asoziaturiko proteinak).
Garrantzitsuenak plakinak dira: plektinak, esate baterako,
tarteko piru, mikrotubulu eta aktinazko piruei lotzeko balio du;
desmoplakinak, berriz, tarteko piruak desmosometan
ainguratzen ditu. Buruak eta buztanak, ordea, piruaren
periferian azaltzen dira; horrela, beste osagai zelularrekin
elkartu daitezke.
Hainbat tarteko piru mota daude zelula motaren arabera

B)
16-4 irudia. A) Neuropiruak axoiaren tarteko
piruak dira (iturria: CIL:36044/Don W.
Fawcett, Raymond Wuerker, B) Bimentinazko
piruak (iturria: ImageBank/M. Wormstone).

Tarteko piruak oso heterogeneoak dira. Pirua eraikitzeko
erabiltzen diren monomero espezifikoaren arabera, hainbat
piru ertain sortuko dira. Baina monomero horien sintesia
mugatuta dago, ez da gertatzen zelula guztietan; hau da, odolzeluletan eraikitzen diren tarteko piruak eta muskuluan
daudenak desberdinak dira. Proteina motaren arabera, tarteko
piruak lau talde nagusitan sailka daitezke: keratinazko piruak,
neuropiruak, bimentinazko eta antzeko piruak eta piru ertain
nuklearrak. Talde bakoitzeko proteinak maila molekularrean
erlazionatuta daude, eta elkarren arteko polimerizazioa gauzatu
dezakete.
Neuropiruak nerbio-zelulen axoiaren funtsezko osagaia
izaten dira. Axoiaren neuropiruak oso luzeak dira, (metro
bateko luzera edo gehiago izan dezakete) eta paraleloan daude
kokatuta, mikrotubuluekin batera; hala ere, neuropiruak
mikrotubuluak baino askoz ugariagoak dira, eta axoiaren
diametroa baldintzatzen dute. Axoiaren diametro handiak
nerbio-kinada azkarrago transmititzea eragiten du; hori dela
eta, funtzio estrukturala izateaz gainera, neuropiruak oso
garrantzitsuak dira nerbio-zelularen jarduerarako. Ikuspuntu
funtzionaletik ere neuropiruek garrantzi handia daukate zeren
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eta
nerbio-kinadaren
transmisio-abiadura
diametroaren menpe baitago.

axoiaren

Bimentinazko piruak hainbat zelula motatan identifikatu
dira, hala nola, odol-zeluletan, fibroblastoetan, adipozitoetan,
edo endotelio-zeluletan (guztiek ere jatorri mesodermikoa
dute). Adipozitoetan, esate-baterako, bimentinazko piruek
saski bat osatzen dute lipido-tantaren periferian. Desminazko
piruak muskulu-zelulen tarteko piruak dira; oso garrantzitsuak
dira uzkurketa muskularrean sortzen den estres mekanikoa
jasateko eta. ondorioz. zelulak eta ehunak ez urratzeko. Gliako
piruak gliako zelulek, hau da, nerbio sistemaren zelula
laguntzaileek, dituzte, zehazki nerbio-sistema zentraleko
astrozitoek eta nerbio periferikoen Schwann zelulek.
Bimentina, desmina eta gliako piruak eraikitzeko proteinak in
vitro polimeriza daitezke piru ertain hibridoak sortzeko; hori
dela eta, talde berean sartzen dira.
Keratinazko piruak: epitelio-zeluletako piru ertainak
Keratinazko piruak zelula epitelialetan daude. Zelula horietan
zitoplasma osotik hedatzen dira, oso sare dentsoa osatzen
dute, eta mintz plasmatikoan ainguratzen dira, atxikiduraegitura espezifikoetan. Bestalde, azazkalen eta ilearen
oinarrizko osagaiak dira.

16-5 irudia. Keratinazko piruak markatzaile
fluoreszente batez gorriz tindatuak (iturria:
Wellcome Images/Kate Storey).

16-6 irudia. Akatsak keratinazko-piruetan:
epidermisa urratzen da.

Piruen monomeroak keratinak dira. Gizakien kasuan
gutxienez 20 keratina identifikatu dira: epitelio bakoitzak
keratina espezifikoak sintetizatuko ditu. Keratina guztiak bi
motatakoak izan daitezke: keratina azidikoak (I. motako
keratinak) eta keratina neutro/basikoak (II motako keratinak).
Keratina-dimero batean beti bi keratina-motek egon behar
dute, beraz, heterodimeroak dira.
Keratinen aniztasuna bereziki nabaria da larruazalean,
epidermisean. Keratinazko piruak funtsezkoak dira
epidermisaren integritatea mantentzeko. Sindrome genetiko
batean, "epidermolysi bullosa simplex" sindromean, keratina
kodetzen duten geneetan mutazioak gertatu dira; ondorioz,
keratina-piruen sarea apurtzen da, eta indibiduo horien
epidermisa oso ahul eta apurkor bihurtzen da. Ondorioak oso
larriak dira. Epidermiseko zeluletan, beraz, keratina funtsezko
elementua da, eta oso ugaria; hori dela eta, zelula horiei
keratinozito deritze. Keratinozitoak hiltzen direnean, barruan
keratinazko sare bat besterik ez da geratzen.
Keratinen heterogenotasuna klinikoki oso erabilgarria izan
daiteke: jatorri epiteliala duten minbiziak (kartzinomak)
diagnostikatzeko erabiltzen da. Zelula tumoralen keratinak
identifikatu ondoren, agerian geratzen da zein den zelula
horien ehun-jatorria; hortaz, minbizi mota zein den jakingo
dugu.
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Xafla nuklearra tarteko piruz osatuta dago
Dakigun bezala, estaldura nuklearraren barneko aldean sare
fibrotsu bat dago: xafla nuklearra. Egitura horren osagaiak
tarteko piruak dira. Piru ertain mota hori bai animalia-zeluletan
bai landare-zeluletan dago; onartzen da ebolutiboki zaharrenak
direla: piru horiek eraikitzeko erabiltzen diren proteinak,
laminak izenekoak, beste piru ertainen proteinen aitzindariak
izango liratekeen.
Laminak sare bidimentsional bat eratzeko polimerizatzen
dira , zeina estaldura nuklearraren mintzean ainguratzen den
proteina espezifikoen bidez. Mitosiaren aldian, laminaproteinak fosforilatzen dira eta sarea desantolatu egiten da;
horren eraginez, gaineztadura nuklearra desagertzen da. Gero,
mitosiaren amaieran, laminek fosfato taldeak galtzen dituzte
eta xafla berriro eraikitzen da.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK
 Zitoeskeletoaren beste piruekin alderatuz gero, zein dira tarteko piruen ezaugarriak?
 Zein da tarteko piruen funtzio nagusia?
 Non kokatzen dira tarteko piruak zelula eukariotoan?
 Zein dira tarteko piruen osagaiak?
 Nola eraikitzen dira tarteko piruak?
 Zer mekanismo dago piru ertainen egonkortasuna kontrolatzeko?
 Zer taldetan sailkatzen dira piru ertainak?
 Zergatik dira hain garrantzitsuak keratinazko piruak larruazalean?
 Zertarako balio dute laminak izeneko proteinek?
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17
PROTEINA MOTORRAK
ETA MUGIMENDU
ZELULARRAK

Zelularen mugimendu gehienak, eta
egitura mugikorrak ere bai, zitoeskeletoan
eta proteina motorren jardueran
oinarritzen dira (iturria: JCB).

Argi dago zitoeskeletoaren funtzio estrukturala oso
garrantzitsua dela: zelularen itxura eragiten du, zelulari egitura
eta sendotasuna ematen dizkio eta zitosola antolatzen du,
zitosolean gertatzen diren prozesuak espazialki ordenatuz.
Baina, horretaz gain, zelularen mugimendu zelular guztietan
inplikatuta dago zitoeskeletoa: partikulen garraio intrazelularra,
uzkurketa-mugimenduak, zelularen migrazioa edo zelularen
deformazio lokalak, adibidez, fagozitosian gertatzen direnak,
zitoeskeletorik gabe ez dira posible.
Dakigun bezala, zitoeskeletoaren osagai nagusiak, piruak
alegia, proteina laguntzaileekin elkartzen dira funtzio
espezifikoak betetzeko. Mugimendua sortzeko edo egitura
mugikorrak eraikitzeko zitoeskeletoarekin lan egiten duten
proteinak benetako motor molekularrak dira. Jarraian
aztertuko ditugu.
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PROTEINA
MOTORRAK
INTRAZITOPLASMATIKOAK

ETA

MUGIMENDU

Zitoeskeletoari lotzean, proteina motorrek mugimendua
sortzen dute
Proteina motorrek zelula eukariotoaren mugimendu gehienak
baimentzen dituzte. Guztiak ATPasak dira: zitoeskeletoaren
piruei lotu ondoren ATParen hidrolisitik askatzen den energia
erabiltzen dute lan bat egiteko. Lan hori, askotan, organuluen
edo molekulak zitoeskeletoaren piru batean zehar desplazatzea
da. Horretaz gain, sare zitoeskeletikoan tentsioa edo indarra
sortzeko ere erabiltzen dira; esaterako, muskulu-uzkurketan
gertatzen dena. Gero ikusiko dugunez, proteina motorrek,
beren eginkizuna betetzeko, piru polarizatuek eskatzen dituzte;
horregatik aktina-piru edo mikrotubuluekin soilik elkartzen
dira, eta ez tarteko piruekin.

17-1 irudia. Kinesinaren egitura
(iturria: Wikipedia).

Hiru familia nagusi bereizten dira: miosina, kinesina eta
dineina familiak. Antolaketa molekularra oso antzekoa da hiru
familietan: proteina handiak dira (askotan, polipeptido batez
baino gehiagoz osatuak) eta molekulan bi domeinu funtzional
nagusi bereizten dira (17-1 irudia): domeinu motorra eta isatsa.
Domeinu motorra buru globularrez osatuta dago: bertan dago
zitoeskeletoari lotzeko gunea eta ATParen hidrolisia egiteko
gaitasuna. Isatsak, ordea, zama lotzeko balio du. Domeinu hori
desberdina izango da zama motaren arabera (esaterako,
garraio-besikula edo kromosoma bat); horregatik, proteina
motorren hiru familiak oso handiak dira, isatsen
aniztasunagatik hain zuzen ere.
Miosina aktinari lotzen zaio; kinesina eta dineina, ordea,
mikrotubuluei
Lehen deskribatu zen proteina motorra miosina da; gainera,
ezagunena da, muskuluaren osagai nagusia delako. Miosinafamilia oso handia da: gizakian 40 gene aurkitu dira eta
kodetutako produktuak 12 taldetan sailkatzen dira. Miosina
proteina guztiak aktina-piruekin lotzen dira, eta piruaren plus
muturrerantz mugitzen dira (salbuespen bat izan ezik: miosina
VI-a). Molekularen arabera, miosinaren isatsak hainbat funtzio
ditu: batzuek zama bat garraiatzeko balio duten; beste batzuk,
berriz, pirua mintz plasmatikoan ainguratzeko erabiltzen dira.
Halaber, miosina-molekulak isatsen bidez elkar daitezke
konplexu handiak sortzeko: horrela sortzen dira miosinapiruak, muskuluaren egitura uzkurkorretan osagai nagusiak.

17-2 irudia. Kinesina eta dineinaren
mugimenduaren norabidea mikrotubulu
zitoplasmatikoetan zehar.

Kinesinak, miosinekin ebolutiboki erlazionatuta badaude
ere (arbaso komuna daukate), mikrotubuluekin elkartzen dira,
eta piruaren plus muturrerantz mugitzen dira (17-2 irudia).
Kinesina-1,
ezagunena,
organuluen
desplazamenduaz
arduratzen da. Beste kinesina batzuek DNA lotzeko gune bat
azaltzen dute: horiek dira, hain zuzen ere, kromosoma
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mitotikoak plaka ekuatorialean
(kromokinesina deritze).

kokatzen

dituztenak

Azkenik, dineinak mikrotubuluetan zehar desplazatzen
dira, minus muturrerantz (17-2 irudia). Bi dineina mota nagusi
daude: mugimendu intrazitoplasmatikoz arduratzen direnak
(dineina zitoplasmatikoak), eta dineina ziliarra, zilioetan (edo
flageloan) aurkitzen dena.
Zitoeskeleto-piruak errepide gisa erabiltzen dira
partikulen mugimendu intrazitoplasmatikoak eragiteko
Zitoplasma zelularra aztertzen bada, agerian geratzen da
elementu zitoplasmatikoak etengabe mugitzen ari direla:
minutu (edo segundo) gutxitan mitokondrioak eta beste
organuluak lekuz aldatzen dira. Molekula txikiak eta hainbat
makromolekula difusioz mugitzen dira gehienetan, baina
organuluak edo konplexu makromolekularrak (mRNAkonplexu nukleoproteikoak, esaterako) handiegiak dira
zitoeskeleto-sareak uzten dituzten hutsuneetan zehar
igarotzeko. Orduan, nola garraiatzen dira zitoplasmaren leku
batetik bestera?.
Desplazamendu horiek, funtsean, zitoeskeletoari era
proteina motorrei esker gauzatzen dira: zitoeskeletoaren piruek
errepide moduan jokatzen dute eta proteina motorrak, beren
zamarekin, piruan zehar desplazatzen dira. Funtzio horretaz
mikrotubuluak arduratzen dira batez ere, baina aktina-piruak
ere erabil daitezke. Garraio-prozesu espezifikoak dira
(partikula indibidualki garraiatzen da), eta norabide zehatz bati
jarraitzen diote (axoian zehar bukaeraraino joaten diren
besikula sinaptikoak, esaterako). Tarteko piruek ez dute balio
funtzio horretarako: dirudienez, piruek egitura polarizatuak
izan behar dute, bi mutur desberdinekin, garraioaren bi
norabideak bereizteko. Prozesu horietan guztietan egitura
zelularrak aktiboki garraiatzen dira, energia-gastuarekin.
Zenbaitetan, garraioa gerta daiteke proteina motorrik gabe;
kasu horretan, indarra zitoeskeleto-piruaren polimerizaziodespolimerizazioan datza.
Bestalde, mekanismo espezifiko horretaz gain, partikula
zitoplasmatikoak multzoka ere mugi daitezke: zitoplasmaren
eduki osoa desplazatzen da norabide jakin baterantz.
Mugimendu horiek uzkurketa-mugimenduen eraginez gerta
daitezke, eta horiek, gero ikusiko dugunez, aktinaren eta
miosinaren arteko elkarrekintzan oinarritzen dira.
Proteina motorren buruak piruetan zehar mugitzen dira
urratsez urrats
17-3 irudia. Kinesina: ekintza-mekanismoa

Dineinaren eta kinesinaren ekintza-mekanismoa antzekoa da.
Mikrotubuluarekin elkartzen direnean, protopiru horretan
zehar mugitzen dira, hau da, tubulinen ilara berberari jarraitzen
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17-4 irudia. Dineinak eramaten duen zama:
organulu zitoplasmatikoak izan daitezke.

17-5 irudia. Miosinak eragindako aktina-piruen
desplazamendua: froga esperimentala.

diote. Proteina motorren buru bat tubulina-monomero
konkretu bati lotzen zaio; jarraian, ATP bat sartzen da buruan
(ADPa ordezkatuz) eta ATParen hidrolisia gauzatzen da.
Horren ondorioz, konformazio-aldaketa bat gertatzen da
molekulan, eta beste burua aurrerantz mugitzen da; azken
finean, buruek bi hankatxo moduan jokatzen dute (17-3
irudia). Ziklo hori errepikatzean proteina motorra piruan zehar
desplazatzen da eta, noski, lotuta daraman zama aldi berean
mugitzen da. Zama, organuluak, besikulak, konplexu
makromolekularrak edo RNA molekulak izan daitezke.
Dineinak eta kinesinak oinarrizko mekanismoa berdina badute
ere, zuzentzen duten garraioak kontrako norabidea dauka:
dineinak minus muturrerantz eramaten ditu organuluak;
kinesina, aldiz, plus muturrerantz. Axoietan, esate baterako,
neurotransmisoreak gordetzen dituzten besikulak axoiaren
bukaeraraino mugitzen dira, mikrotubuluen plus muturrerantz;
besikula horien garraioaz, beraz, kinesina arduratzen da.
Besikulen garraioa egiteaz gainera, dineinak eta kinesinak
organulu zitoplasmatikoen kokapena eragiten dute. Kinesinak
erretikulu endoplasmatikoaren barrunbeak (zisternak eta
hodiak) mikrotubuluen plus muturrerantz mugiarazten ditu;
horrela, organulu horren hedapen zitoplasmatikoa eragiten du.
Mikrotubuluak despolimerizatzen badira edo kinesinen
funtzioa blokeatzen bada, erretikulua desantolatu (kolapsatu)
eta nukleotik gertu kokatuko da. Dineina, berriz, Golgi
konplexuaren kokapenaz arduratzen da: Golgi konplexuaren
barrunbeak mikrotubuluen minus muturrerantz mugiarazten
ditu; ondorioz, Golgi konplexua nukleotik gertu kokatzen da.
Hasieran aipatu dugun bezala, desplazamendu
intrazelularretan aktina-piruek ere parte har dezakete. Kasu
horretan, mugimenduak bideratzeko proteina motorra
miosina da. Miosinak, dineinak eta kinesinak bezala, ATPasak
diren buru polarrak dauzka, eta, zamari lotzeko, buztanak.
Miosina guztiak (salbuespen bat izan ezik) plus muturrerantz
mugitzen dira, eta badirudi garraiatzen duten zama batez ere
RNA molekulak direla. Bestalde, miosina espezifiko batzuk
aktina-piruekin elkartzeko gai dira, eta piruaren
desplazamendua eragiten dute: kasu horretan, zama pirua bera
da (175-irudia). Jarraian aztertuko dugun bezala, zelularen
egitura uzkurkor guztiaren funtzionamendua elkarrekintza
horretan oinarritzen da.
UZKURKETA-MUGIMENDUAK
Zelularen uzkurketa-mugimenduak: miosina da eragilea

17-6 irudia. Muskulu-zelulak (muskulu
ildaskatua) (iturria: Wellcome Images
/University of Edinburgh).

Zelula eukariotoaren egitura uzkurkor guztiak aktinaz eta
miosinaz osatuta daude. Egitura horietako batzuk dagoeneko
aztertu ditugu: estres-zuntzak, zitoplasman tentsioa sortzen
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duten egiturak, atxikidura-gerrikoa, zelula estutzeko balio
duena, edo eraztun uzkurkorra, zelularen zatiketan erabiltzen
dena. Egitura horietan miosina molekula, zehazki miosina II-a,
eta aktina-piruak paraleloan jartzen dira tartekatuak. Antzeko
egiturak erabil daitezke zitoplasman pultsu-mugimenduak edo
mugimendu uzkurkorrak sortzeko; esaterako, zenbait
protozook desplazatzeko erabiltzen dituztenak. Gure
gorputzean, ordea, mugimendu horien helburua uzkurketa
muskularra da. Uzkurketa, azken finean, beste mugimendu
zelular mota bat da.

17-7 irudia. Miosina II-a eta miosina-pirua
(iturria: Wikipedia).

Uzkurketa muskulu-zelulen funtzio nagusia da; hori dela
eta, zelula horietan aktina eta miosina dira osagai nagusiak. Bi
proteina horiek aktina-piruak eta miosina-piruak sortzeko
polimerizatzen dira, eta piru horiek egitura egonkor eta
iraunkorrak sortzeko antolatzen dira, baina antolaketak
desberdinak dira muskulu-zelula motaren arabera. Muskulu
leuneko zeluletan egitura uzkurkorrak zitoplasma osoan
hedatzen dira orientazio espezifiko bati jarraituz: ardatz
nagusiaren arabera uzkurtzen direnean, zelulak laburragoak
izango dira, hau da, muskulua uzkurtzen da (hestean gertatzen
den bezala). Muskulu ildaskatuan eta bihotzeko muskuluan,
funtsean, gauza bera gertatzen da, baina egitura uzkurkorrak
askoz konplexuagoak dira.
Miosina-piruak miosina II-aren polimeroak dira

A)

Muskulu-zelulen egitura uzkurkorrak ulertzeko, kontuan hartu
behar dugu nolakoa den miosina-pirua. Miosina II molekula
beharrezkoa da piruak sortzeko. Miosina II-a sei katez osatuta
dago: bi kate astun eta lau kate arin. Kate astun bakoitza bi
kate arinekin asoziaturik dago. Miosina molekula guztietan
bezala, burua eta buztana bereizten dira; kate astunen aminomuturrek eta kate arinek molekularen burua osatzen dute.
Bestalde, bi kate astunak helize bat eratuz elkartzen dira
molekularen buztana sortzeko (17-7 irudia).
Miosina-piruak sorten dira miosinaren kate arinak
fosforilatzen direnan: egoera horretan, berez elkartzen dira
molekulak buztanetatik, piru simetriko edo bipolarrak sortuz.
Piruaren periferian buruak azaltzen dira aktina-piruari lotzeko
prest (17-7 irudia).
Sarkomeroak: uzkurketarako unitate-funtzionalak

B)
17-8 irudia. A) Sarkomeroa. B) Bihotzeko zelulak
(iturria: Wellcome Images/MRC NIMR).

Bihotzeko eta muskulu ildaskatuetako zeluletan aktina eta
miosinazko piruek sortzen duten oinarrizko egiturari
sarkomero deritzo: uzkurtze-unitateak dira. Sarkomero
bakoitzean, aktina- eta miosina-piruak paraleloan kokatzen
dira tartekatuta: miosina-piruak, sarkomeroaren erdialdean;
aktina-piruak (bi multzo), sarkomeroaren mugetatik (Z
diskoetatik) erdialderantz hedatzen dira. Sarkomeroak, beraz,
egitura simetrikoak dira (17-8 irudia). Bestalde, bi eremuetan
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dauden aktinazko piruek kontrako polaritatea daukate: plus
muturrak Z disko bakoitzean sartuta daude; minus muturrak,
ordea, erdialdean.
Aktina eta miosinaz gainera, hainbat proteina behar dira
sarkomeroa eraikitzeko: tropomiosina, aktinazko piruak
egonkortzeko;
-aktinina,
mikropiruak
Z
diskoan
ainguratzeko; edo titina proteina, oso proteina handia (3 x 106
dalton, aurkitu den polipeptidorik handiena da), miosina-pirua
eta Z diskoa konektatzeko, besteak beste.
Muskulua mikroskopio elektronikoan aztertzen bada,
errepikatzen diren xingolak ikusten dira: banda ilunak eta
banda argiak. Banda horiek sarkomeroen antolamendua
islatzen dute: xingola ilunak, miosinaz gehi aktinaz osatuak;
xingola argiak, aktinaz soilik osatuak (17-8 irudia).
17-9 irudia. Muskulu-zelulak eta
miozuntzexkak (muskulu ildaskatua) (iturria;
Wikipedia/Dake).

Sarkomeroak errepikatzen dira oso egitura luzeak
sortzeko: miozuntzexkak
Bihotzeko zeluletan sarkomeroak zitoplasma osoan zehar
errepikatzen dira. Muskulu ildaskatuan zelulak oso luzeak dira
(miohodiak, zelula askoren fusioz sortuak), eta ardatz
longitudinalaren arabera errepikatzen dira milaka aldiz
miozuntzexka izeneko egiturak sortzeko (17-9 irudia).
Miozuntzexkak paraleloan kokatzen diren egitura zilindrikoak
eta oso luzeak dira, eta zitoplasma gehiena okupatzen dute.
Tarteko piruak (desmina piruak, hain zuzen) funtsezkoak dira
miozuntzexkak lotuta mantentzeko eta ez urratzeko. Bestalde,
miozuntzexkak muskulu-zelularen mintz plasmatikoari lotzen
zaizkio. Horretarako, proteina batzuek parte hartzen dute;
distrofinak, besteak beste.
Uzkurketaren mekanismoa: aktinaren eta miosinaren
arteko irristadura

17-10 irudia. Sarkomeroa eta uzkurketa.

17-11 irudia. Troponina eta tropomiosinaren
jarduera uzkurketa muskularrean (iturria:
Wikipedia)

Uzkurketan piruen luzera berdin mantentzen da, hau da,
piruak ez dira laburrago bihurtzen (ez dira elastikoak), baina
miosina-piruak aktina-piruen gainean labaintzen dira (17-10
irudia). Funtsean, miosinaren buruak egindako ATParen
hidrolisiak eta horrek sustatzen dituen konformazio-aldaketak
daude irristadura horren oinarrian.
Zehazki, uzkurketan ziklikoki honako gertaera hauek
bereizten dira: 1) ATP molekula bat lotzen zaio miosinaren
buruari; ondorioz, lotuta dauden aktina-pirua eta miosinaren
burua elkarrengandik banantzen dira. 2) Miosinaren buruan
ATParen hidrolisia gertatzen da (ADPa eta fosfatoa askatu
gabe), eta miosina aktina-piruaren plus muturrerantz (Z
diskorantz) mugitzen da. 3) Fosfato taldea askatu ondoren,
miosinaren eta aktinaren arteko lotura askoz gogorrago
bihurtzen da. Orduan, burua bat-batean sarkomeroaren
erdialderantz mugitzen da. Aldi berean aktina-pirua
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erdialderantz garraiatzen da, eta sarkomeroa laburrago
bihurtzen da. 4) Zikloa bukatzeko, ADPa askatzen da, eta
burua hutsik geratzen da; prest dago zikloa berriro hasteko.
Ca2+ seinalea nahitaezkoa da uzkurketa gertatzeko
Prozesu zikliko hori oso ondo koordinatuta dago
miozuntzexka bakoitzean. Izan ere, uzkurketa gertatuko da
bakar-bakarrik baldin eta muskulu-zelulak nerbio-zelulek
bidalitako seinale bat jasotzen badu. Seinaleak Ca2+-aren
askapena eragiten du erretikulu endoplasmatikotik (erretikulu
sarkoplasmikotik), Ca2+ ioien kontzentrazio zitosolikoa batbatean oso handia izango da eta horrek uzkurketa-zikloa abian
jarriko du. Baina, nola kontrolatzen du kaltzioak uzkurketa?.

17-12 irudia. Zilioak mikroskopia
elektronikoaren bidez ikusiak (iturria;
Wikipedia).

Horretarako, sarkomeroaren bi proteina, tropomiosina eta
troponina, behar dira: tropomiosina oso estuki dago lotuta
mikropiruari; egoera horretan, miosina eta aktinazko piruaren
elkarrekintza blokeatuta dago; baina, troponinaren eraginez,
tropomiosina aktina-pirutik askatzen da, eta miosinaren
buruen eta aktinaren arteko elkarrekintza posible izango da.
Troponinaren aktibazioa, beraz, beharrezkoa da uzkurketa
gertatu ahal izateko, eta hori lortzen da Ca2+ ioiak
troponinarekin elkartzen direnean.
ZILIOAK
ETA
MUGIKORRAK

FLAGELOAK:

EGITURA

Zilioak eta espermatozoidearen flageloa: zelularen
periferiatik azaltzen diren egitura mugikorrak dira

17-13 irudia. Espermatozoidearen flageloa
(iturria: Wikipedia).

17-14 irudia. Flageloa, axonema eta
gorputz basala (iturria: Wikipedia).

Zelula eukarioto askok zilioak dituzte. Protozoo-mota
batzuek, ziliatuek hain zuzen, zilio asko izaten dituzte
mikroorganismo osoa mugiarazteko. Zelula anitzeko
organismoetan ere zelula ziliatuak daude, batez ere gorputzeko
hodiak estaltzen dituzten epitelioetan kokatuak (trakean,
adibidez, oso ugariak dira, mukia edo hauts-partikulak
mugiarazteko). Zelula bakoitzean zilio-kopurua handia da, eta
jarduera koordinatua dute. Zilioak, mikrobiloxkak bezala,
mintz plasmatikoz estalitako hatz-itxurako egiturak dira, baina
askoz lodi eta luzeagoak; gainera, barneko egitura guztiz
desberdina da. Gizakiaren kasuan, flageloa duen zelula bakarra
espermatozoidea da. Flageloa zelularen egitura propultsatzailea
da. Flageloa zilioak baino askoz luzeagoa da, baina oinarrizko
egitura berdina da: axonema, mikrotubuluz eta dineinaz
osatutako egitura. Prokariotoetan ere flageloak izan daitezke,
baina guztiz desberdinak dira: barruan ez dago axonemarik, eta
osagaia flagelina proteina da. Ebolutiboki ez daukate
zerikusirik.
Mikrotubuluen antolaketa
flagoeloan: axonema

bera

dago

zilioan
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17-15 irudia. Zilioaren eta flageloaren
axonema: zeharkako ebakia.

Axonemaren osagaiak mikrotubuluak eta asoziaturiko
proteinak dira. Mikrotubuluen antolaketa beti da berdina
axoneman: mikrotubuluak paraleloan kokatzen dira zilioaren
luzeran zehar; bederatzi mikrotubulu-bikote axonemaren
periferian eta erdiko bikote bat (9 + 2). Erdiko bikotearen bi
mikrotubuluak osoak dira, hau da, 13 protopiruz osatuak,
baina periferikoak fusionatuta daude, eta bi mikrotubulu
bereizten dira: A mikrotubulua, 13 protopiru dituena eta B
mikrotubulua, bakarrik 10-11 protopiru dituena. Mikrotubulu
guztiek orientazio bera izaten dute: plus muturrak axonemaren
eremu distalean (muturrrean) eta minus muturrak oinarrian.
Mikrotubulu ziliarrak sortzeko zentro antolatzaile periferiko
bat beharrezkoa da (gorputz basal bat); egitura hori zilioaren
oinarrian
kokatuta
dago.
Bestalde,
mikrotubuluak
egonkortzeko eta piruak lotuta mantentzeko, hainbat proteina
daude axoneman, piruetan zehar tarteka kokatuak.
Mikrotubulua osagai estruktural nagusia bada, dineina
nahitaezkoa da zilio edo flageloaren higidura sortzeko.
Egiturari dagokionez, dineina ziliarra oso konplexu molekular
handia da (2 milioi dalton, 9-12 kate polipeptidikoz osatua).
Hainbat dineina lotzen zaizkio mikrotubulu-bikote bakoitzari,
axonemaren luzera osoan. Zeharkako ebakian, mikroskopioan
ikusita, ematen du mikrotubulutik bi beso hedatzen direla:
dineina-besoak dira (17-16 irudia).
Zilioen eta flageloen mugimenduak
dineinaren elkarrekintzan du oinarria

17-16 irudia. Zilioaren mugimendua:
miosina minus muturrerantz mugitzen da.

17-17 irudia. Zilioaren eta flageloaren
mugimenduak desberdinak dira (iturria:
Wikimedia).

tubulina

eta

Dineina-besoek elkarren ondoan kokaturiko mikrotubuluak
elkartzeko balio dute, eta elkarrekintza horren ondorioz
mugimendua sortzen da; zehazki, dineinaren buruak
(ATPasak) hurrengo bikotearen B mikrotubuluarekin elkartzen
dira (17-16 irudia). ATParen hidrolisia bete ondoren, dineinaburuak mikrotubuluaren minus muturrerantz mugitzen dira,
hau da, zilioaren oinalderantz, eta B mikrotubuluaren
makurtzea eragiten du. Gero, lotura apurtzen da, dineina burua
askatzen da eta beste ziklo bat hasten da. Mikrotubuluen
bikoteak aske egongo balira bikoteen arteko labainketa
gertatuko litzateke, baina bikoteak lotuta daudenez, dineinaren
konformazio-aldaketak mikrotubuluen makurtzea eragiten du.
Ziklo hori segundoko 10-40 aldiz errepikatzen da.
Axonemaren jarduera bera dago zilioan zein flageloan,
baina egitura bakoitzaren mugimendua espezifikoa da.
Epitelioetan dauden zilioak modu koordinatuan mugitzen dira,
olatuak bezala, norabide berari jarraituz. Zilioa zigor baten
moduan mugitzen da: 1) kolpe azkar bat eta zilio osoa luzatzen
da aurrerantz, inguruneko likidoaren mugimenduaren kontra;
zilioak egitura zurrun moduan jokatzen du. 2) berreskuratzefasea, non zilioak aurreko posizioa berreskuratzen du.
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Flageloaren mugimendua desberdina da: kasu honetan
axonemak uhin sinusoidalak sortzen ditu (17-17 irudia).
ZELULAREN MIGRAZIOA
Animalia-zelulak narraste-mugimendu
desplazatzen dira

A)

B)

C)

17-18 irudia. Zelula eukariotoen
desplazamendua lortzeko estrategiak.
A) Animalia-zelularen narraste-mugimendua. B)
Espermatozoidea (iturria: Wellcome Images)
C) Ziliatu bat (protozooa) D) Ameba
(protozooa) (iturria: flickr).

bidez

Zelula anitzeko organismoetan, eta batez ere goi-mailako
animalietan- mugitzeko gai diren zelula motak gutxi dira; izan
ere, zelula gehienak ez dira mugitzen inoiz. Zelulak ehun eta
organoen osagaiak dira, eta, normalean, sortzen diren lekuan
bizitzen dira eta bertan hiltzen dira. Gure organismo helduan
benetako zelula mugikor bakarra espermatozoidea da:
organulu propultsatzaile baten bidez, flageloaren bidez hain
zuzen, fluido batean eta distantzia handian zehar mugi daiteke.
Salbuespen hori izan ezik, gorputzean mugitzen diren zelulak
narraste-mugimendu baten bidez desplazatzen dira substratu
solido baten gainean. Horrela mugitzen dira zelula
fagozitikoak edo enbrioi-zelulak (17-18 irudia).
Narraste-mugimendua eta ameba protozooak duen
mugimendua oso antzekoak dira. Ziliatu eta flagelatuen kasuan
ez bezala (non zilioak edo flageloak erabiltzen diren),
mugimendu ameboidean ez dago egitura propulsatzaile
berezirik eta zelula osoa inplikatuta dago mugimenduan. Hala
ere, egitura berriak bereizten dira: pseudopodoak edo "oin
faltsuak" (17-18 irudia).
Nola mugitzen dira zelulak substratu baten gainean? Zelula
osoa inplikatuta dagoenez oso zaila da aztertzea narrastemugimenduaren mekanismoa maila molekularrean. Gaur egun
onartzen da zelularen migrazioa, funtsean, aktinan oinarritzen
dela: pseudopodoak bezalako prolongazio dinamikoak sortzen
dira, aktinaz osatuak. Zehazki, bi egitura mota deskribatu dira
itxura eta barneko antolaketaren arabera: alde batetik,
lamelipodioa, inbadipodioa eta podosomak; eta bestetik,
filopodioak, egitura finagoak eta luzeagoak direnak.
Lamelipodioa zelularen aurrealdean
migratzen ari den zeluletan

D)

baten

hedatzen

da

Lamelipodioa zelularen aurrealdean sortzen den hedapen lau,
fin (100-160 m-ko lodiera) eta zabala da (17-19 irudia).
Lamelipodioan ez dago organulu zitoplasmatikorik; barruan
batez ere, badago aktina-sare adarkitsu bat. Askotan
,lamelipodioan bertan beste egitura bat ikusten da: ―ruffles‖
izenekoak; haiek ere egitura lauak dira, baina zelularen alde
dortsalean sortzen dira eta uhin moduan atzerantz mugitzen
dira. Mugimenduan parte hartzeaz gainera, makropinozitosian
eta hartzaileen barneratzean ere inplikatuta egon daitezke. Era
berean, lamelipodioen antzeko egiturak erabiltzen omen dira
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makrofagoek egiten duten fagozitosian: barneratuko den zelula
edo partikula inguratzeko eraikitzen den kopa-itxurako
egiturak.
Zenbaitetan, aktina-egiturak eraiki eta azaltzen dira
migratzen ari den zelularen oinaldean: inbadipodioa eta
podosomak ditugu. Badirudi egitura horietan, aktinaz gainera,
seinalizaziorako eta atxikidurarako proteinak metatzen direla;
gainera, inbadipodioan zelulaz kanpoko matrizea degradatzeko
proteinak ugariak dira; funtzioari dagokionez, beraz,
atxikiduran eta inbasio-prozesuetan inplikaturik egon daitezke.

17-19 irudia. Lamelipodioa: zelularen
aurrealdean sortzen da (iturria: JCB).

Lamelipodioan bertan, hatz-itxurako egitura luzeak (5-10
m-ko luzera) sor daitezke: filopodioak. Mikobiloxken
antzeko luzakinak dira, baina luzeagoak eta muturrean
atxikidura-gaitasuna dutenak. Barruan, funtsean aktina-piruz
(10-30) osaturiko sorta bat gehi proteina laguntzaileak (piruak
lotuta mantentzeko eta polimerizazioa zuzentzeko) daude.
Oso dinamikoak dira (oso azkar sor eta desegin daitezke) eta
haien eraketa aktinaren polimerizazioan datza. Nerbio-zelulen
axoietan filopodioak askoz luzeagoak dira (50 m).
Lamelipodio eta filopodioen
polimerizazioan datza

17-20 irudia. Filopodioak (iturria: Wikimedia).

eraketa

aktinaren

Lamelipodioaren ertzean aktinaren polimerizazioa etengabe
gertatzen ari da. Piruen plus muturrak mintz plasmatikoaren
ondoan daude, eta mutur horietatik aktina-monomero berriak
gehitzen dira. Piruen elongazioa gertatzeaz gainera, piru
berriak etengabe nukleatzen ari dira; hori dela eta, Arp 2/3
konplexuak oso ugariak dira eremu horretan. Lamelipodioan
aktina-piruak ez dira luzeak: ―capping‖ proteinen bidez plus
muturrak blokeatzen dira, eta piru berrien polimerizazioa
bultzatzen da. Horren ondorioz, aktinazko sare adarkatua
sortzen da (17-21 irudia).

17-21 irudia. Lamelipodioaren eraketa: aktinaren polimerizazioa.
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Lamelipodioaren
atzealdean,
ordea,
aktinaren
despolimerizazioa gertatuko da. Horretarako, kofilina proteina
erabiltzen da: alde batetik, piruari lotzen zaio monomeroen
arteko loturak ahulago bihurtuz; gainera, piruaren muturrean
azken monomeroen askapena eragiten du. Piruen
despolimerizazioaren eraginez askatzen diren aktina
monomeroak difusioz aurrealderantz mugituko dira han
erabiliak izateko. Despolimerizazioa beraz, polimerizazioa
bezain garrantzitsua da lamelipodioaren hedapena sustatzeko.
Atxikidura-egiturak
migrazioan

ere

eraikitzen

dira

zelularen

Lamelipodio eta filopodioak migraziorako nahitaezko egiturak
badira ere, atxikidura-egiturak ere oso garrantzitsuak dira:
laborategian ikusi da migratzen ari diren fibroblastoetan
kontaktu fokalak eraikitzen direla zelula substratuari
atxikitzeko. Izan ere, zelula baten migrazioan, funtsean,
honako etapa hauek bereizten dira. 1) Lehenengo etapa
zelularen ertzaren funtzioa da. Etapa horretan, lamelipodio eta
mikroespikulak sortzen dira zelularen azalean, eta, esan dugun
bezala, aktinaren polimerizazioan oinarritzen da. 2) Jarraian,
atxikidura-egitura berriak eraikitzen dira aurrealdean,
lamelipodioa sortu den eremuan, eta desantolatzen dira
atzealdean. 3) Azkenik, zelularen aurrealdean trakzio-indarra
sortzen da atzealdea aurrerantz mugitzeko, eta, azken finean,
zelula osoa desplazatzeko.

17-20 irudia. Animalia-zelularen migrazioa sustratu baten gainean: lamelipodioa eta
atxikidura-egiturak.
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Trakzio-indarraren izaera ez dago ondo definituta. Aukera
bat hau da: zelularen aurrealdea uzkurtzen da, muskulu-zelula
batean gertatzen den bezala, eta horrela zelularen atzealdea
aurrerantz bultzatzen du. Beste azalpen bat zera da: zelularen
aurrealdean gertatzen den aktina polimerizazioaren ondorioz
zelula luzatzen da, eta nahikoa da sortzen den tentsioa
atzealdea mugitzeko. Litekeena da trafiko besikularrak ere
parte hartzea: zelularen atzealdean endozitosi-prozesuak oso
ugariak dira; horrela, mintz plasmatikoa ezabatzen da eremu
horretatik, eta, besikulen bidez, aurrealdera garraiatzen da.
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GAIA JORRATZEKO GALDERAK
 Zein da proteina motorren egitura eta zertarko balio dute?
 Zein diraa miosina, kinesina eta dineina familien arteko desberdintasunak?
 Nola gertatzen dira partikulen mugimendu intrazitoplasmatikoak?
 Zein da miosinazko eta aktinazko piruen arteko elkarrekintza?
 Nola dago antolatuta sarkomeroa?
 Zein da muskulu-zeluletan uzkurketa gertatzeko ekintza-mekanismoa?
 Nola kontrolatzen da muskulu-zelulen uzkurketa?
 Zein egitura zelular dira mugikorrak?
 Nolakoak dira zilioak eta flageloa?
 Zein dira axonemaren osagai nagusiak?
 Nola sortzen da mugimendua axonemaren barruan?
 Zer zelula mota mugitzen dira goi-mailako animalietan eta zer mekanismo erabiltzen dute
mugitzeko?
 Zer egitura zelularrek hartzen du parte zuzenean zelulen desplazamenduan?
 Zelula mugitzen ari denean, zer gertatzen ari da lamelipodioaren barruan?
 Zein da atxikidura-egituren eginkizuna zelularen migrazioan?
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