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A. PENDAHULUAN 

Setiap sel harus makan, berkomunikasi dengan dunianya dan 

merespon perubahan pada lingkungannya dengan cepat. Untuk 

mencapai tugas ini, sel terus menerus menyesuaikan komposisi 

dari plasma membrannya dan kopartemen internalnya dengan 

respon cepat yang dibutuhkan. Sistem membran internal yang 

rumit digunakan untuk menambah dan menghilangkan protein 

permukaan sel, seperti reseptor, saluran ion, dan transporter. 

Melalui proses eksositosis, jalur sekretori membawa protein, kar- 

bohidrat, dan lipid yang baru disintesis ke membran plasma atau 

ruang ekstraseluler. 

Melalui proses sebaliknya dari endositosis, sel menghilangkan 

komponen membran plasma dan mengirimkannya ke komparte- 

men internal yang disebut endosom, dari mana mereka dapat 

didaur ulang ke daerah yang sama atau berbeda dari membran 

plasma atau dikirim ke lisosom untuk degradasi. Sel juga meng- 

gunakan endositosis untuk menangkap nutrisi penting, seperti 

vitamin, kolesterol, dan zat besi; yang diambil bersama dengan 

makromolekul yang mengikatnya dan kemudian dipindahkan 
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ke endosom dan lisosom, dari mana mereka dapat diangkut ke 

dalam sitosol untuk digunakan dalam berbagai proses biosintetik. 

Bagian dalam, atau lumen, dari setiap kompartemen yang 

tertutup membran di sepanjang jalur sekretori dan endositik 

setara dengan lumen dari sebagian besar kompartemen tertutup 

membran lainnya dan ke bagian luar sel, dalam artian bahwa 

protein dapat berjalan di ruang ini tanpa harus melintasi membran 

saat dipindahkan dari satu kompartemen ke kompartemen lain 

dengan menggunakan banyak wadah pengangkut yang tertutup 

membran. kontainer ini dibentuk dari kompartemen donor dan 

berbentuk vesikula bulat kecil, vesikula tidak beraturan yang lebih 

besar, atau tubulus. Istilah vesikel transportasi akan digunakan 

untuk diterapkan ke semua bentuk kontariner tersebut. 
 

Gambar 1. Eksositosis dan endositosis. (A) Pada eksositosis, vesikula 

transpor menyatu dengan membran plasma. Isinya dilepaskan 

ke ruang ekstraseluler, sedangkan membran vesikel (merah) 

menjadi kontinu dengan membran plasma. (B) Pada endosit- 

osis, patch membran plasma (merah) diinternalisasi, memben- 

tuk vesikel transpor. Isinya berasal dari ruang ekstraseluler. 
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Di dalam sel eukariotik, vesikel transportasi terus-menerus 

keluar dari satu membran dan bergabung dengan yang lain, 

membawa komponen membran dan molekul lumen yang dapat 

larut, yang disebut sebagai kargo (Gambar 2). Lalu lintas vesi- 

kuler ini mengalir di sepanjang rute yang sangat terorganisir dan 

terarah, yang memungkinkan sel untuk mengeluarkan, makan, 

dan mengubah bentuk membran plasma dan organelnya. Jalur 

sekretori mengarah ke luar dari retikulum endoplasma (RE) 

menuju badan Golgi dan permukaan sel, dengan jalur samping 

menuju ke lisosom, sedangkan jalur endositik mengarah ke dalam 

dari membran plasma. Dalam setiap kasus, jalur pengambilan 

menyeimbangkan aliran membran antara kompartemen dalam 

arah yang berlawanan, membawa membran dan protein terpilih 

kembali ke kompartemen asalnya (Gambar 3). 
 

Gambar 2. Vesikel Transportasi. Tunas vesikel transportasi dari satu 

kompartemen dan bergabung dengan yang lain. saat mereka 

me-lakukannya, mereka membawa material sebagai muatan 

dari lumen (ruang di dalam kompartemen tertutup membran) 

dan membran kompartemen donor ke lumen dan membran 

kompartemen target, seperti yang ditunjukkan. 

Untuk menjalankan fungsinya, setiap vesikel transportasi yang 

keluar dari suatu kompartemen harus selektif. Itu harus mengam- 

bil hanya molekul yang sesuai dan harus melebur hanya dengan 

membran target yang sesuai. Sebuah vesikel yang membawa 

muatan dari RE ke badan Golgi, misalnya, harus mengeluarkan 
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sebagian besar protein yang akan tinggal di RE, dan harus menyatu 

hanya dengan badan Golgi dan bukan dengan organel lain. 
 

Gambar 3. Sebuah“peta jalan” dari jalur sekretori dan endositik. (A) Dalam 

peta jalan skema ini, yang telah diperkenalkan di bab 12, jalur 

endositik dan sekretori diilustrasikan dengan panah hijau 

dan merah, masing-masing. Selain itu, panah biru menunjuk- 

kan jalur pengambilan arus balik komponen yang dipilih. (B) 

Kompartemen sel eukariotik yang terlibat dalam transpor- 

tasi vesikel. Lumen dari setiap kompartemen yang tertutup 

membran secara topologis ekuivalen dengan bagian luar sel. 

semua kompartemen yang ditampilkan berkomunikasi satu 

sama lain dan bagian luar sel melalui vesikel transportasi. 

Di jalur sekretori (panah merah), molekul protein diangkut 

dari RE ke membran plasma atau (melalui endosom) ke lisosom. 

Dalam jalur endositik (panah hijau), molekul dicerna dalam 

vesikula endositik yang berasal dari membran plasma dan dikirim 

ke endosom awal dan kemudian (melalui endosom akhir) ke 

lisosom. Banyak molekul endositosis diambil dari endosom awal 

dan dikembalikan (beberapa melalui endosom daur ulang) ke per- 

mukaan sel untuk digunakan kembali; demikian pula, beberapa 

molekul diambil dari awal dan endosom terlambat dan dikemba- 

likan ke aparatus golgi, dan beberapa diambil dari aparatus golgi 
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dan dikembalikan ke RE. semua jalur pengambilan ini ditunjukkan 

dengan panah biru, seperti pada Gambar 3 bagian (A). 

Bab ini dimulai dengan mempertimbangkan mekanisme 

molekuler dari pertunasan Vesikel transportasi dan fusi yang men- 

dasari semua transportasi vesikel. Kemudian membahas masalah 

mendasar tentang bagaimana, dalam menghadapi transpor ini, 

sel mempertahankan perbedaan molekuler dan fungsional antara 

kompartemennya. Serta, mempertimbangkan fungsi aparatus 

Golgi, lisosom, vesikula sekretori, dan endosom, saat kami men- 

elusuri jalur yang menghubungkan organel ini. 

 

B. MEKANISME MOLEKULER DARI TRANSPORT MEM- 
BRAN DAN PEMELIHARAAN PERSAMAAN ANTAR 
KOMPARTEMEN 

Transport vesikel memediasi pertukaran komponen secara 

terus menerus antara sepuluh atau lebih kompartemen tertutup 

membran yang secara kimiawi berbeda, yang secara kolektif 

terdiri dari jalur sekretori dan endositik. Dengan pertukaran be- 

sar-besaran ini, bagaimana setiap kompartemen dapat memper- 

tahankan identitas khususnya? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus 

mempertimbangkan apa yang mendefinisikan karakter sebuah 

kompartemen. Melainkan hal tersebut, yang merupakan kom- 

posisi membran penutup: penanda molekuler yang ditampil- 

kan pada permukaan sitosol membran berfungsi sebagai isyarat 

panduan untuk lalu lintas yang masuk untuk memastikan bahwa 

vesikula transportasi hanya menyatu dengan kompartemen yang 

benar. Namun, banyak dari penanda membran ini ditemukan di 

lebih dari satu kompartemen, dan kombinasi spesifik dari molekul 

penanda inilah yang memberikan tujuan molekuler pada setiap 

kompartemen. 
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Bagaimana penanda membran ini disimpan pada konsentrasi 

tinggi di satu kompartemen dan pada konsentrasi rendah di kom- 

partemen lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mem- 

pertimbangkan bagaimana bercak-bercak membran, yang di- 

perkaya atau dikosongkan dalam komponen membran tertentu, 

berpindah dari satu kompartemen dan berpindah ke komparte- 

men lain. 

Pembahasan akan dimulai dengan bagaimana sel me- 

misahkan protein ke dalam domain membran terpisah dengan 

menyusun lapisan protein khusus pada permukaan sitosol 

membran. kemudian mempertimbangkan bagaimana mantel ter- 

bentuk, terbuat dari apa, dan bagaimana mantel digunakan untuk 

mengekstrak komponen kargo tertentu dari membran dan lumen 

kompartemen untuk dikirim ke kompartemen lain. Terakhir, akan 

dibahas bagaimana vesikel transportasi berlabuh di membran 

target yang sesuai dan kemudian bergabung dengannya untuk 

mengirimkan kargo mereka. 

 

Berbagai Jenis vesikula yang berlapis 

Sebagian besar vesikula transportasi terbentuk dari daerah 

membran khusus yang dilapisi. Mereka bertunas sebagai vesikel 

berlapis, yang memiliki kandang protein khas yang menutupi per- 

mukaan sitosolnya. Sebelum vesikel menyatu dengan membran 

target, mereka melepaskan pelapisnya, seperti yang diperlukan 

untuk dua permukaan membran sitosol untuk berinteraksi secara 

langsung dan bergabung. 

Lapisan luar melakukan dua fungsi utama yang tercermin 

dalam struktur dua lapis yang umum. Pertama, lapisan dalam 

memusatkan protein membran tertentu dalam tambalan khusus, 

yang kemudian memunculkan membran vesikel. Dengan cara 

ini, lapisan dalam memilih molekul membran yang sesuai untuk 



7 

 

 

 
 

transportasi. Kedua, lapisan luar berkumpul menjadi kisi meleng- 

kung seperti keranjang yang merusak bentuk patch membran dan 

dengan demikian membentuk vesikel. 

Ada tiga jenis vesikula yang berlapus, dibedakan berdasar- 

kan protein pelapis utamanya: salut klathrin, salut COPI, dan salut 

COPII (Gambar 4). Setiap jenis digunakan untuk langkah pengang- 

kutan yang berbeda. Vesikel berlapis clathrin, misalnya, memedi- 

asi transportasi dari aparatus Golgi dan dari membran plasma, se- 

dangkan vesikel berlapis COPI dan COPII paling sering memediasi 

transportasi dari RE dan dari cisternae Golgi (Gambar 5). Namun, 

ada lebih banyak variasi pada vesikula berlapis dan fungsinya 

daripada yang disarankan oleh daftar singkat ini. Seperti yang 

kita diskusikan di bawah ini, ada beberapa jenis vesikel berlapis 

clathrin, masing-masing dikhususkan untuk langkah pengangku- 

tan yang berbeda, dan vesikel berlapis COPI dan COPII mungkin 

juga beragam. 
 

Gambar 4. Mikro graf elektron dari vesikel berlapis clathrin, salut 

COPI, dan salut COPII. Semuanya ditampilkan dalam mikro- 

graf elektron pada skala yang sama. (vesikel berlapis clathrin. 
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(b) vesikel berlapis kopI dan golgi cisternae (panah merah) 

dari sistem bebas sel di mana vesikula berlapis kopI bertunas 

di dalam tabung reaksi. (c) vesikel berlapis COPII. (a dan b, dari 

l. orci, b. glick and J. rothman, Cell 46: 171–184, 1986. dengan izin 

dari elsevier; c, atas izin charles barlowe dan lelio orci.) 

 

 
Gambar 5. Penggunaan mantel berbeda untuk langkah berbeda 

dalam lalu lintas vesikel. Protein mantel yang berbeda me- 

milih muatan yang berbeda dan membentuk vesikel pen- 

gangkut yang memediasi berbagai langkah di jalur sekretori 

dan endositik. ketika mantel yang sama berfungsi Di tempat 

yang berbeda dalam sel, mereka biasanya menggabungkan 

subunit protein mantel yang berbeda yang mengubah sifat 

mereka (tidak ditampilkan). Banyak sel yang dibedakan memi- 

liki jalur tambahan di samping yang ditunjukkan di sini, terma- 

suk jalur penyortiran dari jaringan trans golgi ke permukaan 

apikal sel epitel dan jalur daur ulang khusus untuk protein 

vesikel sinaptik di terminal saraf neuron. Anak panah diberi 

warna seperti pada gambar 3. 
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Gambar 6. Struktur lapisan clathrin. (A) Mikrograf elektron dari triskel- 

ion clathrin yang dibayangi dengan platinum. (B) setiap triske- 

lion terdiri dari tiga rantai berat clathrin dan tiga rantai ringan 

clathrin, seperti yang ditunjukkan pada diagram. (C dan D) mi- 

krograf cryoelectron yang diambil dari lapisan clathrin yang 

terdiri dari 36 triskelion yang disusun dalam jaringan 12 pen- 

tagon dan 6 segi enam, dengan beberapa rantai berat (C) dan 

rantai ringan (D) disorot 

Rantai ringan terhubung ke sitoskeleton aktin, yang 

membantu menghasilkan gaya untuk pembentukan mem- 

bran dan pergerakan vesikel, dan fosforilasinya mengatur 

perakitan mantel clathrin. Kaki yang terjalin dari triskelion 

clathrin membentuk kulit terluar dari mana domain terminal- 

n dari triskelion menonjol ke dalam. Domain ini mengikat pro- 

tein adaptor yang ditunjukkan pada Gambar 8. Lapisan yang 

di-tampilkan dirakit secara biokimia dari triskelion clathrin 

murni dan terlalu kecil untuk menutupi vesikel membran. (E) 

Gambar vesikula berlapis clathrin yang diisolasi dari otak sapi. 

Mantel clathrin dibuat dengan cara yang serupa tetapi kurang 

teratur, dari segi lima, segi enam yang lebih banyak, dan ar- 

sitektur bola sepak yang cacat. Struktur ditentukan dengan 

mikroskop cryoelectron dan rekonstruksi tomografi. (a, dari e. 

ungewickell dan d. branton, nature 289: 420–422, 1981; c dan d, 

dari a. fotin et al., nature 432: 573–579, 2004. semuanya dengan 

izin dari Macmillan publishers ltd; e, dari y. cheng et al., J. Mol. 

Biol. 365: 892–899, 2007. dengan izin dari elsevier.) 
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Gambar 7. Cekungan dan vesikula berlapis Clathrin. Mikrograf elektron 

yang cepat membeku dan mengetsa dalam ini menunjukkan 

banyak lubang dan vesikel berlapis clathrin pada permukaan 

dalam membran plasma dari fibroblas yang dibiakkan. Sel-sel 

dengan cepat dibekukan dalam helium cair, retak, dan terukir 

dalam untuk mengekspos permukaan sitoplasma membran 

plasma. (Sumber: John heuser.) 

 

Protein Adaptor Memilih Muatan ke dalam Vesikula Berla- 
pis Clathrin 

Protein adaptor, komponen lapisan utama lainnya dalam 

vesikel berlapis clathrin, membentuk lapisan dalam lapisan yang 

terpisah, diposisikan di antara sangkar clathrin dan membran. 

Mereka mengikat lapisan clathrin ke membran dan menjebak 

berbagai protein transmembran, termasuk reseptor transmem- 

bran yang menangkap molekul muatan terlarut di dalam vesikel 

— yang disebut reseptor muatan. Dengan cara ini, protein adaptor 

memilih satu set spesifik protein transmembran, bersama dengan 
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protein terlarut yang berinteraksi dengannya, dan mengemasnya 

ke dalam setiap vesikel transpor berlapis clathrin yang baru ter- 

bentuk (Gambar 8). 
 

 
Gambar 8. Perakitan dan pembongkaran lapisan clathrin. Perakitan 

lapisan luar memperkenalkan kelengkungan ke dalam mem- 

bran, yang mengarah pada gilirannya untuk pembentukan 

tunas berlapis (disebut lubang berlapis jika berada di dalam 

membran plasma). Protein adaptor mengikat baik triskelion 

clathrin dan reseptor kargo yang terikat membran, dengan 

demikian memediasi perekrutan selektif dari kedua mem- 

bran dan molekul kargo yang larut ke dalam vesikel. protein 

pembengkok dan fisi lainnya direkrut ke leher vesikula yang 

sedang tumbuh, di mana kelengkungan membran yang 

tajam diperkenalkan. Lapisan luar cepat hilang segera setelah 

vesikelnya lepas. 

Ada beberapa jenis protein adaptor. Karakter terbaik memiliki 

empat subunit protein yang berbeda; lainnya adalah protein 

rantai tunggal. Setiap jenis protein adaptor spesifik untuk sekum- 

pulan reseptor kargo yang berbeda. Vesikel berlapis Clathrin yang 

tumbuh dari membran berbeda menggunakan protein adaptor 

yang berbeda dan dengan demikian mengemas reseptor dan 

molekul muatan yang berbeda. 
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Perakitan protein adaptor pada membran dikontrol 

secara ketat, sebagian oleh interaksi kooperatif protein adaptor 

dengan komponen lain dari mantel. Protein adaptor AP2 berfung- 

si sebagai contoh yang dipahami dengan baik. Ketika berikatan 

dengan lipid fosforilasi fosfatidylinositol tertentu (fosforinositida), 

ia mengubah konformasi, memperlihatkan situs pengikatan untuk 

reseptor muatan di membran. Pengikatan simultan ke reseptor 

kargo dan kelompok kepala lipid sangat meningkatkan pengika- 

tan AP2 ke membran (Gambar 9). 
 

 
Gambar 9. Sakelar konformasi yang diinduksi lipid dari AP2. Kom- 

pleks protein adaptor ap2 memiliki empat subunit (α, β2, μ2, 

dan σ2). setelah interaksi dengan fosfoinositida pI (4,5) p2 (li- 

hat gambar 13-10) di selebaran sitosol dari membran plasma, 

ap2 mengatur ulang sehingga tempat pengikatan untuk rese- 

ptor muatan menjadi terbuka. setiap kompleks ap2 mengikat 

empat molekul pI (4,5) p2 (untuk kejelasan, hanya satu yang 

ditampilkan). Dalam kompleks ap2 terbuka, subunit μ2 dan 

σ2 mengikat ekor cytosolic reseptor kargo yang menampilkan 
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sinyal endositosis yang sesuai. Sinyal ini terdiri dari motif uru- 

tan asam amino pendek. ketika ap2 mengikat erat ke mem- 

bran, itu menyebabkan kelengkungan, yang mendukung 

pengikatan kompleks ap2 tambahan di sekitarnya. 

 

Karena beberapa persyaratan harus dipenuhi secara ber- 

samaan untuk mengikat protein AP2 ke membran secara stabil, 

protein tersebut bertindak sebagai detektor kebetulan yang 

hanya dapat dipasang pada waktu dan tempat yang tepat. Setelah 

mengikat, mereka menyebabkan kelengkungan membran, yang 

membuat pengikatan protein AP2 tambahan lebih mungkin 

terjadi. Perakitan kooperatif dari lapisan lapisan AP2 kemudian 

diperkuat lebih lanjut dengan pengikatan clathrin, yang mengarah 

pada pembentukan dan tunas vesikel transportasi. 

Protein adaptor yang ditemukan di mantel lain juga mengikat 

fosfoinositida, yang tidak hanya memiliki peran utama dalam 

mengarahkan kapan dan di mana mantel berkumpul di dalam sel, 

tetapi juga digunakan secara lebih luas sebagai penanda molekul- 

er dari identitas kompartemen. Ini membantu untuk mengontrol 

lalu lintas vesikuler, seperti yang sekarang kita bahas. 

 

Fosfoinositida Merupakan Ciri Khas Organel dan Membran 

Meskipun fosfolipid inositol biasanya terdiri kurang dari 10% 

dari total fosfolipid dalam membran, mereka memiliki fungsi 

pengaturan yang penting. Mereka dapat menjalani siklus cepat 

fosforilasi dan defosforilasi pada posisi 3’, 4’, dan 5’ dari gugus 

kepala gula inositol mereka untuk menghasilkan berbagai jenis 

fosfoinositida (fosfatidylinositol fosfat, atau PIP). Interaksi fosfa- 

tidylinositol (PI) dan PIP sangat terkotak: organel yang berbeda 

dalam jalur endositik dan sekretori memiliki set PI dan PIP kinase 

dan PIP fosfatase yang berbeda (Gambar 10). 
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Distribusi, regulasi, dan keseimbangan lokal enzim-enzim 

ini menentukan distribusi kondisi-mapan dari setiap spesies PIP. 

Akibatnya, distribusi PIP bervariasi dari organel ke organel, dan 

seringkali dalam membran kontinu dari satu daerah ke daerah 

lain, dengan demikian menentukan domain membran khusus. 

Banyak protein yang terlibat pada langkah yang berbeda 

dalam transportasi vesikel mengandung domain yang mengikat 

dengan spesifisitas tinggi ke kelompok kepala PIP tertentu, mem- 

bedakan satu bentuk terfosforilasi dari yang lain (lihat Gambar 

10.E dan 10.F). 
 

Gambar 10. Phosphatidylinositol (PI) dan phosphoinositides (PIPs). 

(A, B) Struktur pI menunjukkan gugus hidroksil bebas dalam 

inositol gula yang pada prinsipnya dapat dimodifikasi. (C) 

fosforilasi satu, dua, atau tiga gugus hidroksil pada PI oleh PI 

dan PIP kinase menghasilkan berbagai spesies pIp. Mereka di- 

beri nama sesuai dengan posisi cincin (dalam tanda kurung) 

dan jumlah gugus fosfat (subskrip) yang ditambahkan ke PI. 

PI (3,4) P2 ditampilkan. (D) sel hewan memiliki beberapa PI 
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dan PIP kinase dan jumlah PIP fosfatase yang serupa, yang 

terlokalisasi pada organel yang berbeda, di mana mereka 

diatur untuk mengkatalisasi produksi pIps tertentu. Panah 

merah dan hijau masing-masing menunjukkan reaksi kinase 

dan fosfatase. (E, F) gugus kepala fosfoinositida dikenali oleh 

domain protein yang membedakan antara berbagai bentuk. 

Dengan cara ini, kelompok protein tertentu yang mengand- 

ung domain tersebut direkrut ke daerah membran di mana 

terdapat fosfoinositida ini. PI (3) p dan pI (4,5) p2 ditampilkan. 

(d, dimodifikasi dari M.a. de Matteis dan a. godi, nat. Cell Biol. 6: 

487–492, 2004. dengan izin dari Macmillan publisher ltd.) 

 

Kontrol lokal dari PI dan PIP kinase dan PIP Oleh karena itu 

fosfatase dapat digunakan untuk mengontrol pengikatan protein 

dengan cepat ke domain membran atau membran. Produksi 

jenis tertentu dari PIP merekrut protein yang mengandung 

domain pengikat PIP yang cocok. Protein pengikat PIP kemudian 

membantu mengatur pembentukan vesikel dan langkah lain 

dalam mengontrol lalu lintas vesikel (Gambar 11). Strategi yang 

sama digunakan secara luas untuk merekrut protein pensinyalan 

intraseluler spesifik ke membran plasma sebagai respons terhadap 

sinyal ekstraseluler. 
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Gambar 11. Lokasi intraseluler fosfoinositida. Berbagai jenis pIps ter- 

letak di membran dan domain membran yang berbeda, di 

mana mereka sering dikaitkan dengan peristiwa transportasi 

vesikel tertentu. Membran vesikula sekretori, misalnya, men- 

gandung pI (4) p. ketika vesikel menyatu dengan membran 

plasma, pI 5-kinase yang terlokalisasi di sana mengubah pI 

(4) p menjadi pI (4,5) p2. PI (4,5) p2, pada gilirannya, mem- 

bantu merekrut protein adaptor, yang memulai pembentu- 

kan lubang berlapis clathrin, sebagai langkah pertama dalam 

endositosis yang dimediasi clathrin. setelah vesikel berlapis 

clathrin keluar dari membran plasma, fosfatase pI (5) p meng- 

hidrolisis pI (4,5) p2, yang melemahkan pengikatan protein 

adaptor, mendorong pelepasan vesikel. kita akan membahas 

fagositosis dan perbedaan antara eksositosis teregulasi dan 

konstitutif di bagian akhir bab ini. (Dimodifikasi dari M.a. de 

Matteis dan a. Godi, nat. Cell Biol. 6: 487–492, 2004. dengan izin 

dari Macmillan publisher ltd.) 
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Protein Pembengkok Membran Membantu Merusak Ben- 
tuk Membran Selama Pembentukan Vesikel 

Gaya yang dihasilkan oleh perakitan mantel clathrin saja tidak 

cukup untuk membentuk dan menjepit vesikel dari membran. 

Protein pembengkok membran dan penghasil gaya lainnya berpar- 

tisipasi pada setiap tahap proses. Protein pembengkok membran 

yang mengandung domain berbentuk bulan sabit, disebut domain 

BAR, mengikat dan memaksakan bentuknya pada membran di 

bawahnya melalui interaksi elektrostatis dengan gugus kepala 

lipid (Gambar 12). 

 

 

Gambar 12. Struktur domain BAR. Protein domain-bar beragam dan me- 

mungkinkan banyak proses pembengkokan membran dalam 

sel. domain batang dibangun dari kumparan melingkar yang 

dimerisasi menjadi modul dengan permukaan bagian dalam 

bermuatan positif, yang berinteraksi secara istimewa dengan 

kelompok kepala lipid bermuatan negatif untuk membeng- 

kokkan membran. deformasi membran lokal yang disebab- 

kan oleh protein domain-bar memfasilitasi pengikatan pro- 

tein domain-bar tambahan, sehingga menghasilkan siklus 

umpan balik positif untuk propagasi kelengkungan. Protein 

domain-batang individu mengandung kelengkungan yang 

khas dan seringkali memiliki fitur tambahan yang menyesuai- 

kannya dengan tugas spesifik mereka: beberapa memiliki he- 

liks amfifilik pendek yang menyebabkan deformasi membran 
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lebih lanjut dengan penyisipan baji; yang lainnya diapit oleh 

domain pengikat PIP yang mengarahkan mereka ke mem- 

bran yang diperkaya dengan fosfoinositida serumpun. 

 

Protein domain BAR seperti itu diperkirakan membantu 

AP2 melakukan nukleasi endositosis bermediasi klathrin dengan 

membentuk membran plasma untuk memungkinkan tunas 

berlapis clathrin terbentuk. Beberapa protein ini juga mengand- 

ung heliks amfifilik yang menyebabkan kelengkungan membran 

setelah dimasukkan sebagai irisan ke dalam selebaran sitoplasma 

membran. Protein domain BAR lainnya penting dalam memben- 

tuk leher vesikel yang sedang tumbuh, di mana stabilisasi leng- 

kungan membran yang tajam sangat penting. Akhirnya, mesin 

clathrin nukleasi perakitan lokal filamen aktin yang memperke- 

nalkan ketegangan untuk membantu mencubit dan mendorong 

vesikel pembentuk menjauh dari membran. 

 

Protein Sitoplasma Mengatur Pelepasan Dan Pelepasan 
Vesikula yang Dilapisi 

Saat tunas berlapis clathrin tumbuh, protein sitoplasma 

terlarut, termasuk dinamin, berkumpul di leher setiap tunas 

(Gambar 13). Dinamin mengandung domain pengikat PI (4,5) P2, 

yang mengikat protein ke membran, dan domain GTPase, yang 

mengatur kecepatan vesikel terjepit dari membran. Proses pinch- 

ing-off membawa dua selebaran non-sitosol dari membran ke 

dalam jarak yang dekat dan menggabungkannya, menutup vesikel 

yang membentuk (lihat Gambar 2). Untuk melakukan tugas ini, 

dinamin merekrut protein lain ke leher tunas. Bersama-sama 

dengan dinamin, mereka membantu membengkokkan tambalan 

membran — dengan langsung mendistorsi struktur bilayer, atau 

dengan mengubah komposisi lipidnya melalui perekrutan enzim 

pemodifikasi lipid, atau dengan kedua mekanisme tersebut. 
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Setelah dilepaskan dari membran, vesikula dengan cepat ke- 

hilangan lapisan clathrinnya. PIP fosfatase yang dikemas bersama 

ke dalam vesikula berlapis klathrin menghabiskan PI (4,5) P2 dari 

membran, yang melemahkan pengikatan protein adaptor. Selain 

itu, protein pendamping hsp70 berfungsi sebagai ATPase uncoat- 

ing, menggunakan energi hidrolisis ATP untuk melepaskan lapisan 

clathrin. Auxilin, protein vesikel lain, diperkirakan mengaktifkan 

ATPase. Pelepasan lapisan luar, bagaimanapun, tidak boleh terjadi 

secara prematur, sehingga mekanisme kontrol tambahan entah 

bagaimana harus mencegah clathrin dari pelepasan sebelum 

membentuk vesikel lengkap (dibahas di bawah). 
 

 

Gambar 13. Peran dinamin dalam menjepit vesikula berlapis clath- 

rin. (A) Beberapa molekul dinamin berkumpul menjadi spiral 

di sekitar leher kuncup pembentuk. Spiral dinamin diperki- 

rakan merekrut protein lain ke leher tunas, yang, bersama 

dengan dinamin, menggoyahkan lapisan ganda lipid yang 

berinteraksi sehingga selebaran non-sitoplasma mengalir 

bersama. Vesikel yang baru terbentuk kemudian terjepit 

dari membran. mutasi spesifik dalam dinamin dapat menin- 
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gkatkan atau menghalangi proses pinching-off. (B) dinamin 

ditemukan sebagai protein yang cacat pada mutan shibire 

Drosophila. Lalat mutan ini menjadi lumpuh karena endosi- 

tosis yang dimediasi clathrin berhenti, dan membran vesikel 

sinaptik gagal mendaur ulang, menghalangi pelepasan neu- 

rotransmitter. lubang berlapis clathrin yang sangat terinva- 

ginasi di ujung saraf sel saraf lalat, dengan sabuk. Dinamin 

mutan berkumpul di sekitar leher, seperti yang ditunjukkan 

pada mikrograf elektron bagian tipis ini. Proses pelepasan ga- 

gal karena fusi membran yang diperlukan tidak terjadi. (C,D) 

model tentang bagaimana perubahan konformasi dalam do- 

main gTpase dari dinamin yang dirakit membran dapat mem- 

beri daya pada perubahan konformasi yang menyempitkan 

leher kuncup. sebuah molekul dinamin ditunjukkan dengan 

warna oranye di d. (B, dari Jh koenig dan k. Ikeda, J. neurosci. 9: 

3844-3860, 1989. dengan izin dari society of neuroscience; c dan 

d, diadaptasi dari MgJ ford, s. Jenni dan J. nunnari, nature 477 : 

561–566, 2011. dengan izin dari penerbit Macmillan.) 

 

 
Perakitan Lapisan Kontrol gTpases Monomerik 

Dengan tujuan menyeimbangkan lalu lintas vesikel ke dan 

dari kompartemen, protein  mantel  harus  berkumpul  hanya di 

saat dan di tempat yang dibutuhkan. Sementara produksi PIP 

lokal memainkan peran utama dalam mengatur perakitan 

mantel clathrin pada membran plasma dan aparatus Golgi, sel-sel 

menerapkan cara tambahan untuk mengatur pembentukan 

mantel. GTPase perekrutan mantel, misalnya, mengontrol peraki- 

tan mantel clathrin pada endosom dan lapisan COPI dan COPII 

pada membran Golgi dan RE. 

Banyak langkah dalam transportasi vesikel bergantung pada 

berbagai protein pengikat GTP yang mengontrol aspek spasial 

dan temporal dari pembentukan dan fusi vesikel. Seperti dibahas 

sebelumnya, protein pengikat GTP mengatur sebagian besar 
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proses dalam sel eukariotik. Mereka bertindak sebagai sakelar 

molekuler, yang beralih antara keadaan aktif dengan ikatan GTP 

dan keadaan tidak aktif dengan ikatan PDB. Dua kelas protein 

mengatur flipping: guanine nucleotide exchange factors (GEFs) 

mengaktifkan protein dengan mengkatalisasi pertukaran GDP 

untuk GTP, dan GTPase-activating protein (GAPs) menonaktifkan 

protein dengan memicu hidrolisis dari GTP yang terikat menjadi 

GDP. Meskipun protein pengikat GTP monomerik (GTPase mo- 

nomerik) dan protein pengikat GTP trimerik (protein G) memiliki 

peran penting dalam transportasi vesikel, peran GTPase mono- 

merik lebih dipahami, dan kami fokus padanya di sini. 

Lambang GTPases perekrutan adalah anggota dari keluarga 

GTPases monomerik. Mereka termasuk protein ARF, yang ber- 

tanggung jawab untuk perakitan COPI dan perakitan mantel 

clathrin di membran Golgi, dan protein Sar1, yang bertanggung 

jawab untuk perakitan mantel COPII di membran RE. GTPases per- 

ekrutan mantel biasanya ditemukan dalam konsentrasi tinggi di 

sitoplasma dalam keadaan tidak aktif, terikat PDB. Ketika vesikel 

berlapis COPII akan keluar dari membran RE, misalnya, Sar1-GEF 

tertentu yang tertanam dalam membran RE mengikat Sar1 sitosol, 

menyebabkan Sar1 melepaskan GDP-nya dan mengikat GTP di 

tempatnya. (Ingat bahwa GTP hadir dalam konsentrasi yang jauh 

lebih tinggi dalam sitoplasma daripada PDB dan oleh karena itu 

akan secara spontan mengikat setelah PDB dilepaskan.) 

Dalam keadaan terikat GTP, protein Sar1 memperlihatkan 

heliks amfifilik, yang dimasukkan ke dalam selebaran sitoplas- 

ma lapisan ganda lipid dari membran RE. Sar1 yang terikat erat 

sekarang merekrut subunit protein mantel adaptor ke membran 

RE untuk memulai tunas (Gambar 14). GEF lain dan GTPase per- 

ekrutan mantel beroperasi dengan cara yang sama pada membran 

lain. 
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GTPases perekrutan mantel juga memiliki peran dalam pem- 

bongkaran mantel. Hidrolisis GTP yang terikat ke GDP menyebab- 

kan GTPase berubah konformasinya sehingga ekor hidrofobiknya 

keluar dari membran, menyebabkan lapisan vesikel terurai. 

Meskipun tidak diketahui apa yang memicu hidrolisis GTP, telah 

diusulkan bahwa GTPase bekerja seperti pengatur waktu, yang 

menghidrolisis GTP dengan kecepatan yang lambat tapi dapat di- 

prediksi, untuk memastikan bahwa pembentukan vesikel disink- 

ronkan dengan kebutuhan saat itu. 

Lapisan COPII mempercepat hidrolisis GTP oleh Sar1, dan 

vesikel yang terbentuk sempurna hanya akan diproduksi jika pem- 

bentukan tunas terjadi lebih cepat daripada proses pembongkaran 

yang diatur waktunya; jika tidak, pembongkaran akan dilakukan 

sebelum vesikel terjepit, dan proses harus dimulai lagi, mungkin 

pada waktu dan tempat yang lebih tepat. Setelah vesikel terjepit, 

hidrolisis GTP melepaskan Sar1, tetapi lapisan yang disegel cukup 

stabil melalui banyak interaksi kooperatif, termasuk mengikat 

reseptor kargo di membran, yang mungkin tetap di vesikel sampai 

vesikel berlabuh di membran target . Di sana, kinase memfosfo- 

rilasi protein mantel, yang menyelesaikan pembongkaran mantel 

dan menyiapkan vesikel untuk fusi. 

Vesikel berlapis Clathrin dan COPI, sebaliknya, melepaskan 

mantelnya segera setelah terjepit. Untuk vesikula COPI, keleng- 

kungan membran vesikula berfungsi sebagai pemicu untuk mulai 

membuka. ARF-GAP direkrut untuk mantel COPI saat dirakit. Ini 

berinteraksi dengan membran, dan merasakan kepadatan penge- 

pakan lipid. Ini menjadi aktif ketika kelengkungan membran 

mendekati vesikel transportasi. Ini kemudian menonaktifkan ARF, 

menyebabkan mantelnya terlepas. 
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Gambar 14. Pembentukan vesikel berlapis COPII. (A) Sar1-gdp yang ti- 

dak aktif dan dapat larut mengikat sar1-gef dalam membran 

RE, menyebabkan sar1 melepaskan gdp dan mengikat gTp. 

perubahan konformasi yang dipicu gTp pada sar1 memper- 

lihatkan heliks amfifilik, yang dimasukkan ke dalam seleba- 

ran sitoplasma dari membran RE, memulai pembengkokan 

membran (yang tidak diperlihatkan). 

(B) sar1 terikat gTp mengikat kompleks dua protein 

mantel adaptor copII, yang disebut sec23 dan sec24, yang 

membentuk lapisan dalam. sec24 memiliki beberapa situs 
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pengikatan yang berbeda untuk ekor sitosol reseptor kargo. 

Seluruh permukaan kompleks yang menempel pada mem- 

bran melengkung lembut, sesuai dengan diameter vesikel 

berlapis copII. 

(C) kompleks dari dua protein mantel COPII tambahan, 

yang disebut sec13 dan sec 31, membentuk kulit terluar dari 

mantel. seperti clathrin, mereka dapat berkumpul sendiri 

menjadi sangkar simetris dengan dimensi yang sesuai untuk 

membungkus vesikel berlapis copII. 

(D) Sar1-gTp aktif yang terikat membran merekrut 

protein adaptor copII ke membran. Mereka memilih pro- 

tein transmembran tertentu dan menyebabkan membran 

berubah bentuk. Protein adaptor kemudian merekrut protein 

lapisan luar yang membantu membentuk tunas. peristiwa 

fusi membran berikutnya mencubit vesikula yang dilapisi. 

vesikel berlapis lainnya diperkirakan terbentuk dengan cara 

yang sama. (C, dimodifikasi dari s.M. stagg et al., sifat 439: 234– 

238, 2006. dengan izin dari Macmillan publisher ltd.) 

 
Tidak Semua Vesikel Transport Berbentuk Bola 

Meskipun tunas vesikel serupa di berbagai lokasi di dalam 

sel, setiap membran sel memiliki tantangan khusus. Membran 

plasma, misalnya, secara komparatif datar dan kaku, karena kom- 

posisi lipidnya yang kaya kolesterol dan korteks kaya aktin yang 

mendasarinya. Dengan demikian, aksi mantel clathrin dan protein 

pembengkok membran yang terkoordinasi harus menghasil- 

kan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan kelengkungan, 

terutama di leher tunas di mana diperlukan lengkungan tajam 

untuk proses pelepasan. 

Sebaliknya, tunas vesikel dari banyak membran intraseluler 

terjadi secara istimewa di daerah di mana membran sudah meleng- 

kung, seperti tepi cisternae Golgi atau ujung tubulus membran. Di 

tempat-tempat ini, fungsi utama mantel adalah untuk menangkap 

protein kargo yang sesuai daripada mengubah bentuk membran. 
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Vesikel transportasi juga terjadi dalam berbagai ukuran dan 

bentuk. Kendaraan COPII yang beragam dibutuhkan untuk pen- 

gangkutan molekul kargo yang besar. Kolagen, misalnya, ber- 

kumpul di RE sebagai batang prokolagen kaku sepanjang 300 nm 

yang kemudian disekresikan dari sel tempat mereka dibelah oleh 

protease menjadi kolagen, yang tertanam ke dalam matriks ekstra- 

seluler. Batang prokolagen tidak cocok dengan vesikula COPII 

60-80 nm yang biasanya diamati. Untuk menghindari masalah ini, 

molekul muatan prokolagen mengikat protein pengemas trans- 

membran di RE, yang mengontrol perakitan komponen lapisan 

COPII (Gambar 15). 
 

Gambar 15. Pengemasan prokolagen menjadi vesikula tubular salut 

COPII yang besar. Kartun menunjukkan model untuk dua 

mode perakitan mantel copII. Model ini didasarkan pada 

gambar cryoelectron tomography dari vesikel copII yang di- 

larutkan. pada membran bola (kiri), protein mantel bagian 

dalam sec23 / 24 berkumpul dalam tambalan yang menjang- 

kar kandang protein mantel luar sec13 / 31. Batang sec13 / 31 

merakit sangkar segitiga, kotak, dan pentagon. ketika proko- 
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lagen perlu dikemas (kanan), protein kemasan khusus mera- 

sakan muatan dan memodifikasi proses perakitan mantel. 

Interaksi ini merekrut kopII protein lapisan dalam sec24 dan 

secara lokal meningkatkan kecepatan siklus sar1 masuk dan 

keluar membran (tidak ditampilkan). Selain itu, monoubiqui- 

tin ditambahkan ke protein sec31, mengubah sifat perakitan 

sangkar luar. protein sec23 / 24 disusun dalam susunan yang 

lebih besar dan sec13 / 31 disusun dalam kisi berbentuk ber- 

lian. Akibatnya, terbentuk vesikula tubular besar yang dapat 

menampung molekul muatan yang besar. Protein pengemas 

bukan bagian dari vesikula pemula tetapi tetap di RE. (Diubah 

dari g. Zanetti et al., ELife 2: e00951, 2013.) 

 

Peristiwa ini mendorong perakitan lokal kendaraan COPII 

yang jauh lebih besar yang menampung kargo yang sangat besar. 

Mutasi manusia pada gen yang mengkode protein kemasan 

tersebut mengakibatkan cacat kolagen dengan konsekuensi yang 

parah, seperti kelainan tulang dan cacat perkembangan lainnya. 

Mekanisme serupa harus mengatur ukuran vesikel yang diperlu- 

kan untuk mensekresikan kompleks makro-molekul besar lainnya, 

termasuk partikel lipoprotein yang mengangkut lipid keluar dari 

sel. 

Banyak peristiwa tunas vesikel lainnya juga melibatkan variasi 

mekanisme umum. Ketika sel-sel hidup direkayasa secara genetis 

untuk mengekspresikan komponen membran fluoresen, jaringan 

trans Golgi terlihat dalam mikroskop fluoresensi untuk terus- 

menerus mengirimkan tubulus panjang. Protein mantel berkum- 

pul ke tubulus membran dan membantu merekrut kargo tertentu. 

Tubulus kemudian mundur atau mencubit dengan bantuan 

protein seperti dinamin untuk membentuk vesikula transportasi 

dengan berbagai ukuran dan bentuk. 

Tubulus memiliki rasio permukaan-volume yang lebih tinggi 

daripada organel yang lebih besar dari mana mereka terbentuk. 
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Oleh karena itu, mereka relatif diperkaya dalam protein membran 

dibandingkan dengan protein kargo yang dapat larut. Seperti 

yang akan kita bahas nanti, sifat tubulus ini adalah fitur penting 

untuk menyortir protein dalam endosom. 

 
Rab Protein Memandu Mengangkut Vesikel ke Membran 
Targetnya 

Untuk memastikan arus lalu lintas vesikel yang teratur, vesikel 

pengangkut harus sangat akurat dalam mengenali membran 

target yang tepat untuk berfusi. Karena keragaman dan kepadatan 

sistem membran dalam sitoplasma, vesikel kemungkinan besar 

akan menemukan banyak membran target potensial sebelum 

menemukan membran yang benar. Kekhususan dalam penarge- 

tan dipastikan karena semua vesikel pengangkut menampilkan 

penanda permukaan yang mengidentifikasinya sesuai dengan 

asal dan jenis muatannya, dan membran sasaran menampilkan 

reseptor pelengkap yang mengenali penanda yang sesuai. Proses 

penting ini terjadi dalam dua langkah. Pertama, protein Rab dan 

efek Rab mengarahkan vesikel ke titik tertentu pada membran 

target yang benar. Kedua, protein SNARE dan regulator SNARE 

memediasi fusi bilayers lipid. 

Protein rab memainkan peran sentral dalam spesifisitas trans- 

portasi vesikel. Seperti GTPase perekrutan mantel yang dibahas 

sebelumnya (lihat Gambar 14), protein Rab juga merupakan 

GTPase monomerik. Dengan lebih dari 60 anggota yang diketa- 

hui, subfamili Rab adalah subfamili GTPase monomerik terbesar. 

Setiap protein Rab berhubungan dengan satu atau lebih organel 

yang tertutup membran dari jalur sekretori atau endositik, dan 

masing-masing organel ini memiliki setidaknya satu protein Rab 

pada permukaan sitosolnya (Tabel 1). Distribusinya yang sangat 

selektif pada sistem membran ini menjadikan protein Rab sebagai 

penanda molekuler yang ideal untuk mengidentifikasi setiap jenis 
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membran dan memandu lalu lintas vesikel di antara keduanya. 

Protein Rab dapat berfungsi pada vesikula transportasi, pada 

membran target, atau keduanya. 

 
Tabel 1. Subcellular Locations od some Rab Proteins 

 

Seperti GTPase perekrutan mantel, protein Rab berputar 

antara membran dan sitosol dan mengatur perakitan kompleks 

protein yang reversibel pada membran. Dalam keadaan terikat 

PDB, mereka tidak aktif dan terikat pada protein lain (penghambat 

disosiasi Rab-PDB, atau GDI) yang membuatnya tetap larut dalam 

sitosol; dalam keadaan terikat GTP, mereka aktif dan terkait erat 

dengan membran organel atau vesikel pengangkut. Rab-GEF yang 

terikat membran mengaktifkan protein Rab pada vesikel transpor 

dan membran target; untuk beberapa peristiwa fusi membran, 

molekul Rab yang diaktifkan diperlukan pada kedua sisi reaksi. 

Setelah berada dalam keadaan terikat GTP dan terikat 

membran melalui jangkar lipid yang sekarang terbuka, protein 

Rab mengikat protein lain, yang disebut efek Rab, yang merupak- 

an mediator hilir dari transportasi vesikel, penambatan membran, 

dan fusi membran (Gambar 16). Laju hidrolisis GTP menentukan 
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konsentrasi Rab aktif dan, konsekuensinya, konsentrasi efektornya 

pada membran. 
 

Gambar 16 Penambatan vesikel transpor ke membran target. Protein 

efektor rab berinteraksi dengan protein rab aktif (rab-gTps, 

kuning) yang terletak di membran target, membran vesikel, 

atau keduanya, untuk membentuk hubungan pertama an- 

tara dua membran yang akan berfusi. Dalam contoh yang 

ditunjukkan di sini, efektor rab adalah protein tethering ber- 

filamen (hijau tua). selanjutnya, menjerat protein pada dua 

pasangan membran (merah dan biru), menempelkan vesikel 

ke membran target dan mengkatalisasi fusi dari dua lapisan 

ganda lipid yang terkait. selama docking dan fusi, rab-gap 

(tidak ditampilkan) menginduksi protein rab untuk menghi- 

drolisis gTp yang terikat menjadi gdp, menyebabkan rab un- 

tuk berdisosiasi dari membran dan kembali ke sitosol sebagai 

rab-gdp, di mana ia diikat oleh gdI protein yang membuat 

rab larut dan tidak aktif. 
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Berbeda dengan struktur protein Rab yang sangat terkon- 

servasi, struktur dan fungsi efektor Rab sangat bervariasi, dan 

protein Rab yang sama seringkali dapat mengikat banyak efektor 

yang berbeda. Beberapa efektor Rab adalah protein motorik 

yang mempro- vesikel sepanjang filamen aktin atau mikrotubulus 

ke membran targetnya. Yang lainnya adalah protein penambat, 

beberapa di antaranya memiliki domain panjang seperti benang 

yang berfungsi sebagai “tali pancing” yang dapat memanjang 

untuk menghubungkan dua membran yang jaraknya lebih dari 

200 nm; protein tethering lainnya adalah protein kompleks besar 

yang menghubungkan dua membran yang lebih berdekatan dan 

berinteraksi dengan berbagai macam protein lain yang memfasili- 

tasi langkah fusi membran. 

Kompleks penambatan yang menambatkan vesikel berlapis 

COPII, misalnya, mengandung protein kinase yang memfosforilasi 

protein mantel untuk menyelesaikan proses pelepasan. Kopling 

uncoating ke pengiriman vesikel membantu memastikan arah 

proses transportasi dan fusi dengan membran yang tepat. Efektor 

Rab juga dapat berinteraksi dengan SNARE untuk memasangkan 

tambatan membran ke fusi (lihat Gambar 16 di atas). 

Perakitan protein Rab dan efektornya pada suatu membran 

bersifat kooperatif dan menghasilkan pembentukan patch 

membran khusus yang besar. Rab5, misalnya, berkumpul di 

endosom dan memediasi penangkapan vesikel endositik yang 

datang dari membran plasma. Penipisan eksperimental Rab5 

menyebabkan hilangnya seluruh sistem membran endosom dan 

lisosom, menyoroti peran penting protein Rab dalam biogenesis 

dan pemeliharaan organel. 

Domain Rab5 memusatkan protein penambat yang menang- 

kap vesikula yang masuk. Perakitannya pada membran endosom 

dimulai ketika kompleks Rab5-GDP/GDI bertemu dengan 
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Rab-GEF. GDI dirilis dan Rab5-GDP diubah menjadi Rab5-GTP. 

Rab5-GTP aktif menjadi berlabuh ke membran dan merekrut 

lebih banyak Rab5-GEF ke endosom, dengan demikian menstim- 

ulasi perekrutan lebih banyak Rab5 ke tempat yang sama. 

Selain itu, Rab5 aktif mengaktifkan PI 3-kinase, yang secara 

lokal mengubah PI menjadi PI (3) P, yang pada gilirannya 

mengikat beberapa efektor Rab termasuk protein tethering dan 

menstabilkan perlekatan membran lokalnya (Gambar 17). Jenis 

umpan balik positif ini sangat memperkuat proses perakitan dan 

membantu membangun domain membran yang berbeda secara 

fungsional dalam membran kontinyu. 

 

 

Gambar 17. Pembentukan domain Rab5 pada membran endosom. 

Sebuah rab5-gef pada membran endosom mengikat protein 

rab5 dan mendorongnya untuk menukar gdp dengan gTp. 

gdI hilang dan ikatan gTp mengubah konformasi protein 

rab, memperlihatkan heliks amfifilik dan gugus lipid yang 

terikat secara kovalen, yang bersama-sama mengikat rab5- 

gTp ke membran. Aktif rab5 mengaktivasi pI 3-kinase, yang 

mengubah pI menjadi pI (3) p. pI (3) p dan rab5 aktif bersa- 

ma-sama mengikat berbagai protein efektor rab yang men- 

gandung situs pengikatan pI (3), termasuk protein tether- 

ing berfilamen yang menangkap vesikula endositik berlapis 

clathrin dari membran plasma. dengan bantuan efektor lain, 

rab5 aktif juga merekrut lebih banyak rab5-gef, yang selan- 

jutnya meningkatkan perakitan domain rab5 pada membran. 

Siklus terkontrol dari hidrolisis gTp dan pertukaran gdp-gTp 
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secara dinamis mengatur ukuran dan aktivitas domain rab 

tersebut. tidak seperti jerat, yang merupakan protein mem- 

bran integral, siklus gdp / gTp, yang digabungkan dengan 

siklus translokasi membran / sitosol, memberikan mesin rab 

kemampuan untuk menjalani perakitan dan pembongkaran 

pada membran. (Diadaptasi dari M. Zerial dan h. Mcbride, nat. 

rev. Mol. Cell Biol. 2: 107–117, 2001. dengan izin dari Macmillan 

publisher ltd.) 

 
Membran endosom memberikan contoh yang mencolok 

tentang bagaimana berbagai protein Rab dan efektornya mem- 

bantu menciptakan beberapa domain membran khusus, masing- 

masing memenuhi serangkaian fungsi tertentu. Jadi, sementara 

domain membran Rab5 menerima vesikula endositik yang masuk 

dari membran plasma, domain Rab11 dan Rab4 yang berbeda 

dalam membran yang sama mengatur tunas daur ulang yang 

mengembalikan protein dari endosom ke membran plasma. 

 

Rab Cascades dapat Mengubah Identitas Organel 

Domain Rab dapat dibongkar dan diganti dengan domain 

Rab yang berbeda, mengubah identitas organel. Perekrutan yang 

teratur dari protein Rab yang bekerja secara berurutan disebut 

Rab cascade. Seiring waktu, misalnya, domain Rab5 diganti- 

kan oleh domain Rab7 pada membran endosom. Ini mengubah 

endosom awal, ditandai dengan Rab5, menjadi endosom akhir, 

ditandai dengan Rab7. Karena set efektor Rab yang direkrut oleh 

Rab7 berbeda dari yang direkrut oleh Rab5, perubahan ini mem- 

program ulang kompartemen: seperti yang akan kita bahas nanti, 

ini mengubah dinamika membran, termasuk lalu lintas masuk 

dan keluar, dan mengubah posisi organel menjauh dari membran 

plasma menuju interior sel. 

Semua muatan yang terkandung dalam endosom awal yang 

belum didaur ulang menjadi membran plasma sekarang menjadi 
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bagian dari endosom akhir. Proses ini juga disebut sebagai pema- 

tangan endo. Sifat self-amplifying dari domain Rab membuat 

proses pematangan endosom searah dan tidak dapat diubah 

(Gambar 18). 

 

 
Gambar 18. Model untuk kaskade Rab generik. Aktivasi lokal raba-gef 

mengarah pada perakitan domain raba pada membran. raba 

aktif merekrut protein efektornya, salah satunya adalah gef 

untuk kelinci. Rabb-gef kemudian merekrut kelinci ke dalam 

membran, yang pada gilirannya mulai merekrut para efek- 

tornya, di antaranya adalah celah untuk raba. Raba-gap men- 

gaktifkan hidrolisis raba gTp yang mengarah ke inaktivasi 

raba dan pembongkaran domain raba seiring berkembang- 

nya domain rabb. Dengan cara ini, domain raba secara per- 

manen digantikan oleh domain rabb. Pada prinsipnya urutan 

ini dapat dilanjutkan dengan perekrutan gef berikutnya oleh 

rabb. (diadaptasi dari a.h. hutagalung dan p.J. novick, Physiol. 

rev. 91: 119–149, 2011. dengan izin dari The American Physi- 

ological Society.) 
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SNAREs Mediate Membran fusion 

Setelah vesikel pengangkut ditambatkan ke membran tar- 

getnya, ia menurunkan muatannya dengan fusi membran. Fusi 

membran membutuhkan dua lapis lipid dari dua membran dalam 

jarak 1,5 nm satu sama lain sehingga mereka dapat bergabung. 

Ketika membran berada dalam posisi yang sangat dekat, lipid 

dapat mengalir dari satu lapisan ganda ke lapisan lainnya. Untuk 

pendekatan sedekat ini, air harus dipindahkan dari permukaan hi- 

drofilik membran — suatu proses yang secara energetik sangat 

tidak menguntungkan dan membutuhkan protein fusi khusus 

yang mengatasi penghalang energi ini. Kita telah membahas peran 

dinamin dalam tugas terkait selama penjepitan vesikel berlapis 

clathrin (lihat Gambar 13). 

Protein SNARE ( juga disebut SNARE, singkatnya) meng- 

katalisis reaksi fusi membran dalam transportasi vesikel. Setidak- 

nya ada 35 SNARE berbeda dalam sel hewan, masing-masing 

terkait dengan organel tertentu di jalur sekretori atau endositik. 

Protein transmembran ini ada sebagai set komplementer, dengan 

v-SNARE biasanya ditemukan pada membran vesikel dan t-SNARE 

biasanya ditemukan pada membran target (lihat Gambar 16). 

V-SNARE adalah rantai polipeptida tunggal, sedangkan t-

SNARE biasanya terdiri dari tiga protein. V-SNAREs dan t-SNAREs 

memiliki karakteristik domain heliks, dan ketika v-SNARE berinter- 

aksi dengan t-SNARE, domain heliks membungkus domain heliks 

dari lainnya untuk membentuk bundel empat heliks yang sangat 

stabil. Kompleks trans-SNARE yang dihasilkan mengunci kedua 

membran. Pengujian fusi membran biokimia dengan semua kom- 

binasi SNARE yang berbeda menunjukkan bahwa pemasangan 

v- dan t-SNARE sangat spesifik. SNAREs dengan demikian mem- 

berikan lapisan spesifisitas tambahan dalam proses transportasi 

dengan membantu memastikan bahwa vesikel hanya menyatu 
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dengan membran target yang benar. 

Kompleks trans-SNARE mengkatalisasi fusi membran dengan 

menggunakan energi yang dibebaskan ketika heliks yang ber- 

interaksi membungkus satu sama lain untuk menarik permu- 

kaan membran bersama-sama, sekaligus memeras molekul air 

dari antarmuka (Gambar 19). Ketika liposom yang mengandung 

v-SNARE yang dimurnikan dicampur dengan liposom yang men- 

gandung t-SNARE pelengkap, membrannya menyatu, meskipun 

perlahan. 

Di dalam sel, protein lain yang direkrut ke tempat fusi, mungkin 

efektor Rab, bekerja sama dengan SNARE untuk mempercepat 

fusi. Fusion tidak selalu mengikuti segera setelah v-SNAREs dan 

t-SNAREs dipasangkan. Seperti yang akan kita bahas nanti, dalam 

proses eksositosis yang diatur, fusi ditunda sampai sekresi dipicu 

oleh sinyal ekstraseluler tertentu. 

Protein Rab, yang dapat mengatur ketersediaan protein 

SNARE, menggunakan lapisan kontrol tambahan. t-SNARE di 

membran target sering dikaitkan dengan protein penghambat 

yang harus dilepaskan sebelum t-SNARE dapat berfungsi. Protein 

Rab dan efektornya memicu pelepasan protein penghambat 

SNARE tersebut. Dengan cara ini, protein SNARE dipekatkan dan 

diaktivasi di lokasi yang tepat pada membran, di mana protein 

penambat menangkap vesikel yang masuk. Protein Rab dengan 

demikian mempercepat proses dimana protein SNARE yang 

sesuai dalam dua membran dapat saling menemukan. 

Untuk transportasi vesikel untuk beroperasi secara normal, 

vesikel pengangkut harus menyertakan protein SNARE dan Rab 

yang sesuai. Oleh karena itu, tidak mengherankan, banyak vesikel 

transpor akan terbentuk hanya jika mereka memasukkan komple- 

men yang sesuai dari protein SNARE dan Rab di membran mereka. 
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Bagaimana proses kontrol penting ini beroperasi selama pertum- 

buhan vesikel masih menjadi misteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19 

Model tentang bagaimana pro- 

tein SNARE dapat mengkatalisasi 

fusi membran. Fusi bilayer terjadi 

dalam beberapa langkah. pasangan 

yang erat antara v- dan t-snares me- 

maksa lipid bilayers menjadi dekat 

apposition dan mengeluarkan 

molekul air dari antarmuka. mole- 

kul lipid dalam dua selebaran yang 

berinteraksi (sitosol) dari lapisan 

ganda kemudian mengalir di an- 

tara membran untuk membentuk 

batang penghubung. lipid dari dua 

selebaran non-sitosol kemudian 

saling bersentuhan, membentuk 

lapisan ganda baru, yang mem- 

perlebar zona fusi (hemifusi, atau 

setengah fusi). pecahnya lapisan 

ganda baru melengkapi reaksi fusi. 
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Protein Rab, yang dapat mengatur ketersediaan protein 

SNARE, menggunakan lapisan kontrol tambahan. t-SNARE di 

membran target sering dikaitkan dengan protein penghambat 

yang harus dilepaskan sebelum t-SNARE dapat berfungsi. Protein 

Rab dan efektornya memicu pelepasan protein penghambat 

SNARE tersebut. 

Dengan cara ini, protein SNARE dipekatkan dan diaktivasi 

di lokasi yang tepat pada membran, di mana protein penambat 

menangkap vesikel yang masuk. Protein Rab dengan demikian 

mempercepat proses dimana protein SNARE yang sesuai dalam 

dua membran dapat saling menemukan. 

Untuk transportasi vesikel untuk beroperasi secara normal, 

vesikel pengangkut harus menyertakan protein SNARE dan Rab 

yang sesuai. Oleh karena itu, tidak mengherankan, banyak vesikel 

transpor akan terbentuk hanya jika mereka memasukkan komple- 

men yang sesuai dari protein SNARE dan Rab di membran mereka. 

Bagaimana proses kontrol penting ini beroperasi selama pertum- 

buhan vesikel masih menjadi misteri. 

 

SNARE yang Berinteraksi Perlu Dibongkar Sebelum Mereka 
Dapat Berfungsi Kembali 

Sebagian besar protein SNARE dalam sel telah berpartisipasi 

dalam beberapa putaran transportasi vesikel dan terkadang hadir 

dalam membran sebagai kompleks stabil dengan SNARE mitra. 

Kompleks harus dibongkar sebelum SNARE dapat menengahi 

putaran baru transportasi. Protein penting yang disebut siklus NSF 

antara membran dan sitosol dan mengkatalisis proses pembong- 

karan. NSF adalah ATPase heksamerik dari keluarga AAA-ATPas- 

es yang menggunakan energi hidrolisis ATP untuk mengungkap 

interaksi intim antara domain heliks protein SNARE berpasangan 

(Gambar 20). 
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Gambar 20. Disosiasi pasangan SNARE oleh NSF setelah siklus fusi 

membran. Setelah v-snare dan t-snare memediasi fusi 

vesikel transpor dengan membran target, nsf berikatan den- 

gan snare complex dan, dengan bantuan protein tambahan, 

menghidrolisis aTp untuk memisahkan snare. 

 

Persyaratan untuk pengaktifan ulang SNARE bermedia NSF 

oleh pembongkaran kompleks SNARE membantu mencegah 

membran melebur tanpa pandang bulu: jika t-SNARE dalam 

membran target selalu aktif, setiap membran yang berisi v-SNARE 

yang sesuai dapat melebur setiap kali kedua membran dibuat 

kontak. Tidak diketahui bagaimana aktivitas NSF dikontrol 

sehingga mesin SNARE diaktifkan pada waktu dan tempat yang 

tepat. Juga tidak diketahui bagaimana v-SNARE secara selektif 

diambil dan dikembalikan ke kompartemen asalnya sehingga 

dapat digunakan kembali dalam vesikel transport yang baru ter- 

bentuk. 

Fusi membran penting dalam proses lain selain transportasi 

vesikel. Membran plasma sperma dan sel telur melebur selama 

pembuahan, dan mioblast bergabung satu sama lain selama 

perkembangan serabut otot berinti banyak. Demikian pula, 

jaringan RE dan sekering mitokondria dan fragmen secara dinamis. 

Semua fusi membran sel membutuhkan protein khusus dan diatur 

secara ketat untuk memastikan bahwa hanya membran yang tepat 
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yang bisa berfusi. Kontrol sangat penting untuk menjaga identitas 

sel dan individualitas setiap jenis kompartemen intraseluler. 

Fusi membran yang dikatalisasi oleh protein fusi virus telah 

dipahami dengan baik. Protein ini memiliki peran penting dalam 

memungkinkan masuknya virus yang diselimuti (yang memiliki 

lapisan membran berbasis lipid-bilayer) ke dalam sel yang diin- 

feksi. Misalnya, virus seperti human immunodeficiency virus (HIV), 

yang menyebabkan AIDS, mengikat reseptor permukaan sel dan 

kemudian bergabung dengan membran plasma dari sel target 

(Gambar 21). Peristiwa fusi ini memungkinkan asam nukleat virus 

di dalam nukleokapsid memasuki sitosol, di mana ia bereplikasi. 

 

 
Gambar 21. Masuknya virus yang diselimuti ke dalam sel. Mikrograf 

elektron menunjukkan bagaimana hIv memasuki sel dengan 

meng-gabungkan membrannya dengan membran plasma 

sel. (dari b.s. stein et al., sel 49: 659–668, 1987. dengan izin 

dari elsevier.) 

 

Virus lain, seperti virus influenza, pertama-tama masuk ke 

dalam sel melalui endositosis yang dimediasi reseptor (dibahas 

nanti) dan dikirim ke endosom; pH rendah pada endosom men- 

gaktifkan protein fusi dalam amplop virus yang mengkatalisis fusi 

membran virus dan endosom, melepaskan asam nukleat virus ke 
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dalam sitosol. Protein fusi virus dan SNAREs mempromosikan fusi 

bilayer lipid dengan cara yang serupa. 

 

Ringkasan 

Pengangkutan terarah dan selektif dari komponen membran 

tertentu dari satu kompartemen tertutup membran ke komparte- 

men lain dalam sel eukariotik mempertahankan perbedaan antara 

kompartemen tersebut. Vesikel pengangkut, yang bisa berbentuk 

bulat, tubular, atau tidak teratur, bertunas dari daerah tersalut 

khusus dari membran donor. Perakitan mantel membantu meng- 

umpulkan membran spesifik dan molekul kargo yang larut untuk 

diangkut dan mendorong pembentukan vesikel. 

Ada berbagai jenis vesikula yang dilapisi. Ciri terbaik adalah 

vesikel berlapis clathrin, yang memediasi transportasi dari 

membran plasma dan jaringan trans Golgi, dan vesikel berlapis 

COPI dan COPII, yang memediasi transportasi antara cisternae 

Golgi dan antara RE dan badan Golgi, masing-masing. Coats 

memiliki struktur dua lapis yang umum: lapisan dalam yang ter- 

bentuk dari protein adaptor yang menghubungkan lapisan luar 

(atau sangkar) ke membran vesikel dan juga menjebak molekul 

muatan tertentu untuk dikemas ke dalam vesikel. Lapisan dilepas- 

kan sebelum vesikel menyatu dengan membran target yang sesuai. 

Sintesis lokal fosfoinositida spesifik menciptakan situs pengikatan 

yang memicu perakitan mantel clathrin dan tunas vesikel. 

Selain itu, GTPases monomer membantu mengatur berbagai 

langkah dalam transportasi vesikel, termasuk tunas vesikel dan 

docking. GTPase perekrutan mantel, termasuk Sar1 dan protein 

ARF, regulate mantel perakitan dan pembongkaran. Sebuah 

keluarga besar protein Rab berfungsi sebagai GTPase yang men- 

argetkan vesikel. Protein Rab direkrut ke keduanya, membentuk 

vesikula transpor dan membran target. Perakitan dan pembong- 
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karan protein Rab dan efektornya dalam domain membran khusus 

dikontrol secara dinamis dengan pengikatan GTP dan hidrolisis. 

Protein Rab aktif merekrut efektor Rab, seperti protein 

motorik, yang mengangkut vesikel di sepanjang filamen aktin 

atau mikrotubulus, dan protein tethering berfilamen, yang 

membantu memastikan bahwa vesikel mengirimkan isinya hanya 

ke membran target yang sesuai. Protein komplementer v-SNARE 

pada vesikula transpor dan protein t-SNARE pada membran target 

membentuk kompleks trans-SNARE yang stabil, yang memaksa 

kedua membran berada dalam posisi berdekatan sehingga lapisan 

ganda lipidnya dapat berfusi. 

 

C. TRANSPORTASI DARI RE MENUJU KE APARATUS 
GOLGI 

Seperti dibahas sebelumnya, protein yang baru disintesis 

melintasi membran RE dari sitosol untuk memasuki jalur sekretori. 

Selama pengangkutan berikutnya, dari RE ke aparatus Golgi dan 

dari aparatus Golgi ke permukaan sel dan di tempat lain, protein 

ini secara berturut-turut dimodifikasi saat melewati serangkaian 

kompartemen. Transfer dari satu kompartemen ke kompartemen 

berikutnya melibatkan keseimbangan yang rumit antara jalur 

transportasi maju dan mundur (pengambilan). 

Beberapa vesikel transportasi memilih molekul kargo dan 

memindahkannya ke komponen berikutnya di jalur, sementara 

yang lain mengambil protein yang lolos dan mengembalikannya 

ke kompartemen sebelumnya di mana mereka biasanya berfung- 

si. Dengan demikian, jalur dari RE ke permukaan sel terdiri dari 

banyak langkah penyortiran, yang secara terus menerus memilih 

membran dan protein lumenal terlarut untuk pengemasan dan 

pengangkutan. 
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Pada bagian ini, kami fokus terutama pada aparatus Golgi 

( juga disebut kompleks Golgi). Ini adalah tempat utama sintesis 

karbohidrat, serta stasiun pemilahan dan pemindahan produk RE. 

Sel membuat banyak polisakarida dalam badan Golgi, termasuk 

pektin dan hemiselulosa dinding sel pada tumbuhan dan sebagian 

besar glikosaminoglikan dari matriks ekstraseluler pada hewan. 

Badan Golgi juga terletak di jalur keluar dari RE, dan sebagian 

besar karbohidrat yang dibuatnya dilampirkan sebagai rantai 

samping oli-gosakarida ke banyak protein dan lipid yang dikirim 

RE ke sana. Sebagian dari kelompok oligosakarida ini berfungsi 

sebagai tag untuk mengarahkan protein spesifik ke dalam vesikula 

yang kemudian mengangkutnya ke lisosom. Tetapi sebagian besar 

protein dan lipid, begitu mereka memperoleh oligosakarida yang 

sesuai di badan Golgi, dikenali dengan cara lain untuk menarget- 

kan ke dalam vesikula pengangkut menuju tujuan lain. 

 

Protein Meninggalkan RE Dalam Vesikula Transport Berla- 
pis COPII 

Untuk memulai perjalanan mereka di sepanjang jalur sekre- 

tori, protein yang telah memasuki RE dan ditujukan untuk badan 

Golgi atau lebih, pertama-tama dikemas ke dalam vesikel transpor 

berlapis COPII. Vesikel ini bertunas dari daerah khusus RE yang 

disebut lokasi keluar RE, yang membrannya tidak memiliki 

ribosom terikat. Sebagian besar sel hewan memiliki lokasi keluar 

RE yang tersebar di seluruh jaringan RE. 

Masuk ke vesikel yang meninggalkan RE bisa menjadi proses 

selektif atau bisa terjadi secara default. Banyak protein membran 

secara aktif direkrut ke dalam vesikel tersebut, di mana mereka 

menjadi terkonsentrasi. Protein membran muatan ini menampil- 

kan sinyal keluar (transpor) pada permukaan sitosolnya yang 

dikenali oleh protein adaptor dari lapisan COPII bagian dalam 
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(Gambar 22); beberapa dari komponen ini bertindak sebagai 

reseptor kargo dan didaur ulang kembali ke RE setelah mereka 

mengirimkan kargo mereka ke aparat Golgi. Sebaliknya, protein 

kargo yang larut dalam lumen RE memiliki sinyal keluar yang 

mengikatnya ke reseptor kargo transmembran. Protein tanpa 

sinyal keluar juga dapat memasuki vesikula transpor, termasuk 

molekul protein yang biasanya berfungsi di RE (disebut protein 

residen RE), beberapa di antaranya perlahan-lahan bocor keluar 

dari RE dan dikirim ke badan Golgi. 

Protein kargo yang berbeda memasuki vesikel pengang- 

kut dengan kecepatan dan efisiensi yang sangat berbeda, yang 

mungkin diakibatkan oleh perbedaan dalam efisiensi dan kinetik 

lipat dan oligomerisasi, serta faktor-faktor yang telah dibahas. 

Langkah keluar dari RE adalah titik pemeriksaan utama di mana 

kontrol kualitas diterapkan pada protein yang dikeluarkan atau 

ditampilkan sel pada permukaannya. 

Sinyal keluar yang mengarahkan protein terlarut keluar dari 

RE untuk diangkut ke badan Golgi dan seterusnya tidak dipahami 

dengan baik. Beberapa protein transmembran yang berfungsi 

sebagai reseptor kargo untuk mengemas beberapa protein sekre- 

tori ke dalam vesikel berlapis COPII adalah lektin yang mengikat 

oligosakarida pada protein yang disekresikan. 

Salah satu lektin tersebut, misalnya, mengikat manosa 

pada dua faktor pembekuan darah yang disekresikan (Faktor V 

dan Faktor VIII), dengan demikian mengemas protein ke dalam 

vesikula transportasi di RE; perannya dalam transpor protein di- 

identifikasi karena manusia yang kekurangannya karena mutasi 

bawaan telah menurunkan kadar Faktor V dan VIII dalam serum, 

dan oleh karena itu mereka mengalami pendarahan berlebihan. 
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Gambar 22. Perekrutan membran dan molekul kargo terlarut ke 

dalam vesikel transportasi RE. Protein membran dikemas 

ke dalam vesikula transpor pemula melalui interaksi sinyal 

keluar pada ekor sitosolnya dengan protein adaptor dari 

lapisan copII bagian dalam. beberapa dari protein membran 

ini berfungsi sebagai reseptor muatan, mengikat protein ter- 

larut dalam lumen dan membantu mengemasnya menjadi 

vesikel. protein lain dapat masuk ke vesikel dengan aliran 

massal. vesikel transpor tipikal 50 nm mengandung sekitar 

200 protein membran, yang dapat terdiri dari berbagai jenis. 

Seperti yang ditunjukkan, protein yang tidak terlipat atau ti- 

dak lengkap terikat pada pendamping dan untuk sementara 

disimpan di kompartemen yang lebih baik. 
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Hanya Protein yang Terlipat dan Tersusun dengan Benar 
yang Dapat Meninggalkan RE 

Untuk keluar dari RE, protein harus dilipat dengan benar 

dan, jika merupakan subunit dari kompleks multiprotein, protein 

harus dirakit sepenuhnya. Mereka yang salah lipatan atau tidak 

tersusun secara sempurna untuk sementara tetap di RE, di 

mana mereka terikat pada protein pendamping seperti BiP atau 

calnexin. Pendamping mungkin menutupi sinyal keluar atau entah 

bagaimana menjangkarkan protein di RE. Protein yang gagal 

tersebut akhirnya diangkut kembali ke dalam sitosol, di mana 

protein tersebut didegradasi oleh proteasom. 

Langkah kontrol kualitas ini mencegah pengangkutan se- 

lanjutnya dari protein yang salah lipatan atau salah perakitan 

yang berpotensi mengganggu fungsi protein normal. Kegagalan 

semacam itu sangat umum. Lebih dari 90% subunit yang baru 

disintesis dari reseptor sel T dan reseptor asetilkolin, misalnya, 

biasanya terdegradasi tanpa pernah mencapai permukaan sel 

tempat mereka berfungsi. Dengan demikian, sel harus membuat 

sejumlah besar molekul protein berlebih untuk menghasilkan 

beberapa molekul protein terpilih yang melipat, berkumpul, dan 

berfungsi dengan baik. 

Namun terkadang, ada kekurangan dari mekanisme kontrol 

kualitas yang ketat. Mutasi utama yang menyebabkan fibrosis 

kistik, penyakit bawaan yang umum, mengakibatkan produksi 

protein membran plasma yang sedikit salah lipatan yang penting 

untuk transpor Cl-. Meskipun protein mutan akan berfungsi 

normal jika mencapai membran plasma, ia dipertahankan di RE 

dan kemudian didegradasi oleh proteasom sitosol. Penyakit yang 

merusak ini terjadi bukan karena mutasi menonaktifkan protein 

tetapi karena protein aktif dibuang sebelum mencapai membran 

plasma. 
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Kluster Tubular Vesikuler Memediasi Pengangkutan dari RE 
Ke Aparatus Golgi 

Setelah vesikel pengangkut bertunas dari lokasi keluar RE 

dan melepaskan mantelnya, mereka mulai menyatu satu sama 

lain. Fusi membran dari kompartemen yang sama disebut fusi 

homotipik, untuk membedakannya dari fusi heterotipik, di mana 

membran dari satu kompartemen menyatu dengan membran 

kompartemen yang berbeda. Seperti halnya fusi heterotipik, fusi 

homotipe memerlukan satu set SNARE yang cocok. Dalam kasus 

ini, bagaimanapun, interaksi simetris, dengan kedua membran 

berkontribusi v-SNAREs dan t-SNAREs. 

Struktur yang terbentuk ketika vesikula yang diturunkan dari 

RE bergabung satu sama lain disebut gugus tubular vesikuler, 

karena memiliki penampakan yang berbelit-belit pada mikroskop 

elektron (Gambar 23.A). 
 

Gambar 23. Kelompok tubular vesikuler. (A) mikrograf elektron dari gu- 

gus tubular vesikuler yang terbentuk di sekitar lokasi keluar. 

Banyak dari struktur mirip vesikel yang terlihat pada mikrograf 

adalah penampang tubulus yang membentang di atas dan di 
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bawah bidang dari bagian tipis ini dan saling berhubungan. 

(B) kelompok tubular vesikuler bergerak di sepanjang mikro- 

tubulus untuk membawa protein dari RE ke aparatus golgi. 

Vesikel berlapis kopI memediasi pertumbuhan vesikula yang 

kembali ke RE dari kelompok ini (dan dari aparatus golgi). (A, 

milik william balch.) 

Cluster ini merupakan kompartemen yang terpisah dari RE 

dan kekurangan banyak protein yang berfungsi di RE. Mereka di- 

hasilkan terus menerus dan berfungsi sebagai wadah pengangkut 

yang membawa material dari RE ke badan Golgi. Cluster bergerak 

cepat di sepanjang mikrotubulus ke badan Golgi yang mereka 

gunakan untuk bergabung (Gambar 23.B). 

 
Segera setelah kelompok tubular vesikuler terbentuk, mereka 

mulai melepaskan vesikula transportasi mereka sendiri. Berbeda 

dengan vesikel berlapis COPII yang tumbuh dari RE, vesikel ini 

dilapisi COPI (lihat Gambar 13-23.A). Vesikel berlapis COPI adalah 

unik karena komponen yang membentuk lapisan lapisan dalam 

dan luar direkrut sebagai kompleks yang telah dirakit sebelum- 

nya, yang disebut coatomer. Mereka berfungsi sebagai jalur pen- 

gambilan, membawa kembali protein residen RE yang telah lolos, 

serta protein seperti reseptor kargo dan SNARE yang berparti- 

sipasi dalam reaksi tunas RE dan fusi vesikel. Proses pengambi- 

lan ini menunjukkan mekanisme kontrol yang sangat baik yang 

mengatur reaksi perakitan lapisan. 

Perakitan mantel COPI dimulai hanya beberapa detik setelah 

mantel COPII dilepaskan, dan tetap menjadi misteri bagaimana 

sakelar dalam perakitan mantel ini dikendalikan. Transportasi 

pengambilan (atau retrograde) berlanjut saat klaster tubular vesi- 

kuler bergerak menuju aparatus Golgi. Dengan demikian, cluster 

terus matang, secara bertahap mengubah komposisinya saat 

protein yang dipilih dikembalikan ke RE. Pengambilan dilanjutkan 
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dari badan Golgi, setelah klaster tubular vesikuler telah mengirim- 

kan kargo mereka. 

 

Jalur Pengambilan ke RE Menggunakan Sinyal Sortir 

Jalur pengambilan untuk mengembalikan protein yang lolos 

kembali ke RE bergantung pada sinyal pengambilan RE. Protein 

membran RE residen, misalnya, mengandung sinyal yang mengikat 

langsung ke lapisan COPI dan dengan demikian dikemas ke dalam 

vesikel transpor berlapis COPI untuk pengiriman retrograde ke 

RE. Sinyal pengambilan dengan karakteristik terbaik dari jenis ini 

terdiri dari dua lisin, diikuti oleh dua asam amino lainnya, pada 

ujung terminal-C ekstrim dari protein membran RE. Ini disebut 

urutan KKXX, berdasarkan kode asam amino satu huruf. 

Protein residen RE terlarut, seperti BiP, juga mengandung 

sinyal pengambilan RE pendek di ujung terminal-C, tetapi berbeda: 

terdiri dari Lys-Asp-Glu-Leu atau urutan serupa. Jika sinyal ini 

(disebut urutan KDEL) dihilangkan dari BiP dengan rekayasa 

genetika, protein secara perlahan disekresikan dari sel. Jika sinyal 

ditransfer ke protein yang biasanya disekresikan, protein sekarang 

secara efisien dikembalikan ke RE, di mana ia terakumulasi. 

Berbeda dengan sinyal pengambilan pada protein membran 

RE, yang dapat berinteraksi langsung dengan lapisan COPI, protein 

residen RE terlarut harus terikat pada protein reseptor khusus 

seperti reseptor KDEL — protein transmembran multipass yang 

mengikat ke sekuens KDEL dan mengemas semua protein yang 

menampilkannya menjadi vesikel transport retrograde berlapis 

COPI (Gambar 24). 
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Gambar 24. Pengambilan protein residen RE terlarut. protein residen 

yang keluar dari RE dikembalikan oleh transportasi vesikel. 

(A) Reseptor kdel yang ada di kedua kelompok tubular vesi- 

kuler dan aparatus golgi menangkap protein residen terlarut 

dan membawanya dalam vesikula transpor berlapis kopI 

kembali ke RE. (ingat bahwa vesikel bersalut kopi melepaskan 

mantelnya segera setelah terbentuk.) saat mengikat ligannya 

dalam gugus tubular atau golgi, reseptor kdel dapat men- 

gubah konformasi, sehingga memfasilitasi perekrutannya ke 

dalam vesikula salut kopI yang sedang tumbuh. (B) Pengam- 

bilan protein dimulai dalam kelompok tubular vesikuler dan 

berlanjut dari bagian selanjutnya dari aparatus golgi. Di ling- 

kungan yang lebih tinggi, protein penghuni RE memisahkan 

dari reseptor kdel, yang kemudian dikembalikan ke aparatus 

golgi untuk digunakan kembali. kami akan membahas kom- 

partemen berbeda dari aparatus golgi segera. 

Untuk menyelesaikan tugas ini, reseptor KDEL sendiri harus 

melakukan siklus antara RE dan aparatus Golgi, dan afinitasnya 

untuk urutan KDEL harus berbeda dalam dua kompartemen ini. 

Reseptor harus memiliki afinitas yang tinggi untuk sekuens KDEL 

dalam gugus tubular vesikuler dan aparatus Golgi, sehingga dapat 

menangkap protein residen RE yang dapat larut dan dapat larut 

yang terdapat di sana pada konsentrasi rendah. Ini harus memiliki 

afinitas yang rendah untuk urutan KDEL di RE, bagaimanapun, 

untuk membongkar muatannya meskipun konsentrasi yang 

sangat tinggi dari protein penghuni terlarut yang mengandung 

KDEL di RE. 
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Bagaimana afinitas reseptor KDEL berubah tergantung pada 

kompartemen tempatnya berada? Jawabannya mungkin terkait 

dengan pH yang lebih rendah di kompartemen Golgi, yang diatur 

oleh pompa H+. Seperti yang kita diskusikan nanti, interaksi 

protein-protein yang peka terhadap pH membentuk dasar untuk 

banyak langkah penyortiran protein dalam sel. 

Sebagian besar protein membran yang berfungsi pada antar- 

muka antara RE dan aparatus Golgi, termasuk v- dan t-SNAREs 

dan beberapa reseptor kargo, juga memasuki jalur pengambilan 

kembali ke RE. 

 
Banyak Protein Secara Selektif Disimpan di Kompartemen 
Tempat Mereka Berfungsi 

Jalur pengambilan KDEL hanya menjelaskan sebagian 

bagaimana protein residen RE dipertahankan di RE. Seperti dise- 

butkan, sel yang mengekspresikan protein residen RE yang dimod- 

ifikasi secara genetik, dari mana sekuens KDEL telah dihilangkan 

secara eksperimental, mengeluarkan protein ini. Tetapi tingkat 

sekresi jauh lebih lambat daripada protein sekretori normal. 

Tampaknya mekanisme yang tidak bergantung pada sinyal KDEL 

mereka biasanya mempertahankan protein residen RE dan hanya 

protein yang lolos dari mekanisme retensi ini yang ditangkap dan 

dikembalikan melalui reseptor KDEL. 

Mekanisme retensi yang disarankan adalah bahwa protein 

residen RE mengikat satu sama lain, sehingga membentuk 

kompleks yang terlalu besar untuk memasuki vesikel transportasi 

secara efisien. Karena protein residen RE hadir di RE pada konsen- 

trasi yang sangat tinggi (diperkirakan milimolar), interaksi afinitas 

yang relatif rendah akan cukup untuk mempertahankan sebagian 

besar protein dalam kompleks tersebut. 
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Agregasi protein yang berfungsi dalam kompartemen yang 

sama adalah mekanisme umum yang digunakan kompartemen 

untuk mengatur dan mempertahankan protein residennya. Enzim 

golgi yang berfungsi bersama, misalnya, juga mengikat satu sama 

lain dan dengan demikian tertahan memasuki vesikula transpor 

meninggalkan badan Golgi. 

 

 
Gambar 25. Badan Golgi. (A) Rekonstruksi tiga dimensi dari mikrograf 

elektron aparatus golgi dalam sel hewan sekretori. Muka cis 

dari tumpukan golgi adalah yang paling dekat dengan RE. 

(B) mikrograf elektron bagian tipis dari sel hewan. Dalam sel 

tumbuhan, badan golgi umumnya lebih berbeda dan lebih 

jelas dipisahkan dari membran intraseluler lain daripada di 
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sel hewan. (a, digambar ulang dari Sebuah. rambourg dan y. 

clermont, Eur. J. Sel berbagai. 51: 189–200, 1990. dengan izin 

dari wissenschaftliche verlagsgesellschaft; b, atas kebaikan brij 

J. gupta.) 

 
Peralatan golgi terdiri dari serangkaian kompartemen yang 
teratur 

Karena dapat divisualisasikan secara selektif dengan noda 

perak, badan Golgi adalah salah satu organel pertama yang dijelas- 

kan oleh ahli mikroskop cahaya awal. Ini terdiri dari kumpulan 

kompartemen pipih tertutup membran yang disebut cisternae, 

yang agak menyerupai tumpukan roti pita. Setiap tumpukan Golgi 

biasanya terdiri dari empat sampai enam cisternae (Gambar 25), 

meskipun beberapa flagelata uniseluler dapat memiliki lebih dari 

20. Dalam sel hewan, hubungan tubular antara cisterna yang 

sesuai menghubungkan banyak tumpukan, sehingga membentuk 

satu kompleks, yang merupakan biasanya terletak di dekat inti sel 

dan dekat dengan sentrosom (Gambar 26.A). 
 

Gambar 26. Lokalisasi badan Golgi di sel hewan dan tumbuhan. (A) 

Peralatan golgi dalam fibroblast yang dibiakkan diwarnai 

dengan antibodi fluoresen yang mengenali protein penghu- 

ni golgi (oranye terang). Peralatan golgi terpolarisasi, meng- 

hadap ke arah sel merangkak sebelum fiksasi. (B) Aparatus 
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golgi dalam sel tumbuhan yang mengekspresikan protein 

fusi yang terdiri dari enzim golgi menetap yang menyatu 

dengan protein fluoresen hijau. (A, atas izin John henley dan 

Mark Mcniven; B, atas izin chris hawes.) 

Lokalisasi ini bergantung pada mikrotubulus. Jika mikrotubu- 

lus secara eksperimental didepolimerisasi, aparatus Golgi diatur 

ulang menjadi tumpukan individu yang ditemukan di seluruh 

sitoplasma, berdekatan dengan lokasi keluar RE. Beberapa 

sel, termasuk sebagian besar sel tumbuhan, memiliki ratusan 

tumpukan Golgi individu yang tersebar di seluruh sitoplasma di 

mana mereka biasanya ditemukan berdekatan dengan lokasi 

keluar RE (Gambar 26.B). 

Selama perjalanannya melalui badan Golgi, molekul yang 

diangkut mengalami serangkaian modifikasi kovalen yang teratur. 

Setiap tumpukan Golgi memiliki dua permukaan yang berbeda: 

wajah cis (atau wajah masuk) dan wajah trans (atau wajah keluar). 

Kedua permukaan cis dan trans terkait erat dengan kompartemen 

khusus, masing-masing terdiri dari jaringan tubular dan struktur 

cisternal yang saling berhubungan: jaringan cis Golgi (CGN) dan 

jaringan trans Golgi (TGN), masing-masing. CGN adalah kumpulan 

kelompok tubular vesikuler yang menyatu yang berasal dari RE. 

Protein dan lipid masuk ke jaringan cis Golgi dan keluar dari 

jaringan trans Golgi, menuju permukaan sel atau kompartemen 

lain. Kedua jaringan penting untuk penyortiran protein: protein 

yang memasuki CGN dapat bergerak maju dalam aparatus Golgi 

atau dikembalikan ke RE. Demikian pula, protein yang keluar 

dari TGN bergerak maju dan disortir menurut tujuan berikutnya: 

endosom, vesikula sekretorik, atau permukaan sel. Mereka juga 

dapat dikembalikan ke kompartemen sebelumnya. Beberapa 

protein membran dipertahankan di bagian badan Golgi di mana 

mereka berfungsi. 
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Seperti dijelaskan sebelumnya, satu spesies oligosakarida 

terkait-N melekat secara en bloc ke banyak protein di RE dan 

kemudian dipangkas saat protein masih berada di RE. Zat antara 

oligosakarida yang dibuat oleh reaksi pemangkasan berfungsi 

untuk membantu protein melipat dan membantu mengangkut 

protein yang salah lipatan ke sitosol untuk degradasi di pro- 

teasom. Dengan demikian, mereka memainkan peran penting 

dalam mengontrol kualitas protein yang keluar dari RE. Setelah 

fungsi RE ini terpenuhi, sel menggunakan kembali oligosakarida 

untuk fungsi baru. Ini dimulai di badan Golgi, yang menghasil- 

kan struktur oligosakarier heterogen yang terlihat pada protein 

dewasa. Setelah tiba di CGN, protein memasuki kompartemen 

pemrosesan Golgi yang pertama (cis Golgi cisternae). Mereka 

kemudian pindah ke kompartemen berikutnya (cisternae medial) 

dan akhirnya ke trans cisternae, tempat glikosilasi selesai. Lumen 

trans cisternae dianggap kontinu dengan TGN, tempat protein 

dipisahkan menjadi paket transpor yang berbeda dan dikirim ke 

tujuan akhir mereka. 

Langkah-langkah pemrosesan oligosakarida terjadi dalam 

urutan yang terorganisir di tumpukan Golgi, dengan setiap cisterna 

mengandung campuran karakteristik enzim pemrosesan. Protein 

dimodifikasi dalam tahap-tahap yang berurutan saat mereka ber- 

pindah dari cisterna ke cisterna di seluruh tumpukan, sehingga 

tumpukan membentuk unit pemrosesan bertingkat. 

Peneliti menemukan perbedaan fungsional antara subdivisi 

cis, medial, dan trans dari aparatus Golgi dengan melokalisasi 

enzim yang terlibat dalam pemrosesan oligosakarida terkait-N di 

daerah organel yang berbeda, baik dengan fraksinasi fisik organel 

dan dengan memberi label enzim dalam elektron. bagian mikros- 

kop dengan antibodi (Gambar 27). 
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Gambar 27. 

Kompartementalisasi molekuler 

aparatus Golgi. Serangkaian mikrograf 

elektron menunjuk-kan aparatus golgi 

(A) tanpa noda, (B) diwarnai dengan 

osmium, yang secara istimewa mem- 

beri label pada cisternae komparte- 

men cis, dan (c dan d) diwarnai untuk 

mengungkapkan lokasi spesifik enzim. 

nukleosida difosfatase ditemukan di 

trans golgi cisternae (C), sedangkan 

asam fosfatase ditemukan di jaringan 

trans golgi. Catatan : biasanya lebih 

dari satu cisterna diwarnai. Oleh karena 

itu, enzim dianggap menjadi sangat 

diperkaya daripada hanya dilokalisasi 

ke cisterna tertentu. (D) (atas izin daniel 

s. Friend.) 
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Penghapusan mannose dan penambahan N-acetylglucos- 

amine, misalnya, terjadi di cis dan medial cisternae, sedangkan 

penambahan galaktosa dan asam sialat terjadi di jaringan trans 

cisterna dan trans Golgi. Gambar 28 meringkas pembagian fung- 

sional dari badan Golgi. 

 
Gambar 28. Pemrosesan oligosakarida di kompartemen Golgi. Loka- 

lisasi setiap langkah pemrosesan yang ditunjukkan ditentu- 

kan oleh kombinasi teknik, termasuk subfraksionasi biokimia 

dari membran aparatus golgi dan mikroskop elektron setelah 

pewarnaan dengan antibodi khusus untuk beberapa enzim 

pemrosesan. enzim pemrosesan tidak terbatas pada cisterna 

tertentu; sebaliknya, distribusinya bertingkat di seluruh tum- 

pukan, sedemikian rupa sehingga enzim yang bekerja awal 

sebagian besar terdapat di cis golgi cisternae dan enzim yang 

bekerja kemudian sebagian besar di dalam trans golgi cister- 

nae. Man, mannose; glcnac, n-acetylglucosamine; gal, galak- 

tosa; nana, asam n-acetylneuraminic (asam sialic). 

Rantai Oligosakarida Diproses di Peralatan Golgi 

Sementara lumen RE penuh dengan protein dan enzim 
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penghuni lumenal yang dapat larut, protein penghuni dalam 

aparatus Golgi semuanya terikat pada membran, karena reaksi enz- 

imatik tampaknya terjadi seluruhnya pada permukaan membran. 

Semua Golgi glikosidase dan glikosil transferase, misalnya, adalah 

protein transmemran jalur tunggal, banyak di antaranya tersusun 

dalam kompleks multienzim. 

Dua kelas besar oligosakarida terkait-N, oligosakarida 

kompleks dan oligosakarida mannose tinggi, melekat pada gliko- 

protein mamalia. Kadang-kadang, kedua jenis tersebut melekat 

(di tempat yang berbeda) ke rantai polipeptida yang sama. Oli- 

gosakarida kompleks dihasilkan ketika oligosakarida terkait-N 

asli yang ditambahkan ke RE dipangkas dan gula selanjutnya dit- 

ambahkan; sebaliknya, oligosakarida mannosa tinggi dipangkas 

tetapi tidak memiliki gula baru yang ditambahkan ke dalamnya 

dalam badan Golgi (Gambar 29). 

 
Gambar 29. Dua kelas utama oligosakarida terkait asparagin (terkait- 

N) yang ditemukan pada glikoprotein mamalia dewasa. 
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(A) baik oligosakarida kompleks maupun oligosakarida man- 

nosa tinggi berbagi wilayah inti yang sama yang berasal dari 

oligosakarida n-linked asli yang ditambahkan di RE (lihat 

gambar 12–50) dan biasanya mengandung dua n-asetilglu- 

kosamin (glcnac) dan tiga manosis (Man ). (B) setiap oligosa- 

karida kompleks terdiri dari daerah inti, bersama dengan dae- 

rah terminal yang berisi sejumlah variabel salinan dari unit 

trisakarida khusus (asam n-asetilglukosamin-galaktosa-sial- 

at) yang dihubungkan ke mannosis inti. seringkali, wilayah 

terminal terpotong dan hanya berisi glcnac dan galaktosa 

(gal) atau hanya glcnac. 

Sebagai tambahan, fucose dapat ditambahkan, biasan- 

ya pada inti glcnac yang menempel pada asparagine (asn). 

meskipun langkah-langkah pemrosesan dan penambahan 

gula berikutnya diatur secara kaku, oligosakarida kompleks 

bisa jadi heterogen. Selain itu, meskipun oligosakarida kom- 

pleks yang ditunjukkan memiliki tiga cabang terminal, dua 

dan empat cabang juga umum, tergantung pada glikopro- 

tein dan sel tempat pembuatannya. (c) oligosakarida man- 

nose tinggi tidak dipangkas sampai ke daerah inti dan men- 

gandung manosa tambahan. oligosakarida hibrida dengan 

satu cabang Manusia dan satu cabang glcnac dan gal juga 

ditemukan (tidak ditampilkan). Tiga asam amino yang ditun- 

jukkan pada (A) merupakan urutan yang dikenali oleh enzim 

oligosakaril transferase yang menambahkan oligosakarida 

awal ke protein. ser, serine; Thr, treonin; x, asam amino apa- 

pun, kecuali prolin. 

 
Asam sialat dalam oligosakarida kompleks sangat penting 

karena mengandung muatan negatif. Apakah oligosakarida 

tertentu tetap manosa tinggi atau diproses sangat bergantung 

pada posisinya dalam protein. Jika oligosakarida dapat diakses 

oleh enzim pemrosesan dalam peralatan Golgi, kemungkinan 

besar akan diubah menjadi bentuk kompleks; jika tidak dapat 

diakses karena gulanya menempel erat ke permukaan protein, ke- 

mungkinan besar akan tetap dalam bentuk mannose tinggi. Pem- 
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rosesan yang menghasilkan rantai oligosakarida kompleks mengi- 

kuti jalur yang sangat teratur yang ditunjukkan pada Gambar 30. 

 

 

Gambar 30. Pemrosesan oligosakarida di RE dan badan Golgi. Jalur 

pemrosesan sangat teratur, sehingga setiap langkah yang 

ditampilkan bergantung pada langkah sebelumnya. Langkah 

1: Pemrosesan dimulai lebih awal dengan penghilangan glu- 

kosis dari oligosakarida yang awalnya ditransfer ke protein. 

Kemudian mannosidase di membran RE menghilangkan 

mannose tertentu. Langkah yang tersisa terjadi di tumpu- 

kan golgi. langkah 2: golgi mannosidase I menghapus tiga 

mannosis lagi. langkah 3: n-acetylglucosamine transferase I 

kemudian menambahkan n-acetylglucosamine. langkah 4: 

Mannosidase II kemudian meng-hilangkan dua manosis tam- 

bahan. 

Ini menghasilkan inti akhir dari tiga manosis yang ada 

dalam oligosakarida kompleks. Pada tahap ini, ikatan antara 

dua n-asetilglukosamin dalam inti menjadi resisten terhadap 

serangan endoglikosidase yang sangat spesifik (Endo H). 

karena semua struktur selanjutnya di jalur juga tahan endo 

h, pengobatan dengan enzim ini banyak digunakan untuk 

mem-bedakan kompleks dari oligosakarida mannosa tinggi. 

Langkah 5: akhirnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

29, ditambahkan n-asetilglukosamin, galaktosa, dan asam 

sialat. Langkah-langkah terakhir dalam sintesis oligosakari- 



60 

 

 

 

da kompleks ini terjadi di kompartemen tangki alat golgi: 

tiga jenis enzim glikosil transferase bekerja secara beruru- 

tan, menggunakan substrat gula yang telah diaktivasi oleh 

keterkaitan dengan nukleotida yang ditunjukkan; membran 

golgi cisternae mengandung protein pembawa spesifik yang 

memungkinkan setiap nukleotida gula masuk sebagai ganti 

nukleosida fosfat yang dilepaskan setelah gula menempel 

pada protein pada permukaan lumenal. Catatan: sebagai or- 

ganel biosintetik, aparatus golgi berbeda dari RE: semua gula 

di golgi dirakit di dalam lumen dari nukleotida gula, sedan- 

gkan di RE, oligosakarida prekursor n-linked berkumpul se- 

bagian di sitosol dan sebagian di lumen, dan sebagian besar 

reaksi lumenal menggunakan gula terkait dolichol sebagai 

substratnya. 

Di luar kesamaan dalam pemrosesan oligosakarida yang di- 

gunakan bersama di antara sebagian besar sel, produk modifi- 

kasi karbohidrat yang dilakukan di badan Golgi sangat kompleks 

dan telah memunculkan bidang studi baru yang disebut gliko- 

biologi. Genom manusia, misalnya, mengkodekan ratusan golgi 

glikosil transferase dan banyak glikosidase yang berbeda, yang 

diekspresikan secara berbeda dari satu jenis sel ke jenis lainnya, 

menghasilkan berbagai bentuk glikosilasi dari protein atau lipid 

tertentu dalam jenis sel yang berbeda. dan pada berbagai tahap 

diferensiasi, tergantung pada spektrum enzim yang diekspresikan 

oleh sel. Kompleksitas modifikasi tidak terbatas pada oligosakari- 

da tertaut-N tetapi juga terjadi pada gula tertaut-O, seperti yang 

akan kita bahas selanjutnya. 

 

Proteoglikan Dirakit dalam Peralatan Golgi 

Selain perubahan oligosakarida terkait-N yang dibuat menjadi 

protein saat melewati cisternae Golgi dalam perjalanan dari RE ke 

tujuan akhir, banyak protein juga dimodifikasi dalam badan Golgi 

dengan cara lain. Beberapa protein memiliki gula yang ditambah- 

kan ke gugus hidroksil dari serin atau treonin tertentu, atau, 
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dalam beberapa kasus — seperti kolagen — ke rantai samping 

prolin dan lisin terhidroksilasi. Glikosilasi terikat-O ini (Gambar 

31), seperti perpanjangan rantai oligosakarida terikat-N, dikatali- 

sis oleh serangkaian enzim transferase glikosil yang menggunak- 

an gula aparatus Golgi untuk menambahkan gula ke protein satu 

per satu. Biasanya, N-acetylgalactosamine ditambahkan terlebih 

dahulu, diikuti dengan sejumlah variabel gula tambahan, mulai 

dari hanya beberapa hingga 10 atau lebih. 
 

 

Gambar 31. Glikosilasi terkait-N dan O. Dalam setiap kasus, hanya gu- 

gus gula tunggal yang terikat langsung ke rantai protein 

yang ditampilkan. 

Aparatus Golgi menganugerahkan glikosilasi terkait-O ter- 

berat dari semua pada musin, glikoprotein dalam sekresi lendir, 

dan pada protein inti proteoglikan, yang dimodifikasi untuk 

menghasilkan proteoglikan. Proses ini melibatkan polimerisasi 

satu atau lebih rantai glikosaminoglikan (polimer panjang tidak 

bercabang yang terdiri dari unit disakarida berulang) ke serin 

pada protein inti. Banyak proteoglikan disekresikan dan menjadi 

komponen matriks ekstraseluler, sementara yang lain tetap ber- 

labuh ke permukaan ekstraseluler membran plasma. Yang lain 

lagi membentuk komponen utama bahan berlendir, seperti lendir 
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yang disekresikan untuk membentuk lapisan pelindung pada per- 

mukaan banyak epitel. 

Gula yang dimasukkan ke dalam glikosaminoglikan sangat 

tersulfasi dalam peralatan Golgi segera setelah polimer ini 

dibuat, sehingga menambahkan bagian yang signifikan dari 

muatan negatifnya yang khas besar. Beberapa tirosin dalam 

protein juga menjadi tersulfasi sesaat sebelum keluar dari aparat 

Golgi. Dalam kedua kasus, sulfasi bergantung pada donor sulfat 

3ʹ-phosphoadenos-ine-5ʹ-phosphosulfate (PAPS), yang diangkut 

dari sitol ke dalam lumen jaringan trans Golgi. 

 

Apa tujuan glikosilasi? 

Ada perbedaan penting antara pembentukan oligosakarida 

dan sintesis makromolekul lain seperti DNA, RNA, dan protein. 

Sedangkan asam nukleat dan protein disalin dari templat dalam 

serangkaian langkah identik yang berulang menggunakan enzim 

yang sama atau kumpulan enzim, karbohidrat kompleks memer- 

lukan enzim yang berbeda pada setiap langkah, setiap produk 

dikenali sebagai substrat eksklusif untuk enzim berikutnya. dalam 

seri. Banyaknya glikoprotein dan jalur rumit yang telah berevolusi 

untuk mensintesisnya menekankan bahwa oligosakarida pada 

glikoprotein dan glikosphingolipid memiliki fungsi yang sangat 

penting. 

Glikosilasi terkait-N, misalnya, lazim di semua  eukari- ota, 

termasuk ragi. Oligosakarida terkait-N juga terdapat dalam 

bentuk yang sangat mirip pada protein dinding sel archaea, 

menunjukkan bahwa seluruh mesin yang diperlukan untuk sinte- 

sisnya sudah kuno secara evolusioner. Glikosilasi terkait-N men- 

dorong pelipatan protein dalam dua cara. Pertama, ia memiliki 

peran langsung dalam membuat zat antara lipat lebih mudah 

larut, sehingga mencegah penggabungannya. Kedua, modifikasi 
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sekuensial dari oligosakarida terkait-N membentuk “kode gliko” 

yang menandai perkembangan pelipatan protein dan memediasi 

pengikatan protein untuk pendamping dan lektin — misalnya, 

dalam memandu RE- transportasi ke-Golgi. Seperti yang akan kita 

bahas nanti, lektin juga berpartisipasi dalam pemilahan protein di 

jaringan trans Golgi. 

Karena rantai gula memiliki kelenturan yang terbatas, bahkan 

gosakarida ikatan-N kecil yang menonjol dari permukaan gliko- 

protein (Gambar 32) dapat membatasi pendekatan makromolekul 

lain ke permukaan protein. Dengan cara ini, misalnya, keberadaan 

oligosakarida cenderung membuat glikoprotein lebih resisten 

terhadap pencernaan oleh enzim proteolitik. Mungkin saja oligo- 

sakarida pada protein permukaan sel awalnya menyediakan sel 

leluhur dengan lapisan pelindung; Dibandingkan dengan dinding 

sel bakteri yang kaku, lapisan gula semacam itu memiliki keun- 

tungan karena ia meninggalkan sel dengan bebas untuk berubah 

bentuk dan bergerak. 

 
Gambar 32. Struktur tiga dimensi oligosakarida berikatan-N kecil. 

Strukturnya ditentukan dengan analisis kristalografi sinar- x 

dari glikoprotein. Oligosakarida ini hanya mengandung 6 

gula, sedangkan pada oligosakarida terikat-n terdapat 14 

gula yang awalnya ditransfer ke protein di RE (lihat gam- 

bar 12-47). (a) model tulang punggung yang menunjukkan 
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semua atom kecuali hidrogen; hanya asparagin protein dit- 

ampilkan. (b) model pengisi ruang, dengan asparagin dan 

gula yang diindikasikan menggunakan skema warna yang 

sama seperti pada (a). (b, atas izin richard feldmann.) 

Rantai gula sejak itu telah dimodifikasi untuk keperluan lain 

juga. Lapisan lendir paru-paru dan sel usus, misalnya, melind- 

ungi dari banyak patogen. Pengenalan rantai gula oleh lektin di 

ruang ekstraseluler penting dalam banyak proses perkembangan 

dan pengenalan sel-sel: selektin, misalnya, adalah transmem- 

bran lektin yang berfungsi dalam adhesi sel-sel selama migrasi 

sel darah. Kehadiran oligosakarida dapat mengubah sifat antige- 

nik dan fungsional protein, membuat glikosilasi menjadi faktor 

penting dalam produksi protein untuk keperluan farmasi. 

Glikosilasi juga dapat memiliki peran pengaturan yang 

penting. Pensinyalan melalui reseptor pensinyalan permukaan 

sel. Notch, misalnya, merupakan faktor penting dalam menentu- 

kan nasib sel dalam perkembangan. Takik adalah protein trans- 

membran yang merupakan O-terglikosilasi dengan menambah- 

kan fukosa tunggal ke beberapa serin, treonin, dan hidroksrolisis. 

Beberapa jenis sel mengekspresikan transferase glikosil tambahan 

yang menambahkan N-asetilglukosamin ke masing-masing fukosa 

ini dalam aparatus Golgi. Penambahan ini mengubah spesifisitas 

Notch untuk protein sinyal permukaan sel yang mengaktifkannya. 

 

Transportasi Melalui Aparatus Golgi dapat Terjadi Melalui 
Pematangan Cisternal 

Masih belum pasti bagaimana aparat Golgi mencapai dan 

mempertahankan struktur terpolarisasi dan bagaimana molekul 

berpindah dari satu cisterna ke cisterna lainnya, dan kemung- 

kinan ada lebih dari satu interaksi dalam setiap kasus. Satu hi- 

potesis, yang disebut model pematangan cisternal, meman- 

dang cisternae Golgi sebagai struktur dinamis yang matang dari 
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awal hingga akhir diperoleh dan kemudian kehilangan protein 

residen Golgi tertentu. Menurut pandangan ini, cis cisternae baru 

secara kontinyu terbentuk sebagai kluster tubular vesikuler yang 

datang dari RE dan semakin matang menjadi cisterna medial dan 

kemudian menjadi trans cisterna (Gambar 33.A). 

 

Gambar 33. Dua model yang mungkin menjelaskan organisasi apara- 

tus Golgi dan bagaimana protein bergerak melewatinya. 

Tampaknya pengangkutan melalui aparatus golgi ke arah de- 

pan (panah merah) melibatkan elemen dari kedua model. (A) 

menurut model pematangan cisternal, setiap golgi cisterna 

matang saat bermigrasi keluar melalui tumpukan. pada se- 

tiap tahap, protein penghuni golgi yang dibawa ke depan 

dalam cisterna yang matang dipindahkan ke belakang ke 

kompartemen sebelumnya dalam vesikula berlapis kopI. ke- 

tika cisterna yang baru terbentuk bergerak ke posisi medial, 

misalnya, enzim cis golgi “sisa” akan diekstraksi dan diangkut 

secara retrograd ke cis cisterna baru di belakang. demikian 

pula, enzim medial akan diterima oleh transpor mundur dari 

cisternae di depan. Dengan cara ini, cis cisterna akan matang 

menjadi medial dan kemudian trans cisterna saat bergerak 

keluar. 

(B) Dalam model transportasi vesikel, golgi cisternae 

adalah kompartemen statis, yang mengandung komplemen 

karakteristik dari enzim penghuni. Pengalihan molekul dari 

cis ke trans melalui golgi dilakukan dengan vesikel transpor 
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yang bergerak maju, yang bertunas dari satu cisterna dan 

bergabung dengan yang berikutnya dalam arah cis-ke-trans. 

Oleh karena itu, cisterna bergerak melalui tumpukan Golgi 

dengan muatan di lumennya. Transportasi retrograde dari enzim 

Golgi dengan vesikel salut COPI yang bertunas menjelaskan dis- 

tribusi bintangnya. Seperti yang akan kita bahas belakangan, 

ketika cisterna akhirnya bergerak maju untuk menjadi bagian dari 

jaringan trans Golgi, berbagai jenis vesikula yang akan membuka 

sampai jaringan ini menghilang, untuk dipasang oleh cisterna yang 

matang tepat di belakang. Pada saat yang sama, vesikula transpor 

lain secara terus menerus mengambil membran dari komparte- 

men pasca Golgi dan mengembalikannya ke jaringan trans Golgi. 

Model pematangan tangki yang didukung oleh penelitian yang 

menggunakan enzim Golgi dari wadah yang berbeda yang diberi 

label secara fluoresen dengan warna berbeda. Penelitian yang di- 

lakukan pada sel ragi di mana cisternae Golgi tidak ditumpuk men- 

gungkapkan bahwa cisternae Golgi individu mengubah warnanya, 

dengan demikian menunjukkan bahwa mereka mengubah kom- 

plemen enzim kembali saat matang, meskipun tidak ditumpuk. 

Untuk mendukung lebih lanjut model tersebut, pengamatan 

mikroskopis elektron menemukan bahwa struktur besar seperti 

batang prokolagen dalam fibroblas dan sisik pada alga tertentu 

bergerak secara progresif melalui tumpukan Golgi. 

Pandangan alternatif berpendapat bahwa cisterna Golgi 

adalah struktur yang panjang yang mempertahankan urutan 

protein penduduk Golgi dengan kuat di tempatnya, dan protein 

kargo diangkut dari satu negara ke negara berikutnya dengan 

kendaraan transportasi (Gambar 33.B). 

Menurut model transportasi vesikel ini, aliran retrograde 

vesikel mengambil protein RE dan Golgi yang lolos dan mengem- 
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bali-kannya ke kompartemen hulu. Aliran terarah dapat dicapai 

karena molekul kargo bergerak maju secara selektif dikemas ke 

dalam vesikel bergerak maju. Meskipun vesikel yang bergerak 

maju dan mundur kemungkinan besar akan dilapisi COPI, mantel 

tersebut mungkin mengandung protein adaptor berbeda yang 

memberikan selektivitas pada pengemasan molekul kargo. Al- 

ternatifnya, angkutan vesikel yang bolak-balik antara koper Golgi 

mungkin tidak terarah sama sekali, mengangkut kargo bolak-balik 

secara acak; aliran arah kemudian akan terjadi karena masukan 

terus menerus ke cisterna dan keluaran dari trans cisterna. 

Model transportasi vesikel didukung oleh eksperimen yang 

menunjukkan bahwa molekul kargo hadir dalam vesikula kecil 

berlapis COPI dan bahwa vesikel ini dapat mengirimkannya ke 

cisternae Golgi dalam jarak yang jauh. Selain itu, ketika protein 

membran yang dikumpulkan secara eksperimental dimasukkan 

ke dalam Golgi cisternae, mereka dapat diamati tetap di tem- 

patnya, sementara muatan yang larut, bahkan jika hadir sebagai 

agregat besar, melintasi Golgi dengan kecepatan normal. 

Sepertinya aspek dari kedua model tersebut benar. Inti yang 

stabil dari cisterna yang tahan lama mungkin ada di tengah setiap 

cisterna Golgi, sementara daerah di tepinya mungkin mengalami 

pematangan terus menerus, mungkin menggunakan kaskade Rab 

yang mengubah identitasnya. Saat potongan matang dari cister- 

nae terbentuk, mereka mungkin putus dan bergabung dengan 

cisternae hilir oleh mekanisme fusi homotip, membawa molekul 

kargo besar bersamanya. Selain itu, vesikula kecil berlapis COPI 

dapat mengangkut kargo kecil ke arah depan dan mengambil 

enzim Golgi yang lolos dan mengembalikannya ke cisternae hulu 

yang sesuai. 
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Protein Matriks Golgi Membantu Mengatur Tumpukan 

Arsitektur unik aparatus Golgi bergantung pada sitoskeleton 

mikrotubulus, seperti yang telah disebutkan, dan protein matriks 

Golgi sitoplasma, yang membentuk perancah antara cisternae 

yang berdekatan dan memberikan tumpukan Golgi integritas 

strukturalnya. Beberapa protein matriks, yang disebut golgins, 

membentuk tether panjang yang terdiri dari domain kumparan 

melingkar kaku dengan daerah engsel yang diselingi. Golgins 

membentuk hutan tentakel yang dapat memanjang 100–400 nm 

dari permukaan tumpukan Golgi. Mereka dianggap membantu 

mempertahankan vesikula pengangkut Golgi dekat dengan 

organel melalui interaksi dengan protein Rab (Gambar 34). 

Ketika sel bersiap untuk membelah, protein kinase mitosis 

memfosforilasi protein matriks Golgi, menyebabkan badan Golgi 

terfragmentasi dan menyebar ke seluruh sitosol. Fragmen Golgi 

kemudian didistribusikan secara merata ke dua sel anak, di mana 

protein matriks terdefosforilasi, yang mengarah pada penyusunan 

kembali tumpukan Golgi. Demikian pula, selama apoptosis, pem- 

belahan proteolitik dari golgins oleh caspases terjadi, memecah 

aparatus Golgi sebagai sel yang merusak diri sendiri. 

 

Ringkasan 

Protein yang terlipat dan dirakit dengan benar di RE dikemas 

ke dalam vesikula transpor berlapis COPII yang terlepas dari 

membran RE. Tak lama kemudian, vesikula melepaskan mantel- 

nya dan bergabung satu sama lain untuk membentuk kelompok 

tubular vesikuler. Dalam sel hewan, cluster kemudian bergerak di 

jalur mikrotubulus ke badan Golgi, di mana mereka bergabung 

satu sama lain untuk membentuk jaringan cis Golgi. 

Setiap protein RE residen yang keluar dari RE dikembalikan 
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ke sana dari kluster tubular vesikuler dan aparatus Golgi dengan 

transpor retrograde dalam vesikel berlapis COPI. 

Aparatus Golgi, tidak seperti RE, mengandung banyak nuk- 

leotida gula, yang digunakan oleh enzim glikosil transferase untuk 

mengglikosilat molekul lipid dan protein saat mereka melewati 

aparatus Golgi. Manosis pada oligosakarida terkait-N yang dit- 

ambahkan ke protein di RE seringkali pada awalnya dihilang- 

kan, dan gula selanjutnya ditambahkan. Selain itu, badan Golgi 

adalah tempat terjadinya glikosilasi terkait-O dan tempat rantai 

glikosaminoglikan ditambahkan ke protein inti untuk membentuk 

proteoglikan. Sulfasi gula dalam proteoglikan dan tirosin terpilih 

pada protein juga terjadi di kompartemen Golgi akhir. 

Badan Golgi memodifikasi banyak protein dan lipid yang 

diterimanya dari RE dan kemudian mendistribusikannya ke 

membran plasma, lisosom, dan vesikel sekretori. Badan Golgi 

adalah organel terpolarisasi, terdiri dari satu atau lebih tumpukan 

cisternae berbentuk cakram. Setiap tumpukan diatur sebagai rang- 

kaian dari setidaknya tiga kompartemen yang secara fungsional 

berbeda, disebut cis, medial, dan trans cisternae. Cis dan trans 

cisternae masing-masing terhubung ke stasiun pemilahan khusus, 

yang masing-masing disebut jaringan cis Golgi dan jaringan 

trans Golgi. Protein dan lipid bergerak melalui tumpukan Golgi 

ke arah cis-ke-trans. Gerakan ini dapat terjadi oleh transportasi 

vesikel, dengan pematangan progresif cis cisternae saat mereka 

bermigrasi terus menerus melalui tumpukan, atau, kemungki- 

nan besar, dengan kombinasi dari dua mekanisme ini. Transpor 

vesikel retrograde yang terus menerus dari hulu ke cisternae yang 

lebih hilir dianggap menjaga enzim terkonsentrasi di cisternae di 

mana mereka dibutuhkan. Protein baru yang sudah jadi berakhir 

di jaringan trans Golgi, yang mengemasnya dalam vesikel transpor 

dan mengirimkannya ke tujuan spesifiknya di dalam sel. 
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D. PENGANGKUTAN DARI JARINGAN GOLGI TRANS UN- 
TUK LISOSOM 

Jaringan trans golgi menyortir semua protein yang melewati 

appa- ratus golgi (kecuali yang dipertahankan di sana sebagai 

penduduk tetap) menurut tujuan akhirnya. Mekanisme penyorti- 

ran sangat dipahami untuk protein yang ditujukan untuk lumen 

lisosom, dan pada bagian ini kita membahas proses transpor 

selektif ini. Kami mulai dengan penjelasan singkat tentang struktur 

dan fungsi lisosom. 

 

Lisosom Adalah Situs Utama Pencernaan Intraseluler 

Lisosom adalah organel tertutup membran yang diisi dengan 

enzim hidrolitik larut yang mencerna makromolekul. Lisosom 

mengandung sekitar 40 jenis enzim hidrolitik, termasuk protease, 

nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, dan sulfatase. 

Semuanya adalah hidrolase asam; yaitu, hidrolase yang bekerja 

paling baik pada pH asam. Untuk aktivitas yang optimal, mereka 

perlu diaktifkan oleh pembelahan proteolitik, yang juga membu- 

tuhkan lingkungan asam. Lisosom menyediakan keasaman ini, 

mempertahankan pH interior sekitar 4,5-5,0. Dengan pengaturan 

ini, isi sitosol dua kali lipat terlindungi dari serangan sel sistem 

pencernaan sendiri: membran lisosom menjaga enzim pencer- 

naan keluar dari sitosol, tetapi, bahkan jika bocor, mereka dapat 

melakukan sedikit kerusakan pada pH sitosol sekitar 7,2. 

Seperti semua organel yang tertutup membran lainnya, 

lisosom tidak hanya mengandung kumpulan enzim yang unik, 

tetapi juga memiliki membran sekitarnya yang unik. Sebagian 

besar protein membran lisosom, misalnya, sangat terglikosilasi, 

yang membantu melindunginya dari protease lisosom di lumen. 

Protein transpor dalam membran lisosom membawa produk akhir 

dari pencernaan makromolekul — seperti asam amino, gula, dan 
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nukleotida — ke sitosol, di mana sel dapat menggunakan kembali 

atau mengeluarkan-nya. ATPase H vakuola dalam membran 

lisosom menggunakan energi hidrolisis ATP untuk memompa 

H+ ke dalam lisosom, dengan demikian menjaga lumen pada pH 

asamnya. 

Pompa lisosom H+ milik keluarga ATPase tipe-V dan memiliki 

arsitektur yang mirip dengan sintase ATP mitokondria dan klorop- 

las (ATPase tipe-F), yang mengubah energi yang disimpan dalam 

gradien H+ menjadi ATP. Berbeda dengan enzim ini, bagaimana- 

pun, vakuola H+ ATPase secara eksklusif bekerja secara terbalik, 

memompa H+ ke dalam organel. ATPase tipe-V serupa atau identik 

mengasamkan semua organel endositik dan eksositik, termasuk 

lisosom, endosom, beberapa kompartemen aparatus Golgi, dan 

banyak vesikula transpor dan sekretori. Selain menyediakan ling- 

kungan pH rendah yang cocok untuk reaksi yang terjadi di lumen 

organel, gradien H+ menyediakan sumber energi yang mendo- 

rong pengangkutan metabolit kecil melintasi membran organel. 

 

Lisosome bersifat Heterogenus 

Lisosom ditemukan di semua sel eukariotik. Mereka awalnya 

ditemukan oleh fraksinasi biokimia dari ekstrak sel; baru kemudian 

mereka terlihat jelas di mikroskop elektron. Meskipun sangat 

beragam dalam bentuk dan ukuran, pewarnaan dengan antibodi 

spesifik menunjukkan bahwa mereka adalah anggota dari satu 

famili organel. Mereka juga dapat diidentifikasi dengan teknik his- 

tokimia yang mengungkapkan organel mana yang mengandung 

asam hidrolase (Gambar 34). 
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Gambar 34. 

Visualisasi histokimia lisosom. 

Mikrograf elektron ini menun- 

jukkan dua bagian sel yang 

diwarnai untuk mengungkap- 

kan lokasi asam fosfatase, enzim 

penanda untuk lisosom. Organel 

yang tertutup membran yang 

lebih besar, mengandung enda- 

pan padat timbal fosfat, adalah 

lisosom. Morfologi mereka yang 

beragam mencerminkan variasi 

dalam jumlah dan sifat materi 

yang mereka cerna. Endapan 

diproduksi ketika jaringan yang 

difiksasi dengan glutaraldehida 

(untuk memfiksasi enzim pada 

tempatnya) diinkubasi den- 

gan substrat fosfatase dengan 

adanya ion timbal. panah merah 

di panel atas menunjukkan 

dua vesikula kecil yang diduga 

membawa hidrolase asam dari 

badan golgi. (atas kebaikan 

daniel s. teman.) 

Morfologi heterogen lisosom kontras dengan struktur yang 

relatif seragam dari banyak organel sel lainnya. Keragaman 

tersebut mencerminkan berbagai macam fungsi pencernaan 

yang dimediasi oleh asam hidrolase, termasuk pemecahan puing- 

puing intra dan ekstraseluler, penghancuran mikroorganisme fa- 

gositosis, dan produksi nutrisi untuk sel. Keragaman morfologi 

mereka, bagaimana-pun, juga mencerminkan cara lisosom ter- 

bentuk. Endosom akhir yang mengandung bahan yang diterima 

dari kedua membran plasma melalui endositosis dan hidrolase 
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lisosom yang baru disintesis bergabung dengan lisosom yang 

sudah ada sebelumnya untuk membentuk struktur yang kadang- 

kadang disebut sebagai endolisosom, yang kemudian bergabung 

satu sama lain. Ketika sebagian besar bahan endositosis dalam 

endolyso- beberapa telah dicerna sehingga hanya residu resisten 

atau lambat dicerna yang tersisa, organel ini menjadi lisosom 

“klasik”. 

Ini relatif padat, bulat, dan kecil, tetapi mereka dapat 

memasuki siklus lagi dengan bergabung dengan endosom akhir 

atau endolisosom. Dengan demikian, tidak ada perbedaan nyata 

antara endolisosom dan lisosom: keduanya sama kecuali berada 

dalam tahap siklus pematangan yang berbeda. Untuk alasan ini, 

lisosom kadang-kadang dipandang sebagai kumpulan heterogen 

dari organel yang berbeda, ciri umumnya adalah kandungan tinggi 

dari enzim hidrolitik. Sangat sulit untuk menerapkan definisi yang 

lebih sempit dari ini pada sel tumbuhan, seperti yang akan kita 

bahas selanjutnya. 

 

Vakuola Tumbuhan dan Jamur adalah Lisosom yang Sangat 
Serbaguna 

Sebagian besar sel tumbuhan dan jamur (termasuk ragi) 

mengandung satu atau beberapa sel yang sangat besar. Vakuola 

penting sebagai perangkat homeostatis, memungkinkan sel 

tumbuhan untuk menahan variasi yang luas di lingkungannya. 

Ketika pH di lingkungan turun, misalnya, fluks H+ ke dalam sitosol 

seimbang, setidaknya sebagian, dengan peningkatan pengang- 

kutan H+ ke dalam vakuola, yang cenderung menjaga pH dalam 

sitosol tetap konstan. Demikian pula, banyak sel tumbuhan mem- 

pertahankan tekanan turgor yang hampir konstan meskipun ada 

perubahan besar dalam tonisitas cairan di lingkungan terdekat 

mereka. Mereka melakukannya dengan mengubah tekanan 

osmotik sitosol dan vakuola — sebagian dengan pemecahan ter- 
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kontrol dan resintesis polimer seperti polifosfat dalam vakuola, 

dan sebagian dengan mengubah laju transpor gula, vesikel berisi 

cairan yang disebut vakuola . Mereka biasanya menempati lebih 

dari 30% volume sel, dan sebanyak 90% di beberapa jenis sel 

(Gambar 35). 
 

Gambar 35. Vakuola sel tumbuhan. (A) gambar confocal sel dari embrio 

arabidopsis yang mengekspresikan protein fusi aquaporin- 

yfp (yellow fluorescent protein) dalam tonoplastnya, atau 

membran vakuola (hijau); dinding selnya berwarna oranye 

palsu. setiap sel mengandung beberapa vakuola besar. (B) Ini 

mikrograf elektron sel dalam tembakau muda daun menun- 

jukkan sitosol sebagai lapisan tipis, mengandung kloroplas, 

ditekan ke dinding sel oleh vakuola besar. (a, milik c. carroll 

dan l. frigerio, berdasarkan s. gattolin et al., Mol. Plant 4: 180– 

189, 2011. dengan izin dari pers universitas oxford; b, atas izin J. 

burgess.) 
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Vakuola terkait dengan lisosom sel hewan dan mengand- 

ung berbagai enzim hidrolitik, tetapi fungsinya sangat beragam. 

Vakuola tumbuhan dapat bertindak sebagai organel penyimpa- 

nan untuk nutrisi dan produk limbah, sebagai kompartemen deg- 

radatif, sebagai cara ekonomis untuk meningkatkan ukuran sel, 

dan sebagai pengontrol tekanan turgor (tekanan osmotik yang 

mendorong keluar ke dinding sel dan menjaga tanaman dari layu) 

(Gambar 36). Sel yang sama mungkin memiliki vakuola berbeda 

dengan fungsi berbeda, seperti pencernaan dan penyimpanan. 

 

 
Gambar 36. Peran vakuola dalam mengontrol ukuran sel tumbuhan. sel 

tumbuhan dapat mencapai peningkatan volume yang besar 

tanpa meningkatkan volume sitosol. melemahnya dinding 

sel yang terlokalisasi mengarahkan pembesaran sel yang 

digerak-kan oleh turgor yang menyertai pengambilan air ke 

dalam vakuola yang mengembang. Sitosol akhirnya terbatas 

pada lapisan perifer tipis, yang terhubung ke wilayah inti oleh 

untaian sitosol yang distabilkan oleh kumpulan filamen aktin 

(tidak ditampilkan). 

Vakuola penting sebagai perangkat homeostatis, memung- 

kinkan sel tumbuhan untuk menahan variasi yang luas di ling- 

kungannya. Ketika pH di lingkungan turun, misalnya, fluks H+ ke 

dalam sitosol seimbang, setidaknya sebagian, dengan peningka- 

tan pengangkutan H+ ke dalam vakuola, yang cenderung menjaga 

pH dalam sitosol tetap konstan. Demikian pula, banyak sel 

tumbuhan mempertahankan tekanan turgor yang hampir konstan 
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meskipun ada perubahan besar dalam tonisitas cairan di lingkun- 

gan terdekat mereka. Mereka melakukannya dengan mengubah 

tekanan osmotik sitosol dan vakuola — sebagian dengan pem- 

ecahan terkontrol dan resintesis polimer seperti polifosfat dalam 

vakuola, dan sebagian dengan mengubah laju transpor gula,asam 

amino, dan metabolit lainnya melintasi membran plasma dan 

membran vakum. Tekanan turgor mengatur aktivitas transporter 

yang berbeda di setiap membran untuk mengontrol fluks ini. 

Manusia sering memanen zat yang disimpan dalam vakuola 

tanaman — dari karet hingga opium hingga penyedap bawang 

putih. Banyak produk simpanan memiliki fungsi metabolisme. 

Protein, misalnya, dapat bertahan selama bertahun-tahun di 

dalam vakuola sel penyimpan banyak biji, seperti kacang polong 

dan buncis. Ketika benih berkecambah, protein ini dihidrolisis, 

dan asam amino yang dihasilkan menyediakan pasokan makanan 

untuk embrio yang sedang berkembang. Pigmen antosianin yang 

disimpan dalam vakuola mewarnai kelopak banyak bunga untuk 

menarik serangga penyerbuk, sementara molekul berbahaya 

yang dilepaskan dari vakuola saat tanaman dimakan atau rusak 

memberikan pertahanan terhadap predator. 

 

Beberapa Jalur Mengirimkan Material Ke Lisosom 

Lisosom adalah tempat pertemuan di mana beberapa aliran 

lalu lintas intraseluler bertemu. Sebuah rute yang mengarah 

keluar dari RE melalui badan Golgi mengirimkan sebagian besar 

enzim pencernaan lisosom, sementara setidaknya empat jalur 

dari sumber yang berbeda memasukkan zat ke dalam lisosom 

untuk pencernaan. 

Studi terbaik dari jalur degradasi ini adalah yang diikuti oleh 

makromolekul yang diambil dari cairan ekstraseluler oleh endosi- 
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tosis. Jalur serupa yang ditemukan dalam sel fagositik, seperti 

makrofag dan neutrofil pada vertebrata, didedikasikan untuk 

menelan, atau fagositosis, partikel besar dan mikroorganisme 

untuk membentuk fagosom. 

Jalur ketiga yang disebut makropinositosis mengkhususkan 

diri pada pengambilan cairan, membran, dan partikel nonspesi- 

fik yang menempel pada membran plasma. Kami akan kembali 

membahas jalur ini nanti di bab ini. Jalur keempat yang disebut 

autofagi berasal dari sitoplasma sel itu sendiri dan digunakan 

untuk mencerna sitosol dan organel yang rusak, seperti yang akan 

kita bahas selanjutnya. Empat jalur menuju degradasi lisosom dii- 

lustrasikan pada Gambar 37. 

 
Gambar 37. Empat jalur menuju degradasi lisosom. Bahan di setiap 

jalur berasal dari sumber yang berbeda. perhatikan bahwa 

autofagosom memiliki membran ganda. Dalam semua kasus, 

langkah terakhir adalah fusi dengan lisosom. 
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Gambar 38. Model autophagy. (a) aktivasi jalur pensinyalan memulai 

peristiwa nukleasi di sitoplasma. selaput bulan sabit dari 

membran autofagosom tumbuh melalui fusi vesikel yang ti- 

dak diketahui asalnya dan akhirnya bergabung untuk mem- 

bentuk autofagosom yang tertutup membran ganda, yang 

menyita sebagian sitoplasma. Autofagosom kemudian ber- 

gabung dengan lisosom yang mengandung hidrolase asam 

yang mencerna isinya. selama pembentukan membran au- 

tofagosom, protein mirip ubiquitin menjadi teraktivasi oleh 

ikatan kovalen dari jangkar lipid fosfatidiletanolamina. Pro- 
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tein ini kemudian memediasi tethering dan fusi vesikel, yang 

mengarah pada pembentukan struktur membran berben- 

tuk bulan sabit yang berkumpul di sekitar targetnya (tidak 

ditampilkan). (b) mikrograf elektron dari autofagosom yang 

mengandung mitokondria dan peroksisom. (b, atas izin daniel 

s. friend, dari d.w. fawcett, a Textbook of histology, 12th ed. new 

york: chapman and hall, 1994. dengan izin dari kluwer.) 
 

Autophagy Menurunkan Protein Dan Organel Yang Tidak 
Diinginkan 

Semua jenis sel membuang bagian yang tidak terpakai melalui 

proses yang bergantung pada lisosom yang disebut autofagi, atau 

“makan sendiri”. Proses degradasi penting selama pertumbuhan 

sel normal dan dalam perkembangan, di mana hal itu membantu 

merestrukturisasi sel-sel yang berdiferensiasi, tetapi juga dalam 

respons adaptif terhadap tekanan seperti kelaparan dan infeksi. 

Autofagi dapat menghilangkan objek besar — makromolekul, 

agregat protein besar, dan bahkan seluruh organel — yang tidak 

dapat ditangani oleh mekanisme pembuangan lain seperti de- 

gradasi proteasomal. Cacat pada autophagy dapat mencegah sel 

membersihkan mikroba yang menyerang, agregat protein yang 

tidak diinginkan dan protein abnormal, dan dengan demikian 

berkontribusi pada penyakit mulai dari gangguan infeksi hingga 

pembentukan neurode dan kanker. 

Pada tahap awal autophagy, muatan sitoplasma menjadi dikel- 

ilingi oleh membran ganda yang berkumpul oleh fusi vesikel kecil 

yang tidak diketahui asalnya, membentuk autofagosom (Gambar 

38). Beberapa puluh protein berbeda telah diidentifikasi dalam 

ragi dan sel hewan yang berpartisipasi dalam proses tersebut, 

yang harus diatur dengan ketat: terlalu sedikit atau terlalu banyak 

dapat merusak. Seluruh proses terjadi dalam urutan langkah- 

langkah berikut: 
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1. Induksi dengan aktivasi molekul pensinyalan: Protein 

kinase (termasuk kompleks mTOR 1) yang menyampai- 

kan informasi tentang status metabolisme sel, menjadi 

teraktivasi dan memberi sinyal ke mesin autofagik. 

2. Nukleasi dan perluasan membran pembatas menjadi 

cawan berbentuk bulan sabit: Vesikel membran, ditandai 

dengan adanya ATG9, satu-satunya protein transmembran 

yang terlibat dalam proses, direkrut ke lokasi perakitan, di 

mana mereka berinti pembentukan autofagosom. ATG9 

tidak dimasukkan ke dalam autophagosome: jalur pen- 

gambilan harus menghapusnya dari struktur perakitan. 

3. Tutup cawan membran di sekitar target untuk memben- 

tuk autofagosom tertutup membran ganda. 

4. Fusi autofagosom dengan lisosom, yang dikatalisis oleh 

SNARE. 

5. Pencernaan membran bagian dalam dan isi lumenal au- 

tofagosom. 

Autofagi dapat bersifat nonselektif atau selektif. Pada autofagi 

non selektif, sebagian besar sitoplasma diasingkan dalam au- 

tofagosom. Ini mungkin terjadi, misalnya, dalam kondisi kelaparan: 

ketika nutrisi eksternal terbatas, metabolit yang berasal dari 

pencernaan sitosol yang ditangkap dapat membantu sel bertahan 

hidup. Pada autophagy selektif muatan tertentu dikemas menjadi 

autofagosom yang cenderung mengandung sedikit sitosol, dan 

bentuknya mencerminkan bentuk muatan. 

Autofagi selektif memediasi degradasi mitokondria, peroksi- 

som, ribosom, dan RE yang aus, atau tidak diinginkan; itu juga 

dapat digunakan untuk menghancurkan mikroba yang meny- 

erang. 
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Autofagi selektif dari mitokondria yang aus atau rusak disebut 

mitokondria. Ketika mitokondria berfungsi normal, membran mi- 

tokondria bagian dalam diberi energi oleh gradien elektrokimia H+ 

yang mendorong sintesis ATP dan impor protein prekursor mito- 

kondria dan metabolit. Mitokondria yang rusak tidak dapat mem- 

pertahankan gradien, sehingga impor protein diblokir. Akibatnya, 

protein kinase yang disebut Pink1, yang biasanya diimpor ke mi- 

tokondria, malah tertahan di permukaan mitokondria tempat ia 

merekrut ubiquitin ligase Parkin dari sitosol. Parkin ubiquitylates 

protein membran luar mitokondria, yang menandai organel untuk 

kerusakan selektif di autofagosom. Mutasi pada Pink1 atau Parkin 

menyebabkan bentuk awal penyakit Parkinson, gangguan degen- 

eratif pada sistem saraf pusat. Tidak diketahui mengapa neuron 

yang mati prematur dalam penyakit ini sangat bergantung pada 

mitofagi. 

 

Sebuah Reseptor 6-Fosfat Mannose Menyortir Hidrolase 
Lisosom Di Jaringan Trans Golgi 

Kami sekarang mempertimbangkan jalur yang mengan- 

tarkan hidrolase lisosom dari TGN ke lisosom. Enzim pertama 

kali dikirim ke endosom dalam vesikula transpor yang bertunas 

dari TGN, sebelum mereka beralih ke endolisosom dan lisosom. 

Vesikel yang meninggalkan TGN menggabungkan protein lisosom 

dan mengeluarkan banyak protein lain yang dikemas ke dalam 

vesikel transpor yang berbeda untuk pengiriman ke tempat lain. 

Bagaimana hidrolase lisosom dikenali dan dipilih di TGN 

dengan akurasi yang diperlukan? Dalam sel hewan mereka 

membawa penanda unik dalam bentuk gugus manosa 6-fosfat 

(M6P), yang ditambahkan secara eksklusif ke oligosakarida ter- 

kait-N dari enzim lisosom yang larut ini saat mereka melewati 

lumen jaringan cis Golgi. 
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Protein reseptor M6P transmembran, yang ada di TGN, menge- 

nali gugus M6P dan mengikat ke hidrolase lisosom di sisi lumenal 

membran dan ke protein adaptor dalam merakit lapisan clathrin 

di sisi sitosol. Dengan cara ini, reseptor membantu mengemas hi- 

drolase menjadi vesikula berlapis clathrin yang bertunas dari TGN 

dan mengirimkan isinya ke endosom awal. 

Protein reseptor M6P mengikat M6P pada pH 6,5-6,7 di 

lumen TGN dan melepaskannya pada pH 6, yang merupakan pH 

dalam lumen endosom. Jadi, setelah reseptor dikirim, hidrolase 

lisosom berdisosiasi dari reseptor M6P, yang diambil ke dalam 

vesikel transpor yang berasal dari endosom. Vesikel ini dilapisi 

dengan retromer, sebuah kompleks protein mantel yang dikhu- 

suskan untuk transpor endo-some-to-TGN, yang mengembalikan 

reseptor ke TGN untuk digunakan kembali (Gambar 39). 

 
Gambar 39. Pengangkutan hidrolase lisosom yang baru disintesis ke 

endosom. Tindakan sekuensial dua enzim dalam jaringan cis 

dan trans golgi menambahkan gugus manosa 6-fosfat (M6p) 

ke prekursor enzim lisosom (lihat gambar 13-46). Hidrolase 

bertanda M6p kemudian memisahkan dari semua jenis pro- 

tein lain di Tgn karena protein adaptor (tidak ditampilkan) 

dalam mantel clathrin mengikat reseptor M6p, yang, pada 
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gilirannya, mengikat hidrolase lisosom yang dimodifikasi 

M6p. Vesikel berlapis clathrin keluar dari Tgn, melepaskan 

mantelnya, dan bergabung dengan endosom awal. di ph 

bawah endosom, hidrolase berdisosiasi dari reseptor M6p, 

dan reseptor kosong diambil dalam vesikel berlapis retromer 

ke Tgn untuk putaran selanjutnya dari pengangkutan. Di 

endosom,fosfat dihilangkan dari M6p yang menempel pada 

hidrolase, yang selanjutnya dapat memastikan bahwa hidro- 

lase tidak kembali ke Tgn dengan reseptor. 

 

Transportasi ke salah satu arah membutuhkan sinyal di ekor 

sitoplasma dari reseptor M6P yang mengarahkan protein ini ke 

endosom atau kembali ke TGN. Sinyal ini dikenali oleh kompleks 

retromer yang merekrut reseptor M6P ke dalam vesikula transpor 

yang berasal dari endosom. Daur ulang reseptor M6P menyeru- 

pai daur ulang reseptor KDEL yang telah dibahas sebelumnya, 

meskipun berbeda dalam jenis vesikel berlapis yang memediasi 

pengangkutan. 

Tidak semua molekul hidrolase yang ditandai dengan M6P 

mencapai lisosom. Beberapa lolos dari proses pengemasan 

normal di jaringan trans Golgi dan diangkut “secara default” ke 

permukaan sel, di mana mereka disekresikan ke dalam cairan 

ekstra-seluler. Beberapa reseptor M6P, bagaimanapun, juga men- 

gambil jalan memutar ke membran plasma, di mana mereka 

menangkap kembali hidrolase lisosom yang lolos dan mengem- 

balikannya dengan endositosis yang dimediasi reseptor (dibahas 

nanti) ke lisosom melalui endosom awal dan akhir. Karena hi- 

drolase lisosom membutuhkan lingkungan asam untuk bekerja, 

hidrolase tersebut dapat menimbulkan sedikit kerusakan pada 

cairan ekstraseluler, yang biasanya memiliki pH netral 7,4. 

Untuk sistem penyortiran yang memisahkan hidrolase 

lisosom dan mengirimkannya ke endosom untuk bekerja, gugus 



84 

 

 

 
 

M6P harus ditambahkan hanya ke glikoprotein yang sesuai dalam 

aparatus Golgi. Ini membutuhkan pengenalan khusus dari hidro- 

lase oleh enzim Golgi yang bertanggung jawab untuk menam- 

bahkan M6P. Karena semua glikoprotin meninggalkan RE dengan 

rantai oligosakarida terkait-N yang identik, sinyal untuk menam- 

bahkan unit M6P ke oligosakarida harus berada di suatu tempat 

dalam rantai polipeptida dari setiap hidrolase. 

Eksperimen rekayasa genetika telah mengungkapkan bahwa 

sinyal pengenalan adalah sekelompok asam amino yang berdeka- 

tan pada permukaan setiap protein, yang dikenal sebagai patch 

sinyal (Gambar 40). Karena kebanyakan hidrolase lisosom men- 

gandung jalur untuk mengarahkan hidrolase ke lisosom yang di- 

gunakan oleh beberapa jenis sel tetapi tidak yang lain. Reseptor 

penyortiran alternatif berfungsi di jalur independen-M6P ini. 

Demikian pula, jalur M6P-independen di semua sel memilah 

protein membran lisosom dari TGN untuk transportasi ke endosom 

akhir, dan karena itu protein tersebut normal pada penyakit sel-I. 

 

Banyak Oligosakarida, Mereka Memperoleh Banyak Gugus 
M6P, Memberikan Sinyal Afinitas Tinggi Untuk Reseptor 
M6P. 

Cacat pada glcnac phosphotransferase menyebabkan pe- 

nyakit penyimpanan lisosom pada manusia cacat genetik yang 

mempengaruhi satu atau lebih hidrolase lisosom menyebabkan 

sejumlah penyakit penyimpanan lisosom pada manusia. Cacat 

menghasilkan akumulasi substrat yang tidak tercerna di lisosom, 

dengan konsekuensi patologis yang parah, paling sering di sistem 

saraf. Dalam kebanyakan kasus, ada mutasi pada gen struktural 

yang mengkode hidrolase lisosom individu. Hal ini terjadi pada 

penyakit Hurler, misalnya, di mana enzim yang diperlukan untuk 

pemecahan beberapa jenis rantai glikosaminoglikan rusak atau 

hilang. 
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Bentuk paling parah dari penyakit penyimpanan lisosom, 

bagaimanapun, adalah kelainan metabolik bawaan yang sangat 

langka yang disebut penyakit sel inklusi (penyakit sel-I). Dalam 

kondisi ini, hampir semua enzim hidrolitik hilang dari lisosom 

banyak jenis sel, dan substrat yang tidak tercerna terakumulasi 

dalam lisosom ini, yang akibatnya membentuk inklusi besar di 

dalam sel. Patologi yang diakibatkannya rumit, mempengaruhi 

semua sistem organ, integritas kerangka, dan perkembangan 

mental; individu jarang hidup lebih dari enam atau tujuh tahun. 

Penyakit sel-I disebabkan oleh cacat gen tunggal dan, seperti 

kebanyakan defisiensi enzim genetik, penyakit ini resesif — yaitu, 

hanya terjadi pada individu yang memiliki dua salinan gen yang 

rusak. Pada pasien dengan penyakit sel-I, semua hidrolase yang 

hilang dari lisosom ditemukan di dalam darah: karena gagal me- 

nyortir dengan benar di dalam badan Golgi, mereka disekresikan 

daripada diangkut ke lisosom. Penyortiran yang salah telah dite- 

lusuri ke GlcNAc phosphotransfer- ase yang rusak atau hilang. 

Karena enzim lisosom tidak terfosforilasi di jaringan Golgi cis, 

reseptor M6P tidak memisahkannya ke dalam vesikel transpor 

yang sesuai di TGN. Sebaliknya, hidrolase lisosom dibawa ke per- 

mukaan sel dan disekresikan. 

Pada penyakit sel-I, lisosom di beberapa jenis sel, seperti 

hepatosit, mengandung komplemen normal dari enzim lisosom, 

menyiratkan bahwa ada yang lain. 

 
Beberapa Lisosom dan Badan Multivesikuler Mengalami 
Eksositosis 

Penargetan material ke lisosom belum tentu merupakan 

akhir dari jalur. Sekresi lisosomal dari konten yang tidak tercerna 

memungkinkan semua sel untuk menghilangkan yang tidak dapat 

dicerna serpihan. Untuk sebagian besar sel, ini tampaknya meru- 
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pakan jalur kecil, hanya digunakan saat sel stres. Namun, beberapa 

jenis sel mengandung lisosom khusus yang memiliki memperoleh 

mesin yang diperlukan untuk fusi dengan membran plasma. Mela- 

nosit di kulit, misalnya, memproduksi dan menyimpan pigmen di 

lisosomnya. Melanosom yang mengandung pigmen ini melepas- 

kan pigmennya ke dalam ruang ekstra-seluler epidermis melalui 

eksositosis. Pigmen kemudian diambil oleh keratinosit, yang me- 

nyebabkan pigmentasi kulit normal. 

Pada beberapa kelainan genetik, cacat pada eksositosis mela- 

nosom menghalangi proses transfer ini, yang mengarah ke bentuk 

hipopigmentasi (albinisme). Dalam kondisi tertentu, badan mul- 

tivesikular juga dapat berfusi dengan membran plasma. Jika itu 

terjadi, pembuluh darah intralumenal mereka dilepaskan dari sel. 

Vesikel kecil yang bersirkulasi, juga disebut eksosom, telah diamati 

dalam darah dan dapat digunakan untuk mengangkut komponen 

antar sel, meskipun pentingnya mekanisme komunikasi potensial 

antar sel yang jauh tidak diketahui. Beberapa eksosom mungkin 

berasal dari peristiwa tunas vesikel langsung di membran plasma, 

yang merupakan proses yang ekuivalen secara topologi. 
 

Gambar 40. Gambaran hidrolase lisosom. Glcnac phosphotransferase 

mengenali hidrolase lisosom dalam aparatus golgi. Enzim 

memiliki situs katalitik dan pengenalan yang terpisah. Situs 

katalitik mengikat oligosakarida n-linked mannose tinggi 

dan udp-glcnac. Situs pengenalan mengikat ke patch si- 
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nyal yang hanya ada di permukaan hidrolase lisosom. enzim 

kedua membelah dari glcnac, membiarkan mannose 6-fosfat 

terbuka. 

 
Ringkasan 

Lisosom dikhususkan untuk pencernaan makromolekul intra- 

seluler. Mereka mengandung protein membran unik dan berbagai 

macam enzim hidrolitik terlarut yang beroperasi paling baik pada 

pH 5, yang merupakan pH internal lisosom. Pompa H+ yang dig- 

erakkan ATP di membran lisosom mempertahankan pH rendah 

ini. Protein lisoosom yang baru disintesis diangkut dari lumen 

RE, melalui badan Golgi; mereka kemudian dibawa dari jaringan 

golgi trans ke endosom melalui vesikel transpor berlapis clathrin, 

sebelum pindah ke lisosom. 

Hidrolase lisosom mengandung oligosakarida terkait-N yang 

dimodifikasi secara kovalen dengan cara yang unik di cis Golgi 

sehingga manosisnya terfosforilasi. Kelompok manosa 6-fosfat 

(M6P) ini dikenali oleh protein penerima M6P dalam jaringan 

trans Golgi yang memisahkan hidrolase dan membantu menge- 

masnya menjadi vesikula pengangkut pemula yang mengirimkan 

isinya ke endosom. Reseptor M6P bergerak bolak-balik antara 

jaringan trans Golgi dan endosom. PH rendah dalam endosom 

dan penghilangan fosfat dari Gugus M6P menyebabkan hidro- 

lase lisosom terlepas dari reseptor ini, membuat pengangkutan 

hidrolase searah. Sistem transpor terpisah menggunakan vesikula 

berlapis clathrin untuk mengirimkan protein membran lisosom 

dari jaringan trans Golgi ke endosom. 
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E. TRANSPOR KE DALAM SEL DARI PLASMA MEMBRAN: 
ENDOSITOSIS 

Rute yang mengarah ke dalam dari permukaan sel dimulai 

dengan proses endositik, dimana sel mengambil komponen 

membran plasma, cairan, zat terlarut, makromolekul, dan zat 

partikulat. Kargo endositosis termasuk kompleks reseptor-li- 

gan, spektrum nutrisi dan pembawa mereka, komponen matriks 

ekstraseluler, puing-puing sel, bakteri, virus, dan, dalam kasus 

khusus, bahkan sel lain. Melalui endositosis, sel mengatur kom- 

posisi membran plasma sebagai respons terhadap perubahan 

kondisi ekstraseluler. 

Dalam endositosis, bahan yang akan dicerna secara progresif 

ditutup oleh sebagian kecil membran plasma, yang pertama- 

tama menginvaginasi dan kemudian mencubit untuk memben- 

tuk vesikula endositik yang mengandung zat atau partikel yang 

tertelan. Kebanyakan sel eukariotik secara konstan membentuk 

vesikula endositik, suatu proses yang disebut pinositosis (“minum 

sel”). 

Selain itu, beberapa sel khusus berisi jalur khusus yang men- 

gambil partikel besar sesuai permintaan, sebuah proses yang 

disebut fagositosis (“makan sel”). Vesikel endositik terbentuk di 

membran plasma dengan beberapa mekanisme yang berbeda 

baik dalam mesin molekuler yang digunakan dan bagaimana 

mesin itu diatur. 

Setelah dihasilkan di membran plasma, sebagian besar 

vesikula endositik menyatu dengan kompartemen penerima 

yang umum, endosom awal, di mana muatan yang diinternalisasi 

disortir: beberapa molekul muatan dikembalikan ke membran 

plasma, baik secara langsung atau melalui endosom daur ulang, 

dan yang lainnya ditujukan untuk degradasi dengan dimasukkan 
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dalam endosom akhir. Endosom akhir terbentuk dari bagian bulat 

dan vakuolar dari endosom awal melalui proses yang disebut 

pematangan endosom. Proses konversi ini mengubah kompo- 

sisi protein dari membran endosom, yang bercak-bercak inva- 

ginasi dan menjadi tergabung dalam organel sebagai vesikula 

intralumenal, sedangkan endosom sendiri bergerak dari ping- 

giran sel ke lokasi yang dekat dengan nukleus. Saat endosom 

matang, ia berhenti mendaur ulang bahan ke membran plasma 

dan secara permanen memasukkan isinya yang tersisa ke degra- 

dasi: endosom akhir menyatu satu sama lain dan dengan lisosom 

membentuk endolisosom, yang menurunkan isinya, seperti yang 

dibahas sebelumnya. 

Setiap tahapan pematangan endosom — dari endosom 

awal hingga endolisosom — dihubungkan melalui jalur transpor 

vesikel dua arah ke TGN tersebut. Jalur ini memungkinkan pe- 

nyisipan bahan yang baru disintesis, seperti enzim lisosom yang 

datang dari RE, dan pengambilan komponen, seperti reseptor 

M6P, kembali ke bagian awal jalur sekretori. Kami selanjut- nya 

membahas bagaimana sel menggunakan dan mengontrol 

berbagai fitur perdagangan endositik. 

 

Vesikel Pinositik Terbentuk dari Lubang yang Dilapisi di 
Membran Plasma 

Hampir semua sel eukariotik terus menerus menelan bagian 

dari membran plasma mereka dalam bentuk vesikel pinositik (en- 

dositik) kecil. Laju di mana membran plasma diinternalisasi dalam 

proses pinositosis bervariasi antara jenis sel, tetapi biasanya 

sangat tinggi. Makrofag, misalnya, menelan 25% volume cairan- 

nya sendiri setiap jam. Ini berarti ia harus menelan 3% membran 

plasma setiap menit, atau 100% dalam waktu sekitar setengah 

jam. Fibroblas endositosis pada tingkat yang lebih rendah (1% 

dari membran plasma mereka per menit), sedangkan beberapa 
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amuba menelan membran plasma mereka lebih cepat. Karena 

luas permukaan dan volume sel tetap tidak berubah selama 

proses ini, jelas bahwa jumlah membran yang sama yang dike- 

luarkan oleh endositosis sedang ditambahkan ke permukaan sel 

melalui proses eksositosis yang berlawanan. Dalam pengertian 

ini, endositosis dan eksositosis adalah proses terkait yang dapat 

dianggap sebagai siklus endositik-eksositik. Hubungan antara 

eksositosis dan endositosis sangat ketat dalam struktur khusus 

yang ditandai dengan pergantian membran yang tinggi, seperti 

terminal saraf. 

Bagian endositik dari siklus ini sering dimulai pada lubang 

yang dilapisi clathrin. Daerah khusus ini biasanya menempati 

sekitar 2% dari total luas membran plasma. Umur dari lubang 

berlapis clathrin pendek: dalam satu menit atau lebih dari yang 

terbentuk, itu invaginates ke dalam sel dan mencubit untuk mem- 

bentuk vesikel berlapis clathrin. 

Sekitar 2.500 vesikel berlapis clathrin keluar dari membran 

plasma dari fibroblast yang dikultur setiap menit. Vesikel yang 

dilapisi bahkan lebih sementara daripada lubang yang dilapisi: 

dalam beberapa detik setelah terbentuk, mereka melepaskan 

mantelnya dan bergabung dengan endosom awal. 

 

Tidak Semua Vesikula Pinositik Dilapisi Clathrin 

Selain lubang dan vesikel berlapis clathrin, sel dapat mem- 

bentuk jenis vesikula pinositik lainnya, seperti caveolae (dari 

bahasa Latin untuk “rongga kecil”), awalnya dikenali oleh kemam- 

puannya untuk mengangkut molekul melintasi sel endotel yang 

membentuk lapisan dalam pembuluh darah. Caveolae, kadang- 

kadang terlihat di mikroskop elektron sebagai labu yang terinva- 

ginasi dalam, terdapat di membran plasma dari kebanyakan jenis 

sel vertebrata (Gambar 41). 
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Gambar 41. Caveolae di membran plasma fibroblast. (A) Mikrograf 

elektron ini menunjukkan membran plasma dengan kerapa- 

tan caveolae yang sangat tinggi. (B) Gambar deep-etch yang 

membekukan cepat ini menunjukkan karakteristik tekstur 

“kembang kol” dari permukaan sitosol membran caveolae. 

Tekstur karakteristik diperkirakan dihasilkan dari kumpulan 

caveolins dan cavins. lubang berlapis clathrin juga terlihat di 

kanan atas. (milik r.g.w. anderson, dari k.g. rothberg et al., Cell 

68: 673–682, 1992. dengan izin dari elsevier.) 

Mereka diperkirakan terbentuk dari rakit lipid di membran 

plasma, yang sangat kaya dalam protein membran yang dilapisi 

kolesterol, glikosphingolipid, dan glikosilfosfatidylinositol (GPI). 

Protein struktural utama dalam caveolae adalah caveolins, suatu 

famili dari protein membran integral yang tidak biasa yang mas- 

ing-masing memasukkan loop hidrofobik ke dalam membran dari 

sisi sitosol tetapi tidak meluas melintasi membran. Di sisi sitosol- 

nya, caveolin terikat pada kompleks protein besar dari protein 

caving, yang dianggap menstabilkan kelengkungan membran. 
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Berbeda dengan vesikel berlapis clathrin dan COPI atau 

COPII, caveolae biasanya merupakan struktur statis. Meskipun 

demikian, mereka dapat diinduksi untuk mencubit dan berfungsi 

sebagai vesikel endositik untuk mengangkut muatan ke endosom 

awal atau ke membran plasma di sisi berlawanan dari sel terpo- 

larisasi (dalam proses yang disebut transcyto- sis, yang akan kita 

diskusikan nanti). 

Beberapa virus hewan seperti SV40 dan papillomavirus (yang 

menyebabkan kutil) memasuki sel dalam vesikel yang berasal dari 

caveolae. Virus pertama kali dikirim ke endosom awal dan pindah 

dari sana dalam vesikula transportasi ke lumen RE. Genom virus 

keluar melintasi membran RE ke dalam sitosol, dari situ ia diimpor 

ke dalam nukleus untuk memulai siklus infeksi. Toksin kolera 

juga memasuki sel melalui caveolae dan diangkut ke RE sebelum 

memasuki sitosol. 

Makropinositosis adalah mekanisme endositik yang tidak 

bergantung pada clathrin yang dapat diaktifkan di hampir semua 

sel hewan. Pada kebanyakan tipe sel, ia tidak beroperasi terus- 

menerus melainkan diinduksi untuk waktu yang terbatas sebagai 

respons terhadap aktivasi reseptor permukaan sel oleh kargo 

tertentu, termasuk faktor pertumbuhan, ligan integrasi, sisa-sisa 

sel apoptosis, dan beberapa virus. Ligan ini mengaktifkan jalur 

pensinyalan kompleks, menghasilkan perubahan dinamika aktin 

dan pembentukan tonjolan permukaan sel, yang disebut ruffles. 

Ketika kerutan runtuh kembali ke sel, vesikula endositik berisi 

cairan besar terbentuk, yang disebut makropinosom (Gambar 42), 

yang secara sementara meningkatkan serapan cairan massal sel 

hingga sepuluh kali lipat. Makropinositosis adalah jalur degradatif 

khusus: makropinosom mengasamkan dan kemudian bergabung 

dengan endosom akhir atau endolisosom, tanpa mendaur ulang 

muatannya kembali ke membran plasma. 
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Gambar 42. Representasi skematis dari makropinositosis. Peristiwa 

pen-sinyalan sel mengarah pada pemrograman ulang din- 

amika aktin, yang pada gilirannya memicu pembentukan 

kerutan permukaan sel. ketika kerutan runtuh kembali ke 

permukaan sel, mereka secara nonspesifik memerangkap 

cairan ekstraseluler dan makromolekul dan partikel yang ter- 

kandung di dalamnya, membentuk vakuola besar, atau mak- 

ropinosom, seperti yang ditunjukkan. 

Sel Menggunakan Endositosis yang Dimediasi Reseptor Un- 
tuk Mengimpor Makromolekul Ekstraseluler yang Dipilih 

Dalam kebanyakan sel hewan, lubang dan vesikel berlapis 

clathrin menyediakan jalur yang efisien untuk mengambil mak- 

romolekul tertentu dari cairan ekstraseluler. Dalam proses ini, 

disebut endositosis yang dimediasi reseptor, makromolekul beri- 

katan protein reseptor transmembran komplementer, yang tera- 

kumulasi dalam lapisan lubang, dan kemudian memasuki sel 

sebagai kompleks reseptor-makromolekul dalam vesikel berlapis 

clathrin. 

Banyak sel hewan mengambil kolesterol melalui endosit- 

osis yang dimediasi reseptor dan, dengan cara ini, memperoleh 
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sebagian besar kolesterol yang mereka butuhkan untuk membuat 

membran baru. Jika penyerapannya diblokir, kolesterol teraku- 

mulasi dalam darah dan dapat berkontribusi pada pembentukan 

plak aterosklerotik di dinding pembuluh darah (arteri), endapan 

jaringan lipid dan fibrosa yang dapat menyebabkan stroke dan 

serangan jantung dengan memblokir aliran darah arteri. Faktanya, 

itu adalah studi pada manusia dengan kecenderungan genetik 

yang kuat untuk aterosklerosis yang pertama kali mengungkap- 

kan mekanisme endositosis yang dimediasi oleh penerima. 

Sebagian besar kolesterol diangkut dalam darah sebagai 

kolesteril ester dalam bentuk partikel lipid-protein yang dikenal 

sebagai lipoprotein densitas rendah (LDL). Ketika sel membu- 

tuhkan kolesterol untuk sintesis membran, ia membuat protein 

reseptor transmembran untuk LDL dan memasukkannya ke dalam 

membran plasma. Begitu berada di dalam membran plasma, 

reseptor LDL berdifusi sampai mereka berasosiasi dengan lubang 

berlapis clathrin yang sedang dalam proses pembentukan. 

Di sana, sinyal endositosis di ekor sitoplasma dari reseptor 

LDL mengikat protein AP2 yang terikat pada membran setelah 

konformasi dibuka secara lokal dengan mengikat ke PI (4,5) P2 

pada membran plasma. Deteksi kebetulan, seperti yang dibahas 

sebelumnya, dengan demikian memberikan efisiensi dan sele- 

ktivitas pada proses (lihat Gambar 9). AP2 kemudian merekrut 

clathrin untuk memulai endositosis. 

Karena lubang yang dilapisi terus-menerus mencubit untuk 

membentuk vesikula yang dilapisi, setiap partikel LDL yang terikat 

ke reseptor LDL di dalam lubang yang dilapisi dengan cepat di- 

internalisasi dalam vesikel yang dilapisi. Setelah melepaskan 

mantel clathrin mereka, vesikula mengirimkan isinya ke endosom 

awal. Setelah reseptor LDL dan LDL menghadapi pH rendah pada 

endosom awal, LDL dilepaskan dari reseptornya dan dikirim 



95 

 

 

 
 

melalui endosom akhir ke lisosom. Di sana, kolesteril ester dalam 

partikel LDL dihidrolisis menjadi kolesterol bebas, yang sekarang 

tersedia di sel untuk sintesis membran baru. Jika terlalu banyak 

kolesterol bebas yang terakumulasi di dalam sel, sel tersebut 

menghentikan sintesis kolesterolnya sendiri dan sintesis reseptor 

LDL, sehingga sel tersebut berhenti membuat atau mengambil 

kolesterol. 

Jalur yang diatur untuk pengambilan kolesterol ini terganggu 

pada individu yang mewarisi gen cacat yang mengkode reseptor 

LDL. Tingginya kadar kolesterol darah yang dihasilkan memen- 

garuhi individu-individu ini untuk mengembangkan aterosklerosis 

secara prematur, dan banyak yang akan meninggal pada usia dini 

akibat serangan jantung akibat penyakit arteri koroner jika mereka 

tidak diobati dengan obat-obatan seperti statin yang menurunk- 

an kadar kolesterol darah. Dalam beberapa kasus, reseptor sama 

sekali kurang. 

Dalam kasus lain, reseptor rusak — baik di lokasi pengika- 

tan ekstraseluler untuk LDL atau oleh reseptor, endositosis yang 

dimediasi reseptor menyediakan mekanisme konsentrasi selektif 

yang meningkatkan efisiensi internalisasi ligan tertentu lebih dari 

seratus kali lipat. Dengan cara ini, bahkan komponen kecil dari 

cairan ekstraseluler dapat diambil secara efisien dalam jumlah 

besar. Contoh yang sangat dipahami dengan baik dan penting 

secara fisiologis adalah proses yang digunakan sel mamalia untuk 

mengimpor kolesterol. 

Lebih dari 25 reseptor berbeda diketahui berpartisipasi dalam 

endositosis yang dimediasi reseptor dari berbagai jenis molekul. 

Mereka semua tampaknya menggunakan rute internalisasi yang 

bergantung pada clathrin dan dipandu ke dalam lubang berlapis 

clathrin oleh sinyal di ekor sitoplasma mereka yang mengikat 

protein adaptor dalam mantel clathrin. Banyak dari reseptor ini, 
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seperti reseptor LDL, memasuki lubang berlapis terlepas dari 

apakah mereka telah mengikat ligan spesifiknya. Yang lain masuk 

secara istimewa ketika terikat ke ligan tertentu, menunjukkan 

bahwa perubahan konformasi yang diinduksi ligan diperlukan bagi 

mereka untuk mengaktifkan urutan sinyal yang memandu mereka 

ke dalam pit. Karena sebagian besar protein membran plasma 

gagal untuk terkonsentrasi dalam lubang berlapis clathrin, lubang 

tersebut berfungsi sebagai filter molekuler, yang secara istimewa 

mengumpul-kan protein membran plasma tertentu (reseptor) di 

atas yang lain. 

Studi mikroskop elektron dari sel yang dikultur yang terpapar 

secara bersamaan ke ligan berlabel berbeda menunjukkan bahwa 

banyak jenis reseptor dapat mengelompok dalam lubang berlapis 

yang sama, sedangkan beberapa reseptor lain mengelompokkan 

dalam lubang berlapis clathrin yang berbeda. Membran plasma 

dari satu lubang berlapis clathrin dapat menampung lebih dari 

100 reseptor dari berbagai macam varietas. 

 

Protein Spesifik Diambil dari Endosom Awal dan Dikemba- 
li-kan ke Membran Plasma 

Endosom awal adalah stasiun pemilahan utama di jalur endosi- 

tik, sama seperti jaringan Golgi cis dan trans melayani fungsi ini di 

jalur sekretori. Dalam lingkungan agak asam dari endosom awal, 

banyak protein reseptor yang terinternalisasi mengubah konfor- 

masi dan melepaskan ligannya, seperti yang telah dibahas untuk 

reseptor M6P. Ligan endositosis yang memisahkan diri dari resep- 

tornya pada endosom awal biasanya akan hancur dalam lisosom 

(meskipun kolesterol adalah pengecualian, seperti yang baru saja 

dibahas), bersama dengan kandungan endosom yang dapat larut 

lainnya. Beberapa ligan endositosis lainnya, bagaimanapun, tetap 

terikat pada reseptornya, dan dengan demikian berbagi nasib 

dengan reseptornya. 
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Pada endosom awal, reseptor LDL berdisosiasi dari ligannya, 

LDL, dan didaur ulang kembali ke membran plasma untuk digu- 

nakan kembali, meninggalkan LDL yang dibuang untuk dibawa ke 

lisosom (Gambar 43). 

 
Gambar 43. Endositosis yang dimediasi reseptor dari LDL. Perhatikan 

bahwa ldl berdisosiasi dari reseptornya di lingkungan asam 

pada endosom awal. setelah beberapa langkah, ldl berakhir 

di endolisosom dan lisosom, di mana ia terdegradasi untuk 

melepaskan kolesterol bebas. Sebaliknya, reseptor ldl dikem- 

balikan ke membran plasma melalui vesikula transpor yang 

keluar dari tubular. wilayah endosom awal, seperti yang di- 

tunjukkan. untuk sederhananya, hanya satu reseptor LDL 

yang ditampilkan memasuki sel dan kembali ke membran 

plasma. apakah ditempati atau tidak, reseptor LDL biasanya 

melakukan satu perjalanan pulang pergi ke dalam sel dan 

kembali ke membran plasma setiap 10 menit, membuat total 

beberapa ratus perjalanan dalam rentang hidup 20 jamnya. 

Vesikel pengangkut daur ulang bertunas dari tubulus panjang 

dan sempit yang memanjang dari endosom awal. Tampaknya 

geometri tubulus ini membantu proses penyortiran: karena 

tubulus memiliki area membran besar yang menutupi volume 

kecil, protein membran diperkaya melebihi protein larut. Vesikel 

transpor mengembalikan reseptor LDL langsung ke membran 

plasma. 
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Reseptor transferin mengikuti jalur daur ulang yang mirip 

dengan reseptor LDL, tetapi tidak seperti reseptor LDL, reseptor 

ini juga mendaur ulang ligannya. Transferin larut rotein yang 

membawa zat besi dalam darah. Reseptor transferin permukaan 

sel mengirimkan transferin dengan besi terikatnya ke endosom 

awal oleh endositik yang dimediasi reseptor. PH rendah pada 

endosom menginduksi transferin untuk melepaskan besi terikat- 

nya, tetapi transferin bebas besi itu sendiri (disebut apotransferrin) 

tetap terikat pada reseptornya. 

Kompleks reseptor-apotransferrin memasuki ekstensi 

tubular dari endosom awal dan dari sana didaur ulang kembali 

ke membran plasma. Ketika apotransferin kembali ke pH netral 

cairan ekstraseluler, apotransferin terlepas dari reseptor dan 

dengan demikian dibebaskan untuk mengambil lebih banyak zat 

besi dan memulai siklus lagi. Dengan demikian, transferin bolak- 

balik antara cairan ekstraseluler dan endosom awal, menghindari 

lisosom dan mengantarkan zat besi ke interior sel, sesuai kebutu- 

han sel untuk tumbuh dan berkembang biak. 

 

Reseptor Pensinyalan Membran Plasma Diatur Oleh Degra- 
dasi Lisosom 

Jalur kedua yang dapat diikuti oleh reseptor endositosis dari 

endosom diambil oleh banyak reseptor pensinyalan, termasuk 

reseptor opioid dan reseptor yang mengikat faktor pertumbuhan 

epidermal (EGF). EGF adalah protein sinyal ekstraseluler kecil yang 

merangsang epidermis dan berbagai sel lain untuk membelah. 

Tidak seperti reseptor LDL, reseptor EGF terakumulasi dalam 

lubang berlapis clathrin hanya setelah mengikat ligannya, dan 

sebagian besar tidak mendaur ulang tetapi terdegradasi dalam 

lisosom, bersama dengan EGF yang tertelan. Oleh karena itu, 

pengikatan EGF pertama-tama mengaktifkan jalur pensinyalan 

intraseluler dan kemudian menyebabkan penurunan konsentrasi 
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reseptor EGF pada permukaan sel, sebuah proses yang disebut 

regulasi turun reseptor, yang mengurangi sensitivitas sel berikut- 

nya ke EGF. 

Regulasi penurunan reseptor sangat diatur. Reseptor yang 

diaktifkan pertama kali dimodifikasi secara kovalen pada permu- 

kaan sitosol dengan protein ubiquitin kecil. Tidak seperti polyu- 

biquitylation, yang menambahkan rantai ubiquitins yang biasanya 

menargetkan protein untuk degradasi di proteasom, penandaan 

ubiquitin untuk menyortir ke dalam jalur endositik tergantung 

clathrin menambahkan hanya satu atau beberapa molekul ubiqui- 

tin tunggal ke protein — Proses yang disebut monoubiquitylation 

atau multiubiquitylation, masing-masing. Protein pengikat Ubiq- 

uitin mengenali ubiquitin yang terpasang dan membantu men- 

garahkan reseptor yang dimodifikasi ke dalam lubang berlapis 

clathrin. 

Setelah pengiriman ke endosom awal, protein pengikat ubiq- 

uitin lain yang merupakan bagian dari kompleks ESCRT (ESCRT 

= Kompleks Sortasi Endosom Diperlukan untuk Transportasi) 

mengenali dan mengurutkan reseptor yang ada di mana-mana ke 

dalam pembuluh darah intralumenal, yang dipertahankan dalam 

endosom akhir yang matang. Dengan cara ini, penambahan daur 

ulang reseptor blok ubiquitin ke membran plasma dan mengarah- 

kan reseptor ke jalur degradasi, seperti yang kita bahas selanjut- 

nya. 

 

Endosom Awal Matang Menjadi Endosom Akhir 

Kompartemen endosom dapat dibuat terlihat di mikroskop 

elektron dengan menambahkan molekul pelacak yang mudah 

dideteksi, seperti enzim peroksidase, ke media ekstraseluler dan 

memungkinkan panjang waktu yang bervariasi bagi sel untuk 

endositosis pelacak. Distribusi molekul setelah pengambilan- 
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nya menunjukkan urutan kejadian. Dalam satu menit atau lebih 

setelah menambahkan pelacak, itu mulai muncul di endosom 

awal, tepat di bawah membran plasma (Gambar 44). Pada 5–15 

menit kemudian, ia telah pindah ke endosom akhir, dekat aparat 

Golgi dan dekat nukleus. 
 

Gambar 44. Nikrograf elektron dari endosom awal. Endosom diberi 

label dengan peroksidase lobak endositosis, penanda enzim 

yang banyak digunakan, terdeteksi dalam hal ini dengan 

produk reaksi padat elektron. menonjol dari ruang vakuola 

sentral dari endosom awal, yang kemudian akan matang un- 

tuk menimbul-kan endosom terlambat. (dari J. Tooze dan M. 

hollinshead, J. Cell Biol. 118: 813–830, 1992.) 

 
Bagaimana awal endosom muncul tidak sepenuhnya jelas, 

tetapi membran dan volumenya terutama berasal dari vesikula 

endositik masuk yang menyatu satu sama lain. Endosom awal 

relatif kecil dan berpatroli pada sitoplasma yang mendasari 

membran plasma dalam gerakan bolak-balik yang tersentak-sen- 

tak di sepanjang mikrotubulus, menangkap vesikel yang masuk. 

Biasanya, endosom awal menerima vesikel yang masuk selama 

sekitar 10 menit, selama waktu tersebut membran dan cairan 
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dengan cepat didaur ulang ke membran plasma. Beberapa kargo 

yang masuk, bagaimanapun, terakumulasi selama masa hidup 

endosom awal, akhirnya dimasukkan ke dalam endosom akhir. 

Endosom awal memiliki domain tubular dan vakuolar (lihat 

Gambar 44). Sebagian besar permukaan membran berada di 

tubulus dan sebagian besar volumenya berada di domain vakuolar. 

Selama pematangan endosom, dua domain memiliki nasib yang 

berbeda: bagian vakuola dari endosom awal dipertahankan 

dan diubah menjadi endosom akhir; bagian tubular menyusut. 

Endosom yang matang, juga disebut badan multivikuler, bermi- 

grasi sepanjang mikrotubulus menuju interior sel, melepaskan 

tubulus membran dan vesikel yang mendaur ulang bahan ke 

membran plasma dan TGN, dan menerima protein lisosom yang 

baru disintesis. Saat mereka terkonsentrasi di daerah perinuklear 

sel, badan multivesikuler bergabung satu sama lain, dan akhirnya 

dengan endolisosom dan lisosom. 

Banyak perubahan terjadi selama proses pematangan. (1) 

Endosom berubah bentuk dan lokasinya, karena domain tubular 

hilang dan domain vakuolar dimodifikasi secara menyeluruh. (2) 

Protein Rab, lipid fosfoinositida, mesin fusi (SNAREs dan tether), 

dan protein motorik mikrotubulus semuanya berpartisipasi dalam 

perubahan molekuler dari permukaan sitosol membran endosom, 

mengubah karakteristik fungsional organel. (3) ATPase tipe-V 

dalam membran endosom memompa H+ dari sitosol ke dalam 

lumen endosom dan mengasamkan organel. Yang terpenting, 

peningkatan keasaman yang menyertai pematangan membuat 

hidrolase lisosom semakin aktif, mempengaruhi banyak interaksi 

reseptor-ligan, dengan demikian mengendalikan bongkar muat 

reseptor. (4) Vesikel intralumenal menyita reseptor pensinyalan 

endositosis di dalam endosom, sehingga menghentikan aktivi- 

tas pensinyalan reseptor. (5) Protein lisosom dikirim dari TGN ke 

endosom yang matang. Sebagian besar peristiwa ini terjadi secara 
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bertahap tetapi akhirnya mengarah pada transformasi lengkap 

endosom menjadi endolisosom awal. 

Selain melakukan kargo yang dipilih untuk degradasi, proses 

pematangan penting untuk pemeliharaan lisosom. Pengiriman 

berkelanjutan komponen lisosom dari TGN ke endosom yang 

matang, memastikan pasokan protein lisosom baru yang stabil. 

Bahan endositosis bercampur dalam endosom awal dengan hi- 

drolase asam yang baru tiba. Meskipun pencernaan ringan dapat 

dimulai di sini, banyak hidrolase disintesis dan dikirim sebagai 

proenzim, yang disebut zymogens, yang mengandung domain 

penghambat ekstra yang menjaga hidrolase tidak aktif sampai 

domain ini dihilangkan secara proteolitik pada tahap selanjutnya 

dari pematangan endosom. Selain itu, pH pada endosom awal 

tidak cukup rendah untuk mengaktifkan hidrolase lisosom secara 

optimal. Dengan cara ini, sel dapat mengambil protein membran 

utuh dari endosom awal dan mendaur ulangnya kembali ke 

membran plasma. 

 

Kompleks Protein ESCRT Memediasi Pembentukan Vesi- 
kula Intralumenal Di Badan Multivesikuler 

Saat endosom matang, bercak membrannya menginvagi- 

nasi ke dalam lumen endosom dan mencubit untuk membentuk 

vesikula intralumenal. Karena penampilan mereka di mikroskop 

elektron, endosom yang matang seperti itu juga disebut benda 

multivesikuler (Gambar 45). 

Badan multivesikular membawa protein membran endosit- 

osis yang akan didegradasi. Sebagai bagian dari proses penyortiran 

protein, reseptor yang ditujukan untuk degradasi, seperti reseptor 

EGF yang ditempati yang dijelaskan sebelumnya, secara selektif 

dipartisi ke dalam membran invaginasi dari badan multivesikuler. 

Dengan cara ini, baik reseptor dan protein pemberi sinyal apapun 
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yang terikat kuat padanya dipisahkan dari sitosol di mana mereka 

dapat melanjutkan pensinyalan. Mereka juga dibuat sepenuhnya 

dapat diakses oleh enzim pencernaan yang pada akhirnya akan 

menurunkannya (Gambar 46). 
 

 
Gambar 45. Mikrograf elektron dari benda multivesikuler. Membran 

internal dalam jumlah besar akan dikirim ke lisosom, untuk 

pencernaan. (atas kebaikan andrew staehelin, dari a. driouich, 

Jauneau dan l.a. staehelin; Fisiol Tanaman. 113: 487–492, 1997. 

dengan izin dari American Society of Plant Biologists.) 

Selain protein membran endositosis, badan multivesikuler 

termasuk kandungan larut dari endosom awal yang ditujukan 

untuk endosom akhir dan pencernaan di lisosom. 

Seperti dibahas sebelumnya, penyortiran ke dalam vesikula 

intralumenal membutuhkan satu atau beberapa tag ubiquitin, 

yang ditambahkan ke domain sitosol protein membran. Tag ini 

awalnya membantu memandu protein ke dalam vesikula berlapis 

clathrin di membran plasma. Setelah dikirim ke membran 

endosom, tanda ubiquitin dikenali lagi, kali ini oleh serangkaian 

protein ESCRT kompleks sitosol, (ESCRT-0, -I, -II, dan -III), yang 
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mengikat secara berurutan dan akhirnya memediasi proses peny- 

ortiran ke dalam vesikula intralumenal. 
 

 
Gambar 46. Endositosis protein sekuestrasi ke dalam vesikula intra- 

lumenal tubuh multivesikuler. Protein membrane ubiqui- 

tylated diurutkan ke dalam domain pada membran endo- 

som, yang menginvaginasi dan mencubit untuk membentuk 

vesikel intralumenal. Penanda ubiquitin dihilangkan dan 

dikembalikan ke sitosol untuk digunakan kembali sebelum 

vesikula intralumenal ditutup. akhirnya, protease dan lipase 

di lisosom mencerna semua membran internal. Proses invagi- 

nasi sangat penting untuk pencernaan lengkap protein mem- 

bran endositosis: karena membran luar tubuh multivesikular 

menjadi kontinu dengan membran lisosom, yang resisten 

terhadap hidrolase lisosom; hidrolase, misalnya, tidak dapat 

mencerna domain sitosol dari protein transmembran endosi- 

tosis, seperti reseptor misalnya yang ditunjukkan di sini, jika 

protein tidak terlokalisasi di vesikula intralumenal. 

Invasi membran ke dalam badan multivesikuler juga bergan- 

tung pada lipid kinase yang memfosforilasi fosfatidylinositol untuk 

menghasilkan PI (3) P, yang berfungsi sebagai tempat berlabuh 

tambahan untuk kompleks ESCRT; kompleks ini membutuhkan 

PI (3) P dan keberadaan membran protein kargo di mana-mana. 
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ESCRT-III membentuk rakitan multimerik besar pada membran 

yang membengkokkan membran (Gambar 47). 
 

 
Gambar 47. Penyortiran protein membran endositosis ke dalam vesi- 

kula intralumenal tubuh multivesikuler. serangkaian peris- 

tiwa pengikatan yang kompleks melewatkan protein kargo 

di mana-mana secara berurutan dari satu kompleks escrT 

(escrT-0) ke yang berikutnya, akhirnya memusatkan mereka 

di area membran yang bertunas ke dalam lumen endosom 

untuk membentuk vesikula intralumenal. escrT-III berkum- 

pul menjadi struktur multimerik ekspansif dan menengahi 

invaginasi. Mekanisme bagaimana molekul kargo digiring 

ke dalam vesikel dan bagaimana vesikel terbentuk tanpa 

menyertakan kompleks escrT sendiri masih belum diketahui. 

Kompleks escrT larut dalam sitosol, direkrut ke membran se- 

cara berurutan sesuai kebutuhan, dan kemudian dilepaskan 

kembali ke dalam sitosol saat vesikel terjepit. 

 
Sel mutan yang dikompromikan dalam fungsi ESCRT me- 

nampilkan cacat sinyal. Dalam sel seperti itu, reseptor yang diak- 

tifkan tidak dapat diatur oleh endositosis dan dikemas ke dalam 

badan multivesikuler. Oleh karena itu, reseptor yang masih aktif 

memediasi pensinyalan yang berkepanjangan, yang dapat me- 

nyebabkan proliferasi sel dan kanker yang tidak terkendali. 

Proses yang membentuk membran sering kali menggunakan 



106 

 

 

 
 

mesin serupa. Karena kesamaan yang kuat dalam urutan protein 

mereka, para peneliti berpikir bahwa kompleks ESCRT secara 

evolusioner terkait dengan komponen yang memediasi defor- 

masi membran sel pada sitokinesis di archaea. Demikian pula, 

mesin ESCRT yang menggerakkan tunas internal dari membran 

endosom untuk membentuk vesikula intralumenal juga digunak- 

an dalam sitokinesis sel hewan dan tunas virus, yang secara topol- 

ogis ekuivalen, karena kedua proses melibatkan tunas menjauh 

dari permukaan sitosol membran (Gambar 48). 
 

Gambar 48. Mekanisme terkonservasi dalam pembentukan tubuh 

multivesikuler dan pertumbuhan virus. Dalam dua proses 

yang ekuivalen secara topologi yang ditunjukkan oleh pa- 

nah, kompleks ESCRT (tidak ditampilkan) membentuk mem- 

bran menjadi tunas yang menonjol menjauh dari sitosol. 

Daur Ulang Endosom Mengatur Komposisi Membran 
Plasma 

Sifat reseptor endositosis — dan setiap ligan yang tersisa 

terikat padanya — bervariasi sesuai dengan jenis reseptor spesifik. 

Seperti yang telah kita diskusikan, kebanyakan reseptor didaur 
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ulang dan dikembalikan ke domain membran plasma yang sama 

dari mana mereka berasal; beberapa melanjutkan ke domain 

membran plasma yang berbeda, dengan demikian memediasi 

transcytosis; dan beberapa berkembang menjadi lisosom, di 

mana mereka terdegradasi. 

Reseptor pada permukaan sel epitel terpolarisasi dapat men- 

transfer makromolekul tertentu dari satu ruang ekstraseluler ke 

ruang lain melalui transcytosis. Bayi yang baru lahir, misalnya, 

memperoleh antibodi dari ASI (yang membantu melindunginya 

dari infeksi) dengan mengangkutnya melintasi epitel ususnya. 

Lumen usus bersifat asam, dan, pada pH rendah ini, antibodi 

dalam susu mengikat reseptor spesifik pada permukaan apikal 

(absorptif) sel epitel usus. Kompleks reseptor-antibodi diinternal- 

isasi melalui lubang berlapis clathrin dan vesikel dan dikirim ke 

endosom awal. Kompleks tetap utuh dan diambil dalam vesikula 

transpor yang bertunas dari endosom awal dan kemudian 

menyatu dengan domain basolateral membran plasma. Pada 

paparan pH netral dari cairan ekstraseluler yang membasahi per- 

mukaan basolateral sel, antibodi terlepas dari reseptornya dan 

akhirnya memasuki aliran darah bayi. 

Jalur transcytotic dari endosom awal kembali ke membran 

plasma tidak langsung. Reseptor pertama berpindah dari 

endosom awal ke endosom daur ulang. Variasi jalur yang diikuti 

oleh reseptor yang berbeda dari endosom awal menunjukkan 

bahwa, selain lokasi pengikatan untuk ligannya dan lokasi pengi- 

katan untuk lubang berlapis, banyak reseptor juga memiliki sinyal 

pengurutan yang memandu mereka ke jalur transportasi yang 

sesuai (Gambar 49). 

Sel dapat mengatur pelepasan protein membran dari 

endosom daur ulang, sehingga mengatur fluks protein melalui 

jalur transcytotic sesuai kebutuhan. Regulasi ini, yang mekanis- 
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menya tidak pasti, memungkinkan daur ulang endosom me- 

mainkan peran penting dalam menyesuaikan konsentrasi protein 

membran plasma tertentu. 

Gambar 49. Kemungkinan nasib protein reseptor transmembran 

yang telah diendositosis. Tiga jalur dari kompartemen en- 

dosom awal dalam sel epitel ditampilkan. reseptor yang di- 

ambil dikembalikan (1) ke domain membran plasma yang 

sama dari mana mereka datang (daur ulang) atau (2) melalui 

endosom daur ulang ke domain berbeda dari membran 

plasma (transcytosis). (3) reseptor yang tidak diambil secara 

spesifik dari endosom awal atau daur ulang mengikuti jalur 

dari kompartemen endosom ke lisosom, di mana mereka ter- 

degradasi (degradasi). Jika ligan yang diendositosis dengan 
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reseptornya tetap terikat pada reseptor di lingkungan asam 

endosom, ia memiliki nasib yang sama dengan reseptor; jika 

tidak, itu dikirim ke lisosom. daur ulang endosom adalah sta- 

siun jalan di jalur transcytotic. Pada contoh transcytosis yang 

ditunjukkan di sini, reseptor fc antibodi pada sel epitel usus 

mengikat antibodi dan endositosis, yang akhirnya membawa 

antibodi ke membran plasma basolateral. Reseptor ini dise- 

but reseptor fc karena ia mengikat bagian fc dari antibodi. 

 

Sel lemak dan sel otot, misalnya, mengandung sejumlah 

besar transporter intraseluler glukosa yang bertanggung jawab 

atas pengambilan glukosa melalui membran plasma. Protein 

transpor membran ini disimpan dalam endosom daur ulang 

khusus sampai hormon insulin menstimulasi sel untuk meningkat- 

kan laju pengambilan glukosa. Menanggapi sinyal insulin, vesikel 

transportasi dengan cepat keluar dari endosom daur ulang dan 

mengirimkan sejumlah besar transporter glukosa ke membran 

plasma, sehingga sangat meningkatkan laju pengambilan glukosa 

ke dalam sel (Gambar 50). 

 

Gambar 50. Penyimpanan protein membran plasma dalam daur 

ulang endosom. daur ulang endosom dapat berfungsi se- 

bagai tempat penyimpanan intraseluler untuk protein mem- 

bran plasma khusus yang dapat dimobilisasi bila diperlukan. 

Dalam contoh yang ditunjukkan, pengikatan insulin ke rese- 
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ptor insulin memicu jalur pensinyalan intraseluler yang me- 

nyebabkan penyisipan cepat pengangkut glukosa ke dalam 

membran plasma sel lemak atau otot, sehingga sangat me- 

ningkatkan asupan glukosanya. 

Demikian pula, sel ginjal mengatur masuknya aquaporin 

dan V-ATPase ke dalam membran plasma untuk meningkat- 

kan ekskresi air dan asam, keduanya sebagai respons terhadap 

hormon. 

 

Sel Fagositik Khusus Dapat Menelan Partikel Besar 

Fagositosis adalah bentuk khusus dari endositosis di mana 

sel menggunakan vesikula endositik besar yang disebut fagosom 

untuk menelan partikel besar seperti mikroorganisme dan sel 

mati. Fagositosis berbeda, baik dalam tujuan dan mekanismenya, 

dari makropinositosis, yang telah kita bahas sebelumnya. 

Dalam protozoa, fagositosis adalah suatu bentuk makan: 

partikel besar yang diambil menjadi fagosom berakhir di lisosom, 

dan produk dari proses pencernaan selanjutnya masuk ke dalam 

sitosol untuk digunakan sebagai makanan. Namun, hanya sedikit 

sel dalam organisme multiseluler yang mampu mencerna partikel 

sebesar itu secara efisien. Dalam usus hewan, misalnya, proses 

ekstraseluler memecah partikel makanan, dan sel mengimpor 

produk kecil hidrolisis. 

Fagositosis penting pada kebanyakan hewan untuk tujuan 

selain nutrisi, dan itu dilakukan terutama oleh sel-sel khusus — 

yang disebut fagosit profesional. 

Pada mamalia, dua golongan penting sel darah putih itu ber- 

tindak sebagai professional fagosit adalah makrofag dan neutrofil. 

Sel-sel ini berkembang dari sel induk hemopoietik, dan mereka 

menelan menggunakan mikroorganisme untuk melindungi kita 
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dari infeksi. Makrofag juga memiliki peran penting dalam mem- 

bersihkan sel-sel tua dan sel-sel yang mati karena apoptosis. 

Dalam istilah kuantitatif, pembersihan sel-sel tua dan sel-sel mati 

adalah yang paling penting: makrofag kita, misalnya, phagocy- 

tose lebih dari 1011 sel darah merah tua dalam diri kita setiap hari. 

Diameter fagosom ditentukan oleh ukuran partikel yang 

tertelan, dan partikel tersebut bisa hampir sebesar sel fagositik 

itu sendiri (Gambar 51). Fagosom bergabung dengan lisosom, dan 

bahan yang tertelan kemudian terdegradasi. 
 

Gambar 51. Fagositosis oleh makrofag. Pemindaian mikrograf elektron 

dari makrofag tikus yang memfagositkan dua sel darah merah 

yang diubah secara kimiawi. Panah merah menunjuk ke tepi 

proses tipis (pseudopoda) dari makrofag yang memanjang 

sebagai kerah untuk menelan sel darah merah. (milik Jean 

paul revel.) dari fagosom dan juga dapat berkontribusi untuk 

membentuk kembali jaringan aktin untuk membantu men- 

dorong invaginasi fagosom pembentuk (Gambar 52.B). Den- 

gan cara ini, pembuatan dan konsumsi fosfinositida tertentu 

yang teratur memandu langkah-langkah berurutan dalam 

pembentukan fagosom. 
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Zat yang tidak dapat dicerna tetap berada di lisosom, mem- 

bentuk sisa tubuh yang dapat dikeluarkan dari sel melalui eksosi- 

tosis, seperti yang disebutkan sebelumnya. Beberapa komponen 

membran plasma yang diinternalisasi tidak pernah mencapai 

lisosom, karena mereka diambil dari fagosom dalam vesikel 

transpor dan kembali ke membran plasma. 

Beberapa bakteri patogen telah mengembangkan mekanisme 

yang rumit untuk mencegah fusi fagosom-lisosom. Bakteri Legio- 

nella pneumophila, misalnya, yang menyebabkan penyakit Le- 

gionnaires, menyuntikkan enzim pemodifikasi Rab ke inangnya 

yang malang yang menyebabkan protein Rab tertentu salah 

mengarahkan lalu lintas membran, sehingga mencegah fusi fago- 

som-lisosom. Bakteri, dengan demikian terhindar dari degradasi 

lisosom, tetap dalam fagosom yang dimodifikasi, tumbuh dan 

membelah sebagai patogen intraseluler, dilindungi dari sistem 

kekebalan adaptif inang. 

Fagositosis adalah proses yang dipicu oleh kargo. Artinya, di- 

perlukan aktivasi reseptor permukaan sel yang mengirimkan sinyal 

ke interior sel. Jadi, untuk difagosit, pertama-tama partikel harus 

terikat ke permukaan fagosit (meskipun tidak semua partikel yang 

mengikat tertelan). Fagosit memiliki berbagai reseptor permu- 

kaan sel yang secara fungsional terkait dengan mesin fagositik sel. 

Pemicu fagositosis dengan karakteristik terbaik adalah antibodi, 

yang melindungi kita dengan mengikat permukaan mikroorgan- 

isme infeksius (patogen) dan memulai serangkaian peristiwa yang 

berpuncak pada penyerang yang difagositosis. 

Ketika antibodi awalnya menyerang patogen, mereka 

melapisinya dengan molekul antibodi yang mengikat reseptor Fc 

pada permukaan makrofag dan neutrofil, mengaktifkan reseptor 

untuk menginduksi sel fagositik untuk memperpanjang pseudop- 

oda, yang menelan partikel dan berfusi di ujungnya untuk mem- 
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bentuk a fagosom (Gambar 52.A). Polimerisasi aktin terlokalisasi, 

yang diprakarsai oleh keluarga Rho GTPases dan Rho-GEFs pen- 

gaktifannya, membentuk pseudopoda. Rho GTPases mengak- 

tifkan aktivitas kinase dari PI lokal kinase untuk menghasilkan PI 

(4,5) P2 dalam membran (lihat Gambar 11), yang merangsang po- 

limerisasi aktin. Untuk menutup fagosom dan menyelesaikan en- 

gulfment, aktin didepolimerisasi oleh PI 3-kinase yang mengubah 

PI (4,5) P2 menjadi PI (3,4,5) P3, yang diperlukan untuk penutu- 

pan. 
 

Gambar 52. Pembentukan kembali neutrophil membran plasma se- 

lama fagositosis. (A) mikrograf elektron dari neutrofil yang 

melakukan fagositosis bakteri, yang sedang dalam proses 

membelah. B pI (3,4,5) p3 mendepolimerisasi filamen aktin di 

dasar. (a, atas kebaikan dorothy F. bainton, Mekanisme fagosi- 

tik dalam kesehatan dan penyakit. new york: Intercontinental 

Medical book corporation, 1971.) 
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Beberapa kelas reseptor lain yang mempromosikan fagosit- 

osis telah dicirikan. Beberapa mengenali komponen komplemen, 

yang bekerja sama dengan antibodi dalam menargetkan mikroba 

untuk dimusnahkan. Yang lain secara langsung mengenali oligo- 

sakarida pada permukaan patogen tertentu. Yang lain masih men- 

genali sel-sel yang mati karena apoptosis. Sel apoptosis kehilan- 

gan distribusi fosfolipid yang asimetris dalam membran plasma 

mereka. 

Akibatnya, fosfatidilserin bermuatan negatif, yang biasanya 

terbatas pada selebaran sitolik dari lapisan ganda lipid, sekarang 

terpapar di luar sel, di mana zat ini membantu memicu fagositosis 

sel mati. 

Hebatnya, makrofag juga akan memfagositosis berbagai 

partikel mati — seperti manik-manik kaca atau lateks dan serat 

asbes — namun mereka tidak melakukan fagositosis sel hidup di 

dalam tubuhnya sendiri. Sel-sel hidup menampilkan sinyal “jangan 

makan-aku” dalam bentuk protein permukaan sel yang mengikat 

reseptor penghambat di permukaan makrofag. Reseptor peng- 

hambat merekrut tirosin fosfatase yang mengantisipasi kejadian 

pensinyalan intraseluler yang diperlukan untuk memulai fagosit- 

osis, dengan demikian menghambat proses fagositik secara lokal. 

Jadi fagositosis, seperti banyak proses sel lainnya, bergan- 

tung pada keseimbangan antara sinyal positif yang mengaktifkan 

proses dan sinyal negatif yang menghambatnya. Sel apoptosis 

dianggap mendapatkan sinyal “makan-aku” (seperti fosfatidil- 

serin yang terpapar secara ekstraseluler) dan kehilangan sinyal 

“jangan makan-aku”, yang menyebabkan mereka difagositosis 

dengan sangat cepat oleh makrofag. 
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Ringkasan 

Sel interval cairan, molekul, dan partikel melalui endositosis, 

di mana daerah terlokalisasi dari membran plasma berinvaginasi 

dan mencubit untuk membentuk vesikula endositik. Pada keban- 

yakan sel, endositosis menginternalisasi sebagian besar membran 

plasma setiap jam. Ukuran sel tetap sama karena sebagian besar 

komponen membran plasma (protein dan lipid) yang diendosit- 

osis terus menerus dikembalikan ke permukaan sel melalui eksosi- 

tosis. Siklus endositik-eksositik skala besar ini sebagian besar di- 

mediasi oleh lubang dan vesikel yang berlapis clathrin tetapi jalur 

endositik yang tidak tergantung clathrin juga berkontribusi. 

Sementara banyak molekul endositosis dengan cepat didaur 

ulang ke membran plasma, yang lain akhirnya berakhir di lisosom, 

di mana mereka terdegradasi. Sebagian besar ligan yang dien- 

dositosis dengan reseptornya terlepas dari reseptornya di lingkun- 

gan asam endosom dan akhirnya berakhir di lisosom, sementara 

sebagian besar reseptor didaur ulang melalui vesikel transporta- 

si kembali ke permukaan sel untuk digunakan kembali. Banyak 

reseptor pensinyalan permukaan sel menjadi ditandai dengan 

ubiquitin ketika diaktifkan dengan mengikat ligan ekstraseluler 

mereka. Panduan Ubiquitylation mengaktifkan reseptor ke dalam 

lubang berlapis clathrin, mereka dan ligannya secara efisien diin- 

ternalisasi dan dikirim ke endosom awal. 

Endosom awal, cepat matang menjadi endosom akhir. Selama 

pematangan, bercak membran endosom yang mengandung 

reseptor di mana-mana menginvasi dan mencubit untuk mem- 

bentuk vesikula intralumenal. Proses ini dimediasi oleh kompleks 

ESCRT dan memisahkan reseptor dari sitosol, yang menghenti- 

kan aktivitas pensinyalannya. Endosom akhir bermigrasi sepan- 

jang mikrotubulus menuju bagian dalam sel di mana mereka ber- 

gabung satu sama lain dan dengan lisosom untuk membentuk 
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endolisosom, di mana terjadi degradasi. 

Dalam beberapa kasus, baik reseptor dan ligan ditransfer 

ke domain membran plasma yang berbeda, menyebabkan ligan 

dilepaskan pada permukaan yang berbeda dari tempat asalnya, 

suatu proses yang disebut transcytosis. Dalam beberapa sel, 

protein membran plasma endositosis dan lipid dapat disimpan 

dalam endosom daur ulang, selama diperlukan sampai dibutuh- 

kan. 

 

F. PENGANGKUTAN DARI SASARAN TRANS YANG BER- 
HUBUNGAN DENGAN SEL EXTERIOR: EXOCYTOSIS 

Setelah mempertimbangkan sistem pencernaan internal dan 

endositik sel serta berbagai jenis lalu lintas membran masuk yang 

berkumpul di lisosom, sekarang kita kembali ke badan Golgi dan 

memeriksa jalur sekretori yang mengarah ke luar sel. Vesikel pen- 

gangkut yang ditujukan untuk membran plasma biasanya menin- 

ggalkan TGN dalam aliran yang stabil sebagai tubulus yang ber- 

bentuk tidak beraturan. 

Protein membran dan lipid dalam vesikel ini menyediakan 

komponen baru untuk membran plasma sel, sedangkan protein 

terlarut di dalam vesikel disekresikan ke ruang ekstraseluler. Fusi 

vesikel dengan membran plasma disebut eksositosis. Ini adalah 

rute, misalnya, di mana sel-sel mengeluarkan sebagian besar pro- 

teoglikan dan glikoprotein dari matriks ekstraseluler. 

Semua sel membutuhkan jalur sekretori konstitutif ini, yang 

beroperasi terus menerus. Sel sekretori khusus, bagaimanapun, 

memiliki jalur sekretori kedua di mana protein terlarut dan zat 

lain awalnya disimpan dalam vesikel sekretorik untuk kemudian 

dilepaskan oleh eksositosis. Ini adalah jalur sekretori yang diatur, 

ditemukan terutama dalam sel-sel yang dikhususkan untuk 
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mensekresi produk dengan cepat sesuai permintaan — seperti 

hormon, neurotransmiter, atau enzim pencernaan. Pada bagian 

ini, kami mempertimbangkan peran aparatus Golgi di kedua jalur 

ini dan membandingkan dua mekanisme sekresi. 

 

Banyak protein dan lipid dibawa secara otomatis dari ja- 
ringan Trans golgi (Tgn) ke permukaan sel. 

Sel yang mampu mengatur sekresi harus memisahkan seti- 

daknya tiga kelas protein sebelum meninggalkan TGN — protein 

yang ditujukan untuk lisosom (melalui endosom), yang ditakdir- 

kan untuk vesikel sekretorik, dan yang ditujukan untuk pengiri- 

man segera ke permukaan sel. Kita telah membahas bagaimana 

protein yang diperuntukkan bagi lisosom diberi label dengan 

M6P untuk dikemas ke dalam vesikel yang berangkat tertentu, 

dan sinyal analog diperkirakan mengarahkan protein sekretori ke 

dalam vesikel sekretori. 

Jalur sekretori konstitutif nonselektif mengangkut sebagian 

besar protein lain langsung ke permukaan sel. Karena masuk ke 

jalur ini tidak memerlukan sinyal tertentu, ini juga disebut jalur 

default. Jadi, dalam sel yang tidak terpolarisasi seperti sel darah 

putih atau fibroblast, tampaknya setiap protein dalam lumen 

aparatus Golgi secara otomatis dibawa oleh jalur konstitutif ke 

permukaan sel kecuali secara khusus dikembalikan ke RE, diper- 

tahankan sebagai protein residen di badan Golgi itu sendiri, atau 

dipilih untuk jalur yang mengarah ke sekresi yang diatur atau ke 

lisosom. 

Dalam sel terpolarisasi, di mana produk yang berbeda harus 

ditempatkan dikirim ke domain yang berbeda dari permukaan sel, 

kita akan melihat bahwa pilihannya lebih kompleks. 
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Vesikula Sekretori Bertunas dari Jaringan Trans Golgi 

Sel yang mengkhususkan diri untuk mensekresi beberapa 

produk mereka dengan cepat pada konsentrat permintaan dan 

menyimpan produk ini dalam vesikula sekretori (sering disebut 

butiran sekretori densecore karena memiliki inti padat bila dilihat 

dengan mikroskop elektron). Vesikel sekretori terbentuk dari 

TGN, dan mereka melepaskan isinya ke luar sel melalui eksosi- 

tosis sebagai respons terhadap sinyal tertentu. Produk yang dis- 

ekresikan dapat berupa molekul kecil (seperti histamin atau neu- 

ropeptida) atau protein (seperti hormon atau enzim pencernaan). 

Protein yang ditujukan untuk vesikel sekretori (disebut protein 

sekretori) dikemas menjadi vesikel yang sesuai di TGN dengan 

mekanisme yang melibatkan agregasi selektif dari protein sekre- 

tori. Gumpalan agregat, material padat elektron dapat dideteksi 

dengan mikroskop elektron dalam lumen TGN. Sinyal yang men- 

garahkan protein sekretori ke dalam agregat semacam itu tidak 

didefinisikan dengan baik dan mungkin cukup beragam. Ketika 

sebuah gen yang mengkode protein sekretori diekspresikan secara 

artifisial dalam sel sekretori yang biasanya tidak membuat protein, 

protein luar negeri dikemas dengan tepat ke dalam vesikel sekre- 

tori. Pengamatan ini menunjukkan bahwa, meskipun protein yang 

diekspresikan dan dikemas oleh setiap sel dalam vesikula sekre- 

tori berbeda, protein tersebut mengandung sinyal penyortiran 

yang umum, yang berfungsi dengan baik bahkan ketika protein 

diekspresikan dalam sel yang biasanya tidak membuatnya. 

Tidak jelas bagaimana agregat protein sekretori dipisahkan 

menjadi vesikula sekretori. Vesikel sekretori memiliki protein unik 

di dalam membrannya, beberapa di antaranya dapat berfungsi 

sebagai reseptor untuk agregatpMrBooteCi6nimn1t3h.e6T5G / 

N13..Th65eagregat terlalu besar, namun, untuk setiap molekul 

protein yang disekresikan untuk diikat oleh reseptor muatannya 
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sendiri, seperti yang terjadi untuk pengangkutan enzim lisosom 

. Penyerapan agregat ke dalam vesikula sekretori oleh karena itu 

mungkin lebih dekat dengan penyerapan partikel oleh fagositosis 

pada permukaan sel, di mana membran plasma mengitari struktur 

besar. 

Awalnya, sebagian besar membran vesikula sekretorik yang 

meninggalkan TGN hanya terbungkus secara longgar di sekitar 

kumpulan protein sekretori teragregasi. Secara morfologis, 

vesikula sekretorik yang belum matang ini menyerupai kista golgi 

trans melebar yang telah terjepit dari tumpukan Golgi. Saat vesikel 

matang, mereka menyatu satu sama lain dan isinya menjadi ter- 

konsentrasi (Gambar 53.A), mungkin sebagai hasil dari pengam- 

bilan terus menerus dari membran yang didaur ulang ke TGN, 

dan pengasaman progresif lumen vesikel yang dihasilkan dari 

peningkatan konsentrasi ATPase tipe-V dalam membran vesikel 

yang mengasamkan semua organel endositik dan eksositik (lihat 

Gambar 37). 

 
Gambar 53. Pembentukan vesikula sekretorik. (A) protein sekre- 

tori menjadi terpisah dan sangat terkonsentrasi di vesikula 

sekretori oleh dua mekanisme. pertama, mereka berkumpul 

di lingkungan ionik Tgn; seringkali agregat menjadi lebih 

terkondensasi saat vesikula sekretori matang dan lumen- 

nya menjadi lebih asam. kedua, vesikel berlapis clathrin 
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mengambil kelebihan membran dan kandungan lumenal 

yang ada di vesikula sekretorik imatur saat vesikula sekre- 

tori matang. (b) Mikrograf elektron ini menunjukkan vesikula 

sekretori yang terbentuk dari Tgn dalam sel β pankreas yang 

mensekresi insulin. antibodi anti-klathrin yang dikonjugasi- 

kan ke bola emas (titik-titik hitam) telah digunakan untuk 

menentukan lokasi molekul clathrin. Vesikel sekretorik yang 

belum matang, yang mengandung protein prekursor insulin 

(proinsulin), mengandung tambalan clathrin, yang tidak lagi 

terlihat pada vesikula sekretori yang matang. (b, atas kebai- 

kan lelio orci.) 

 

Tingkat konsentrasi protein selama pembentukan dan pema- 

tangan vesikel sekretorik hanya sebagian kecil dari total 200-400 

kali lipat konsentrasi protein ini yang terjadi setelah mereka me- 

ninggalkan RE. Protein sekretori dan membran menjadi terkon- 

sentrasi saat mereka bergerak dari RE melalui aparatus Golgi 

karena proses pengambilan retrograde ekstensif yang dimedi- 

asi oleh vesikel transpor berlapis COPI yang membawa protein 

residen RE terlarut kembali ke RE, sementara tidak termasuk 

protein sekretori dan membran (lihat Gambar 25). 

Daur ulang membran penting untuk mengembalikan 

komponen Golgi ke badan Golgi, serta untuk memusatkan isi 

vesikel sekretori. Vesikel yang memediasi pengambilan ini berasal 

sebagai tunas berlapis clathrin pada permukaan vesikel sekretori 

yang belum matang, sering terlihat bahkan pada vesikula sekre- 

tori tunas yang belum terjepit dari tumpukan Golgi (Gambar 53.B). 

Karena vesikula sekretori matang akhir sangat padat dengan 

isinya, sel sekretori dapat mengeluarkan sejumlah besar material 

dengan segera oleh eksositosis ketika dipicu untuk melakukannya 

(Gambar 54). 
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Gambar 54 Eksositosis vesikula sekretorik. Prosesnya diilustrasikan 

secara skematis (atas) dan dalam mikrograf elektron yang 

menunjukkan pelepasan insulin dari vesikel sekretori sel β 

pankreas. (atas kebaikan lelio orci, dari l. orci, J.-d. vassalli dan 

Sebuah. perrelet, sci. saya. 259: 85–94, 1988.) 

 
Prekursor Protein Sekretori Diproses Secara Proteolitik Se- 
lama Pembentukan Vesikula Sekretorik 

Konsentrasi bukanlah satu-satunya proses yang menjadi 

sasaran protein sekretorik saat vesikula sekretorik matang. 

Banyak hormon protein dan neuropeptida kecil, serta banyak 

enzim hidrolitik yang disekresikan, disintesis sebagai precursors. 

Proteolisis diperlukan untuk membebaskan molekul aktif dari 

protein prekursor ini. Pembelahan terjadi di vesikula sekretorik 

dan kadang-kadang di cairan ekstra seluler setelah sekresi. 



122 

 

 

 
 

Selain itu, banyak protein prekursor memiliki pro-peptida 

terminal-N yang dibelah untuk menghasilkan protein matang. 

Protein ini disintesis sebagai pra-pro-protein, pra-peptida yang 

terdiri dari peptida sinyal RE yang dibelah sebelumnya di RE kasar. 

Dalam kasus lain, molekul pensinyalan peptida dibuat sebagai 

poliprotein yang mengandung banyak salinan dari urutan asam 

amino yang sama. 

Dalam kasus yang lebih kompleks lagi, berbagai molekul pen- 

sinyalan peptida disintesis sebagai bagian dari poliprotein tunggal 

yang bertindak sebagai prekursor untuk beberapa produk akhir, 

yang dipisahkan secara individual dari rantai polipeptida awal. 

Poliprotein yang sama dapat diproses dengan berbagai cara untuk 

menghasilkan peptida yang berbeda dalam jenis sel yang berbeda. 

Mengapa pemrosesan proteolitik begitu umum di jalur sekre- 

tori? Beberapa peptida yang diproduksi dengan cara ini, seperti 

enkefalin (neuropeptida asam amino lima dengan aktivitas mirip 

morfin), tidak diragukan lagi terlalu pendek dalam bentuknya 

yang matang untuk diangkut bersama ke dalam lumen RE atau 

untuk memasukkan yang diperlukan. 

Sinyal untuk pengemasan ke dalam vesikula sekretori. Selain 

itu, untuk enzim hidrolitik yang disekresikan — atau protein lain 

yang aktivitasnya dapat berbahaya di dalam sel yang membuat- 

nya — menunda aktivasi protein hingga mencapai vesikel sekre- 

tori, atau sampai setelah disekresikan, memiliki keuntungan 

yang jelas. : penundaan mencegah protein untuk bekerja secara 

prematur di dalam sel tempat ia disintesis. 
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Gambar 55. Eksositosis vesikula sinaptik. untuk orientasi pada sinaps, 

lihat gambar 11–36. (A) Kompleks trans-snare yang bertang- 

gung jawab untuk memasang vesikel sinaptik pada membran 

plasma terminal saraf terdiri dari tiga protein. Synaptobrevin 

v-snare dan protein sintaksis t-snare, dan masing-masing me- 

nyumbang satu heliks α ke kompleks. berbeda dengan jerat 

lain yang telah dibahas sebelumnya, t-snare snaP25 adalah 

protein membran perifer yang menyumbang dua heliks α ke 

bundel empat heliks; dua heliks dihubungkan oleh sebuah 

lingkaran (garis putus-putus) yang terletak sejajar dengan 

membran dan memiliki rantai asil lemak (tidak ditampilkan) 

yang terpasang untuk menjangkarkannya di sana. Empat he- 

liks α ditampilkan sebagai batang untuk kesederhanaan. 

(B) di sinaps, mesin snare dasar dimodulasi oleh sinap- 

totagmin sensor ca2 + dan protein tambahan yang disebut 

kompleksin. vesikel sinaptik pertama merapat di membran 

(langkah 1), dan bundel jerat sebagian berkumpul (langkah 

2), menghasilkan “vesikel prima” yang sudah ditarik dekat 

ke membran. Bundel snare berkumpul lebih lanjut tetapi 

pengikatan tambahan kompleksin mencegah fusi (langkah 

3). setelah datangnya potensial aksi, ca2 + memasuki sel 

dan mengikat ke synaptotagmin, yang melepaskan blok dan 

membuka pori fusi (langkah 4). penataan ulang selanjutnya 
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menyelesaikan reaksi fusi (langkah 5) dan melepaskan mesin 

fusi, yang sekarang dapat digunakan kembali. Pengaturan 

yang rumit ini memungkinkan mesin fusi merespons pada 

skala waktu milidetik yang penting untuk pensinyalan sinap- 

tik yang cepat dan berulang. (a, diadaptasi dari rb sutton et 

al., nature 395: 347–353, 1998. dengan izin dari Macmillan pub- 

lisher ltd .; b, diadaptasi dari Zp pang dan Tc südhof, Curr. Opin. 

Cell Biol. 22: 496–505 , 2010. dengan izin dari elsevier.) 

 

Vesikel Sekretorik Menunggu di Dekat Membran Plasma 
Sampai Memberi Isyarat Untuk Melepaskan Isinya 

Setelah dimuat, vesikel sekretori harus mencapai tempat 

sekresi, yang pada beberapa sel berada jauh dari TGN. Sel saraf 

adalah contoh yang paling ekstrim. Protein sekretori, seperti neu- 

rotransmiter peptida (neuropeptida), yang akan dilepaskan dari 

terminal saraf di ujung akson, dibuat dan dikemas menjadi vesikel 

sekretorik di dalam tubuh sel. Mereka kemudian melakukan per- 

jalanan di sepanjang akson ke terminal saraf, yang bisa berjarak 

satu meter atau lebih. Protein motorik mendorong vesikel di sepan- 

jang mikrotubulus aksonal, yang orientasi seragamnya memandu 

vesikel ke arah yang benar. Mikrotubulus juga memandu vesikel 

transportasi ke permukaan sel untuk eksositosis konstitutif. 

Sedangkan vesikula transpor yang mengandung bahan 

untuk pelepasan konstitutif bergabung dengan membran plasma 

begitu mereka tiba di sana, vesikula sekretorik di jalur yang diatur 

menunggu di membran sampai sel menerima sinyal untuk disekre- 

sikan, dan mereka kemudian berfusi. Sinyal tersebut dapat berupa 

implus saraf listrik (potensial aksi) atau molekul sinyal ekstra- 

seluler, seperti hormon: dalam kedua kasus, ini mengarah pada 

peningkatan sementara konsentrasi Ca2+ bebas dalam sitosol. 
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Untuk Eksositosis Cepat, Vesikula Sinaptik Ditempatkan 
pada Membran Plasma Presinaptik 

Sel saraf (dan beberapa sel endokrin) mengandung dua jenis 

vesikula sekretorik. Sedangkan untuk semua sel sekretori, sel-sel 

ini mengemas protein dan neuropeptida dalam vesikula sekretorik 

padat dengan cara standar untuk dilepaskan melalui jalur sekre- 

tori yang diatur. Selain itu, bagaimanapun, mereka menggunakan 

kelas khusus lain dari tiny (≈50 nm diameter) vesikel sekretorik 

disebut vesikula sinaptik. 

Vesikel ini menyimpan molekul neurotransmitter kecil, seperti 

asetilkolin, glutamat, glisin, dan asam γ-ami-nobutyric (GABA), 

yang memediasi pensinyalan cepat dari sel saraf ke sel targetnya 

pada sinapsis kimiawi. Ketika potensial aksi tiba di terminal saraf, 

hal itu menyebabkan masuknya Ca2+ melalui saluran Ca2+ dengan 

gerbang tegangan, yang memicu vesikel sinaptik untuk menyatu 

dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke ruang ekstra- 

seluler (lihat Gambar 11-36). Beberapa neuron menembak lebih 

dari 1000 kali per detik, melepaskan neurotransmiter setiap kali. 

Kecepatan pelepasan transmitter (hanya dalam milidetik) 

menunjukkan bahwa protein yang memediasi reaksi fusi tidak 

mengalami pembatas multistep yang kompleks. Sebaliknya, 

setelah vesikel telah berlabuh di membran plasma presinaptik, 

mereka menjalani langkah priming, yang mempersiapkan mereka 

untuk fusi cepat. 

Dalam keadaan prima, SNARE sebagian dipasangkan, heliks 

mereka tidak sepenuhnya digulung ke dalam bundel empat 

heliks terakhir yang diperlukan untuk fusi (Gambar 55). Protein 

yang disebut kompleksin membekukan kompleks SNARE dalam 

keadaan metastabil ini. Rem yang dipaksakan oleh komplek- 

sin dilepaskan oleh protein vesikel sinaptik lain, sinaptotagmin, 
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yang mengandung domain pengikat Ca2+. Peningkatan Ca2+ sitosol 

memicu pengikatan sinaptotagmin ke fosfolipid dan SNARE, 

menggusur kompleksin. Saat bundel SNARE di ritsleting sepenuh- 

nya, pori fusi terbuka dan neurotransmiter dilepaskan. Pada sinaps 

yang khas, hanya sejumlah kecil vesikula yang berlabuh yang 

prima dan siap untuk eksositosis. Penggunaan hanya sejumlah 

kecil vesikel pada suatu waktu memungkinkan setiap sinaps untuk 

menyala berulang kali secara berurutan. Dengan setiap penem- 

bakan, vesikel sinaptik baru berlabuh dan menjadi prima untuk 

menggantikan yang telah menyatu dan melepaskan isinya. 

 

Vesikula Sinaptik Dapat Terbentuk Langsung Dari Vesikula 
Endositik 

Agar terminal saraf merespons dengan cepat dan berulang 

kali, vesikula sinaptik perlu diisi ulang dengan sangat cepat 

setelah dikeluarkan. Dengan demikian, sebagian besar vesikel 

sinaptik dihasilkan bukan dari membran Golgi di badan sel saraf 

tetapi dengan daur ulang lokal dari membran plasma presinap- 

tik di terminal saraf (Gambar 13-68). Demikian pula, komponen 

membran vesikula sinaptik yang baru dibuat pada awalnya 

dikirim ke membran plasma melalui jalur sekretori konstitutif dan 

kemudian diambil dengan endositosis. Tetapi alih-alih menyatu 

dengan endosom, sebagian besar vesikula endositik segera terisi 

dengan neurotransmitter menjadi vesikula sinaptik. 

Komponen membran dari vesikel sinaptik termasuk trans- 

porter yang dikhususkan untuk pengambilan neurotransmitter 

dari sitosol, di mana neurotransmitter molekul kecil yang meme- 

diasi pensinyalan sinaptik cepat disintesis. Setelah diisi dengan 

neurotransmitter, vesikel sinaptik dapat digunakan kembali. 

Karena vesikel sinaptik melimpah dan ukurannya relatif seragam, 

vesikel tersebut dapat dimurnikan dalam jumlah besar dan, aki- 

batnya, merupakan organel sel dengan karakteristik terbaik, di 
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mana semua komponen membrannya telah diidentifikasi dengan 

analisis proteomik kuantitatif. Memperluas analisis ini ke terminal 

presinaptik lengkap, memungkinkan kita untuk memodelkan 

lingkungan yang ramai di mana reaksi ini terjadi. 

 
Sekretorik Vesikel Komponen Membran dengan Cepat 
Dikeluarkan dari Membran Plasma 

Ketika vesikel sekretori menyatu dengan membran plasma, 

isinya dikeluarkan dari sel melalui eksositosis, dan membrannya 

menjadi bagian dari membran plasma. Meskipun hal ini seha- 

rusnya sangat meningkatkan luas permukaan membran plasma, 

hal ini hanya dilakukan secara sementara, karena komponen 

membran dikeluarkan dari permukaan oleh endositosis hampir 

secepat mereka ditambahkan oleh eksositosis, suatu proses yang 

mengingatkan pada siklus endositik-eksositik yang dibahas sebe- 

lumnya. 

Setelah dikeluarkan dari membran plasma, protein dari 

membran vesikel sekretorik didaur ulang atau dikirim ke lisosom 

untuk degradasi. Jumlah membran vesikel sekretorik yang semen- 

tara ditambahkan ke membran plasma bisa sangat besar: dalam 

sel asinar pankreas yang mengeluarkan enzim pencernaan untuk 

dikirim ke lumen usus, sekitar 900 μm2 membran vesikel dima- 

sukkan ke dalam membran plasma apikal (yang luasnya hanya 

30 μm2) ketika sel dirangsang untuk mengeluarkan. Kontrol lalu 

lintas membran dengan demikian memiliki komposisi utama dari 

berbagai membran sel. 

Untuk mempertahankan setiap kompartemen yang tertutup 

membran di jalur sekretori dan endositik pada ukuran yang 

konstan, keseimbangan antara aliran keluar dan masuk membran 

perlu diatur secara tepat. Untuk sel untuk tumbuh, bagaimana- 

pun, aliran maju harus lebih besar dari aliran retrograde, sehingga 
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membran dapat bertambah luas. Agar sel dapat mempertahank- 

an ukuran konstan, arus maju dan mundur harus sama. Kita masih 

sangat sedikit mengetahui tentang mekanisme yang mengkoordi- 

nasikan arus ini. 

 
 

Gambar 56. Empat contoh eksositosis teregulasi yang menyebabkan 

pembesaran membran plasma. Vesikel yang menyatu den- 

gan membran plasma selama sitokinesis (A) dan fagositosis 

(B) diperkirakan berasal dari endosom, sedangkan yang ter- 

libat dalam perbaikan luka (C) dapat berasal dari membran 

plasma. Sejumlah besar membran plasma baru yang dima- 

sukkan selama selularisasi dalam embrio lalat terjadi oleh fusi 

vesikel sitoplasma (D). 
 

Beberapa Peristiwa Eksositosis Yang Diatur Berfungsi Un- 
tuk Memperbesar Membran Plasma 

Tugas penting dari eksositosis yang diatur adalah memberi- 

kan lebih banyak membran untuk memperbesar luas permukaan 

membran plasma sel ketika kebutuhan seperti itu muncul. Contoh 

spektakular adalah ekspansi membran plasma yang terjadi selama 

proses selulerisasi dalam embrio lalat, yang awalnya adalah syn- 

cytium — sel tunggal yang mengandung sekitar 6000 inti yang 

dikelilingi oleh membran plasma tunggal. Dalam sepuluh menit, 

embrio diubah menjadi jumlah sel yang sama. Proses selularisasi 

ini membutuhkan sejumlah besar membran plasma baru, yang 

ditambahkan oleh fusi vesikel sitoplasma yang diatur dengan 
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cermat, yang akhirnya membentuk membran plasma yang mem- 

bungkus sel-sel terpisah. Peristiwa fusi vesikel serupa diperlukan 

untuk memperbesar membran plasma ketika sel hewan atau sel 

tumbuhan lain membelah selama sitokinesis. 

Banyak sel hewan, terutama yang mengalami tekanan 

mekanis, seringkali mengalami ruptur kecil pada membran plasma 

mereka. Dalam proses yang luar biasa yang dianggap melibatkan 

fusi dan eksositosis vesikel-vesikel homotip, patch permukaan sel 

sementara dengan cepat dibentuk dari sumber membran internal 

yang tersedia secara lokal, seperti lisosom. 

Selain memberikan penghalang darurat terhadap kebocoran, 

tambalan mengurangi ketegangan membran di area yang terluka, 

memungkinkan lapisan ganda mengalir kembali bersama untuk 

memulihkan kontinuitas dan menutup tusukan. Proses perbaikan 

membran ini, fusi dan eksositosis vesikel dipicu oleh peningkatan 

mendadak Ca2+, yang melimpah di ruang ekstraseluler dan masuk 

ke dalam sel segera setelah membran plasma tertusuk. Gambar 

56 menunjukkan empat contoh di mana eksositosis yang diatur 

menyebabkan ekspansi membran plasma. 

 

Sel Terpolarisasi Mengarahkan Protein dari Jaringan Trans 
Golgi ke Domain yang Sesuai dari Membran Plasma 

Kebanyakan sel dalam jaringan terpolarisasi, dengan dua 

atau lebih domain membran plasma yang berbeda secara mole- 

kuler dan fungsional. Hal ini menimbulkan masalah umum 

tentang bagaimana pengiriman membran dari badan Golgi diatur 

sedemikian rupa untuk menjaga perbedaan antara satu domain 

permukaan sel dan lainnya. Sel epitel yang khas, misalnya, memiliki 

domain apikal, yang menghadap rongga internal atau dunia luar 

dan sering kali memiliki ciri khusus seperti silia atau tepi sikat mik- 

rovili. Ia juga memiliki domain basolateral, yang menutupi seluruh 
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sel. Kedua domain tersebut dipisahkan oleh cincin sambungan 

rapat, yang mencegah protein dan lipid (di selebaran luar lapisan 

ganda lipid) dari pembelahan antara dua domain, sehingga per- 

bedaan antara keduanya. 

Pada prinsipnya, perbedaan antara domain membran plasma 

tidak perlu bergantung pada pengiriman yang  ditargetkan  dari 

komponen membran yang sesuai. Sebaliknya, komponen 

membran dapat dikirim ke semua wilayah permukaan sel tanpa 

pandang bulu tetapi kemudian distabilkan secara selektif di 

beberapa lokasi dan secara selektif dihilangkan di tempat lain. 

Meskipun strategi pengiriman acak ini diikuti oleh retensi selektif 

atau penghapusan tampaknya digunakan dalam kasus-kasus 

tertentu, pengiriman sering secara khusus diarahkan ke domain 

membran yang sesuai. 

Sel epitel yang melapisi usus, misalnya, mengeluarkan enzim 

pencernaan dan lendir di permukaan api dan komponen lamina 

basal di permukaan basolateral. Sel-sel tersebut harus memiliki 

cara untuk mengarahkan vesikel yang membawa muatan berbeda 

ke domain membran plasma yang berbeda. Protein dari RE di- 

tujukan untuk domain yang berbeda berjalan bersama sampai 

mereka mencapai TGN, di mana mereka dipisahkan dan dikirim 

dalam vesikel sekretori atau transportasi ke domain membran 

plasma yang sesuai (Gambar 57). 

Membran plasma apikal dari sebagian besar sel epitel sangat 

diperkaya dengan glikosphingolipid, yang membantu melind- 

ungi permukaan yang terpapar ini dari kerusakan — misalnya, 

dari enzim pencernaan dan pH rendah di tempat-tempat seperti 

usus atau perut. Demikian pula, protein membran plasma yang 

dihubungkan ke lapisan ganda lipid oleh jangkar GPI ditemukan 

terutama di membran plasma api cal. Jika teknik DNA rekombinan 

digunakan untuk memasang jangkar GPI ke protein yang biasanya 
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akan dikirim ke permukaan basolateral, protein biasanya dikirim 

ke permukaan apikal. Protein berlabuh GPI diperkirakan diarah- 

kan ke membran apikal karena berasosiasi dengan glikosphingo- 

lipid dalam rakit lipid yang terbentuk di membran TGN. Rakit lipid 

terbentuk di TGN dan membran plasma ketika glikosphingolipid 

dan molekul kolesterol berasosiasi sendiri. 
 

 
Gambar 57. Dua cara menyortir protein membran plasma dalam sel 

epitel terpolarisasi. (a) Pada jalur langsung, protein yang 

ditujukan untuk domain membran plasma yang berbedad 

isortir dan dikemas ke dalam vesikel transpor yang berbeda. 

Sistem pengiriman yang bergantung pada lipid-raft ke do- 

main apikal yang dijelaskan dalam teks adalah contoh jalur 

langsung. (b) Pada jalur tidak langsung, protein diambil dari 

domain membran plasma yang tidak sesuai melalui endosit- 

osis dan kemudian diangkut ke domain yang benar melalui 

endosom awal — yaitu, dengan transcytosis. Jalur tidak lang- 

sung, misalnya, digunakan dalam hepatosit hati untuk men- 

girimkan protein ke domain apikal yang melapisi saluran em- 

pedu. 
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Setelah memilih satu set molekul muatan yang unik, rakit 

kemudian bertunas dari TGN ke vesikel pengangkut menuju 

membran plasma apikal. Proses ini mirip dengan partisi selektif 

dari beberapa protein membran ke dalam domain lipid khusus di 

caveolae pada membran plasma yang dibahas sebelumnya. 

Protein membran yang ditakdirkan untuk dikirim ke membran 

basolateral mengandung sinyal penyortiran di ekor sitosolnya. 

Ketika hadir dalam konteks struktur yang sesuai, sinyal ini dikenali 

oleh protein mantel yang mengemasnya ke dalam vesikel transpor 

yang sesuai di TGN. Sinyal basolateral yang sama yang dikenali 

di TGN juga berfungsi pada endosom awal untuk mengarahkan 

protein kembali ke membran plasma basolateral setelah dien- 

dositosis. 

 

Ringkasan 

Sel dapat mengeluarkan molekul melalui eksositosis baik 

dalam mode konstitutif maupun teregulasi. Sedangkan jalur 

yang diatur beroperasi hanya dalam sel sekretori khusus, jalur 

sekretori konstitutif beroperasi di semua sel eukariotik, ditandai 

dengan transportasi vesikel terus menerus dari TGN ke membran 

plasma. Dalam jalur yang diatur, molekul disimpan baik dalam 

vesikel sekretorik atau dalam vesikel sinaptik, yang tidak menyatu 

dengan membran plasma untuk melepaskan isinya sampai 

mereka menerima sinyal yang sesuai. 

Vesikel sekretorik meng-andung protein untuk sekresi tunas 

dari TGN. Protein sekretori menjadi terkonsentrasi selama pem- 

bentukan dan pematangan vesikula sekretorik. Vesikel sinaptik, 

yang terbatas pada sel saraf dan beberapa sel endokrin, terbentuk 

dari vesikula endositik dan dari endosom, dan mereka memediasi 

sekresi yang diatur dari pemancar saraf molekul kecil di terminal 

akson sel saraf. 
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Protein dikirim dari TGN ke membran plasma melalui jalur 

konstitutif kecuali mereka dialihkan ke jalur lain atau dipertah- 

ankan di badan Golgi. Dalam sel terpolarisasi, jalur transpor dari 

TGN ke membran plasma beroperasi secara selektif untuk me- 

mastikan bahwa set yang berbeda dari protein membran, protein 

yang disekresikan, dan lipid dikirim ke domain berbeda dari 

membran plasma. 

 

G. DROPLET LIPID 

Fluiditas membran sel harus diatur dengan tepat. Proses 

transpor membran tertentu dan aktivitas enzim, misalnya, ber- 

henti ketika viskositas bilayer secara eksperimental meningkat 

melebihi ambang batas. 

Fluiditas dari lipid bilayer tergantung pada komposisi dan 

suhu, seperti yang ditunjukkan dalam studi lipid bilayer sintetis. 

Bilayersintetis yang dibuat dari satu jenis perubahan fosfolipid dari 

keadaan cair menjadi keadaan kristal kaku (atau gel) dua dimensi 

pada suhu karakteristik. Perubahan keadaan ini disebut transisi 

fase, dan suhu terjadinya lebih rendah (yaitu, membran menjadi 

lebih sulit untuk dibekukan) jika rantai hidrokarbon pendek atau 

memiliki ikatan rangkap. Panjang rantai yang lebih pendek 

mengurangi kecenderungan ekor hidrokarbon untuk berinteraksi 

satu sama lain, baik pada lapisan tunggal yang sama dan berlawa- 

nan, dan ikatan rangkap-cis menghasilkan kekusutan pada rantai 

yang membuatnya lebih sulit untuk dikemas bersama, sehingga 

membran tetap cair. pada suhu yang lebih rendah. 

Bakteri, ragi, dan organisme lain yang suhunya berfluktua- 

si dengan suhu lingkungannya menyesuaikan komposisi asam 

lemak dari lipid membrannya untuk mempertahankan fluiditas 

yang relatif konstan. Saat suhu turun, misalnya, sel-sel organisme 

tersebut mensintesis asam lemak dengan lebih banyak ikatan cis- 



134 

 

 

 
 

rangkap, sehingga menghindari penurunan fluiditas bilayer yang 

sebaliknya akan dihasilkan dari penurunan suhu. 

Kolesterol memodulasi sifat-sifat lipid bilayer. Ketika dicampur 

dengan fosfolipid, ini meningkatkan sifat penghalang permeabili- 

tas dari lipid bilayer. Kolesterol masuk ke dalam bilayerdengan 

gugus hidroksilnya dekat dengan gugus kepala kutub fosfolipid, 

sehingga cincin steroidnya yang kaku dan mirip platel berinteraksi 

dengan — dan sebagian melumpuhkan — daerah rantai hidrokar- 

bon yang paling dekat dengan gugus kepala kutub. 

Dengan mengurangi mobilitas beberapa gugus CH2 pertama 

dari rantai molekul fosfolipid, kolesterol membuat lipid bilayer 

kurang dapat dideformasi di wilayah ini dan dengan demikian 

mengurangi permeabilitas bilayer menjadi molekul kecil yang 

larut dalam air. Meskipun kolesterol mengencangkan pengemasan 

lipid dalam bilayer, itu tidak membuat membran menjadi kurang 

cairan. Pada konsentrasi tinggi yang ditemukan di sebagian besar 

membran plasma eukariotik, kolesterol juga mencegah rantai hi- 

drokarbon agar tidak bersatu dan mengkristal. 

 
Tabel 2. Komposisi lipid pasti pada sel membran 

 

 Persentasi pada total lipid berdasarkan beratnya 

Membran 
plasma 
sel hati 

Membran 
plasma 

RBC 

 

Myelin 
Mitokondria 
(dalam & luar 
membran) 

 

R.E 

 
Bakteri 
E. Coli 

Klesterol 17 23 22 3 6 0 

Fofatidileta 
anolamin 

7 18 15 28 17 70 

Fofatidilserin 4 7 9 2 5 Trace 

Fosfatidilkolin 24 17 10 44 40 0 

Spingnomielin 19 18 8 0 5 0 

glikolipids 7 3 28 Trace Trace 0 

other 22 14 8 23 27 30 
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Tabel 2 membandingkan komposisi lipid dari beberapa 

membran biologis. Perhatikan bahwa membran plasma bakteri 

sering terdiri dari satu jenis fosfolipid utama dan tidak mengan- 

dung kolesterol. Pada archaea, lipid biasanya mengandung rantai 

prenil sepanjang 20-25 karbon, bukan asam lemak; rantai prenil 

dan asam lemak sama-sama bersifat hidrofobik dan fleksibel; 

pada archaea termofilik, rantai lipid terpanjang menjangkau 

kedua daun, membuat membran sangat stabil terhadap panas. 

Dengan demikian, lipid bilayer dapat dibangun dari molekul 

dengan fitur serupa tetapi desain molekul berbeda. Membran 

plasma dari sebagian besar sel eukariotik lebih bervariasi diban- 

dingkan dengan prokariota dan archaea, tidak hanya men- 

gandung kolesterol dalam jumlah besar tetapi juga mengand- 

ung campuran fosfolipid yang berbeda. Analisis lipid membran 

dengan spektrometri massa telah mengungkapkan bahwa kom- 

posisi lipid dari membran sel eukariotik khas jauh lebih kompleks 

daripada yang diperkirakan sebelumnya. Membran ini mengand- 

ung variasi yang membingungkan dari mungkin 500-2000 spesies 

lipid yang berbeda bahkan dengan membran plasma sederhana 

dari sel darah merah yang mengandung lebih dari 150. Sementara 

beberapa dari kompleksitas ini mencerminkan variasi kombina- 

torial dalam kelompok kepala, panjang rantai hidrokarbon, dan 

desat- urasi kelas fosfolipid utama, beberapa membran juga men- 

gandung banyak lipid minor yang berbeda secara struktural, seti- 

daknya beberapa di antaranya memiliki fungsi penting. Fosfolipid 

inositol, misalnya, terdapat dalam jumlah kecil dalam membran 

sel hewan dan memiliki fungsi penting dalam memandu lalu 

lintas membran dan dalam pensinyalan sel. Sintesis dan penghan- 

curan lokalnya diatur oleh sejumlah besar enzim, yang membuat 

molekul pensinyalan intraseluler kecil dan situs berlabuh lipid 

pada membran yang merekrut protein spesifik dari sitosol, seperti 

yang akan kita bahas nanti. 
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Terlepas dari kelancarannya, lipid bilayer dapat memben- 
tuk domain komposisi yang berbeda 

Karena lipid bilayer adalah cairan dua dimensi, kita mungkin 

mengharapkan sebagian besar jenis molekul lipid di dalamnya ter- 

campur dengan baik dan didistribusikan secara acak dalam lapisan 

tunggal mereka sendiri. Gaya tarik van der Waals antara ekor hi- 

drokarbon yang berdekatan tidak cukup selektif untuk menahan 

kelompok molekul fosfolipid bersama. Dengan campuran lipid 

tertentu dalam bilayers buatan, bagaimanapun, seseorang dapat 

mengamati segregasi fase di mana lipid tertentu berkumpul dalam 

domain terpisah (Gambar 58). 
 

Gambar 58. Pemisahan fase lateral dalam lipid bilayer buatan. (A) li- 

posom raksasa yang dihasilkan dari campuran 1: 1 dari fos- 

fatidilkolin dan sfingomielin membentuk bilayer yang sera- 

gam. (B) Sebaliknya, liposom yang dihasilkan dari campuran 

fosfatidilkolin, sfingomielin, dan kolesterol 1: 1: 1 membentuk 

bilayer dengan dua fase terpisah. liposom diwarnai dengan 

konsentrasi jejak pewarna fluoresen yang secara istimewa 

dipartisi menjadi salah satu dari dua fase. ukuran rata-rata 

domain yang terbentuk dalam liposom buatan raksasa ini 

jauh lebih besar dari yang diharapkan dalam membran sel, di 

mana “rakit lipid” (lihat teks) mungkin berukuran sekecil be- 

berapa nanometer dengan diameter. (A, dari n. Kahya et al., J. 

Struct. Biol. 147: 77–89, 2004. Dengan izin dari elsevier; B, atas 

izin petra Schwille.) 
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Karena lipid bilayer merupakan cairan dua dimensi, kita 

mungkin mengharapkan sebagian besar jenis molekul lipid di 

dalamnya tercampur dengan baik dan didistribusikan secara acak 

dalam lapisan tunggal mereka sendiri. Gaya tarik van der Waals 

antara ekor hidrokarbon yang berdekatan tidak cukup selektif 

untuk menahan kelompok molekul fosfolipid bersama. Dengan 

campuran lipid tertentu dalam bilayers buatan, bagaimanapun, 

seseorang dapat mengamati segregasi fase di mana lipid tertentu 

berkumpul dalam domain terpisah (Gambar 58). 

Telah menjadi perdebatan di antara ahli biologi sel tentang 

apakah molekul lipid dalam membran plasma sel hidup sama- 

sama terpisah ke dalam domain khusus, yang disebut rakit lipid. 

Meskipun banyak lipid dan protein membran tidak terdistribusi 

secara seragam, segregasi fase lipid skala besar jarang terlihat 

pada membran sel hidup. Sebaliknya, protein membran tertentu 

dan lipid terlihat terkonsentrasi dalam cara yang lebih sementara 

dan dinamis yang difasilitasi oleh interaksi protein-protein yang 

memungkinkan pembentukan sementara dari daerah membran 

khusus (Gambar 59). 
 

 
Gambar 59. Model domain rangkaian. Interaksi protein-protein, pro- 

tein-lipid, dan lipid-lipid yang lemah memperkuat satu sama 

lain untuk mempartisi komponen yang berinteraksi ke dalam 
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domain rakit. kolesterol, sfingolipid, glikolipid, glikosilfosfati- 

dylinositol (gpI) protein yang disimpan, dan beberapa protein 

transmembran diperkaya dalam domain ini. perhatikan bah- 

wa karena komposisinya, domain rakit memiliki ketebalan 

membran yang meningkat. Kita akan membahas glikolipid, 

protein berlabuh gpI, dan linker oligosakarida nanti. (Diadap- 

tasi dari D. lingwood dan K. Simons, Science 327: 46–50, 2010.) 

Cluster tersebut dapat berupa nanocluster kecil dalam skala 

beberapa molekul, atau kumpulan yang lebih besar yang dapat 

dilihat dengan mikroskop elektron, seperti caveolae yang terlibat 

dalam endositosis. Kecenderungan campuran lipid untuk men- 

galami partisi fase, seperti yang terlihat pada bilayers buatan, 

dapat membantu membuat rakit dalam membran sel hidup — 

mengatur dan memusatkan protein membran baik untuk trans- 

portasi dalam vesikel membran atau untuk bekerja sama dalam 

rakitan protein, seperti ketika mereka mengubah sinyal ekstras- 

eluler menjadi sinyal intraseluler. 

 

Droplet lipid Dikelilingi oleh Lapisan tunggal fosfolipid 

Sebagian besar sel menyimpan lipid yang berlebih dalam 

bentuk lipid droplet, dari situ mereka dapat diambil sebagai blok 

bangunan untuk sintesis nm10e.m140b / r1a0n.e14 atau sebagai 

sumber makanan. Sel lemak, atau adiposit, dikhususkan untuk 

penyimpanan lipid. Mereka mengandung tetesan lipid raksasa 

yang mengisi sebagian besar sitoplasma mereka. Sebagian besar 

sel lain memiliki banyak tetesan lipid yang lebih kecil, jumlah dan 

ukurannya bervariasi sesuai dengan keadaan metabolisme sel. 

Asam lemak dapat dibebaskan dari tetesan lipid sesuai permin- 

taan dan diekspor ke sel lain melalui aliran darah. 

Tetesan lipid menyimpan lipid netral, seperti triasilgliserol 

dan ester kolesterol, yang disintesis dari asam lemak dan kolester- 

ol oleh enzim di membran retikulum endoplasma. Karena lipid ini 
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tidak mengandung gugus kepala hidrofilik, mereka secara eksklu- 

sif merupakan molekul hidrofobik, dan oleh karena itu berkumpul 

menjadi tetesan tiga dimensi daripada menjadi lapisan ganda. 

Droplet lipid adalah organel unik karena dikelilingi oleh satu 

lapisan fosfolipid tunggal, yang mengandung berbagai macam 

protein. Beberapa protein adalah enzim yang terlibat dalam me- 

tabolisme lipid, tetapi sebagian besar fungsinya tidak diketahui. 

Droplet lipid terbentuk dengan cepat ketika sel terkena asam 

lemak konsentrasi tinggi. Mereka diperkirakan terbentuk dari 

daerah diskrit membran retikulum endoplasma di mana banyak 

enzim metabolisme lipid terkonsentrasi. Tetesan lipid dapat ter- 

bentuk dan memperoleh lapisan tunggal fosfolipid dan protein di 

sekitarnya. 

 

Asimetri Lipid bilayer Secara Fungsional Penting 

Komposisi lipid dari dua lapisan tunggal dari lipid bilayer di 

banyak membran sangat berbeda. Dalam membran sel darah 

merah (eritrosit) manusia, misalnya, hampir semua molekul fos- 

folipid yang memiliki pilihan— (CH3) 3N + CH2CH2OH — dalam 

kelompok kepalanya (fosfatidilkolin dan sfingomielin) berada di 

lapisan luar luar, sedangkan hampir semua yang mengandung 

gugus amino primer terminal (phosphatidylethanolamine dan 

phosphatidylserine) berada dalam lapisan tunggal bagian dalam 

(Gambar 60). Karena fosfatidilserin bermuatan negatif terletak di 

lapisan dalam bagian dalam, terdapat perbedaan muatan yang 

signifikan antara dua bagian lapisan ganda. Selanjutnya akan 

dibahas bagaimana translocator fosfolipid terikat-membran 

menghasilkan dan mempertahankan asimetri lipid. 
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Gambar 60. Distribusi asimetris fosfolipid dan glikolipid dalam lipid 

bilayer sel darah merah manusia. Warna yang digunakan 

untuk gugus kepala fosfolipid. Selain itu, glikolipid digambar 

dengan gugus kepala kutub heksagonal (biru). kolesterol 

(tidak ditampilkan) didistribusikan secara merata di kedua 

lapisan tunggal. 

Asimetri lipid secara fungsional penting, terutama dalam 

mengubah sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler. Banyak 

protein sitosol yang terikat pada kelompok kepala lipid tertentu 

yang ditemukan di lapisan tunggal sitosol dari lipid bilayer. Enzim 

protein kinase C (PKC), misalnya, yang diaktifkan sebagai respons 

terhadap berbagai sinyal ekstraseluler, mengikat permukaan 

sitosol membran plasma, tempat fosfatidilserin terkonsentrasi, 

dan membutuhkan fosfolipid bermuatan negatif ini untuk aktivi- 

tasnya. 

Pada kasus lain, kelompok kepala lipid tertentu harus terlebih 

dahulu dimodifikasi untuk membuat situs pengikat protein pada 

waktu dan tempat tertentu. Salah satu contohnya adalah phos- 

phatidyli- nositol (PI), salah satu fosfolipid minor yang terkon- 

sentrasi di lapisan tunggal sitosol membran sel. Berbagai lipid 

kinase dapat menambahkan gugus fosfat pada posisi berbeda 

pada cincin inositol, menciptakan situs pengikatan yang merekrut 

protein spesifik dari sitosol ke membran. Contoh penting dari lipid 

kinase tersebut adalah phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase), 

yang diaktifkan sebagai respons terhadap sinyal ekstraseluler 
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dan membantu untuk merekrut protein pensinyalan intraseluler 

spesifik ke permukaan sitosol membran plasma. Lipid kinase fos- 

forilat inositol fosfolipid serupa dalam membran intraseluler dan 

dengan demikian membantu merekrut protein yang memandu 

transpor membran. 

Fosfolipid dalam membran plasma digunakan dengan cara 

lain untuk mengubah sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intrase- 

luler. Membran plasma mengandung berbagai fosfolipase yang 

diaktifkan oleh sinyal ekstraseluler untuk membelah molekul 

fosfolipid spesifik, menghasilkan fragmen molekul ini yang ber- 

tindak sebagai mediator intraseluler berumur pendek. Fosfolipase 

C, misalnya, membelah fosfolipid inositol dalam lapisan tunggal 

sitosol membran plasma untuk menghasilkan dua fragmen, salah 

satunya tetap berada di dalam membran dan membantu mengak- 

tifkan protein kinase C, sementara yang lain dilepaskan ke dalam 

sitosol dan merangsang pelepasan Ca2+ dari retikulum endoplas- 

ma. 

Sel hewan menggunakan asimetri fosfolipid dari membran 

plasma mereka untuk membedakan antara sel hidup dan sel 

mati. Ketika sel hewan mengalami apoptosis (suatu bentuk 

kematian sel terprogram), fosfatidilserin, yang biasanya terbatas 

pada lapisan tunggal sitosol (atau bagian dalam) dari lipid bilayer 

membran plasma, dengan cepat berpindah ke lapisan tunggal 

ekstraseluler (atau luar). Fosfatidilserin yang terpapar pada per- 

mukaan sel memberi sinyal pada sel tetangga, seperti makrofag, 

untuk memfagosit sel mati dan mencernanya. 

Translokasi fosfatidilserin dalam sel apoptosis diduga terjadi 

melalui dua mekanisme: 

1. Penerjemah fosfolipid yang biasanya mengangkut lipid ini 

dari lapisan luar luar ke lapisan dalam tidak aktif. 
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2. Sebuah “scramblase” yang mentransfer fosfolipid secara 

nonspesifik di kedua arah antara dua lapisan tunggal diak- 

tifkan. 

Molekul lipid yang mengandung gula disebut sebagai gliko- 

lipid memiliki asimetri berlebihan dalam distribusi membrannya: 

molekul-molekul ini, baik di dalam membran plasma atau di dalam 

membran intraseluler, ditemukan secara khusus di bagian lapisan 

tunggal yang menghadap jauh dari sitosol. Pada sel hewan, gliko- 

lipif dibuat dari sphingosine, seperti sphingomyelin. Molekul yang 

menarik ini cenderung berasosiasi secara sendiri, ada sebagian 

melalui ikatan hidrogen antargula dan se bagian melalui gaya 

van der Waals antara rantai hidrokarbon panjang dan lurus, yang 

dapat menyebabkan mereka berpartisi secara istimewa menjadi 

fase rakit lipid (lihat Gambar 59). 

Distribusi asimetris glikolipid dalam hasil bilayer dari penam- 

bahan gugus gula ke molekul lipid dalam lumen aparatus Golgi. 

Jadi, kompartemen diproduksi secara topologis ekivalen dengan 

bagian luar sel. setelah dikirim ke membran plasma, gugus gula di- 

munculksn ke permukaan sel (lihat Gambar 60), di mana mereka 

memiliki peran penting dalam interaksi sel dengan sekitarnya. 

Glikolipid mungkin terjadi di semua membran plasma sel eu- 

kariotik, di mana umumnya merupakan sekitar 5% dari molekul 

lipid psds lapisan luar. Mereka juga ditemukan di beberapa 

membran intraseluler. Glikolipid yang paling komplek yaitu gang- 

liosida, mengandung oligosakarida dengan satu atau lebih gugus 

asam sialat, yang memberi gangliosida muatan negatif bersih 

(Gambar 61). Terdapat paling banyak 40 gangliosida berbeda 

yang telah diidentifikasi yang berada di membran plasma sel saraf, 

di mana gangliosida merupakan 5–10% dari total massa lipid; 

mereka juga ditemukan dalam jumlah yang jauh lebih kecil pada 

tipe sel lainnya. terdapat petunjuk tentang fungsi glikolipid berasal 
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dari lokalisasi. Dalam membran plasma sel epitel, misalnya, gliko- 

lipid terbatas pada permukaan apikal yang terbuka, di mana gliko- 

lipid dapat membantu melindungi membran terhadap kondisi 

keras yang sering ditemukan (seperti pH rendah dan konsentrasi 

enzim pengurai yang tinggi). Glikolipid bermuatan, seperti gan- 

gliosida, yang penting dikarenakan efek listriknya: keberadaannya 

mengubah medan listrik melintasi membran dan konsentrasi ion 

— terutama Ca2+ —di permukaan membran. 
 

 
Gambar 61. Molekul glikolipid. (A) Galactocerebroside disebut glikoli- 

pid netral karena gula yang membentuk gugus kepalanya 

tidak memiliki muatan. (B) Suatu gangliosida selalu mengan- 

dung satu atau lebih bagian asam sialat bermuatan negatif. 

Ada berbagai jenis asam sialic; dalam sel manusia, sebagian 

besar adalah asam N-acetylneuraminic, atau NANA), yang 

strukturnya ditunjukkan pada (C). Sedangkan pada bakteri 

dan tumbuhan hampir semua glikolipid berasal dari gliserol, 

seperti juga kebanyakan fosfolipid, dalam sel hewan hampir 

semua glikolipid didasarkan pada sfingosin, seperti halnya 

sfingomielin. Gal = galaktosa; Glc = glukosa, GalNAc = N- 

acetylgalactosamine; ketiga gula ini tidak bermuatan. 
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Glikolipid juga berfungsi dalam proses pengenalan sel, di 

mana protein pengikat karbohidrat (lektin) yang terikat membran 

mengikat gugus gula pada glikolipid dan glikoprotein dalam 

proses adhesi sel-sel. Tikus mutan yang kekurangan semua gan- 

gliosida kompleksnya menunjukkan kelainan pada sistem saraf, 

termasuk degenerasi aksonal dan mielinasi berkurang. Beberapa 

glikolipid menyediakan titik masuk untuk racun bakteri dan virus 

tertentu. 

Gangliosida GM1 (lihat Gambar 61), misalnya, bertindak 

sebagai reseptor permukaan sel untuk toksin bakteri yang menye- 

babkan diare kolera yang melemahkan. Toksin kolera mengikat 

dan hanya masuk ke sel yang memiliki GM1 di permukaannya, 

termasuk sel epitel usus. Masuknya ke dalam sel menyebabkan 

peningkatan berkepanjangan dalam konsentrasi AMP siklik intra- 

seluler, yang pada gilirannya menyebabkan penghabisan Cl– yang 

besar, menyebabkan sekresi Na+, K+, HCO3–, dan air menjadi usus. 

Polyomavirus juga masuk ke dalam sel setelah mengikat awalnya 

ke gangliosida. 

 

Ringkasan 

Membran biologis terdiri dari lapisan ganda molekul lipid yang 

terus menerus di mana protein membran tertanam. Lapisan ganda 

lipid ialah cairan, dengan molekul lipid individu dapat berdifusi 

dengan cepat di dalam lapisan tunggal mereka sendiri. Molekul 

lipid membran bersifat amfifilik. Ketika ditempatkan di dalam air, 

mereka berkumpul secara spontan menjadi lapisan ganda, yang 

membentuk kompartemen tertutup. Meskipun membran sel 

dapat mengandung ratusan spesies lipid yang berbeda, membran 

plasma dalam sel hewan mengandung tiga kelas utama — fosfo- 

lipid, kolesterol, dan glikolipid. Karena struktur tulang punggung- 

nya yang berbeda, fosfolipid terbagi menjadi dua subkelas — fos- 

fogliserida dan sfingolipid. Komposisi lipid lapisan tunggal dalam 
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dan luar berbeda, yang mencerminkan fungsi yang berbeda dari 

dua permukaan membran sel. Campuran lipid yang berbeda 

ditemukan di membran sel dari berbagai jenis, serta di berbagai 

membran sel eukariotik tunggal. 

Fosfolipid inositol adalah kelas kecil fosfolipid, yang dalam 

selebaran sitosol dari lapisan ganda lipid membran plasma me- 

mainkan peran penting dalam pensinyalan sel: sebagai respons 

terhadap sinyal ekstraseluler, kinase lipid spesifik memfosfo- 

rilasi kelompok kepala dari lipid ini untuk membentuk tempat 

berlabuh untuk sitosol sinyal protein, sedangkan fosfolipase 

spesifik membelah fosfolipid inositol tertentu untuk menghasil- 

kan molekul sinyal intraseluler kecil. 
 

H. PROTEIN MEMBRAN 

Meskipun lapisan ganda lipid menyediakan struktur dasar 

membran biologis, protein membran melakukan sebagian besar 

tugas spesifik membran dan oleh karena itu memberikan sifat 

fungsional yang khas pada setiap jenis membran sel. Dengan 

demikian, jumlah dan jenis protein dalam membran sangat ber- 

variasi. Dalam membran mielin, yang berfungsi terutama sebagai 

isolasi listrik untuk akson sel saraf, kurang dari 25% massa 

membran adalah protein. Sebaliknya, dalam membran yang 

terlibat dalam produksi ATP (seperti membran internal mitokon- 

dria dan kloroplas), sekitar 75% adalah protein. 

Sebuah membran plasma tipikal berada di antara keduanya, 

dengan protein terhitung sekitar setengah dari massanya. Karena 

molekul lipid lebih kecil dibandingkan dengan molekul protein, 

bagaimanapun, selalu ada lebih banyak molekul lipid daripada 

molekul protein dalam membran sel — sekitar 50 molekul lipid 

untuk setiap molekul protein dalam membran sel yang 50% 

massa proteinnya. Protein membran sangat bervariasi dalam 
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struktur dan caranya berasosiasi dengan lapisan ganda lipid, yang 

mencerminkan fungsinya yang beragam. 

 
Protein Membran dapat Diasosiasikan dengan Lapisan 
Ganda Lipid dalam Berbagai Macam Cara 

Gambar 62 menunjukkan berbagai cara protein dapat be- 

rasosiasi dengan membran. Seperti tetangga lipidnya, protein 

membran adalah amfifilik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 62. Berbagai cara protein berasosiasi dengan lapisan ganda 

lipid. Sebagian besar protein membran diperkirakan meluas 

melintasi bilayer sebagai (1) heliks α tunggal, (2) sebagai be- 

berapa heliks α, atau (3) sebagai lembaran β yang digulung 

(laras β). Beberapa dari protein “jalur tunggal” dan “multipas” 

ini memiliki rantai asam lemak yang terikat secara kovalen 

yang dimasukkan ke dalam lapisan tunggal lipid sitosol (1). 

Protein membran lainnya hanya terlihat di satu sisi membran. 

(4) Beberapa di antaranya ditambatkan ke permukaan sitosol 

oleh heliks α amfifilik yang berpartisi menjadi lapisan tunggal 

sitosol dari lapisan ganda lipid melalui permukaan hidrofobik 

heliks. (5) Yang lain terikat pada lapisan ganda hanya dengan 

rantai lipid yang terikat secara kovalen — baik rantai asam 

lemak atau gugus prenil —di lapisan tunggal sitosol atau, (6) 

melalui penghubung oligosakarida, ke fosfatidylinositol di 

lapisan tunggal non sitosolik — disebut jangkar GPI. (7, 8) 
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Akhirnya, protein yang berhubungan dengan membran 

terikat pada membran hanya melalui interaksi nonkovalen 

dengan protein membran lainnya. Cara pembentukan struk- 

tur pada (5) diilustrasikan pada Gambar 63, sedangkan cara 

pembentukan jangkar GPI yang ditunjukkan pada (6). Rincian 

tentang bagaimana protein membran menjadi terkait de- 

ngan lapisan ganda lipid dibahas sebelumnya. 

 
Yang memiliki daerah hidrofobik dan hidrofilik. Banyak 

protein membran meluas melalui lapisan ganda lipid, dan kare- 

nanya disebut protein transmembran, dengan sebagian massanya 

di kedua sisi (Gambar 62, contoh 1, 2, dan 3). Daerah hidrofo- 

biknya melewati membran dan berinteraksi dengan ekor hidro- 

fobik molekul lipid di bagian dalam bilayer, tempat mereka dip- 

isahkan dari air. Daerah hidrofiliknya terpapar air di kedua sisi 

membran. Perlekatan kovalen dari rantai asam lemak yang dima- 

sukkan ke dalam lapisan tunggal sitosol dari lapisan ganda lipid 

meningkatkan hidrofobisitas beberapa protein transmembran ini 

(lihat Gambar 62, contoh 1). 

Protein membran lainnya terletak seluruhnya di sitosol dan 

melekat pada lapisan tunggal sitosol dari lapisan ganda lipid, baik 

oleh heliks α amfifilik yang terpapar pada permukaan protein 

(Gambar 62, contoh 4) atau oleh satu atau lebih ikatan kovalen 

rantai lipid (Gambar 65, contoh 5). Namun protein membran 

lainnya sepenuhnya terpapar pada permukaan sel luar, yang 

melekat pada lapisan ganda lipid hanya dengan hubungan 

kovalen (melalui oligosakarida spesifik) ke jangkar lipid di lapisan 

luar membran plasma (Gambar 62, contoh 6 ). Protein terkait 

lipid pada contoh 5 pada Gambar 62 dibuat sebagai protein larut 

dalam sitosol dan kemudian ditambatkan ke membran oleh 

ikatan kovalen dari kelompok lipid. 

Protein dalam contoh 6, bagaimanapun, dibuat sebagai 

protein membran jalur tunggal di retikulum endoplasma (ER). 
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Saat masih di ER, segmen transmembran dari protein dibelah dan 

sebuah jangkar glycosylphosphatidylinositol (GPI) ditambahkan, 

meninggalkan protein yang terikat ke permukaan non-sitosol 

dari membran ER hanya dengan jangkar ini; vesikula transportasi 

akhirnya mengantarkan protein keplasma membran. 

Berbeda dengan contoh-contoh ini, protein yang berhubun- 

gan dengan membran sama sekali tidak meluas ke interior hidro- 

fobik dari lapisan ganda lipid; sebagai gantinya mereka terikat 

pada salah satu permukaan membran oleh interaksi nonkova- 

len dengan protein membran lain (Gambar 62, contoh 7 dan 8). 

Banyak protein jenis ini dapat dilepaskan dari membran dengan 

prosedur ekstraksi yang relatif lembut, seperti paparan larutan 

dengan kekuatan ionik sangat tinggi atau rendah atau pH ekstrim, 

yang mengganggu interaksi protein-protein tetapi membiarkan 

lapisan ganda lipid tetap utuh; protein ini sering disebut sebagai 

protein membran perifer. Protein transmembran dan banyak 

protein yang ditahan di lapisan ganda oleh kelompok lipid atau 

daerah polipeptida hidrofobik yang dimasukkan ke dalam inti hi- 

drofobik lapisan ganda lipid tidak dapat dilepaskan dengan cara 

ini. 

 

Jangkar Lipid Mengontrol Lokalisasi Beberapa Membran 
Protein Sebagai Pemberi Sinyal 

Bagaimana protein membran dikaitkan dengan lapisan ganda 

lipid mencerminkan fungsi protein. Hanya protein transmembran 

yang dapat berfungsi pada kedua sisi. 
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Gambar 63. Penempelan protein membran oleh rantai asam lemak 

atau gugus prenil. Perlekatan kovalen dari kedua jenis lipid 

dapat membantu melokalisasi protein yang larut dalam air ke 

membran setelah sintesisnya di dalam sitosol. (A) Rantai asam 

lemak (asam miristat) dipasang melalui hubungan amida ke 

glisin N-terminal. (B) Rantai asam lemak (asam palmitat) di- 

pasang melalui hubungan tioester ke sistein. (C) Sebuah ran- 

tai prenil (baik farnesyl atau rantai geranylgeranyl yang lebih 

panjang) dipasang melalui hubungan tioeter ke residu sistein 

yang awalnya terletak empat residu dari C-terminus protein. 

Setelah prenilasi, terminal tiga asam amino dipisahkan, dan 

C-terminus baru dimetilasi sebelum penyisipan jangkar ke 

dalam membran (tidak ditampilkan). (D) jangkar miristoil 

(berasal dari rantai asam lemak jenuh 14 karbon), (E) jangkar 

palmitoil (rantai asam lemak jenuh 16 karbon), dan (F) jang- 

kar farnesyl (rantai hidrokarbon tak jenuh 15 karbon). 

 

Lapisan atau molekul transpor melewatinya. Reseptor per- 

mukaan sel, misalnya, protein transmembran yang mengikat 

molekul sinyal di ruang ekstraseluler dan menghasilkan sinyal in- 

traseluler yang berbeda di sisi berlawanan dari membran plasma. 

Untuk mentransfer molekul hidrofilik kecil melintasi membran, 
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protein transpor membran harus menyediakan jalur bagi molekul 

untuk melewati penghalang permeabilitas hidrofobik dari lapisan 

ganda lipid; arsitektur molekul protein transmembran multipass 

(Gambar 62, contoh 2 dan 3) sangat cocok untuk tugas ini, seperti 

yang kita bahas di Bab 11. 

Protein yang berfungsi hanya pada satu sisi lipid bilayer, seba- 

liknya, sering dikaitkan secara khusus dengan lapisan tunggal lipid 

atau domain protein di sisi tersebut. Beberapa protein pensinya- 

lan intraseluler, misalnya, yang membantu menyampaikan sinyal 

ekstraseluler ke dalam interior sel terikat ke setengah sitosol 

membran plasma oleh satu atau lebih gugus lipid yang terikat 

secara kovalen, yang dapat berupa rantai asam lemak atau gugus 

prenil (Gambar 63). Dalam beberapa kasus, asam miristat, asam 

lemak 14 karbon jenuh, ditambahkan ke gugus amino terminal-N 

dari protein selama sintesisnya pada ribosom. 

Semua anggota famili Src dari protein sitoplasma tirosin 

kinase mengalami miristoilasi dengan cara ini. Namun, keterika- 

tan membran melalui jangkar lipid tunggal tidak terlalu kuat, dan 

kelompok lipid kedua sering ditambahkan ke protein jangkar lebih 

kuat ke membran. Untuk kebanyakan Src kinase, modifikasi lipid 

kedua adalah penempelan asam palmitat, asam lemak 16-karbon 

jenuh, ke rantai samping sistein protein. Modifikasi ini terjadi 

sebagai respons terhadap sinyal ekstraseluler dan membantu 

merekrut kinase ke membran plasma. Ketika jalur pensinyalan di- 

matikan, asam palmitat dihilangkan, memungkinkan kinase untuk 

kembali ke sitosol. 

Protein pensinyalan intraseluler lainnya, seperti GTPase kecil 

keluarga Ras, menggunakan kombinasi gugus prenil dan perleka- 

tan asam palmitat untuk merekrut protein ke membran plasma. 

Banyak protein menempel pada membran secara sementara. 

Beberapa adalah protein membran perifer klasik yang berasosiasi 
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dengan membran melalui interaksi protein-protein yang diatur. 

protein lain menjalani transisi dari protein larut ke membran 

dengan perubahan konformasi yang mengekspos peptida hidro- 

fobik atau jangkar lipid yang terpasang secara kovalen. Banyak 

GTPase kecil dari famili protein Rab yang mengatur lalu lintas 

membran intraseluler, misalnya, beralih bergantung pada nukleo- 

tida yang terikat pada protein. Dalam keadaan terikat GDP mereka 

larut dan bebas dalam sitosol, sedangkan dalam keadaan terikat 

GTP, jangkar lipidnya terbuka dan mengikatnya ke membran. 

Mereka adalah protein membran pada satu saat dan protein larut 

pada saat berikutnya. Interaksi yang sangat dinamis sangat mem- 

perluas fungsi membran. 

Gambar 64. Sebuah segmen dari rantai polipeptida yang merentang- 

membran melintasi lapisan ganda lipid sebagai heliks α. 

Hanya tulang punggung α-karbon dari rantai polipeptida 

yang ditampilkan, dengan asam amino hidrofobik berwarna 

hijau dan kuning. Segmen polipeptida yang ditampilkan 

merupakan bagian dari pusat reaksi fotosintesis bakteri, yang 



152 

 

 

 

strukturnya ditentukan dengan difraksi sinar-X. (Berdasarkan 

data dari J. Deisenhofer et al., Nature 318: 618– 624, 1985, dan 

H. Michel et al., EMBO J. 5: 1149–1158, 1986.) 

 
Protein membran pada satu saat dan protein terlarut pada saat 

selanjutnya. Interaksi yang sangat dinamis seperti itu sangat mem- 

perluas khasanah fungsi membran. Dalam Kebanyakan Protein 

Transmembran, Rantai Polipeptida Melintasi Lapisan Ganda Lipid 

dalam Konformasi Heliks-α Protein transmembran selalu memiliki 

orientasi unik dalam membran. Ini mencerminkan cara asimetris 

di mana ia dimasukkan ke dalam lapisan ganda lipid di ER selama 

biosintesisnya dan fungsi yang berbeda dari domain sitosol dan 

non sitosol. Domain ini dipisahkan oleh segmen yang mencakup 

membran dari rantai polipeptida, yang bersentuhan dengan ling- 

kungan hidrofobik dari lapisan ganda lipid dan sebagian besar 

terdiri dari asam amino dengan rantai samping nonpolar. Karena 

ikatan peptida itu sendiri adalah polar dan karena air tidak ada, 

semua ikatan peptida dalam lapisan ganda didorong untuk mem- 

bentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Ikatan hidrogen antara 

ikatan peptida dimaksimalkan jika rantai polipeptida membentuk 

heliks α biasa saat melintasi bilayer, dan ini adalah cara sebagian 

besar segmen rantai polipeptida yang mencakup membran 

melintasi bilayer (Gambar 64). 

Dalam protein transmembran jalur tunggal, rantai polipeptida 

hanya bersilangan satu kali (lihat Gambar 62, contoh 1), sedan- 

gkan pada protein transmembran multipass, rantai polipeptida 

melintasi beberapa kali (lihat Gambar 62, contoh 2). 

Cara alternatif untuk ikatan peptida dalam lapisan ganda lipid 

untuk memenuhi persyaratan ikatan hidrogen adalah dengan 

beberapa untai transmembran dari rantai polipeptida yang akan 

disusun sebagai lembaran β yang digulung menjadi silinder (yang 

disebut laras β; lihat Gambar 62, contoh 3). Arsitektur protein ini 
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terlihat pada protein porin yang akan kita bahas nanti. 

Kemajuan dalam kristalografi sinar-X protein membran telah 

memungkinkan penentuan struktur tiga dimensi dari banyak 

protein membran tersebut. Struktur menegaskan bahwa sering- 

kali mungkin untuk memprediksi dari urutan asam amino protein 

bagian mana dari rantai polipeptida yang meluas melintasi lapisan 

ganda lipid. Segmen yang mengandung sekitar 20-30 asam amino, 

dengan derajat hidrofobisitas tinggi, cukup panjang untuk men- 

jangkau lapisan ganda lipid sebagai α heliks, dan sering dapat di- 

identifikasi dalam plot hidropati (Gambar 65). Dari plot tersebut, 

diperkirakan sekitar 30%. 

 

 
Gambar 65. Menggunakan plot hidropati untuk melokalisasi potensi 

segmen membran α-heliks dalam rantai polipeptida. 

Energi bebas yang diperlukan untuk mentransfer segmen 

berurutan dari rantai polipeptida dari pelarut nonpolar ke air 

dihitung dari komposisi asam amino setiap segmen menggu- 

nakan data yang diperoleh dari senyawa model. Perhitungan 

ini dibuat untuk segmen dengan ukuran tetap (biasanya seki- 

tar 10-20 asam amino), dimulai dengan setiap asam amino 

yang berurutan dalam rantai. “Indeks hidropati” dari segmen 
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tersebut diplot pada sumbu Y sebagai fungsi dari lokasinya 

dalam rantai. Nilai positif menunjukkan bahwa energi bebas 

diperlukan untuk transfer ke air (yaitu, segmen tersebut hi- 

drofobik), dan nilai yang diberikan adalah indeks jumlah en- 

ergi yang dibutuhkan. 

Puncak dalam indeks hidropati muncul pada posisi seg- 

men hidrofobik dalam urutan asam amino. (A dan B) Plot hi- 

dropati untuk dua protein membran yang akan dibahas nanti 

dalam bab ini. Glikophorin (A) memiliki satu heliks α yang 

merentang-membran, dan satu puncak yang sesuai dalam 

plot hidropati. Bacteriorhodopsin (B) memiliki tujuh heliks α 

yang merentang-membran dan tujuh puncak yang sesuai di 

plot hidropati. (A, diadaptasi dari D. Eisenberg, Annu. Rev. Bio- 

chem. 53: 595–624, 1984. Dengan izin dari Annual Reviews.) 

 
Protein suatu organisme adalah protein transmembran, yang 

menekankan pentingnya protein tersebut. Plot hidropati tidak 

dapat mengidentifikasi segmen yang mencakup membran dari 

laras β, karena 10 asam amino atau kurang cukup untuk melintasi 

lapisan ganda lipid sebagai untai β yang diperpanjang dan hanya 

setiap rantai samping asam amino lainnya yang hidrofobik. 

Dorongan yang kuat untuk memaksimalkan ikatan hidrogen 

tanpa adanya air berarti bahwa rantai polipeptida yang memasuki 

lapisan ganda lipid kemungkinan besar akan melewatinya 

sepenuhnya sebelum mengubah arah, karena penekukan rantai 

memerlukan hilangnya interaksi ikatan hidrogen reguler. Tetapi 

protein transmembran multipass juga dapat mengandung daerah 

yang terlipat ke dalam membran dari kedua sisi, menekan ke 

dalam ruang antara heliks α transmembran tanpa menyentuh inti 

hidrofobik dari lapisan ganda lipid. Karena daerah tersebut hanya 

berinteraksi dengan daerah polipeptida lain, mereka tidak perlu 

memaksimalkan ikatan hidrogen. Oleh karena itu, mereka dapat 

memiliki berbagai struktur sekunder, termasuk heliks yang hanya 

memanjang sebagian melintasi lapisan ganda lipid (Gambar 66). 
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Daerah tersebut penting untuk fungsi beberapa protein membran, 

termasuk protein saluran air dan saluran ion, di mana daerah 

tersebut berkontribusi pada dinding pori-pori yang melintasi 

membran dan memberikan spesifisitas substrat pada saluran, 

seperti yang kita bahas sebelumnya. 

Ini daerah tidak dapat diidentifikasi dalam plot hidropati dan 

hanya diungkapkan oleh kristalografi sinar-x atau kristalografi 

elektron (teknik yang mirip dengan difraksi sinar-X tetapi dilaku- 

kan pada susunan protein dua dimensi) dari struktur tiga dimensi 

protein. 

 

 
Gambar 66. Dua heliks α pendek di saluran air aquaporin, yang ma- 

sing-masing membentang hanya setengah dari lapisan gan- 

da lipid. Dalam membran plasma, empat monomer, salah 

satunya ditunjukkan di sini, membentuk tetramer. Setiap 

monomer memiliki pori hidrofilik di tengahnya, yang me- 

mungkinkan molekul air melintasi membran dalam satu file 

(lihat Gambar 65). Dua heliks berwarna pendek terkubur di 

antarmuka yang dibentuk oleh interaksi protein-protein. Me- 

kanisme saluran yang memungkinkan lewatnya molekul air 

dibahas lebih rinci pada bagian sebelumnya. 
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Transmembrane α Helices Sering Berinteraksi Satu Sama 
Lain 

Heliks α transmembran dari banyak protein membran jalur 

tunggal tidak berkontribusi pada pelipatan domain protein di 

kedua sisi membran. Akibatnya, sering kali dimungkinkan untuk 

merekayasa sel untuk menghasilkan hanya domain sitosol atau 

ekstraseluler dari protein ini sebagai molekul yang larut dalam 

air. Pendekatan ini sangat berharga untuk mempelajari struktur 

dan fungsi domain ini, terutama domain protein reseptor trans- 

membran. Sebuah transmembran α helix, bahkan dalam protein 

membran single-pass, bagaimanapun, sering melakukan lebih dari 

sekedar jangkar protein ke bilayer lipid. Banyak protein membran 

jalur tunggal membentuk homo- atau heterodimer yang disatu- 

kan oleh interaksi nonkovalen, tetapi kuat dan sangat spesifik, 

antara dua heliks α transmembran; urutan asam amino hidrofobik 

dari heliks-heliks ini berisi informasi yang mengarahkan interaksi 

protein-protein. 

Demikian pula, heliks α transmembran dalam protein 

membran multipass menempati posisi tertentu dalam struktur 

protein terlipat yang ditentukan oleh interaksi antara heliks 

tetangga. Interaksi ini sangat penting untuk struktur dan fungsi 

banyak saluran dan transporter yang menggerakkan molekul 

melintasi membran sel. Dalam protein ini, heliks transmembran 

yang berdekatan dalam struktur terlipat protein melindungi 

banyak heliks transmembran lain darimembran 

lipid. Lalu, mengapa heliks-heliks terlindung ini terutama 

terdiri dari asam amino hidrofobik? Jawabannya terletak pada 

cara protein multipass diintegrasikan ke dalam membran selama 

biosintesisnya. Seperti yang kita bahas di bagian sebelumnya, 

transmembran α heliks dimasukkan ke dalam lapisan ganda lipid 

secara berurutan oleh translocator protein. 
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Setelah meninggalkan translocator, setiap heliks dikelilingi 

oleh lipid untuk sementara, yang mengharuskan heliks menjadi 

hidrofobik. Hanya ketika protein terlipat ke dalam struktur 

akhirnya maka kontak dibuat antara heliks yang berdekatan, dan 

kontak protein-protein menggantikan beberapa kontak protein- 

lipid (Gambar 67). 

 

 
Gambar 67. Langkah melipat protein transmembran multipass. 

Ketika heliks α transmembran yang baru disintesis dilepas- 

kan ke lapisan ganda lipid, awalnya dikelilingi oleh molekul 

lipid. Saat protein terlipat, kontak antara heliks menggeser 

beberapa lipid. 

 
Beberapa β Barel membentuk kanal besar protein membran 

multipass yang memiliki segmen transmembran yang tersusun 

sebagai β barel daripada α heliks relatif kaku dan oleh karena 

itu cenderung membentuk kristal dengan mudah ketika diisolasi. 

Dengan demikian, beberapa di antara struktur protein membran 

multipass pertama yang ditentukan dengan kristalografi sinar-X. 

Jumlah untai β dalam laras β sangat bervariasi, dari sesedikit 8 

untai sampai sebanyak 22 (Gambar 68). Protein β-barrel ber- 

limpah di membran luar bakteri, mitokondria, dan kloroplas. 

Beberapa adalah protein pembentuk pori, yang membuatberisi air 
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saluranyang memungkinkan molekul hidrofilik kecil terpilih 

melintasi membran. Porins adalah contoh yang dipelajari dengan 

baik (contoh 3 pada Gambar 68.C). Banyak porin barel dibentuk 

dari 16-untai, lembaran β antiparalel yang digulung menjadi 

struktur silinder. Rantai samping asam amino polar melapisi 

saluran air di bagian dalam, sedangkan rantai samping nonpolar 

memproyeksikan dari luar laras untuk berinteraksi dengan inti hi- 

drofobik dari lapisan ganda lipid. Loop rantai polipeptida sering 

menonjol ke dalam lumen saluran, mempersempitnya sehingga 

hanya zat terlarut tertentu yang bisa lewat. Oleh karena itu, 

beberapa porins sangat selektif: maltoporin, misalnya, secara 

istimewa memungkinkan oligomer maltosa dan maltosa melinta- 

si membran luar E. coli. 

Protein FepA adalah contoh yang lebih kompleks dari protein 

transpor β barel (Gambar 68.D). Ini mengangkut ion besi melinta- 

si membran luar bakteri. Itu dibangun dari 22 untai β. 
 

Gambar 68. Barel β yang terbentuk dari jumlah untai β yang berbeda. 

(A) Protein E. coli OmpA berfungsi sebagai reseptor untuk 

virus bakteri. (B) Protein OMPLA E. coli adalah enzim (lipase) 

yang menghidrolisis molekul lipid. Asam amino yang meng- 

katalisis reaksi enzimatik (ditunjukkan dengan warna merah) 

menonjol dari permukaan luar laras. (C) Porin dari bakteri 
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Rhodobacter capsulatus membentuk pori berisi air di sepan- 

jang membran luar. Diameter saluran dibatasi oleh loop (di- 

tunjukkan dengan warna biru) yang menonjol ke saluran. (D) 

Protein E. coli FepA mengangkut ion besi. Bagian dalam laras 

diisi sepenuhnya oleh domain protein globular (ditunjukkan 

dengan warna biru) yang berisi situs pengikatan besi (tidak 

ditampilkan). 

 
Ini mengangkut ion besi melintasi membran luar bakteri. Itu 

dibangun dari 22 untai β, dan domain bola yang besar sepenuh- 

nya mengisi bagian dalam laras. Ion besi mengikat domain ini, 

yang dengan mekanisme yang tidak diketahui menggerakkan 

atau mengubah konformasi untuk mentransfer besi melintasi 

membran. Tidak semua protein β-barrel adalah protein transpor. 

Beberapa membentuk tong yang lebih kecil yang diisi sepenuhnya 

oleh rantai samping asam amino yang menjorok ke tengah tong. 

Protein ini berfungsi sebagai reseptor atau enzim (Gambar 68.A 

dan B); 

laras berfungsi sebagai jangkar kaku, yang menahan protein 

dalam membran dan mengarahkan loop sitosol yang membentuk 

situs pengikatan untuk molekul intraseluler tertentu. Kebanyakan 

protein membran multipass dalam sel eukariotik dan dalam 

membran plasma bakteri dibangun dari heliks α transmembran. 

Heliks dapat bergeser satu sama lain, memungkinkan perubah- 

an konformasi pada protein yang dapat membuka dan menutup 

saluran ion, mengangkut zat terlarut, atau mentransduksi sinyal 

ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler. 

Sebaliknya, dalam protein β-barel, ikatan hidrogen mengikat 

setiap untai β secara kaku ke tetangganya, membuat perubahan 

konformasi di dalam dinding barel tidak mungkin terjadi. 
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Banyak Protein Membran Diglikosilasi 

Sebagian besar protein transmembran dalam sel hewan men- 

galami glikosilasi. Seperti pada glikolipid, residu gula ditambah- 

kan dalam lumen UGD dan badan Golgi. Untuk alasan ini, rantai 

oligosakarida selalu ada di sisi membran non sitosol. Perbedaan 

penting lainnya antara protein (atau bagian protein) pada kedua 

sisi membran dihasilkan dari lingkungan reduksi sitosol. Lingkun- 

gan ini mengurangi kemungkinan bahwa ikatan intrachain atau 

interchain disulfide (S–S) akan terbentuk antara sistein di sisi 

membran sitosol. Ikatan ini terbentuk di sisi non-sitosol, di mana 

mereka dapat membantu menstabilkan struktur lipatan rantai 

polipeptida atau hubungannya dengan rantai polipeptida lainnya 

(Gambar 69). 

 
 

 
Gambar 69. 

Protein transmembran jalur 

tunggal. Perhatikan bahwa rantai 

polipeptida melintasi lapisan 

ganda lipid sebagai heliks α 

tangan kanan dan bahwa rantai 

oligosakarida dan ikatan disulfida 

semuanya berada pada permu- 

kaan membran non sitosolik. 

Gugus sulfhidril dalam domain 

sitosol protein biasanya tidak 

membentuk ikatan disulfida 

karena lingkungan pereduksi 

dalam sitosol mempertahankan 

gugus ini dalam bentuk tereduksi 

(-SH). 
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Karena bagian ekstraseluler dari sebagian besar protein 

membran plasma terglikosilasi, karbohidrat secara ekstensif 

melapisi permukaan semua sel eukariotik. Karbohidrat ini terjadi 

sebagai rantai oligosakarida yang terikat secara kovalen dengan 

protein membran (glikoprotein) dan lipid (glikolipid). Mereka 

juga terjadi sebagai rantai polisakarida dari molekul proteoglikan 

membran integral. Proteoglikan, yang terdiri dari rantai polisakari- 

da panjang yang terhubung secara kovalen ke inti protein, ditemu- 

kan terutama di luar sel, sebagai bagian dari matriks ekstraseluler 

Tetapi, untuk beberapa proteoglikan, inti protein meluas melintasi 

lapisan ganda lipid atau dilekatkan ke lapisan ganda oleh jangkar 

glikosilfosfatidylinositol (GPI). 

Istilah selubung sel atau glikokaliks kadang-kadang digunak- 

an untuk menggambarkan zona kaya karbohidrat pada permu- 

kaan sel. Lapisan karbohidrat ini dapat divisualisasikan dengan 

berbagai noda, seperti ruthenium red (Gambar 70.A), serta afini- 

tasnya dengan protein pengikat karbohidrat yang disebut lektin, 

yang dapat diberi label dengan pewarna fluoresen atau penanda 

lain yang terlihat. Meskipun sebagian besar gugus gula terikat 

pada molekul membran plasma intrinsik, lapisan karbohidrat juga 

mengandung glikoprotein dan proteoglikan yang telah disekre- 

sikan ke dalam ruang ekstraseluler dan kemudian diadsorbsi ke 

permukaan sel (Gambar 70.B). Banyak dari makromolekul yang 

teradsorpsi ini merupakan komponen dari matriks ekstraseluler, 

sehingga batas antara membran plasma dan matriks ekstraseluler 

seringkali tidak didefinisikan dengan jelas. Salah satu dari banyak 

fungsi lapisan karbohidrat adalah melindungi sel dari kerusakan 

mekanis dan kimiawi; ia juga menjaga jarak berbagai sel lain, 

mencegah interaksi sel-sel yang tidak diinginkan. 

Rantai samping oligosakarida dari glikoprotein dan gliko- 

lipid sangat beragam dalam pengaturan gula mereka. Meskipun 

biasanya mengandung kurang dari 15 gula, rantainya sering 
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bercabang, dan gula dapat diikat bersama oleh berbagai jenis 

hubungan kovalen — tidak seperti asam amino dalam rantai poli- 

peptida, yang semuanya dihubungkan oleh ikatan peptida identik. 

Bahkan tiga gula dapat disatukan untuk membentuk ratusan trisa- 

karida yang berbeda. 
 

 
Gambar 70. Lapisan karbohidrat pada permukaan sel. (A) Mikrograf 

elektron pada permukaan limfosit yang diwarnai dengan 

rutenium merah ini menekankan lapisan kaya karbohidrat te- 

bal yang mengelilingisel. (B) Lapisan karbohidrat terdiri dari 

rantai samping oligosakarida dari membran glikolipid dan 

membran glikoprotein dan rantai polisakarida pada mem- 
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bran proteoglikan. Selain itu, glikoprotein teradsorpsi, dan 

proteoglikan teradsorpsi (tidak ditampilkan), berkontribusi 

pada lapisan karbohidrat di banyak sel. Perhatikan bahwa 

semua karbohidrat berada di permukaan ekstraseluler mem- 

bran. (A, atas izin AudreyM. Glauert dan GMW Cook.) 

 
Keragaman dan posisi oligosakarida yang terpapar pada per- 

mukaan sel membuatnya sangat cocok untuk berfungsi dalam 

proses pengenalan sel tertentu. Lektin terikat membran plasma 

yang mengenali oligosakarida spesifik pada glikolipid permukaan 

sel dan glikoprotein memediasi berbagai proses adhesi sel-sel 

sementara, termasuk yang terjadi pada resirkulasi limfosit dan 

respons inflamasi. 

 
Protein Membran Dapat Dilarutkan dan Dimurnikan dalam 
Deterjen 

Secara umum, hanya agen yang mengganggu asosiasi hidro- 

fobik dan menghancurkan lapisan ganda lipid yang dapat melar- 

utkan protein membran. Yang paling berguna untuk ahli biokimia 

membran adalah deterjen, yang merupakan molekul amfifilik 

kecil dengan struktur variabel. Deterjen jauh lebih mudah larut 

dalam air daripada lipid. Ujung polar (hidrofilik) mereka dapat 

bermuatan (ionik), seperti pada natrium dodesil sulfat (SDS), 

atau tidak bermuatan (nonionik), seperti pada oktilglukosida dan 

Triton (Gambar 71.A). Pada konsentrasi rendah, deterjen bersifat 

monomer dalam larutan, tetapi ketika konsentrasinya dinaikkan 

di atas ambang batas, yang disebut konsentrasi misel kritis (CMC), 

deterjen akan berkumpul membentuk misel (Gambar 71.B-D). 

Di atas CMC, molekul deterjen dengan cepat berdifusi masuk 

dan keluar misel, menjaga konsentrasi monomer dalam larutan 

tetap konstan, tidak peduli berapa banyak misel yang ada. Baik 

CMC maupun jumlah rata-rata molekul deterjen dalam misel 
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adalah sifat karakteristik dari setiap deterjen, tetapi juga bergan- 

tung pada suhu, pH, dan konsentrasi garam. 
 

Gambar 71. Struktur dan fungsi deterjen. (A) Tiga deterjen yang umum 

digunakan adalah natrium dodesil sulfat (SDS), deterjen an- 

ionik, dan Triton X-100 dan β-octylglucoside, dua deterjen 

nonionik. Triton X-100 adalah campuran dari senyawa di 

mana daerah dalam tanda kurung diulangi antara 9 dan 10 

kali. Porsi hidrofobik setiap deterjen adalah ditunjukkan den- 

gan warna kuning, dan bagian hidrofilik ditunjukkan dengan 

warna oranye. (B) Pada konsentrasi rendah, molekul deter- 

jen bersifat monomer dalam larutan. Karena konsentrasinya 

meningkat melebihi konsentrasi misel kritis (CMC), beberapa 

molekul deterjen membentuk misel. Perhatikan bahwa kon- 

sentrasi monomer deterjen tetap konstan di atas CMC. (C) 

Karena mereka memiliki keduanya ujung polar dan nonpo- 

lar, molekul deterjen amfifilik; dan karena bentuknya keru- 

cut, mereka membentuk misel dari bilayers). Misel deterjen 

dianggap memiliki bentuk yang tidak beraturan, dan, karena 

kendala pengemasan, ekor hidrofobik sebagian terkena air. 
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(D) Model pengisian-ruang menunjukkan struktur misel 

yang tersusun dari 20 molekul β-oktilglukosida, diprediksi 

dengan perhitungan dinamika molekul. Kelompok kepala 

ditunjukkan dengan warna merah dan ekor hidrofobik ber- 

warna abu-abu. (B, diadaptasi dari G. Gunnarsson, B. Jönsson 

dan H. Wennerström, J. Phys. Chem. 84: 3114–3121, 1980; C, dari 

S. Bogusz, R.M. Venable dan R.W. Pastor, J. Phys. Chem. B 104: 

5462–5470, 2000.) 

Oleh karena itu, larutan deterjen merupakan sistem yang rumit 

dan sulit dipelajari. Ketika dicampur dengan membran, ujung hi- 

drofobik deterjen mengikat daerah hidrofobik protein membran, 

di mana mereka menggantikan molekul lipid dengan kerah 

molekul deterjen. Karena ujung lain dari molekul deterjen adalah 

polar, pengikatan ini cenderung membawa protein membran ke 

dalam larutan sebagai kompleks deterjen-protein (Gambar 72). 

 

Gambar 72. Melarutkan membran protein dengan deterjen nonion- 

ik ringan. Deterjen mengganggu lapisan ganda lipid dan 

membawa protein ke dalam larutan sebagai kompleks pro- 

tein-lipid-deterjen. Itu fosfolipid di membran juga dilarutkan 

dengan deterjen, sebagai misel lipidetergen. 

Biasanya, beberapa molekul lipid juga tetap menempel pada 

protein. Detergen ionik yang kuat, seperti SDS, dapat melarutkan 

bahkan protein membran yang paling hidrofobik. Hal ini memung- 

kinkan protein dianalisis dengan elektroforesis gel poliakrilamida 

SDS, prosedur yang telah merevolusi studi protein. 
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Deterjen yang begitu kuat, bagaimanapun, membuka lipatan 

(mengubah sifat) protein dengan mengikat “inti hidrofobik” inter- 

nalnya, sehingga membuat protein menjadi tidak aktif dan tidak 

dapat digunakan untuk studi fungsional. Meskipun demikian, 

protein dapat dengan mudah dipisahkan dan dimurnikan dalam 

bentuk terdenaturasi SDS-nya. Dalam beberapa kasus, penghapu- 

san SDS memungkinkan protein yang dimurnikan untuk memper- 

barui, dengan pemulihan fungsional aktivitas. 

Banyak protein membran dapat dilarutkan dan kemudian 

dimurnikan dalam bentuk aktif dengan menggunakan deterjen 

lembut. Deterjen ini menutupi daerah hidrofobik pada segmen 

membran-spanning yang menjadi terbuka setelah lipid. 

Molekul bersifat polar, ikatan ini cenderung membawa 

protein membran ke dalam larutan sebagai deterjen-protein 

kompleks (Gambar 72). Biasanya, beberapa molekul lipid juga 

tetap menempel pada protein. Detergen ionik yang kuat, seperti 

SDS, dapat melarutkan bahkan protein membran yang paling hi- 

drofobik. Hal ini memungkinkan protein dianalisis dengan elek- 

troforesis gel poliakrilamida SDS, prosedur yang telah merevolusi 

studi protein. Deterjen yang begitu kuat, bagaimanapun, terbuka 

(perubahan sifat). 

Protein dengan mengikat “inti hidrofobik” internalnya, dengan 

demikian merender protein tidak aktif dan tidak dapat digunakan 

untuk studi fungsional. Meskipun demikian, protein bisa dipisah- 

kan dan dimurnikan dalam bentuk SDS-denaturasi mereka. Dalam 

beberapa kasus, penghapusan SDS memungkinkan protein yang 

dimurnikan untuk memperbarui, dengan pemulihan aktivitas 

fungsional. Banyak protein membran yang dapat dilarutkan dan 

kemudian dimurnikan secara aktif bentuk dengan menggunakan 

deterjen ringan. Deterjen ini menutupi hidrofobik daerah pada 

segmen yang merentang membran yang menjadi terbuka setelah 
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lipid penghapusan tetapi tidak membuka protein. 

Jika konsentrasi deterjen berupa larutan protein membran 

terlarut berkurang (dengan pengenceran, misalnya), protein 

membran tidak tetap larut. Namun, dengan adanya molekul fos- 

folipid berlebih dalam larutan seperti itu, protein membran ber- 

gabung ke dalamnya liposom kecil yang terbentuk secara spontan. 

Dengan cara ini, sistem protein membran yang aktif secara fung- 

sional dapat disusun kembali dari komponen yang dimurnikan, 

menyediakan 

cara yang ampuh untuk menganalisis aktivitas transporter 

membran, saluran ion, reseptor pensinyalan, dan sebagainya 

(Gambar 73). Pemulihan fungsional seperti itu, misalnya, mem- 

berikan bukti bagi hipotesis yang dibuat oleh enzim ATP (ATP 

sintase) menggunakan gradien H + di mitokondria, kloroplas, dan 

bakteri membran untuk menghasilkan ATP. Protein membran juga 

dapat dibentuk kembali dari larutan deterjen menjadi nanodiscs, 

yaitu patch membran berukuran kecil dan seragam yang dikel- 

ilingi oleh sabuk protein, yang menutupi tepi bilayer yang terbuka 

untuk tambalan dalam larutan (Gambar 74). 

Sabuk ini berasal dari high-density lipoprotein (HDL), yang 

menjaga lipid tetap larut untuk dibawa ke dalam darah. Dalam 

nanodiscs protein membran yang diinginkan dapat dipelajari di 

lingkungan lipid aslinya dan dapat diakses secara eksperimental 

dari kedua sisi bilayer, yang berguna, misalnya, untuk eksperimen 

pengikatan ligan. Protein yang terkandung dalam kaleng nano 

juga dianalisis dengan teknik mikroskop elektron partikel tunggal 

untuk menentukan struktur mereka. Dengan teknik yang berkem- 

bang pesat ini, file struktur protein membran dapat ditentukan 

hingga resolusi tinggi tanpa a kebutuhan protein yang diinginkan 

untuk mengkristal menjadi kisi biasa, yaitu seringkali sulit dicapai 

untuk protein membran. 
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Gambar 73. Penggunaan nonionik ringan deterjen untuk melarutkan, 

memurnikan, dan menyusun kembali membran fung- 

sional sistem protein. Dalam contoh ini, molekul pompa 

Na+ - K+ fungsional adalah dimurnikan dan dimasukkan ke 

dalam fosfolipid vesikula. Pompa ini ada di membran plasma 

dari sebagian besar sel hewan, di mana ia menggunakan 

energi hidrolisis ATP untuk memompa Na+ keluar dari sel dan 

K+ masuk. 
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Deterjen juga memainkan peran penting dalam pemurnian 

dan kristalisasi protein membran. Pengembangan deterjen baru 

dan sistem ekspresi baru yang menghasilkan protein membran 

dalam jumlah besar dari cDNA klon telah menyebabkan pening- 

katan pesat dalam jumlah struktur tiga dimensi protein membran 

dan kompleks protein yang diketahui, meskipun memang 

demikian masih sedikit dibandingkan dengan struktur yang dike- 

tahui dari protein dan protein yang larut dalam air kompleks. 
 

Gambar 74. Model membran protein dilarutkan menjadi nanodisc. 

Saat deterjen dilepas dari larutan yang mengandung mul- 

tipass protein membran, lipid, dan protein subunit dari li- 

poprotein densitas tinggi (HDL), protein membran menjadi 

tertanam di sepetak kecil lipid bilayer, yang dikelilingi oleh 

sabuk protein HDL. Dalam nanodisk, file tepi hidrofobik dari 

bilayer patch adalah dilindungi oleh sabuk protein, yang 

membuat perakitan larut air. 
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Bacteriorhodopsin adalah Pompa Proton Berbasis Cahaya 
(H+) yang Melintasi Lapisan Ganda Lipid sebagai Tujuh 
Heliks α 

 
 

 
Gambar 75. Bercak ungu membran, yang mengandung bakteriorho- 

dopsin di archaeon Halobacterium salinarum. (A) Ini Ar- 

chaea hidup di kolam air asin, dimana mereka terkena sinar 

matahari. Mereka punya mengembangkan berbagai protein 

yang diaktifkan cahaya, termasuk bakteriorhodopsin, yaitu 

a pompa H + yang diaktifkan cahaya dalam plasma selaput. 

(B) Bakteriorhodopsin molekul di patch membran ungu dike- 

mas dengan rapat menjadi dua dimensi susunan kristal. (C) 

Rincian permukaan molekul divisualisasikan oleh atom mik- 

roskop paksa. Dengan teknik ini, molekul bakteriorhodopsin 

individu bisa dilihat. (D) Garis besar perkiraan lokasi mono- 

mer bakteriorhodopsin dan heliks α individu pada gambar 

ditampilkan di (C). (B – C, milik Dieter Oesterhelt; D, kode PDB: 

2BRD.) 
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Dalam Bab sebelumnya, kami membahas bagaimana protein 

transmembran multipass memediasi transpor selektif molekul hi- 

drofilik kecil melintasi membran sel. Tetapi pemahaman terperinci 

tentang cara kerja protein transpor membran memerlukan infor- 

masi yang tepat tentang struktur tiga dimensinya di lapisan ganda. 

Bacteriorhodopsin adalah protein transpor membran pertama 

yang strukturnya ditentukan, dan tetap menjadi prototipe dari 

banyak protein membran multipass dengan struktur serupa. 

“Membran ungu” dari archaeon Halobacterium salinarum adalah 

patch khusus dalam membran plasma yang berisi satu spesies 

molekul protein, bakteriorhodopsin (Gambar 75.A). 

Gambar 76. Tiga dimensi struktur bakteriorhodopsin molekul. 

(A) rantai polipeptida melintasi lapisan ganda lipid tujuh kali 

sebagai heliks α. Lokasi kromofor retina (ungu) dan jalur ke- 

mungkinan diambil oleh H+ selama siklus pemompaan yang 

diaktifkan cahaya ditampilkan. Langkah pertama dan kunci 

adalah lewatnya file H+ dari kromofor ke rantai samping 

asam aspartat 85 (merah, terletak di sebelah chromophore) 

yang terjadi saat absorpsi foton oleh kromofor. Selanjutnya, 

transfer H+ lainnya — di urutan numerik yang ditunjukkan 

dan menggunakan rantai samping asam amino hidrofilik 

yang melapisi jalan melalui membran — lengkap siklus pe- 

mompaan dan mengembalikan enzim ke kondisi awalnya. 
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Kode warna: glutamic asam (oranye), asam aspartat (merah), 

arginin (biru). (B) Kristal resolusi tinggi struktur menunjukkan 

bakteriiorhodopsin banyak molekul lipid (kuning dengan 

kepala merah kelompok) yang terikat erat dengan spesifik 

tempat di permukaan protein. (A, diadaptasi dari H. Luecke et 

al., Science 286: 255–261, 1999. Dengan izin dari AAAS; B, dari H. 

Luecke et al., J. Mol. Biol. 291: 899–911, 1999. Dengan izin dari 

Academic Press.) 

Protein berfungsi sebagai pompa H+ yang diaktifkan cahaya 

yang mentransfer H+ keluar dari sel archaea. Karena molekul bak- 

teriorhodopsin dikemas secara rapat dan disusun sebagai kristal 

dua dimensi planar (Gambar 75.B dan 75.C), maka dimungkin- 

kan untuk menentukan struktur tiga dimensinya dengan meng- 

gabungkan mikroskop elektron dan analisis difraksi elektron — 

prosedur yang disebut kristalografi elektron, yang kita disebutkan 

sebelumnya. Metode ini telah memberikan pandangan struktural 

pertama dari sekian banyak protein membran yang sulit untuk di- 

kristalisasi dari deterjen solusi. Untuk bakteriorhodopsin, struk- 

turnya kemudian dikonfirmasi dan diperpanjang hingga resolusi 

sangat tinggi dengan kristalografi sinar-X. 

Setiap molekul bakteriorhodopsin terlipat menjadi tujuh 

heliks α transmembran yang padat dan mengandung satu gugus 

penyerap cahaya, atau kromofor (dalam hal ini, retinal), yang 

memberi protein warna ungu. Retinal adalah vitamin A. dalam 

bentuk aldehida dan identik dengan kromofor yang ditemukan 

pada rhodopsin sel fotoreseptor mata vertebrata. Retinal adalah 

secara kovalen terkait dengan rantai samping lisin dari protein 

bakteriorhodopsin. Kapan diaktifkan oleh satu foton cahaya, 

kromofor yang tereksitasi berubah bentuk dan menyebabkan se- 

rangkaian perubahan konformasi kecil pada protein, yang men- 

gakibatkan transfer satu H+ dari dalam ke luar sel (Gambar 76.A). 

Di cahaya terang, setiap molekul bacteriorhodopsin dapat 
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memompa beberapa ratus proton per detik. Transfer proton 

yang digerakkan oleh cahaya membentuk gradien H+ membran 

plasma, yang pada gilirannya mendorong produksi ATP satu detik 

protein di membran plasma sel. Energi disimpan dalam gradien 

H+ juga mendorong proses lain yang membutuhkan energi di 

dalam sel. Jadi, bakteriorhodopsin mengubah energi matahari 

menjadi gradien H+, yang memberikan energi ke sel archaea. 

Struktur kristal resolusi tinggi dari bakteriorhodopsin mengung- 

kapkan banyak hal molekul lipid terikat di tempat tertentu pada 

permukaan protein (Gambar 76.B). 

Interaksi dengan lipid tertentu dianggap membantu mensta- 

bilkan banyak membran protein, yang bekerja paling baik dan 

terkadang lebih siap mengkristal jika beberapa di antaranya lipid 

tetap terikat selama ekstraksi deterjen, atau jika lipid tertentu dit- 

ambahkan kembali ke protein dalam larutan deterjen. Kekhusu- 

san lemak-protein ini interaksi membantu menjelaskan mengapa 

membran eukariotik mengandung begitu beragam lipid, dengan 

kelompok kepala yang berbeda dalam ukuran, bentuk, dan 

muatan. Kita bisa memikirkan membran lipid sebagai pelarut 

dua dimensi untuk protein di dalam membran, sama seperti air 

merupakan pelarut tiga dimensi untuk protein larutan air: 

beberapa protein membran hanya dapat berfungsi di hadapan- 

nya kelompok kepala lipid tertentu, seperti banyak enzim dalam 

larutan air membutuhkan ion tertentu untuk aktivitas. 

Bacteriorhodopsin adalah anggota dari superfamili besar 

protein membran dengan struktur yang mirip tetapi fungsi 

berbeda. Misalnya rhodopsin dalam sel batang dari retina verte- 

brata dan banyak protein reseptor permukaan sel yang mengikat 

molekul sinyal ekstraseluler juga dibangun dari tujuh heliks α 

transmembran. Ini protein berfungsi sebagai transduser sinyal dan 

bukan sebagai transporter: masing-masing merespons ke sinyal 

ekstraseluler dengan mengaktifkan protein pengikat GTP (protein 
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G) di dalam sel dan karena itu disebut reseptor berpasangan G- 

protein (GPCRs). Meskipun struktur bakteriorhodopsin dan GPCR 

sangat mirip, mereka tidak menunjukkan kemiripan urutan dan 

karenanya mungkin milik dua cabang keluarga protein purba yang 

berjauhan secara evolusioner. Kelas terkait dari protein membran, 

channelrhodopsin yang digunakan alga hijau untuk mendeteksi 

cahaya, bentuk saluran ion saat mereka menyerap foton. Saat 

direkayasa demikian bahwa mereka diekspresikan dalam otak 

hewan, protein-protein ini menjadi sangat berharga alat dalam 

neurobiologi karena mereka memungkinkan neuron tertentu di- 

rangsang secara eksperimental dengan menyinari mereka, seperti 

yang kita diskusikan dalam bab sebelumnya. 

 

Protein Membran Sering Berfungsi sebagai Kompleks Besar 

Banyak protein membran berfungsi sebagai bagian dari 

kompleks multikomponen, beberapa di antaranya telah dipelajari 

dengan kristalografi sinar-X. Salah satunya adalah pusat reaksi fo- 

tosintesis bakteri, yang merupakan kompleks protein membran 

pertama dikristalisasi dan dianalisis dengan difraksi sinar-x. Dalam 

Bab sebelumnya, kita membahas bagaimana caranya kompleks 

fotosintetik berfungsi menangkap energi cahaya dan menggunak- 

annya untuk memompa H+ melintasi membran. Banyak kompleks 

protein membran yang terlibat fotosintesis, pemompaan proton, 

dan transpor elektron bahkan lebih besar dari pada pusat reaksi 

fotosintesis. Kompleks fotosistem II yang sangat besar dari cyano- 

bacteria, misalnya, mengandung 19 subunit protein dan lebih dari 

60 heliks transmembran. Protein membran seringkali tersusun 

secara besar-besaran kompleks, tidak hanya untuk memanen 

berbagai bentuk energi, tetapi juga untuk mentransduksi sinyal 

ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler. 
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Banyak Protein Membran Berdifusi di Bidang Membran 

Seperti kebanyakan lipid membran, protein membran tidak 

jatuh (flip-flop) lapisan ganda lipid, tetapi mereka berputar sekitar 

sumbu tegak lurus dengan bidang tersebut bilayer (difusi rotasi). 

Selain itu, banyak protein membran yang mampu bergerak secara 

lateral di dalam membran (difusi lateral). Eksperimen di mana sel 

tikus secara artifisial menyatu dengan sel manusia untuk meng- 

hasilkan sel hibrid (heterokarion) memberikan bukti langsung 

pertama bahwa beberapa protein membran plasma bergerak di 

bidang membran. Dua antibodi berlabel berbeda digunakan 

untuk membedakan protein membran plasma tikus dan manusia 

yang dipilih. Meskipun pada awalnya protein tikus dan manusia 

terbatas pada mereka sendiri bagian dari heterokaryon yang baru 

terbentuk, dua set protein berdifusi dan dicampur di seluruh per- 

mukaan sel dalam waktu sekitar setengah jam (Gambar 77). 

Gambar 77. Eksperimen mendemonstrasikan difusi protein di mem- 

bran plasma tikus– sel hibrida manusia. Dalam percobaan 

ini, tikus dan sel manusia digabungkan buat sel hibrida, yang 

kemudian diwarnai dengan dua antibodi berlabel fluoresen. 

Satu antibodi (diberi label pewarna hijau) mendeteksi protein 

membran plasma tikus, antibodi lainnya (diberi label dengan 
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pewarna merah) mendeteksi protein membran plasma ma- 

nusia. 

Saat sel diwarnai segera setelah fusi, tikus dan plasma 

manusia protein membran masih ditemukan di domain 

membran yang berasal dari tikus dan sel manusia, masing- 

masing. Setelah waktu singkat, bagaimanapun, membran 

plasma protein menyebar ke seluruh permukaan sel dan 

sepenuhnya bercampur. (Dari L.D. Frye dan M. Edidine, J. Cell 

Sci. 7: 319–335, 1970. Dengan izin dari Perusahaan dari Ahli Bi- 

ologi.) 

Laju difusi lateral protein membran dapat diukur dengan 

menggunakan teknik pemulihan fluoresensi setelah photobleach- 

ing (FRAP). Metode biasanya melibatkan penandaan protein 

membran yang diinginkan dengan kelompok fluoresen tertentu. 

Ini dapat dilakukan baik dengan ligan fluoresens seperti antibodi 

berlabel fluorofor yang mengikat protein atau dengan DNA rekom- 

binan. teknologi untuk mengekspresikan protein yang menyatu 

dengan protein fluoresen seperti protein fluoresen hijau (GFP). 

Kelompok fluoresen kemudian diputihkan di area kecil 

membran dengan sinar laser, dan waktu yang dibutuhkan protein 

membran yang berdekatan membawa ligan yang tidak dikelan- 

tang atau GFP untuk berdifusi area pemutihan diukur (Gambar 

78). Dari pengukuran FRAP, kami bisa perkirakan koefisien difusi 

untuk protein permukaan sel yang ditandai. Nilai dari koefisien 

difusi untuk protein membran yang berbeda dalam sel yang 

berbeda sangat bervariasi, karena interaksi dengan protein lain 

menghalangi difusi protein untuk berbagai tingkat. Pengukuran 

protein yang minimal terhalang dengan cara ini menunjukkan 

bahwa membran sel memiliki viskositas yang sebanding dengan 

minyak zaitun. 

Salah satu kelemahan teknik FRAP adalah ia memonitor 

pergerakan populasi molekul yang besar di area membran yang 



177 

 

 

 
 

relatif besar; satu tidak bisa ikuti molekul protein individu. Jika 

protein gagal bermigrasi ke dalam pemutih daerah, misalnya, 

seseorang tidak dapat mengatakan apakah molekul itu benar- 

benar tidak bergerak atau hanya dibatasi dalam pergerakannya 

ke wilayah membran yang sangat kecil — mungkin oleh protein 

sitoskeletal. Teknik pelacakan partikel tunggal mengatasi masalah 

ini dengan memberi label molekul membran individu dengan 

antibodi yang digabungkan dengan fluoresen pewarna atau 

partikel emas kecil dan melacak pergerakannya dengan mikros- 

kop video. 

 
Gambar 78. Mengukur tarif difusi lateral membran protein dengan 

pemulihan fluoresensi setelahnya photobleaching. Pro- 

tein spesifik dari minat dapat dinyatakan sebagai fusi protein 

dengan protein fluoresen hijau (GFP), yang secara intrinsik 

berpendar. Molekul fluoresen diputihkan di area kecil meng- 

gunakan sinar laser. Itu intensitas fluoresensi pulih sebagai 

molekul yang diputihkan berdifusi dan molekul yang tidak 

dikelantang berdifusi ke dalam daerah iradiasi (ditampilkan 

di sini di samping dan tampilan atas). Koefisien difusi dihitung 
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dari grafik tarif pemulihan: semakin besar difusi koefisien 

protein membran, itu mempercepat pemulihan. 

Dengan menggunakan pelacakan partikel tunggal, seseorang 

dapat merekam jalur difusi molekul protein membran tunggal 

dari waktu ke waktu. Hasil dari semua teknik ini menunjukkan 

bahwa protein membran plasma sangat berbeda dalam karakter- 

istik difusinya, seperti sekarang kita bahas. 

 
Sel Dapat Membatasi Protein dan Lipid pada Domain Ter- 
tentu di dalam sebuah Membran 

Pengakuan bahwa membran biologis adalah cairan dua 

dimensi adalah kemajuan besar dalam memahami struktur dan 

fungsi membran. Sudah menjadi jelas, bagaimanapun, bahwa 

gambaran membran sebagai laut lipid di mana semua protein 

mengambang dengan bebas sangat disederhanakan. Kebanyakan 

sel membatasi protein membran ke daerah tertentu dalam lapisan 

ganda lipid kontinu. Kita telah membahas bagaimana molekul 

bakteriorhodopsin dalam membran ungu Halobacterium berkum- 

pul menjadi kristal dua dimensi besar, di mana molekul protein 

individu berada relatif tetap dalam hubungan satu sama lain (lihat 

Gambar 75). 

ATP sintase kompleks di membran mitokondria bagian dalam 

juga berasosiasi menjadi rangkap panjang baris. Agregat besar 

dari jenis ini menyebar dengan sangat lambat. Dalam sel epitel, 

seperti yang melapisi usus atau tubulus ginjal, enzim membran 

plasma tertentu dan protein transpor terbatas pada permukaan 

apikal sel, sedangkan yang lain terbatas pada basal dan lateral 

permukaan (Gambar 79). Distribusi asimetris protein membran 

adalah sering penting untuk fungsi epitel. Komposisi lipid dari dua 

domain membran ini juga berbeda, menunjukkan bahwa sel epitel 

dapat mencegah difusi lipid sebagai serta molekul protein antara 
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domain. Hambatan diatur oleh spesifik jenis persimpangan antar 

sel (disebut persimpangan ketat) mempertahankan pemisahan 

molekul protein dan lipid. Jelas, protein membran yang memben- 

tuk persimpangan antar sel ini tidak mungkin dibiarkan berdifusi 

lateral dalam membran yang berinteraksi. 
 

Gambar 79. Bagaimana molekul membran dapat dibatasi pada do- 

main membran tertentu. Dalam gambar sel epitel ini, pro- 

tein A (dalam domain apikal membran plasma) dan protein 

B (dalam domain basal dan lateral) dapat berdifusi secara 

lateral dalam domainnya sendiri tetapi memang demikian 

dicegah memasuki domain lain, setidaknya sebagian oleh 

sambungan sel-sel khusus yang disebut persimpangan yang 

ketat. Molekul lipid di lapisan luar (ekstraseluler) membran 

plasma juga tidak dapat menyebar di antara dua domain; lip- 

id di lapisan tunggal bagian dalam (sitosolik), namun, dapat 

melakukannya (tidak ditampilkan). Lamina basal adalah 

lapisan tipis matriks ekstraseluler itu memisahkan lembaran 

epitel dari jaringan lain. 
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Sebuah sel juga dapat membuat domain membran tanpa 

menggunakan sambungan antar sel. Seperti yang telah kita bahas, 

interaksi protein-protein yang diatur dalam membran dianggap 

menciptakan domain rakit skala nano yang berfungsi dalam pen- 

sinyalan dan perdagangan membran. Contoh yang lebih ekstrim 

terlihat pada mamalia spermatozoon, merupakan sel tunggal 

yang terdiri dari beberapa secara struktural dan fungsional bagian 

berbeda yang ditutupi oleh membran plasma kontinu. Saat sel 

sperma berada diperiksa dengan mikroskop imunofluoresensi 

dengan berbagai antibodi, masing-masing yang bereaksi dengan 

molekul permukaan sel tertentu, membran plasma ditemukan 

terdiri dari setidaknya tiga domain berbeda (Gambar 80). 

Beberapa dari molekul membran dapat berdifusi secara 

bebas dalam batas-batasnya sendiri domain. Sifat molekuler dari 

“pagar” yang mencegah molekul meninggalkan domainnya tidak 

diketahui. Banyak sel lain yang memiliki membran serupa pagar 

yang membatasi difusi protein membran pada domain membran 

tertentu. Membran plasma sel saraf, misalnya, berisi selubung 

domain badan sel dan dendrit, dan yang lainnya menutupi akson; 

dianggap bahwa sabuk filamen aktin yang terkait erat dengan 

membran plasma di persimpangan sel-akson membentuk bagian 

dari penghalang. Gambar 81 menunjukkan empat cara umum me- 

lumpuhkan membran tertentu melalui interaksi protein-protein. 

Banyak sel lain yang memiliki membran serupa pagar yang 

membatasi difusi protein membran pada domain membran 

tertentu. Membran plasma sel saraf, misalnya, berisi selubung 

domain badan sel dan dendrit, dan yang lainnya menutupi akson; 

dianggap bahwa sabuk filamen aktin yang terkait erat dengan 

membran plasma di persimpangan sel-akson membentuk bagian 

dari penghalang. Gambar 81 menunjukkan empat cara umum 

melumpuhkan membran tertentu protein melalui interaksi pro- 

tein-protein. 
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Gambar 80. Tiga domain di membran plasma marmot sperma. 

(A) Gambar guinea sperma babi. (B – D) Dalam tiga pasang 

mikrograf, mikrograf kontras fase berada di sebelah kiri, dan 

sel yang sama ditampilkan dengan imunofluoresensi permu- 

kaan sel pewarnaan di sebelah kanan. Monoklonal berbeda 

antibodi secara selektif memberi label pada permukaan sel 

molekul pada (B) kepala anterior, (C) kepala posterior, dan (D) 

ekor. (Micrographs milik Selena Carroll dan Diana Myles.) 
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Gambar 81. 

Empat cara membatasi mobilitas 

lateral plasma tertentu protein 

membran. (A) Protein bisa ber- 

kumpul sendiri menjadi agregat 

besar (seperti terlihat untuk bac- 

teriorhodopsin dalam warna ungu 

membran Halobacterium salina- 

rum); mereka dapat ditambatkan 

oleh interaksi dengankumpulan 

makromolekul (B) di luar atau 

(C) di dalam sel; atau (D) mereka 

dapat berinteraksi dengan protein 

di permukaan sel lain. 

 
The Cortical Cytoskeleton Gives Membranes Mechanical 
Strength and Restricts Membrane Protein Diffusion 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 81.B dan 81.C, cara 

umum di mana sel membatasi mobilitas lateral protein membran 
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tertentu adalah dengan menambatkannya ke makromolekul. 

rakitan di kedua sisi membran. Bentuk cekung ganda yang khas 

dari sel darah merah (Gambar 82), misalnya, hasil dari interaksi 

plasma protein membran dengan sitoskeleton yang mendasari, 

yang sebagian besar terdiri dari jaringan dari spektrin protein ber- 

filamen. Spectrin panjang, tipis, fleksibel batang dengan panjang 

sekitar 100 nm. 
 

Gambar 82. Sebuah elektron pemindai mikrograf sel darah merah 

manusia. Sel memiliki bentuk cekung ganda dan kekuran- 

gan nukleus dan organel lainnya (Film 10.7). (Atas kebaikan 

Bernadette Chailley. 

Sebagai komponen utama dari sitoskeleton sel darah merah, 

ia memelihara integritas struktural dan bentuk membran plasma, 

yang merupakan satu-satunya membran sel darah merah, karena 

sel tidak memiliki inti atau organel lain. Sitoskeleton spektrin 

terpaku ke membran melalui berbagai protein membran. 

Hasil akhirnya adalah jaring seperti jaring yang dapat dide- 
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formasi dan menutupi seluruh permukaan sitosol dari membran 

sel darah merah. Sitoskeleton berbasis spektrin ini memungkink- 

an sel darah merah untuk menahan tekanan pada membrannya 

saat dipaksa melalui kapiler sempit. Tikus dan manusia dengan 

genetik kelainan pada spektrin adalah anemia dan memiliki sel 

darah merah yang berbentuk bola (sebagai gantinya cekung) dan 

rapuh; tingkat keparahan anemia meningkat dengan derajat de- 

fisiensi spektrin. 

Jaringan sitoskeletal analog tetapi jauh lebih rumit dan sangat 

dinamis ada di bawah membran plasma sebagian besar sel lain 

di tubuh kita. Ini jaringan, yang merupakan korteks sel, kaya 

akan filamen aktin, yang melekat pada membran plasma dengan 

berbagai cara. Pemodelan ulang dinamis jaringan aktin kortikal 

memberikan kekuatan pendorong bagi banyak hal penting fungsi 

sel, termasuk pergerakan sel, en dositosis, dan pembentukan 

transien, struktur membran plasma bergerak seperti filopodia dan 

lamellopodia. Korteks sel berinti juga mengandung protein yang 

secara struktural homolog dengan spektrin dan komponen lain 

dari sel darah merah sitoskeleton. 

Jaringan sitoskeletal kortikal membatasi difusi tidak hanya 

plasma protein membran yang langsung berlabuh padanya. 

Karena filamen sitoskeletal sering berdekatan dengan permukaan 

sitosol membran plasma, mereka dapat membentuk pengha- 

lang mekanis yang menghalangi difusi bebas protein membran. 

Hambatan ini mempartisi membran menjadi domain kecil, atau 

koral (Gambar 83.A), yang bisa permanen, seperti pada sperma 

(lihat Gambar 80), atau sementara. 

Hambatan dapat dideteksi saat difusi protein membran 

individu diikuti oleh pelacakan partikel tunggal berkecepatan 

tinggi. Protein berdifusi dengan cepat tetapi terbatas di dalam 

kandang individu (Gambar 83.B); kadang-kadang, bagaimanapun, 
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gerakan termal menyebabkan beberapa filamen kortikal untuk 

melepaskan sementara dari membran, memungkinkan protein 

untuk keluar ke kandang yang berdekatan. 

Sejauh mana protein transmembran terbatas di dalam 

kandang tergantung pada asosiasinya dengan protein lain dan 

ukuran domain sitoplasma; protein dengan domain sitosol yang 

besar akan lebih sulit melewati penghalang sitoskeletal. Ketika 

reseptor permukaan sel mengikat molekul sinyal ekstraselulernya, 

misalnya, kompleks protein besar terbentuk di domain sitosol. 

reseptor, membuatnya lebih sulit bagi reseptor untuk keluar dari 

kandangnya. Ini berpikir bahwa corralling membantu memusat- 

kan kompleks pensinyalan seperti itu, meningkatkan kecepatan 

dan efisiensi proses pensinyalan. 

 

Gambar 83. Corralling plasma protein membran oleh kortikal filamen 

sitoskeletal. (A) Filamen dianggap memberikan hambatan 

difusi yang membagi membran menjadi kecil domain, atau 

koral. (B) Kecepatan tinggi, pelacakan partikel tunggal digu- 

nakan untuk mengikuti jalur tunggal berlabel fluoresen pro- 

tein membran satu jenis dari waktu ke waktu. Jejak tersebut 

menunjukkan bahwa protein individu molekul (pergerakan 

masing-masing ditampilkan dalam warna yang berbeda) me- 

nyebar dengan rapat domain membran terbatas dan hanya 

jarang melarikan diri ke tetangga domain. (Diadaptasi dari A. 
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Kusumi et al., Annu. Pdt. Biophys. Biomol. Struct. 34: 351–378, 

2005. Dengan izin dari Ulasan Tahunan.) 

 
Membrane-bending Proteins Deform Bilayers 

Membran sel memiliki banyak bentuk yang berbeda, seperti 

yang diilustrasikan oleh elaborate dan beragam struktur tonjolan 

permukaan sel dan organel yang tertutup membran dalam sel 

eukariotik. Lembaran datar, tubulus sempit, vesikula bulat, fe- 

nestrated lembaran, dan cisternae berbentuk roti pitta semuanya 

adalah bagian dari repertoar: seringkali, berbagai bentuk akan 

hadir di berbagai daerah dari lapisan ganda yang sama. Bentuk 

membran dikontrol secara dinamis, karena banyak proses sel 

penting— termasuk tunas vesikel, pergerakan sel, dan pembe- 

lahan sel — perlu rumit deformasi membran transien. Dalam 

banyak kasus, bentuk membran dipengaruhi oleh gaya dorong 

dan tarikan dinamis yang diberikan oleh struktur sitoskeletal atau 

ekstraseluler. 

 

Gambar 84. Tiga cara di mana protein pembengkok membran mem- 

bentuk membran. Lapisan ganda lipid berwarna biru dan 

protein berwarna hijau. (A) Bilayer tanpa ikatan protein. (B) 

Daerah hidrofobik dari protein dapat dimasukkan sebagai 

baji satu lapisan tunggal untuk memisahkan kelompok ke- 

pala lipid. Daerah tersebut dapat berupa heliks amfifilik se- 

perti yang ditunjukkan atau hidrofobik jepit rambut. (C) Per- 

mukaan lengkung protein dapat mengikat kelompok kepala 

lipid dan merusak bentuk membran atau menstabilkannya 

lengkungan. (D) Protein dapat mengikat dan mengelompok- 

kan lipid yang memiliki kelompok kepala besar dan dengan 



187 

 

 

 

demikian membengkokkan membran. (Diadaptasi dari W.A. 

Prinz dan J.E. Hinshaw, Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 44: 278-291, 

2009.) 

Bagian penting dalam memproduksi deformasi ini dimainkan 

oleh protein pembengkok membran, yang mengontrol keleng- 

kungan membran lokal. Seringkali, dinamika sitoskeletal dan gaya 

protein pembengkok membran bekerja sama. Protein penekuk 

membran menempel pada spesifik daerah membran sesuai ke- 

butuhan dan bertindak oleh satu atau lebih dari tiga mekanisme 

utama: 

1. Beberapa memasukkan domain protein hidrofobik atau 

jangkar lipid yang terpasang ke dalamnya salah satu sele- 

baran dari lapisan ganda lipid. Menambah luas hanya 

satu selebaran menyebabkan membran membengkok 

(Gambar 84.B). Protein yang membentuk Jaringan ber- 

belit-belit dari tubulus ER sempit diperkirakan bekerja 

dengan cara ini. 

2. Beberapa protein pembengkok membran membentuk 

perancah kaku yang merusak bentuk membran atau men- 

stabilkan membran yang sudah bengkok (Gambar 84.C). 

Itu melapisi protein 

3. Beberapa protein pembengkok membran menyebabkan 

lipid membran tertentu untuk mengelompok bersama, 

sehingga menyebabkan kelengkungan membran. 

Kemampuan sebuah lipid untuk menginduksi kelengkungan 

membran positif atau negatif ditentukan dengan luas penam- 

pang relatif dari kelompok kepalanya dan hidrokarbonnya ekor. 

Misalnya, kelompok besar fosfoinositida membuatnya molekul 

lipid berbentuk baji, dan akumulasinya dalam domain satu 

selebaran bilayer karena itu menginduksi kelengkungan positif 
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(Gambar 84.D). Oleh Sebaliknya, fosfolipase yang menghilang- 

kan gugus kepala lipid menghasilkan secara terbalik molekul lipid 

berbentuk yang menyebabkan kelengkungan negatif Seringkali, 

protein pembengkok membran yang berbeda bekerja sama untuk 

mencapai yang tertentu kelengkungan, seperti dalam memben- 

tuk vesikel transportasi pemula. 

 

Pertanyaan : 

1. Apa yang dimaksud proses transportasi membrane sel ? 

2. Apakah macam-macam transportasi membrane sel ? 

3. Apa yang dimaksud eksositosis ? 

4. Apa yang dimaksud endositosis ? 

5. Apa yang dimaksud pinositosis? 
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