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A. STRUKTUR MEMBRAN 

Membran sel sangat penting untuk kehidupan sel. Membran 

plasma membungkus sel, menentukan batas-batasnya, dan mem- 

pertahankan perbedaan esensial antara sitosol dan lingkungan 

ekstraseluler. Di dalam sel eukariotik, membran nukleus, reti- 

kulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria, dan organel 

tertutup membran lainnya mempertahankan perbedaan karak- 

teristik antara isi setiap organel dan sitosol. 

Gradien ion yang melintasi membran, dibentuk oleh aktivi- 

tas protein membran khusus, dapat digunakan untuk mensinte- 

sis ATP, untuk mendorong pengangkutan zat terlarut yang dipilih 

melintasi membran, atau, seperti pada sel saraf dan otot, untuk 

menghasilkan dan mengirimkan sinyal listrik. 

Di semua sel, membran plasma juga mengandung protein 

yang bertindak sebagai sensor sinyal eksternal, memungkinkan 

sel untuk mengubah perilakunya sebagai respons terhadap isyarat 

lingkungan, termasuk sinyal dari sel lain; sensor protein, atau 

reseptor ini, mentransfer informasi — selain molekul — melintasi 

membran. 
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Meskipun fungsinya berbeda, semua membran biologis 

memiliki struktur umum yang sama: masing-masing berupa 

lapisan tipis molekul lipid dan protein, yang disatukan terutama 

oleh interaksi nonkovalen (Gambar 1). Membran sel bersifat 

dinamis,berbentuk cairan, dan sebagian besar molekulnya 

bergerak di sekitar bidang membran. Molekul lipid disusun 

sebagai bilayer terus menerus dengan ketebalan sekitar 5 nm. 

Lapisan lipid bilayer tersusun atas struktur cairan dari 

membran dan berfungsi sebagai barrier yang sulit ditembus (im- 

permiable) untuk lewatnya sebagian besar molekul yang larut 

dalam air. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 

Dua Gambaran membran 
sel. (A) Gambaran Mikro- 
graf elektron dari segmen 
membran plasma sel darah 
merah manusia terlihat pada 
penampang melintang, 
menunjukkan struktur bilay- 
ernya. (B) gambaran skema 
tiga dimensi dari membran 
sel dan disposisi umum dari 
konstituen lipid dan protein- 
nya. (A, Daniel S. Friend.) 

 

 
Pada umumnya membran protein menjangkau lapisan lipid 

bilayer dan memediasi hampir semua fungsi lain dari membran, 

termasuk pengangkutan molekul spesifik, dan katalisis reaksi 
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terkait membran seperti sintesis ATP. Dalam membran plasma, 

beberapa protein transmembran berfungsi sebagai tautan struk- 

tural yang menghubungkan sitoskeleton melalui lapisan lipid 

bilsyer ke matriks ekstraseluler atau sel yang berdekatan, semen- 

tara yang lain berfungsi sebagai reseptor untuk mendeteksi dan 

mentransduksi sinyal kimia di lingkungan sel. 

Dibutuhkan banyak jenis membran protein untuk memung- 

kinkan sel berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan 

diperkirakan sekitar 30% protein yang dikodekan dalam genom 

hewan adalah membran protein. 

Pada bab ini, akan dibahas struktur dan susunan dari dua 

unsur utama membran biologis—lipid dan protein. Meskipun 

akan terfokus terutama pada membran plasma, sebagian besar 

konsep yang dibahas berlaku untuk berbagai membran internal 

sel eukariotik juga. 

 

B. LIPID BILAYER 

Lipid bilayer menjadi struktur dasar semua membran sel. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan mikroskop elektron, dan struktur 

bilayernya secara eksklusif dikaitkan dengan sifat khusus dari 

molekul lipid, yang berkumpul secara spontan menjadi bilayers 

bahkan dalam kondisi buatan yang sederhana. Pada bab ini, kita 

membahas berbagai jenis molekul lipid yang ditemukan dalam 

membran sel dan sifat umum lipid bilayer. 

Fosfogliserid, Sphringolipid, dan Sterols Merupakan Lipid 
Utama pada Membran Sel 

Molekul lipid membentuk 50% masa pada sebagian besar 

membrane sel hewan, hampir seluruh sisanya berupa protein. 

Terdapat kira-kira 5 × 106 molekul lipid dalam area lipid bilayer 

1 μm × 1 μm, atau sekitar 109 molekul lipid dalam membran 

plasma sel hewan kecil. Semua molekul lipid dalam membran sel 
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merupakan sel amfifilik — artinya, mereka memiliki ujung hidro- 

filik (“menyukai air”) atau kutub (polar) dan hidrofobik (“takut 

air”) atau ujung nonpolar. 

Lipid membran yang paling banyak ditemukan adalah fos- 

folipid. Fosfolipid memiliki kepala kutub yang mengandung satu 

kelompok fosfat dan dua ekor hidrokarbon hidrofobik. Pada sel 

hewan, tumbuhan, dan bakteri, ekor biasanya merupakan asam 

lemak, dan panjangnya dapat berbeda (biasanya mengandung 

antara 14 dan 24 atom karbon). Satu ekor biasanya memiliki satu 

atau lebih ikatan cis-rangkap (yaitu, tidak jenuh), sedangkan ekor 

lainnya tidak (yaitu, jenuh). 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, setiap ikatan cis- 

rangkap menciptakan kerutan di ekor. Perbedaan panjang dan 

kepenuhan ekor asam lemak mempengaruhi bagaimana molekul 

fosfolipid berkumpul satu sama lain, sehingga mempengaruhi flui- 

ditas membran, seperti yang kita bahas nanti. 
 

Gambar 2. Bagian dari molekul fosfolipid tipikal. Contoh : fosfatidilcoline, di- 
presentasikan secara skematik (B) dengan rumus, (C) Secara model 
utuh 
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Fosfolipid utama di sebagian besar membran sel hewan 

adalah fosfogliserida, yang memiliki ranka penyusun berbentuk 

gliserol tiga karbon (lihat Gambar 2). Dua asam lemak rantai 

panjang dihubungkan melalui ikatan ester ke atom karbon yang 

berdekatan dari gliserol, dan atom karbon ketiga dari gliserol 

terikat pada gugus fosfat, yang pada gilirannya terkait dengan 

salah satu dari beberapa jenis gugus kepala. 

Dengan menggabungkan beberapa asam lemak dan gugus 

kepala yang berbeda, sel membuat banyak fosfogliserida yang 

berbeda. Phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine, dan 

phosphatidylcholine adalah yang paling melimpah di membran sel 

mamalia (Gambar 3. A-C). 

Gambar 3. Empat fosfolipid utama dalam membran plasma mamalia. Kelom- 
pok kepala yang berbeda diwakili oleh warna yang berbeda pada 
simbol. molekul lipid yang ditunjukkan pada (A–C) adalah fosfo- 
gliserida, yang diturunkan dari gliserol. Molekul dalam (D) adalah 
sfingomielin, yang diturunkan dari sfingosin (E) dan oleh karena 
itu sfingolipid. Perhatikan bahwa hanya fosfatidilserin yang mem- 
bawa muatan negatif bersih, yang pentingnya akan kita diskusikan 
nanti; tiga lainnya netral secara elektrik pada ph fisiologis, mem- 
bawa satu muatan positif dan satu muatan negatif. 
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Gambar 4. Struktur kolesterol. dipresentasikan secara skematik (B) dengan 

rumus, (C) Secara model utuh 

 

Selain fosfolipid, lipid bilayer pada banyak membran sel me- 

ngandung glikolipid dan kolesterol. Glikolipid menyerupai sfingo- 

lipid, tetapi, bukannya gugus kepala yang terkait dengan fosfat, 

glikolipid memiliki gula yang melekat. Kami membahas glikolipid 

nanti. Membran plasma eukariotik terutama mengandung koles- 

terol dalam jumlah besar—hingga satu molekul untuk setiap 

molekul fosfolipid. Kolesterol adalah sterol. Ini berisi struktur 

cincin kaku, yang melekat pada satu kutub gugus hidroksil dan 

rantai hidrokarbon nonpolar pendek (Gambar 4). Molekul koles- 

terol menyesuaikan diri di bilayer dengan gugus hidroksilnya 

dekat dengan gugus kepala kutub dari molekul fosfolipid yang 

berdekatan (Gambar 5). 
 
 
 

 
Gambar 5. 
Kolesterol dalam lipid bilayer. 
Gambar skema (untuk skala) mo- 
lekul kolesterol yang berinteraksi 
dengan dua molekul fosfolipid 
dalam satu lipid bilayer. 
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Fosfolipid Secara Spontan Membentuk Bilayer 

Gambar 6. Bagaimana molekul hidrofilik dan hidrofobik berinteraksi secara 
berbeda dengan air. (A) Karena aseton bersifat polar, ia dapat 
membentuk ikatan hidrogen (merah) dan interaksi elektrostatis 
yang menguntungkan (kuning) dengan molekul air, yang juga 
bersifat polar. dengan demikian, aseton mudah larut dalam air. (B) 
Sebaliknya, 2-metil propana seluruhnya bersifat hidrofobik. Karena 
tidak dapat membentuk interaksi yang menguntungkan dengan 
air, ia memaksa molekul air yang berdekatan untuk mengatur 
ulang menjadi struktur sangkar seperti es, yang meningkatkan en- 
ergi bebas. Oleh karena itu senyawa ini hampir tidak dapat larut 
dalam air. simbol δ– menunjukkan muatan negatif parsial, dan aδ 
+ menunjukkan muatan positif sebagian. atom polar ditampilkan 
dalam warna dan kelompok nonpolar ditampilkan dalam warna 
abu-abu. 

 
Bentuk dan sifat amfifilik dari molekul fosfolipid menyebab- 

kan mereka membentuk bilayer secara spontan di lingkungan 

berair. Molekul hidrofilik mudah larut dalam air karena mengan 

dung gugus bermuatan atau gugus polar tak bermuatan yang 

dapat membentuk interaksi elektrostatis yang menguntungkan 

atau ikatan hidrogen dengan molekul air (Gambar 6-A). Molekul 

hidrofobik, sebaliknya, tidak larut dalam air karena semua, atau 

hampir semua, atomnya tidak bermuatan dan nonpolar dan oleh 

karena itu tidak dapat membentuk interaksi yang menguntung- 

kan secara energi dengan molekul air. Jika terdispersi dalam air, 

mereka memaksa molekul air yang berdekatan untuk mengatur 
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ulang menjadi keramba seperti es yang mengelilingi molekul hi- 

drofobik (Gambar 6–B). Karena struktur keramba ini lebih teratur 

daripada air di sekitarnya, pembentukannya meningkatkan energi 

bebas. Namun, biaya energi bebas ini diminimalkan jika molekul 

hidrofobik (atau bagian hidrofobik dari molekul amfifilik) berkum- 

pul bersama sehingga jumlah terkecil molekul air terpengaruh. 

Ketika molekul amfifilik terpapar ke lingkungan berair, mereka 

berperilaku seperti yang Anda harapkan dari pembahasan di atas. 

Mereka secara spontan berkumpul untuk mengubur ekor hidro- 

fobik mereka di pedalaman, di mana mereka terlindung dari air, 

dan mereka mengekspos kepala hidrofilik mereka ke air. Bergan- 

tung pada bentuknya, mereka dapat melakukan ini dengan salah 

satu dari dua cara: mereka dapat membentuk misel bulat, dengan 

ekor ke dalam, atau mereka dapat membentuk lembaran berlapis 

ganda, atau lapisan ganda, dengan ekor hidrofobik diapit di antara 

kelompok kepala hidrofilik (Gambar 7). 

Gambar 7. Pengaturan pengemasan molekul amfifilik dalam lingkungan ber- 
air. (A) molekul-molekul ini secara spontan membentuk misel atau 
bilayer dalam air, tergantung pada bentuknya. molekul amfifilik 
berbentuk kerucut (atas) membentuk misel, sedangkan molekul 
amfifilik berbentuk silinder seperti fosfolipid (bawah) membentuk 
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lapisan ganda. (B) Misel dan lipid bilayer terlihat pada penampang 
melintang. perhatikan bahwa misel molekul amfifilik dianggap 
jauh lebih tidak teratur daripada yang digambarkan di sini (lihat 
Gambar 10-26c). 

 

Kekuatan yang sama yang mendorong fosfolipid untuk mem- 

bentuk bilayer juga menyediakan properti penyegelan sendiri. 

Sobekan kecil di bilayer menciptakan tepi bebas dengan air; 

karena ini secara energetik tidak menguntungkan, lipid cende- 

rung menyusun ulang secara spontan untuk menghilangkan tepi 

bebas. (Dalam membran plasma eukariotik, fusi vesikula intra- 

seluler memperbaiki robekan yang lebih besar.) Larangan tepi 

bebas memiliki konsekuensi yang besar: satu-satunya cara bagi 

bilayer untuk menghindari tepi adalah dengan menutup sendiri 

dan membentuk kompartemen tertutup (Gambar 8). Ini perilaku, 

yang mendasar pada penciptaan sel hidup, mengikuti langsung 

dari bentuk dan sifat amfifilik molekul fosfolipid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. 
Penutupan spontan bilayer fosfoli- 
pid untuk membentuk komparte- 
men tertutup. struktur tertutup 
stabil karena menghindari paparan 
ekor hidrokarbon hidrofobik ke air, 
yang secara energi tidak mengun- 
tungkan. 
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Lipid bilayer juga memiliki karakteristik lain yang menjadi- 

kannya struktur yang ideal untuk membran sel. Salah satu yang 

terpenting adalah fluiditasnya, yang penting untuk banyak fungsi 

membran. 

Lipid Bilayer merupakan Cairan Dua Dimensi 

Sekitar tahun 1970, para peneliti pertama kali mengenali 

bahwa molekul lipid individu dapat berdifusi secara bebas dalam 

lapisan lipid bilayer. Demonstrasi awal berasal dari studi lipid 

bilayer sintetis (buatan), yang dapat dibuat dalam bentuk vesikel 

bulat, yang disebut liposom (Gambar 9); atau dalam bentuk bi- 

layerplanar yang dibentuk melintasi lubang di partisi antara dua 

kompartemen berair atau di atas pe- 

nyangga padat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9 
Liposom. (A) Sebuah mikrograf elektron dari 
vesikel fosfolipid sintetik yang tidak terfiksasi 
dan tidak ternoda — liposom — dalam air, 
yang telah dibekukan dengan cepat pada 
suhu nitrogen cair. (B) Gambar liposom bulat 
kecil terlihat pada penampang melintang. li- 
posom biasanya digunakan sebagai model 
membran dalam studi eksperimental, teru- 
tama untuk mempelajari protein membran 
yang tergabung. (A, dari hal. Frederik dan D. 
hubert, Methods Enzymol. 391: 431–448, 2005. 
Dengan izin dari elsevier.) 
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Teknik bervasriasi sudah dilakukan untuk mengukur perger- 

akan molekul lipid individual dan komponennya Seseorang dapat 

membangun molekul lipid, misalnya, dengan pewarna fluoresen 

atau partikel emas kecil yang melekat pada gugus kepala kutubnya 

dan mengikuti difusi bahkan molekul individu di dalam membran. 

Sebagai alternatif, seseorang dapat memodifikasi kelompok 

kepala lipid untuk membawa “label putar,” seperti kelompok ni- 

troksida (= N – O); yang berisi elektron tak berpasangan yang 

spinnya menciptakan sinyal paramagnetic yang dapat dideteksi 

dengan spektroskopi resonansi spin elektron (ESR), yang prin- 

sipnya mirip dengan resonansi magnetik inti (NMR). Gerakan dan 

orientasi lipid spin-label dalam bilayer dapat disimpulkan dari 

spektrum ESR. 

Studi semacam itu menunjukkan bahwa molekul fosfoli- pid 

dalam bilayer sintetis sangat jarang bermigrasi dari lapisan 

tunggal ( juga disebut selebaran) di satu sisi ke sisi lain. Proses 

ini, yang dikenal sebagai “flipflop,” terjadi pada skala waktu jam 

untuk setiap molekul, meskipun kolesterol adalah pengecualian 

dari aturan ini dan dapat berubah dengan cepat. 

Sebaliknya, molekul lipid dengan cepat bertukar tempat 

dengan tetangganya dalam satu lapisan (~ 107 kali per detik). Hal 

ini menimbulkan difusi lateral yang cepat, dengan koefisien difusi 

(D) sekitar 10–8 cm2 / detik, yang berarti bahwa molekul lipid 

ratarata berdifusi sepanjang sel bakteri besar (~ 2 μm) dalam 

waktu sekitar 1 detik. 

Studi ini juga menunjukkan bahwa molekul lipid individu 

berputar sangat cepat pada sumbu panjangnya dan memiliki 

rantai hidrokarbon yang fleksibel. Simulasi komputer menunjuk- 

kan bahwa molekul lipid dalam bilayersintetis sangat tidak teratur, 

menampilkan permukaan yang tidak teratur dari kelompok kepala 

dengan jarak dan orientasi yang bervariasi ke fase air di kedua sisi 

bilayer (Gambar 10). 
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Gambar 10. Mobilitas molekul fosfolipid dalam lipid bilayer buatan. Dimulai 
dengan model susunan 100 molekul fosfatidilkolin dalam bilay- 
er biasa, komputer menghitung posisi setiap atom setelah 300 
pikodetik waktu simulasi. Dari perhitungan teoritis ini, model 
lipid bilayer muncul yang menjelaskan hampir semua sifat ter- 
ukur dari bilayer lipid sintetis, termasuk ketebalannya, jumlah 
molekul lipid per luas membran, kedalaman penetrasi air, dan 
ketidakrataan dua permukaan. Perhatikan bahwa ekor dalam 
satu lapisan tunggal dapat berinteraksi dengan ekor di lapisan 
tunggal lainnya, jika itu adalah ekor cukup lama. (B) perbedaan 
gerakan molekul lipid dalam lapisan ganda. (A, bersumver di 
S.W. chiu dkk., Biofis. J. 69: 1230– 1245, 1995. Dengan izin dari 
Biophysical Society.) 

 
Studi mobilitas serupa pada molekul lipid berlabel di membran 

biologis terisolasi dan dalam sel hidup memberikan hasil yang 

serupa dengan yang ada di bilayers sintetis. Mereka menunjukkan 

bahwa komponen lipid dari membran biologis adalah cairan dua 

dimensi di mana molekul penyusunnya bebas bergerak secara 

lateral. Seperti pada bilayersintetis, molekul fosfolipid individu 

biasanya terbatas pada lapisan tunggal mereka sendiri. Pengurun- 

gan ini menimbulkan masalah bagi sintesisnya. Molekul fosfolipid 

diproduksi hanya dalam satu lapisan tunggal membran, terutama 

di lapisan tunggal sitosol dari membran retikulum endoplasma. 
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Jika tidak satu pun dari molekul yang baru dibuat ini dapat ber- 

migrasi secara wajar ke lapisan tunggal non sitosol, lipid bilayer 

baru tidak dapat dibuat. Masalah ini diselesaikan dengan kelas 

khusus protein membran yang disebut translocator fosfolipid, atau 

flippase, yang mengkatalisis perpindahan cepat fosfolipid dari 

satu lapisan ke lapisan lainnya. 

Terlepas dari fluiditas lipid bilayer, liposom tidak menyatu 

secara spontan satu sama lain saat tersuspensi dalam air. Fusi 

tidak terjadi karena gugus kepala lipid polar mengikat molekul 

air yang perlu dipindahkan agar bilayerdari dua liposom yang 

berbeda dapat berfusi. Cangkang hidrasi yang menjaga lipo- 

somes terpisah juga mengisolasi banyak membran internal dalam 

sel eukariotik dan mencegah fusi yang tidak terkontrol, dengan 

demikian menjaga integritas kompartemen organel yang tertutup 

membran. Semua peristiwa fusi membran sel dikatalisis oleh 

protein fusi yang diatur secara ketat, yang memaksa membran 

yang sesuai menjadi sangat dekat, menekan keluar lapisan air 

yang membuat bilayers tetap terpisah. 

Kelancaran Lipid bilayer Tergantung pada Komposisinya 

Fluiditas membran sel harus diatur dengan tepat. Proses 

transpor membran tertentu dan aktivitas enzim, misalnya, 

berhenti 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 
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ekor hidrokarbon untuk berinteraksi satu sama lain, baik pada 

lapisan tunggal yang sama dan berlawanan, dan ikatan rangkap- 

cis menghasilkan kekusutan pada rantai yang membuatnya lebih 

sulit untuk dikemas bersama, sehingga membran tetap cair. pada 

suhu yang lebih rendah (Gambar 11). 

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- 

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 (lihat Gambar 

5). 

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 10 membandingkan komposisi lipid dari beberapa 

membran biologis. Perhatikan bahwa membran plasma bakteri 

sering terdiri dari satu jenis fosfolipid utama dan tidak mengan- 

dung kolesterol. 
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Tabel 1. Komposisi lipid pasti pada cel membran 
 

 Persentasi pada total lipid berdasarkan beratnya 

Membran 
plasma sel 

hati 

Membran 
plasma 
RBC 

Myelin Mitokondria 
(dalam dan luar 

membran) 

Retikulum 
Endoplasma 

Bakteri 
E. Coli 

Klesterol 17 23 22 3 6 0 

Fofatidil- 
etaanolamin 

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 

Lainnya 22 14 8 23 27 30 

 

Pada archaea, lipid biasanya mengandung rantai prenil 

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

asam lemak samasama bersifat hidrofobik dan fleksibel (lihat 

Gambar 20-F); pada archaea termofilik, rantai lipid terpan- jang 

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 berva- 

riasi dibandingkan dengan prokariota dan archaea, tidak hanya 

mengandung kolesterol dalam jumlah besar tetapi juga meng- 

andung campuran fosfolipid yang berbeda. 

Analisis lipid membran dengan spektrometri massa telah 

mengungkapkan bahwa komposisi lipid dari membran sel eu- 

kariotik khas jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan se- 

belumnya. Membran ini mengandung variasi yang membingung- 

kan 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 komplek- 

sitas ini mencerminkan variasi kombinatorial dalam kelompok 

kepala, panjang rantai hidrokarbon, dan desaturasi kelas fosfo- 

lipid utama, beberapa membran juga mengandung banyak lipid 



16 

 

 

 
 

minor yang berbeda secara struktural, setidaknya beberapa di an- 

taranya 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 penghancuran 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. 

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 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 11. Pemisahan fase lateral dalam lipid bilayer buatan. (A) liposom 

raksasa yang dihasilkan dari campuran 1: 1 dari fosfatidilkolin 
dan sfingomielin membentuk bilayer yang seragam. (B) Seba- 
liknya, liposom yang dihasilkan dari campuran fosfatidilkolin, 
sfingomielin, dan kolesterol 1: 1: 1 membentuk bilayer dengan 
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dua fase terpisah. liposom diwarnai dengan konsentrasi je- 
jak pewarna fluoresen yang secara istimewa dipartisi menjadi 
salah satu dari dua fase. ukuran rata-rata domain yang terben- 
tuk dalam liposom buatan raksasa ini jauh lebih besar dari yang 
diharapkan dalam membran sel, di mana “rakit lipid” (lihat teks) 
mungkin berukuran sekecil beberapa nanometer dengan diam- 
eter. (A, dari n. Kahya et al., J. Struct. Biol. 147: 77–89, 2004. Dengan 
izin dari elsevier; B, atas izin petra Schwille.) 

 
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 13). 

Gambar 12. Model domain rangkaian. Interaksi protein-protein, protein-lipid, 
dan lipid-lipid yang lemah memperkuat satu sama lain untuk 
mempartisi komponen yang berinteraksi ke dalam domain rakit. 
kolesterol, sfingolipid, glikolipid, glikosilfosfatidylinositol (GPL) 
protein yang disimpan, dan beberapa protein transmembran 
diperkaya dalam domain ini. perhatikan bahwa karena kompo- 
sisinya, domain rakit memiliki ketebalan membran yang menin- 
gkat. Kita akan membahas glikolipid, protein berlabuh gpI, dan 
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linker oligosakarida nanti. (Diadaptasi dari D. lingwood dan K. Si- 
mons, 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 mengalami partisi 

fase, seperti yang terlihat pada bilayers buatan (lihat Gambar 12), 

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 ekstra- 

seluler 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 per- 

mintaan dan diekspor ke sel lain melalui aliran darah. Tetesan 

lipid menyimpan lipid netral, seperti triasilgliserol dan ester koles- 

terol, yang disintesis dari asam lemak dan kolesterol oleh enzim di 

membran retikulum endoplasma. Karena lipid ini tidak mengan- 

dung gugus kepala hidrofilik, mereka secara eksklusif merupa 

kan molekul hidrofobik, dan oleh karena itu berkumpul menjadi 

tetesan tiga dimensi daripada menjadi lapisan ganda. 

Droplet lipid adalah organel unik karena dikelilingi oleh satu 
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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. 

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 13). 

Gambar 13. Distribusi asimetris fosfolipid dan glikolipid dalam lipid bilayer 
sel darah merah manusia. warna yang digunakan untuk gugus 
kepala fosfolipid yang diperkenalkan pada Gambar 10–3. Selain 
itu, glikolipid digambar dengan gugus kepala kutub heksagonal 
(biru). kolesterol (tidak ditampilkan) didistribusikan secara mera- 
ta di kedua lapisan tunggal. 



20 

 

 

 
 

Karena fosfatidilserin bermuatan negatif terletak di lapisan 

dalam bagian dalam, terdapat perbedaan muatan yang signifi- 

kan antara dua bagian lapisan ganda. Pada bagian depan, akan 

dibahas bagaimana translocator fosfolipid terikat-membran 

menghasilkan dan mempertahankan asimetri lipid. 

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 phos- 

phoinositide 3-kinase (PI 3kinase), yang diaktifkan sebagai 

respons terhadap sinyal ekstraseluler dan membantu untuk 

merekrut protein pensinyalan intraseluler spesifik ke permukaan 

sitosol membran plasma. Lipid kinase fosforilat inositol fosfo- 

lipid 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 
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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 ekstras- 

eluler (atau luar). Fosfatidilserin yang terpapar pada permukaan 

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. 

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 (lihat Gambar 

3). 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 
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istimewa menjadi fase rakit lipid (lihat Gambar 12). 

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 13), 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 14). 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 dari lokalisasi. 

Dalam membran plasma sel epitel, misalnya, glikolipid ter- 

batas pada permukaan apikal yang terbuka, di mana glikolipid 

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. 

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 gang- 

liosida kompleksnya menunjukkan kelainan pada sistem saraf, 

termasuk degenerasi aksonal dan mielinasi berkurang. 
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Beberapa glikolipid menyediakan titik masuk untuk racun 

bakteri dan virus tertentu. Gangliosida GM1 (lihat Gambar 14), 

misalnya, bertindak sebagai reseptor permukaan sel untuk toksin 

bakteri yang menyebabkan 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 intraseluler, yang pada gilirannya menyebabkan peng- 

habisan Cl– yang besar, menyebabkan sekresi Na+, K+, HCO –, dan 

air menjadi usus. Polyomavirus juga masuk ke dalam sel setelah 

mengikat awalnya ke gangliosida. 
 

Gambar 14. Molekul glikolipid. (A) Galactocerebroside disebut glikolipid ne- 
tral karena gula yang membentuk gugus kepalanya tidak memi- 
liki muatan. (B) Suatu gangliosida selalu mengandung 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 fosfoli- 
pid, dalam sel hewan hampir semua glikolipid didasarkan pada 
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sfingosin, seperti halnya sfingomielin (lihat Gambar 10–3). Gal = 
galaktosa; Glc = glukosa, GalNAc = N-acetylgalactosamine; ke- 
tiga gula ini tidak bermuatan. 

 
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 mengand- 

ung tiga kelas utama — fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Karena 

struktur tulang punggungnya yang berbeda, fosfolipid terbagi 

menjadi dua subkelas — fosfogliserida dan sfingolipid. Komposisi 

lipid lapisan tunggal dalam dan luar berbeda, yang mencermink- 

an 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 seleb- 

aran sitosol dari lapisan ganda lipid membran plasma memainkan 

peran penting dalam pensinyalan sel: sebagai respons terhadap 

sinyal ekstraseluler, kinase lipid spesifik memfosforilasi kelompok 

kepala dari lipid ini untuk membentuk tempat berlabuh untuk 

sitosol sinyal protein, sedangkan fosfolipase spesifik membelah 

fosfolipid inositol tertentu untuk menghasilkan molekul sinyal in- 

traseluler kecil. 
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C. 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 mitokondria 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 bervaria- 

si dalam 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 15. Berbagai cara protein berasosiasi dengan lapisan ganda lipid. 
Sebagian besar protein membran diperkirakan meluas melintasi 
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bilayer sebagai (1) heliks α tunggal, (2) sebagai beberapa heliks 
α, atau (3) sebagai lembaran β yang digulung (laras β). Bebera- 
pa 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 se- 
cara kovalen — baik rantai asam lemak atau gugus prenil (lihat 
Gambar 17) —di lapisan tunggal sitosol atau, (6) melalui peng- 
hubung oligosakarida, ke fosfatidylinositol di lapisan tunggal 
non sitosolik — disebut jangkar GPI. (7, 8) Akhirnya, protein yang 
berhubungan dengan membran terikat pada membran hanya 
melalui interaksi nonkovalen dengan protein membran lainnya. 
Cara pembentukan struktur pada (5) diilustrasikan pada Gambar 
17. 

 
Gambar 15 menunjukkan berbagai cara protein dapat be- 

rasosiasi dengan membran. Seperti tetangga lipidnya, protein 

membran adalah amfifilik. 

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 15 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 dimasukkan ke 

dalam lapisan tunggal sitosol dari lapisan ganda lipid mening- 

katkan hidrofobisitas beberapa protein transmembran ini (lihat 

Gambar 15, contoh 1). 

Protein membran lainnya terletak seluruhnya di sitosol dan 

melekat pada lapisan tunggal sitosol dari lapisan ganda lipid, baik 
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oleh heliks α amfifilik yang terpapar pada permukaan protein 

(Gambar 15, contoh 4) atau oleh satu atau lebih ikatan kovalen 

rantai lipid (Gambar 15, 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 15, contoh 6 ). 

Protein terkait lipid pada contoh 5 pada Gambar 16 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). Saat masih di ER, segmen 

transmembran dari protein dibelah dan sebuah jangkar glyco- 

sylphosphatidylinositol (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 berhubung- 

an 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 15, 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 hi- 

drofobik yang dimasukkan ke dalam inti hidrofobik lapisan ganda 

lipid tidak dapat dilepaskan dengan cara ini. 
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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. 
 

 

Gambar 16. 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 mem- 
bran 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) dipasang me- 
lalui hubungan tioester ke sistein. (C) Sebuah rantai 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 se- 
belum penyisipan jangkar ke dalam membran (tidak ditampil- 
kan). Struktur jangkar lipid ditunjukkan pada gambar di bawah 
ini: (D) jangkar miristoil (berasal dari rantai asam lemak jenuh 14 
karbon), (E) jangkar palmitoil (rantai asam lemak jenuh 16 kar- 
bon), dan (F) jangkar farnesyl (rantai hidrokarbon tak jenuh 15 
karbon). Lapisan atau molekul transpor melewatinya. Reseptor 
permukaan sel, misalnya, protein transmembran yang mengikat 
molekul sinyal di ruang ekstraseluler dan menghasilkan sinyal 
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intraseluler yang berbeda di sisi berlawanan dari membran plas- 
ma. Untuk mentransfer molekul hidrofilik kecil melintasi mem- 
bran, protein transpor membran harus menyediakan jalur bagi 
molekul untuk melewati penghalang permeabilitas hidrofobik 
dari lapisan ganda lipid; arsitektur molekul protein transmem- 
bran multipass (Gambar 16, contoh 2 dan 3) sangat cocok untuk 
tugas ini. 

 

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 16). 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 

dengan membran melalui interaksi protein-protein yang diatur. 
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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 17. 
Sebuah segmen dari rantai poli- 
peptida 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 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 

memperluas khasanah fungsi membran. Dalam kebanyakan 

protein transmembran, rantai polipeptida melintasi lapisan ganda 

lipid dalam konformasi heliks-α. 
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Protein transmembran selalu memiliki orientasi unik dalam 

membran. Ini mencerminkan cara asimetris di mana ia dimasuk- 

kan 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 lingkungan 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 membentuk 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 17). 

Dalam protein transmembran jalur tunggal, rantai polipeptida 

hanya bersilangan satu kali (lihat Gambar 15 contoh 1), sedang- 

kan pada protein transmembran multipass, rantai polipeptida 

melintasi beberapa kali (lihat Gambar 15, 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 16, contoh 3). Arsitektur protein ini 

terlihat pada protein porin yang akan kita bahas nanti. 

Kemajuan dalam kristalografi sinarX protein membran 

telah memungkinkan penentuan struktur tiga dimensi dari 

banyak protein membran tersebut. Struktur menegaskan bahwa 

seringkali mungkin untuk memprediksi dari urutan asam amino 

protein bagian mana dari rantai polipeptida yang meluas melinta- 

si lapisan ganda lipid. Segmen yang mengandung sekitar 20-30 

asam amino, dengan derajat hidrofobisitas tinggi, cukup panjang 

untuk menjangkau lapisan ganda lipid sebagai α heliks, dan sering 
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dapat diidentifikasi dalam plot hidropati (Gambar 1020). Dari 

plot tersebut, diperkirakan sekitar 30%. 

 
Gambar 18. 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 menggunakan data yang diperoleh 
dari senyawa model. Perhitungan ini dibuat untuk segmen den- 
gan ukuran tetap (biasanya sekitar 10-20 asam amino), dimulai 
dengan setiap asam amino yang berurutan dalam rantai. “Indeks 
hidropati” dari segmen tersebut diplot pada sumbu Y sebagai 
fungsi dari lokasinya dalam rantai. Nilai positif menunjukkan 
bahwa energi bebas diperlukan untuk transfer ke air (yaitu, seg- 
men tersebut hidrofobik), dan nilai yang diberikan adalah indeks 
jumlah energi yang dibutuhkan. Puncak dalam indeks hidropati 
muncul pada posisi segmen hidrofobik dalam urutan asam ami- 
no. (A dan B) Plot hidropati untuk dua protein membran yang 
akan dibahas nanti dalam bab ini. Glikophorin (A) memiliki satu 
heliks α yang merentang-membran, dan satu puncak yang ses- 
uai dalam plot hidropati. Bacteriorhodopsin (B) memiliki tujuh 
heliks α yang merentang-membran dan tujuh puncak yang ses- 
uai di plot hidropati. (A, diadaptasi dari D. Eisenberg, Annu. Rev. 
Biochem. 53: 595–624, 1984. Dengan izin dari Annual Reviews.) 
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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 men- 

gandung 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 19). 

 

 
Gambar 19. 
Dua heliks α pendek di saluran air 
aquaporin, yang masing-masing 
membentang hanya setengah dari 
lapisan ganda lipid. Dalam membran 
plasma, empat monomer, salah satu- 
nya ditunjukkan di sini, membentuk 
tetramer. Setiap monomer memiliki 
pori hidrofilik di tengahnya, yang 
memungkinkan molekul air melint- 
asi membran dalam satu file. Dua 
heliks berwarna pendek terkubur 
di antarmuka yang dibentuk oleh 
interaksi protein-protein. 
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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. Ini daerah tidak dapat diidentifikasi dalam plot hidropati 

dan hanya diungkapkan oleh kristalografi sinarx atau kristalografi 

elektron (teknik yang mirip dengan difraksi sinarX tetapi dilaku- 

kan pada susunan protein dua dimensi) dari struktur tiga dimensi 

protein. 

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 transmem- 

bran. 

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 disatukan 

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 pro- 

tein-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 
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yang berdekatan dalam struktur terlipat protein melindungi 

banyak heliks transmembran lain dari membran lipid. 

Lalu, mengapa heliks-heliks terlindung ini terutama terdiri dari 

asam amino hidrofobik? Jawabannya terletak pada cara protein 

multipass diintegrasikan ke dalam membran selama biosintesis- 

nya. Transmembran α heliks dimasukkan ke dalam lapisan ganda 

lipid secara berurutan oleh translocator protein. Setelah mening- 

galkan translocator, setiap heliks dikelilingi oleh lipid untuk se- 

mentara, 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 20). 

 

Gambar 20. Langkah melipat protein transmembran multipass. Ketika he- 
liks α transmembran yang baru disintesis dilepaskan 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 sinarX. 

Jumlah untai β dalam laras β sangat bervariasi, dari sesedikit 8 
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untai sampai sebanyak 22 (Gambar 21). Protein βbarrel berlim- 

pah di membran luar bakteri, mitokondria, dan kloroplas. 

 
Gambar 21. 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 mengkatalisis 
reaksi enzimatik (ditunjukkan dengan warna merah) menonjol 
dari permukaan luar laras. (C) Porin dari bakteri Rhodobacter 
capsulatus membentuk pori berisi air di sepanjang membran 
luar. Diameter saluran dibatasi oleh loop (ditunjukkan dengan 
warna biru) yang menonjol ke saluran. (D) Protein E. coli FepA 
mengangkut ion besi. 

 
Beberapa adalah protein pembentuk pori, yang membuat- 

berisi air saluran yang memungkinkan molekul hidrofilik kecil 

terpilih melintasi membran. Porins adalah contoh yang dipelajari 

dengan baik (contoh 3 pada Gambar 21.C). Banyak porin barel 

dibentuk dari 16untai, 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 hidrofobik dari lapisan ganda lipid. Loop rantai poli- 

peptida sering menonjol ke dalam lumen saluran, mempersem- 
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pitnya sehingga hanya zat terlarut tertentu yang bisa lewat. Oleh 

karena itu, beberapa porins sangat selektif: maltoporin, misalnya, 

secara istimewa memungkinkan oligomer maltosa dan maltosa 

melintasi membran luar E. coli. 

Protein FepA adalah contoh yang lebih kompleks dari protein 

transpor β barel (Gambar 21.D). Ini mengangkut ion besi melinta- 

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

Bagian dalam laras diisi sepenuhnya oleh domain protein 

globular (ditunjukkan dengan warna biru) yang berisi situs pengi- 

katan 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 βbarrel 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 21.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 βbarel, 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 

mengalami glikosilasi. Seperti pada glikolipid, residu gula 

ditambahkan 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. Lingkungan 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 poli- 

peptida lainnya (Gambar 22). 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 22. 
Protein transmembran jalur tunggal. Per- 
hatikan bahwa rantai polipeptida melinta- 
si lapisan ganda lipid sebagai heliks α tan- 
gan kanan dan bahwa rantai oligosakarida 
dan ikatan disulfida semuanya berada 
pada permukaan 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). 

Karena bagian ekstraseluler dari sebagian besar protein 

membran plasma terglikosilasi, karbohidrat secara ekstensif 

melapisi permukaan semua sel eukariotik. Karbohidrat ini terjadi 
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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 23.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 disekresikan ke dalam 

ruang ekstraseluler dan kemudian diadsorbsi ke permukaan sel 

(Gambar 23.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 inter- 

aksi 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 

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. 
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Bahkan tiga gula dapat disatukan untuk membentuk ratusan tri- 

sakarida yang berbeda. Keragaman dan posisi oligosakarida yang 

terpapar pada permukaan sel membuatnya sangat cocok untuk 

berfungsi dalam proses pengenalan sel tertentu. 

Lektin terikat membran plasma yang mengenali oligosakari- 

da spesifik pada glikolipid permukaan sel dan glikoprotein me- 

mediasi berbagai proses adhesi sel-sel sementara, termasuk yang 

terjadi pada resirkulasi limfosit dan respons inflamasi. 
 

Gambar 23. Lapisan karbohidrat pada permukaan sel. (A) Mikrograf elektron 
pada permukaan limfosit yang diwarnai dengan rutenium merah 
ini menekankan lapisan kaya karbohidrat tebal yang mengelilin- 
gisel. (B) Lapisan karbohidrat terdiri dari rantai samping oligo- 
sakarida dari membran glikolipid dan membran glikoprotein 
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dan rantai polisakarida pada membran 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 membran. (A, atas izin AudreyM. Glauert dan GMW 
Cook.) 

 
Protein Membran dapat Dilarutkan dan Dimurnikan dalam 
Deterjen 

Secara umum, hanya agen yang mengganggu asosiasi hidro- 

fobik dan menghancurkan lapisan ganda lipid yang dapat melarut- 

kan 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 24). 

Gambar 24. Struktur dan fungsi deterjen. (A) Tiga deterjen yang umum di- 
gunakan adalah natrium dodesil sulfat (SDS), deterjen anionik, 
dan Triton X-100 dan β-oktilglukosida, dua deterjen nonionik. 
Triton X-100 adalah campuran senyawa yang daerah dalam tan- 
da kurung diulang antara 9 dan 10 kali. Bagian hidrofobik dari 
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setiap deterjen ditunjukkan dengan warna kuning, dan bagian 
hidrofilik ditunjukkan dengan warna jingga. (B) Pada konsen- 
trasi rendah, molekul deterjen bersifat monomer dalam larutan. 
Karena konsentrasinya meningkat melebihi konsentrasi misel 
kritis (CMC), beberapa molekul deterjen membentuk misel. Per- 
hatikan bahwa konsentrasi monomer deterjen tetap konstan di 
atas CMC. (C) Karena keduanya memiliki ujung polar dan non- 
polar, molekul deterjen bersifat amfifilik; dan karena berben- 
tuk kerucut, mereka membentuk misel daripada bilayers (lihat 
Gambar 7). Misel deterjen dianggap memiliki bentuk yang tidak 
beraturan, dan, karena kendala pengemasan, sebagian ekor hi- 
drofobik terpapar air. (D) Model pengisian ruang menunjukkan 
struktur misel yang terdiri dari 20 molekul β-oktilglukosida, yang 
diprediksi dengan perhitungan dinamika molekul. Kelompok ke- 
pala 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. Bo- 
gusz, RM Venable dan RW Pastor, J. Phys. Chem. B 104: 5462–5470, 
2000.) 

 
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 24.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 

adalah sifat karakteristik dari setiap deterjen, tetapi juga bergan- 

tung pada suhu, pH, dan konsentrasi garam. 

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 25). 
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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. Deterjen yang 

begitu kuat, bagaimanapun, membuka lipatan (mengubah sifat) 

protein dengan mengikat “inti hidrofobik” internalnya, 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, penghapusan SDS memung- 

kinkan protein yang dimurnikan untuk memperbarui, dengan 

pemulihanfungsional aktivitas. 

Banyak protein membran dapat dilarutkan dan kemudian 

dimurnikan dalam bentuk aktif dengan menggunakan deterjen 

lembut. Deterjen ini menutupi daerah hidrofobik pada segmen 

membrane-spanning yang menjadi terbuka setelah lipid. 

Molekul bersifat polar, ikatan ini cenderung membawa 

protein membran ke dalam larutan sebagai deterjen-protein 

kompleks (Gambar 25). 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 
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kemudian dimurnikan secara aktif bentuk dengan menggunakan 

deterjen ringan. Deterjen ini menutupi hidrofobik daerah pada 

segmen yang merentang membran yang menjadi terbuka setelah 

lipid penghapusan tetapi tidak membuka protein. 

Gambar 25. Melarutkan membran protein dengan deterjen nonionik ringan. 
Deterjen mengganggu lapisan ganda lipid dan membawa pro- 
tein ke dalam larutan sebagai kompleks protein-lipid-deterjen. 
Itu fosfolipid di membran juga dilarutkan dengan deterjen, 
sebagai misel lipidetergen. 

 
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 

fungsional dapat disusun kembali dari komponen yang dimurni- 

kan, menyediakan cara yang ampuh untuk menganalisis aktivitas 

transporter membran, saluran ion, reseptor pensinyalan, dan seb- 

againya (Gambar 26). Pemulihan fungsional seperti itu, misalnya, 

memberikan 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 dikelilingi oleh sabuk protein, yang menutupi tepi 

bilayer yang terbuka untuk tambalan dalam larutan (Gambar 27). 
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Gambar 26. Penggunaan nonionik ringan deterjen untuk melarutkan, me- 
murnikan, dan menyusun kembali membran fungsional sistem 
protein. Dalam contoh ini, molekul pompa Na + -K + fungsio- 
nal adalah dimurnikan dan dimasukkan ke dalam fosfolipid 
vesikula. Pompa ini ada di membran plasma dari sebagian besar 
sel hewan, dimana ia menggunakan energi hidrolisis ATP untuk 
memompa Na + keluar dari sel dan K + masuk. 
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Gambar 27. Model membran protein dilarutkan menjadi nanodisc. Saat de- 
terjen dilepas dari larutan yang mengandung multipass protein 
membran, lipid, dan protein subunit dari lipoprotein densitas 
tinggi (HDL), protein membran menjadi tertanam di sepetak ke- 
cil 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. 

 
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 berkembang pesat ini, file struktur 

protein membran dapat ditentukan hingga resolusi tinggi tanpa 

kebutuhan protein yang diinginkan untuk mengkristal menjadi 

kisi biasa, yaitu seringkali sulit dicapai untuk protein membran. 

Deterjen juga memainkan peran penting dalam pemurnian dan 
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kristalisasi protein membran. Pengembangan deterjen baru dan 

sistem ekspresi baru yang menghasilkan protein membran dalam 

jumlah besar dari cDNA klon telah menyebabkan peningkatan 

pesat dalam jumlah struktur tiga dimensi protein membran dan 

kompleks protein yang diketahui, meskipun memang demikian 

masih sedikit dibandingkan dengan struktur yang diketahui dari 

protein dan protein yang larut dalam air kompleks. 

Bacteriorhodopsin adalah Pompa Proton Berbasis Cahaya 
(H+) yang Melintasi Lapisan Ganda Lipid sebagai Tujuh He- 
liks α 

Protein transmembran multipass memediasi transpor selektif 

molekul hidrofilik kecil melintasi membran sel. Tetapi pemaha- 

man terperinci tentang cara kerja protein transpor membran 

memerlukan informasi yang tepat tentang struktur tiga dimen- 

sinya 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 28.A). 

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 28.B dan C), maka dimungkinkan 

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 

dikristalisasi dari deterjen solusi. Untuk bakteriorhodopsin, struk- 

turnya kemudian dikonfirmasi dan diperpanjang hingga resolusi 

sangat tinggi dengan kristalografi sinarX. 

Setiap molekul bakteriorhodopsin terlipat menjadi tujuh 
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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. 

Gambar 28. Bercak ungu membran, yang mengandung bakteriorhodopsin di 
archaeon Halobacterium salinarum. (A) Ini Archaea hidup di kol- 
am air asin, dimana mereka terkena sinar matahari. Mereka pu- 
nya 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 dikemas dengan rapat menjadi dua di- 
mensi susunan kristal. (C) Rincian permukaan molekul divisual- 
isasikan oleh atom mikroskop paksa. Dengan teknik ini, molekul 
bakteriorhodopsin individu bisa dilihat. (D) Garis besar perkiraan 
lokasi monomer bakteriorhodopsin dan heliks α individu pada 
gambar ditampilkan di (C). (B – C, milik Dieter Oesterhelt; D, kode 
PDB: 2BRD.) 

 
Retinal adalah secara kovalen terkait dengan rantai samping 
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lisin dari protein bakteriorhodopsin. Kapan diaktifkan oleh satu 

foton cahaya, kromofor yang tereksitasi berubah bentuk dan 

menyebabkan serangkaian perubahan konformasi kecil pada 

protein, yang mengakibatkan transfer satu H+ dari dalam ke luar 

sel (Gambar 29.A). Di cahaya terang, setiap molekul bacteriorho- 

dopsin dapat 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. 

Gambar 29. Tiga dimensi struktur bakteriorhodopsin molekul. (A) rantai poli- 
peptida melintasi lapisan ganda lipid tujuh kali sebagai heliks 
α. Lokasi kromofor retina (ungu) dan jalur kemungkinan diam- 
bil 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 fo- 
ton 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 pemompaan dan mengembalikan enzim ke 
kondisi awalnya. Kode warna: glutamic asam (oranye), asam as- 
partat (merah), arginin (biru). (B) Kristal resolusi tinggi struktur 
menunjukkan bakteriiorhodopsin banyak molekul lipid (kuning 
dengan kepala merah kelompok) yang terikat erat dengan spe- 
sifik 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 Aca- 
demic Press.) 
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Energi disimpan dalam gradien H+ juga mendorong proses 

lain yang membutuhkan energi di dalam sel. Jadi, bakteriorho- 

dopsin mengubah energi matahari menjadi gradien H+, yang 

memberikan energi ke sel archaea. Struktur kristal resolusi tinggi 

dari bakteriorhodopsin mengungkapkan banyak hal molekul lipid 

terikat di tempat tertentu pada permukaan protein (Gambar 29.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 meru- 

pakan pelarut tiga dimensi untuk protein larutan air: beberapa 

protein membran hanya dapat berfungsi di hadapannya 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 vertebra- 

ta 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 

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 
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mungkin milik dua cabang keluarga protein purba yang berjauhan 

secara evolusioner. Kelas terkait dari protein membran, channel- 

rhodopsin yang digunakan alga hijau untuk mendeteksi cahaya, 

bentuk saluran ion saat mereka menyerap foton. Saat direkayasa 

demikian bahwa mereka diekspresikan dalam otak hewan, pro- 

tein-protein ini menjadi sangat berharga alat dalam neurobiologi 

karena mereka memungkinkan neuron tertentu dirangsang secara 

eksperimental dengan menyinari mereka. 

Protein Membran Sering Berfungsi sebagai Kompleks Besar 

Banyak protein membran berfungsi sebagai bagian dari 

kompleks multikomponen, beberapa di antaranya telah dipelajari 

dengan kristalografi sinarx. Salah satunya adalah pusat reaksi fo- 

tosintesis bakteri, yang merupakan kompleks protein membran 

pertama dikristalisasi dan dianalisis dengan difraksi sinarx. 

Kompleks fotosintetik berfungsi menangkap energi cahaya 

dan menggunakannya untuk memompa H+ melintasi membran. 

Banyak kompleks protein membran yang terlibat fotosintesis, pe- 

mompaan proton, dan transpor elektron bahkan lebih besar dari 

pada pusat reaksi fotosintesis. Kompleks fotosistem II yang sangat 

besar dari cyanobacteria, 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 men- 

transduksi sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler. 

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 
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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 30). 

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 

30). 

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 per- 

gerakan populasi molekul yang besar di area membran yang 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 
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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 mikroskop video. 

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. 

Gambar 30. Eksperimen mendemonstrasikan difusi protein di membran 
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 plas- 
ma tikus, antibodi lainnya (diberi label dengan pewarna merah) 
mendeteksi protein membran plasma manusia. Saat sel diwar- 
nai segera setelah fusi, tikus dan plasma manusia protein mem- 
bran 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 Perusa- 
haan dari Ahli Biologi.) 
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Gambar 31. Mengukur tarif difusi lateral membran protein dengan pemuli- 

han fluoresensi setelahnya photobleaching. Protein spesifik dari 
minat dapat dinyatakan sebagai fusi protein dengan protein 
fluoresen hijau (GFP), yang secara intrinsik berpendar. Molekul 
fluoresen diputihkan di area kecil menggunakan 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 dari grafik tarif pemulihan: sema- 
kin besar difusi koefisien protein membran, itu mempercepat 
pemulihan. 

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 
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individu berada relatif tetap dalam hubungan satu sama lain (lihat 

Gambar 28). 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 32). Distribusi asime- 

tris 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 domain. Hambatan diatur 

oleh spesifik jenis persimpangan antar sel (disebut persimpangan 

ketat) mempertahankan pemisahan molekul protein dan lipid. 

Jelas, protein membran yang membentuk persimpangan antar sel 

ini tidak mungkin dibiarkan berdifusi lateral dalam membran yang 

berinteraksi. 

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 spermato- 

zoon, 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 33). 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 
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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 persimpan- 

gan sel-akson membentuk bagian dari penghalang. Gambar 34 

menunjukkan empat cara umum untuk melumpuhkan membran 

tertentu protein melalui interaksi protein-protein. 
 

Gambar 32. Bagaimana molekul membran dapat dibatasi pada domain 
membran tertentu. Dalam gambar sel epitel ini, protein A (dalam 
domain apikal membran plasma) dan protein B (dalam domain 
basal dan lateral) dapat berdifusi secara lateral dalam domain- 
nya 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; lipid di lapisan tunggal bagian dalam (si- 
tosolik), namun, dapat melakukannya (tidak ditampilkan). Lam- 
ina basal adalah lapisan tipis matriks ekstraseluler itu memisah- 
kan lembaran epitel dari jaringan lain. 
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Gambar 33. Tiga domain di membran plasma marmot sperma. (A) Gambar 
guinea sperma babi. (B – D) Dalam tiga pasang mikrograf, mik- 
rograf kontras fase berada di sebelah kiri, dan sel yang sama dit- 
ampilkan dengan imunofluoresensi permukaan sel pewarnaan 
di sebelah kanan. Monoklonal berbeda antibodi secara selektif 
memberi label pada permukaan sel molekul pada (B) kepala an- 
terior, (C) kepala posterior, dan (D) ekor.(Micrographs milik Selena 
Carroll dan Diana Myles.) 
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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 34 menunjukkan empat cara umum 

untuk melumpuhkan membran tertentu protein melalui interaksi 

protein-protein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 34. 
Empat cara membatasi mobilitas later- 
al plasma tertentu protein membran. 
(A) Protein bisa berkumpul sendiri 
menjadi agregat besar (seperti terlihat 
untuk bacteriorhodopsin dalam warna 
ungu membran Halobacterium salina- 
rum); mereka dapat ditambatkan oleh 
interaksi dengankumpulan makro- 
molekul (B) di luar atau (C) di dalam 
sel; atau (D) mereka dapat berinteraksi 
dengan protein di permukaan sel lain. 
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The Cortical Cytoskeleton Gives Membranes Mechanical 
Strength and Restricts Membrane Protein Diffusion 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 35.B dan C, cara 

umum di mana sel membatasi mobilitas lateral protein membran 

tertentu adalah dengan menambatkannya ke makromolekul. 

rakitan di kedua sisi membran. Bentuk cekung ganda yang khas 

dari sel darah merah (Gambar 35), misalnya, hasil dari interaksi 

plasma protein membran dengan sitoskeleton yang mendasari, 

yang sebagian besar terdiri dari jaringan dari spektrin protein ber- 

filamen. 

 
Gambar 35. Sebuah elektron pemindai mikrograf sel darah merah manusia. 

Sel memiliki bentuk cekung ganda dan kekurangan nukleus dan 
organel lainnya. (Atas kebaikan Bernadette Chailley). 

 
Spectrin panjang, tipis, fleksibel batang dengan panjang 

sekitar 100 nm. 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. Si- 

toskeleton spektrin terpaku ke membran melalui berbagai protein 

membran. 
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Hasil akhirnya adalah jaring seperti jaring yang dapat dide- 

formasi dan menutupi seluruh permukaan sitosol dari membran 

sel darah merah (Gambar 36). Sitoskeleton berbasis spektrin ini 

memungkinkan 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 mening- 

kat dengan derajat defisiensi 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, endositosis, 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 36.A), yang bisa permanen, seperti pada sperma 

(lihat Gambar 33), 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 38.B); kadang- 

kadang, bagaimanapun, gerakan termal menyebabkan beberapa 
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filamen kortikal untuk melepaskan sementara dari membran, me- 

mungkinkan protein untuk keluar ke kandang yang berdekatan. 

Sejauhmana 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 36. Corralling plasma protein membran oleh kortikal filamen si- 

toskeletal. (A) Filamen dianggap memberikan hambatan difusi 
yang membagi membran menjadi kecil domain, atau koral. (B) 
Kecepatan tinggi, pelacakan partikel tunggal digunakan untuk 
mengikuti jalur tunggal berlabel fluoresen protein membran 
satu jenis dari waktu ke waktu. Jejak tersebut menunjukkan bah- 
wa protein individu molekul (pergerakan masing-masing dit- 
ampilkan dalam warna yang berbeda) menyebar dengan rapat 
domain membran terbatas dan hanya jarang melarikan diri ke 
tetangga domain. (Diadaptasi dari A. Kusumi et al., Annu. Pdt. Bio- 
phys. Biomol. Struct. 34: 351–378, 2005. Dengan izin dari Ulasan 
Tahunan.) Membrane-bending Proteins Deform Bilayers 
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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 pembela- 

han sel — perlu rumit deformasi membran transien. 

Dalam banyak kasus, bentuk membran dipengaruhi oleh gaya 

dorong dan tarikan dinamis yang diberikan oleh struktur sitoskel- 

etal atau ekstraseluler. Bagian penting dalam memproduksi de- 

formasi ini dimainkan oleh protein pembengkok membran, yang 

mengontrol kelengkungan membran lokal. Seringkali, dinamika 

sitoskeletal dan gaya protein pembengkok membran bekerja 

sama. Protein penekuk membran menempel pada spesifik daerah 

membran sesuai kebutuhan 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 37.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 37.C). 

3. Beberapa protein pembengkok membran menyebabkan 

lipid membran tertentu untuk mengelompok bersama, 

sehingga menyebabkan kelengkungan membran. 

Kemampuan sebuah lipid untuk menginduksi kelengkungan 
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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 seleba- 

ran bilayer karena itu menginduksi kelengkungan positif (Gambar 

37.D). 

Oleh sebaliknya, fosfolipase yang menghilangkan gugus 

kepala lipid menghasilkan secara terbalik molekul lipid berbentuk 

yang menyebabkan kelengkungan negatif Seringkali, protein pem- 

bengkok membran yang berbeda bekerja sama untuk mencapai 

yang tertentu kelengkungan, seperti dalam membentuk vesikel 

transportasi pemula. 

Gambar 37. Tiga cara di mana protein pembengkok membran membentuk 
membran. Lapisan ganda lipid berwarna biru dan protein ber- 
warna hijau. (A) Bilayer tanpa ikatan protein. (B) Daerah hidro- 
fobik dari protein dapat dimasukkan sebagai baji satu lapisan 
tunggal untuk memisahkan kelompok kepala lipid. Daerah 
tersebut dapat berupa heliks amfifilik seperti yang ditunjukkan 
atau hidrofobik jepit rambut. (C) Permukaan lengkung protein 
dapat mengikat kelompok kepala lipid dan merusak bentuk 
membran atau menstabilkannya lengkungan. (D) Protein dapat 
mengikat dan mengelompokkan lipid yang memiliki kelompok 
kepala besar dan dengan demikian membengkokkan membran. 
(Diadaptasi dari W.A. Prinz dan J.E. Hinshaw, Crit. Rev. Biochem. 
Mol. Biol. 44: 278-291, 2009.) 

 

Fungsi Membran Sel Terkait Sitoskleton Sel 

Pengangkutan air dan zat terlarut melintasi lapisan epitel 

merupakan pencapaian besar evolusi biologis dan merupak- an 

dasar dari keberadaan organisme yang lebih tinggi. Untuk 
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mencapai sifat transpornya, sel epitel memperoleh ciri struktural 

dan fungsional yang khas. Sebuah lapisan epitel harus merupakan 

makroskopis yang terdefinisi dengan baik penghalang permeabili- 

tas, yang menghasilkan transportasi selektif zat terlarut dan air di 

seluruh jaringan. Untuk ini, epitel transpor harus mengembangkan 

satu set persimpangan sel yang kompleks dan distribusi molekul 

membran yang terpolarisasi melokalkan di domain apikal dan ba- 

solateral yang berbeda dari membran plasma. 

Pembentukan dan pemeliharaan fenotipe epitel terpolarisasi 

membutuhkan organisasi karakteristik dari komponen sitoskele- 

tal. Ada banyak efektor seluler terlibat dalam regulasi sitoskele- 

ton epitel sel. Barubaru ini, modifikasi dalam potensi membran 

plasma (PMP) telah terbukti berpartisipasi dalam modulasi or- 

ganisasi sitoskeletal. Tujuan dari Makalah ini untuk meninjau 

bukti yang berkaitan dengan modifikasi PMP untuk perubahan 

dalam organisasi sitoskeletal epitel, dengan penekanan pada sito- 

skeleton aktin, dan diskusikan kemungkinan jalur molekuler yang 

memediasi efek ini. Sebelum ini, kami tinjau secara singkat karak- 

teristik dasar sitoskeleton dan generasi potensi membran plasma 

di epitel sel. 

Epitel dewasa dicirikan oleh dua fitur morfologis dan fung- 

sional mendasar: kemasan seluler yang rapat, didukung dengan 

adanya gaya rekat yang kuat antar sel tetangga dan fenotipe 

seluler terpolarisasi. Kedua properti ini saling bergantung, karena 

pembentukan persimpangan antar sel mewakili posisi utama 

isyarat memicu perkembangan polarisasi sel. Semua jangkar per- 

simpangan, baik antar sel atau antar sel dan substrat, berhubung- 

an dengan komponen sitoskeletal itu sangat penting untuk stabili- 

tas persimpangan. 

Organisasi karakteristik sitoskeleton sel epitel sangat ber- 

gantung pada interaksi ini dengan persimpangan sel, seperti 

yang digambarkan secara khusus, sitoskeleton aktin berasosiasi 

dengan beragam struktur seluler dalam sel epitel dewasa. Dalam 
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sel-sel ini, struktur aktin yang paling mencolok adalah sabuk 

aktin melingkar, seikat serat aktomiosin terletak tepat di bawah 

dan terkait dengan rapat dan mematuhi persimpangan. Di sini, 

mikrofilamen dan persimpangan sel berinteraksi melalui satu set 

multifungsi yang kompleks protein. Filamen aktin juga dapat dite- 

mukan sepanjang membran lateral, di mana ia menyebar dengan 

myosin I. 

Filamen aktin pendek adalah bagian dari jaringan kerangka 

membran berbasis spektrin. Selain itu peran klasik dalam organi- 

sasi domain membran, ini jaringan terlibat dalam biogenesis 

membran lateral sel epitel dan dalam pemeliharaan kolumnar 

mereka bentuk. Serat stres di domain basal juga struktur akto- 

miosin berhubungan dengan kontak fokal dan lainnya sambung- 

an selsubstrat. Di domain apikal, parallel bundel filamen aktin 

bertaut silang, memanjang dari jaringan terminal, merupakan inti 

dari mikrovili. Sel epitel terpolarisasi menunjukkan pola karakte- 

ristik organisasi mikrotubulus. Tidak seperti sel seperti fibroblas- 

tik, di mana sentrosom bertanggung jawab nukleasi dan organi- 

sasi mikrotubulus, dalam sel epitel, sebagian besar mikrotubulus 

bersifat acentrosom. 

Mereka juga menyajikan sifat khas dalam perilaku, stabilitas, 

dinamika dan regulasi mereka. Biasanya, dalam epitel mikrotubu- 

lus tersusun dalam serabut paralel panjang berorientasi apicobas- 

al yang menjangkau seluruh panjang sel, dengan ujung minusnya 

menunjuk ke arah permukaan apikal dan singkatnya tidak teratur 

jaringan filamen di bawah membran apikal dan basal. Susunan 

mikrotubulus khusus ini sangat penting untuk lalu lintas bertarget 

vesikula yang menopang keberadaan domain apikal dan basolat- 

eral yang khas dari sel epitel. 

Persimpangan penahan antar sel adalah struktur utama untuk 

organisasi dan fungsi epitel. Di antaranya, yang ketat persimpan- 

gan (zonula occludens) secara selektif menutup antar sel ruang 

di sisi apikal dan mencegah pertukaran protein membran dan 
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lipid antara apikal dan basolateral domain. Di bawah persimpan- 

gan ketat, para penganut persimpangan (zonula adherens) dan 

desmosom adalah yang utama bertanggung jawab atas kekuatan 

mekanik kontak sel-sel. Deskripsi skematis dari struktur penahan 

persimpangan digambarkan untuk kasus persimpangan ketat, tiga 

tingkat organisasi dapat dikenali. Konsepsi ini bisa digeneralisasi- 

kan ke semua persimpangan penahan. 

Tingkat pertama sesuai dengan protein membran integral, 

yang kedua ke satu set protein yang memediasi, antara lain, in- 

teraksi antara sitoskeleton dan protein adhesi, dan ketiga untuk 

protein sitoskeletal. Tingkat kedua terdiri dari susunan kompleks 

protein terlarut, dengan banyak di antaranya mampu transit di 

antara kompartemen seluler lainnya dan lokasi juxtamembrane 

mereka di sel yang sesuai persimpangan. Kompleks ini mencakup 

faktor transkripsi, protein pengatur, dan protein perancah dan 

sangat penting situs untuk transduksi berbagai jenis sinyal. Di 

antaranya, akuisisi fenotipe epitel dipicu oleh perekrutan protein 

pada detik dan tingkat persimpangan ketiga, awalnya disebabkan 

oleh pembentukan kontak sel-sel dan substrat-sel. Komposisi dan 

interaksi protein tingkat kedua sangat tinggi kompleks dan masih 

menjadi masalah investigasi aktif. Itu pola organisasi umum yang 

ditunjukkan pada persimpangan jangkar juga dapat diperpan- 

jang untuk memasukkan hubungan antara jenis protein membran 

integral lainnya, seperti itu sebagai saluran ion dan pompa dan 

sitoskeleton. 

 
D. RECEPTOR DAN SIGNALING PADA MEMBRANE CELL 

Sel-sel pada hewan multisel berkomunikasi melalui ratusan 

jenis molekul sinyal. Ini termasuk protein, peptida kecil, asam ami- 

nonukleotida, steroid, retinoid, turunan asam lemak, dan bahkan 

gas terlarut seperti nitrat oksida dan karbon monoksida. Sebagian 

besar molekul sinyal ini dilepaskan ke ruang ekstraseluler oleh 

eksositosis dari sel pensinyalan. Beberapa, bagaimanapun, dipan- 
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carkan oleh difusi melalui membran plasma sel pensinyalan, se- 

dangkan yang lain ditampilkan pada permukaan luar sel dan tetap 

melekat padanya, memberikan sinyal ke sel lain hanya ketika 

mereka melakukan kontak. Protein transmembran dapat digu- 

nakan untuk pensinyalan dengan cara ini; atau domain ekstra- 

selulernya dapat dilepaskan dari permukaan sel pensinyalan oleh 

pembelahan proteolitik dan kemudian bertindak dari kejauhan. 

Terlepas dari sifat sinyal, sel target merespons melalui reseptor, 

yang secara spesifik mengikat molekul sinyal dan kemudian 

memulai respons dalam sel target. Molekul sinyal ekstraseluler 

sering bertindak pada konsentrasi yang sangat rendah (biasanya 

≤108 M), dan reseptor yang mengenalinya biasanya mengikatnya 

dengan afinitas tinggi (konstanta afinitas Ka ≥ 108 liter/mol). 

Dalam kebanyakan kasus, reseptor adalah protein trans- 

membran pada permukaan sel target. Ketika protein-protein ini 

mengikat molekul sinyal ekstraseluler (ligan), mereka menjadi 

teraktivasi dan menghasilkan berbagai sinyal intraseluler yang 

mengubah perilaku sel. Dalam kasus lain, protein reseptor berada 

di dalam sel target, dan molekul sinyal harus masuk ke dalam 

sel untuk mengikatnya: ini mensyaratkan bahwa molekul sinyal 

cukup kecil dan hidrofobik untuk berdifusi melintasi membran 

plasma sel target (Gambar 38). 

Gambar 38. Pengikatan molekul sinyal ekstraseluler ke permukaan sel atau 
reseptor intraseluler. (A) Sebagian besar molekul sinyal bersifat 
hidrofilik dan karenanya tidak dapat melintasi membran plasma 
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sel target secara langsung; sebaliknya, mereka berikatan deng- 
an reseptor permukaan sel, yang pada gilirannya menghasilkan 
sinyal di dalam sel target. (B) Beberapa molekul sinyal kecil, se- 
baliknya, berdifusi melintasi membran plasma dan mengikat 
protein reseptor di dalam sel target — baik dalam sitosol atau 
dalam nukleus (seperti yang ditunjukkan di sini). Banyak dari 
molekul sinyal kecil ini bersifat hidrofobik dan hampir tidak larut 
dalam larutan berair; karena itu mereka diangkut dalam aliran 
darah dan cairan ekstraseluler lainnya yang terikat dengan pro- 
tein pembawa, dari mana mereka berdisosiasi sebelum mema- 
suki sel target. 

 
Molekul Sinyal Ekstraseluler Dapat Beraksi dari Jarak 
Pendek atau Panjang 

Banyak molekul sinyal tetap terikat pada permukaan sel pen- 

sinyalan dan hanya memengaruhi sel-sel yang menghubunginya 

(Gambar 39.A). Pensinyalan yang bergantung pada kontak seperti 

itu sangat penting selama perkembangan dan dalam respon imun. 

Pensinyalan yang bergantung pada kontak selama pengembangan 

kadang-kadang dapat beroperasi pada jarak yang relatif besar, di 

mana sel-sel yang berkomunikasi memperpanjang proses panjang 

untuk melakukan kontak satu sama lain. 

Namun, dalam kebanyakan kasus, sel-sel pensinyalan men- 

sekresikan molekul sinyal ke dalam cairan ekstraseluler. Molekul 

yang disekresikan dapat dibawa jauh untuk bertindak pada sel 

target yang jauh, atau mereka dapat bertindak sebagai mediator 

lokal, hanya mempengaruhi sel-sel di lingkungan lokal sel pen- 

sinyalan. Proses terakhir disebut pensinyalan parakrin (Gambar 

39.B). Biasanya, sel-sel pensinyalan dan target dalam pensinyalan 

parakrin memiliki tipe-tipe sel yang berbeda, tetapi sel-sel juga 

dapat menghasilkan sinyal-sinyal yang mereka respons sendiri: ini 

disebut sebagai pensinyalan autokrin. 

Sel-sel kanker, misalnya, sering menggunakan strategi ini 

untuk merangsang kelangsungan hidup dan proliferasi mereka 

sendiri. Agar sinyal parakrin hanya bertindak secara lokal, molekul 
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yang disekresikan tidak boleh menyebar terlalu jauh; untuk alasan 

ini mereka sering dengan cepat diambil oleh sel target tetangga, 

dihancurkan oleh enzim ekstraseluler, atau diimobilisasi oleh 

matriks ekstraseluler. Proteoglikan sulfat heparan, baik dalam 

matriks ekstraseluler atau melekat pada permukaan sel, sering 

berperan dalam melokalisasi aksi protein sinyal yang disekresi- 

kan. Mereka mengandung rantai samping polisakarida panjang 

yang mengikat protein sinyal dan melumpuhkan mereka. Mereka 

juga dapat mengontrol stabilitas protein ini, transpornya melalui 

ruang ekstraseluler, atau interaksinya dengan reseptor permu- 

kaan sel. Antagonis protein yang disekresikan juga mempenga- 

ruhi jarak di mana protein sinyal parakrin bekerja. Antagonis ini 

berikatan dengan molekul sinyal itu sendiri atau reseptor permu- 

kaan selnya dan menghalangi aktivitasnya, dan mereka memain- 

kan peran penting dalam membatasi kisaran efektif protein sinyal 

yang disekresikan yang memengaruhi keputusan perkembangan 

yang dibuat sel embrionik . 

Organisme besar, kompleks, multiseluler membutuhkan me- 

kanisme pensinyalan jarak jauh untuk mengoordinasikan perilaku 

sel di bagian tubuh yang jauh. Jadi, mereka telah mengem- 

bangkan tipe sel yang dikhususkan untuk komunikasi antar sel 

dalam jarak yang jauh. Yang paling canggih adalah sel-sel saraf, 

atau neuron, yang biasanya memperpanjang proses percaban- 

gan panjang (akson) yang memungkinkan mereka untuk meng- 

hubungi sel target jauh, di mana proses berakhir di situs khusus 

transmisi sinyal yang dikenal sebagai sinapsis kimia. Ketika diak- 

tifkan oleh rangsangan dari lingkungan atau dari selsel saraf 

lain, neuron mengirimkan impuls listrik (potensial aksi) dengan 

cepat di sepanjang aksonnya; ketika impuls seperti itu mencapai 

sinaps di ujung akson, ia memicu sekresi sinyal kimia yang ber- 

tindak sebagai neurotransmitter. Struktur sinaps yang terorganisir 

dengan ketat memastikan bahwa neurotransmitter dikirim secara 

khusus ke reseptor pada sel target postsinaptik (Gambar 39.C). 

Detail dari proses pensinyalan sinaptik. 
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Gambar 39. Empat bentuk pensinyalan antar sel. (A) Pensinyalan yang ber- 
gantung pada kontak mensyaratkan sel berada dalam kontak 
membran-membran langsung. (B) Pemberian sinyal parakrin ter- 
gantung pada sinyal yang dilepaskan ke ruang ekstraseluler dan 
bertindak secara lokal pada sel tetangga. (C) Pensinyalan sinap- 
tik dilakukan oleh neuron yang mengirimkan sinyal secara elek- 
trik di sepanjang aksonnya dan melepaskan neurotransmiter 
di sinapsis, yang sering terletak jauh dari badan sel neuron. (D) 
Pemberian sinyal endokrin tergantung pada sel endokrin, yang 
mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah untuk didistribusi- 
kan ke seluruh tubuh. Banyak dari jenis molekul pensinyalan 
yang sama digunakan dalam pensinyalan parakrin, sinaptik, dan 
endokrin; perbedaan krusial terletak pada kecepatan dan selek- 
tivitas sinyal yang dikirim ke target mereka. 

Strategi yang sangat berbeda untuk pensinyalan jarak jauh 

memanfaatkan sel endokrin. Ini mengeluarkan molekul sinyal 



Membran Sel, Reseptor dan Signaling 

71 

 

 

 
 

mereka, yang disebut hormon, ke dalam aliran darah, yang 

membawa molekul jauh dan luas, memungkinkan mereka untuk 

bertindak pada sel target yang mungkin terletak di mana saja di 

dalam tubuh (Gambar 40.D). 

Gambar 40. Perbedaan antara strategi endokrin dan neuron untuk pensi- 
nyalan jarak jauh. Pada hewan yang kompleks, sel endokrin dan 
sel saraf bekerja bersama untuk mengoordinasikan aktivitas 
sel di bagian tubuh yang terpisah secara luas. Sementara sel- 
sel endokrin yang berbeda harus menggunakan hormon yang 
berbeda untuk berkomunikasi secara khusus dengan sel-sel 
target mereka, sel-sel saraf yang berbeda dapat menggunakan 
neurotransmitter yang sama dan masih berkomunikasi dengan 
cara yang sangat spesifik. (A) Sel endokrin mensekresi hormon 
ke dalam darah, dan ini hanya bertindak pada sel target yang 
membawa reseptor yang sesuai: reseptor mengikat hormon 
spesifik, yang oleh karenanya sel target “menarik” dari cairan 
ekstraseluler. (B) Dalam pensinyalan sinaptik, sebaliknya, spesi- 
fisitas muncul dari kontak sinaptik antara sel saraf dan sel target 
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spesifik yang ditandakannya. <CTGA> Biasanya, hanya sel target 
yang berada dalam komunikasi sinaptik dengan sel saraf yang 
terpapar ke neurotransmitter yang dilepaskan dari terminal saraf 
(meskipun beberapa neurotransmiter bertindak dalam mode 
parakrin, berfungsi sebagai mediator lokal yang memengaruhi 
banyak sel target di daerah tersebut). 

 

Gambar 40 membandingkan mekanisme yang memungkin- 

kan sel endokrin dan sel saraf untuk mengkoordinasikan perilaku 

sel pada jarak jauh pada hewan. Karena pensinyalan endokrin 

bergantung pada difusi dan aliran darah, ini relatif lambat. Pen- 

sinyalan sinaptik, sebaliknya, jauh lebih cepat, juga lebih tepat. 

Sel-sel saraf dapat mengirimkan informasi jarak jauh dengan 

impuls listrik yang bergerak dengan kecepatan hingga 100 meter 

per detik. Setelah dilepaskan dari terminal saraf, neurotransmitter 

harus berdifusi kurang dari 100 nm ke sel target, sebuah proses 

yang membutuhkan waktu kurang dari satu milidetik. 

Perbedaan lain antara pensinyalan endokrin dan sinaptik 

adalah bahwa, sedangkan hormon sangat terdilusi dalam aliran 

darah dan cairan interstitial dan oleh karena itu harus mampu 

bertindak pada konsentrasi yang sangat rendah (biasanya <10–8 

M), neurotransmiter diencerkan jauh lebih sedikit dan dapat 

mencapai tinggi konsentrasi lokal. Konsentrasi asetilkolin dalam 

celah sinaptik dari persimpangan neuromuskuler aktif, misalnya, 

adalah sekitar 5 x 10-4 M. Sejalan dengan itu, reseptor neurotrans- 

mitter memiliki afinitas yang relatif rendah untuk ligan mereka, 

yang berarti bahwa neurotransmitter dapat memisahkan dengan 

cepat dari reseptor. untuk membantu menghentikan tanggapan. 

Selain itu, setelah dilepaskan dari terminal saraf, neurotrans- 

mitter dengan cepat dihapus dari celah sinaptik, baik oleh enzim 

hidrolitik spesifik yang menghancurkannya atau dengan protein 

transportasi membran spesifik yang memompanya kembali ke 

terminal saraf atau sel glial yang berdekatan. Dengan demikian, 

pensinyalan sinaptik jauh lebih tepat daripada pensinyalan 

endokrin, baik dalam waktu maupun dalam ruang. 
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Kecepatan respons terhadap sinyal ekstraseluler tidak hanya 

bergantung pada mekanisme pengiriman sinyal tetapi juga pada 

sifat respons sel target. Ketika respons hanya membutuhkan 

perubahan protein yang sudah ada dalam sel, itu dapat terjadi 

dengan sangat cepat: perubahan alosterik dalam saluran ion 

gated neurotransmitter, misalnya, dapat mengubah potensi listrik 

membran plasma dalam milidetik, dan respons yang hanya ber- 

gantung pada fosforilasi protein dapat terjadi dalam beberapa 

detik. Ketika respon melibatkan perubahan dalam ekspresi gen 

dan sintesis protein baru, bagaimanapun, itu biasanya membu- 

tuhkan beberapa menit atau jam, terlepas dari cara pengiriman 

sinyal (Gambar 41). 

Gambar 41. Sinyal ekstraseluler dapat bertindak lambat atau cepat untuk 
mengubah perilaku sel target. Jenis-jenis tertentu dari respons 
sinyal, seperti peningkatan pertumbuhan dan pembelahan sel, 
melibatkan perubahan dalam ekspresi gen dan sintesis protein 
baru; karena itu mereka terjadi secara perlahan, seringkali dimu- 
lai setelah satu jam atau lebih. Respons lain seperti perubahan 
dalam pergerakan sel, sekresi, atau metabolisme tidak perlu 
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melibatkan perubahan transkripsi gen dan karenanya terjadi 
jauh lebih cepat, seringkali dimulai dalam hitungan detik atau 
menit; mereka mungkin melibatkan fosforilasi cepat protein 
efektor dalam sitoplasma, misalnya. Respons sinaptik yang di- 
mediasi oleh perubahan potensial membran dapat terjadi dalam 
milidetik (tidak ditampilkan). 

Gap junctions Memungkinkan Sel Tetangga untuk Berbagi 
Informasi Sinyal 

Gap junctions adalah saluran sempit berisi air yang secara 

langsung menghubungkan sitoplasma sel epitel yang berdeka- 

tan, serta beberapa jenis sel lainnya. Saluran memungkinkan per- 

tukaran ion anorganik dan molekul kecil yang larut air lainnya, 

tetapi tidak dari makromolekul seperti protein atau asam nukleat. 

Dengan demikian, sel-sel yang terhubung oleh gap junction dapat 

berkomunikasi satu sama lain secara langsung, tanpa harus meng- 

atasi penghalang yang disajikan oleh membran plasma interven- 

ing (Gambar 42). Dengan cara ini, gap junction menyediakan yang 

paling intim dari semua bentuk komunikasi sel singkat jembatan 

sitoplasma atau fusi sel. 

Gambar 42. Pensinyalan melalui gap junction. Sel-sel yang dihubungkan 
oleh persimpangan celah berbagi molekul kecil, termasuk mole- 
kul pensinyalan intraseluler kecil seperti AMP siklik dan Ca2+, dan 
karenanya dapat merespons sinyal ekstraseluler dengan cara 
yang terkoordinasi. 

Berbeda dengan mode pensinyalan sel lainnya, gap junctions 



Membran Sel, Reseptor dan Signaling 

75 

 

 

 
 

umumnya memungkinkan komunikasi untuk lewat di kedua arah 

secara simetris, dan efek khasnya adalah untuk menyeragamkan 

kondisi dalam sel yang berkomunikasi. Mereka juga dapat menjadi 

penting dalam menyebarkan efek sinyal ekstraseluler yang ber- 

tindak melalui mediator intraseluler kecil seperti Ca2+ dan siklik 

AMP (dibahas kemudian), yang dengan mudah melewati saluran 

junction-junctional. Di hati, misalnya, penurunan kadar glukosa 

darah melepaskan noradrenalin (norepinefrin) dari ujung saraf 

simpatis. Noradrenalin menstimulasi hepatosit dalam hati untuk 

meningkatkan pemecahan glikogen dan melepaskan glukosa ke 

dalam darah, suatu respons yang tergantung pada peningkatan 

AMP siklik intraseluler. 

Namun, tidak semua hepatosit dipersarafi oleh saraf simpatis. 

Melalui persimpangan gap yang menghubungkan hepatosit, 

hepatosit diinervasi mentransmisikan sinyal ke yang tidak terin- 

servasi, setidaknya sebagian oleh pergerakan AMP siklik melalui 

persimpangan gap. Seperti yang diharapkan, tikus dengan mutasi 

pada gen junction gap utama yang diekspresikan dalam hati gagal 

memobilisasi glukosa secara normal ketika kadar glukosa darah 

turun. 

Setiap Sel Diprogram untuk Menanggapi Kombinasi Spesi- 
fik dari Molekul Sinyal Ekstraseluler 

Sel tipikal dalam organisme multiseluler dapat terpapar 

ratusan molekul sinyal yang berbeda di lingkungannya. Molekul 

dapat larut, terikat pada matriks ekstraseluler, atau terikat pada 

permukaan sel tetangga; mereka bisa bersifat stimulasi atau 

penghambatan; mereka dapat bertindak dalam kombinasi 

berbeda yang tak terhitung banyaknya; dan mereka dapat mem- 

pengaruhi hampir semua aspek perilaku sel. Sel harus merespons 

babel sinyal ini secara selektif, sesuai dengan karakter spesifiknya. 

Karakter ini diperoleh melalui spesialisasi sel progresif dalam per- 

jalanan pengembangan. Sebuah sel dapat merespons satu kom- 

binasi sinyal dengan membedakan, ke kombinasi lain dengan 
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menumbuhkan dan membelah, dan ke yang lain dengan melaku- 

kan beberapa fungsi khusus seperti kontraksi atau sekresi. Salah 

satu tantangan besar dalam biologi sel adalah untuk memahami 

bagaimana sel mengintegrasikan semua informasi pensinyalan ini 

untuk membuat keputusan penting membagi, bergerak, membe- 

dakan, dan sebagainya. Untuk sebagian besar sel dalam jaringan 

hewan, bahkan keputusan untuk melanjutkan hidup tergantung 

pada interpretasi yang benar dari kombinasi spesifik dari sinyal 

yang diperlukan untuk bertahan hidup. 

 
Gambar 43. Ketergantungan sel hewan pada beberapa molekul sinyal ekstra- 

seluler. Setiap jenis sel menampilkan satu set reseptor yang me- 
mungkinkannya untuk merespon satu set molekul sinyal yang 
dihasilkan oleh sel-sel lain. Molekul sinyal ini bekerja dalam kom- 
binasi untuk mengatur perilaku sel. Seperti yang diperlihatkan di 
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sini, sel individual sering membutuhkan beberapa sinyal untuk 
bertahan hidup (panah biru) dan sinyal tambahan untuk tum- 
buh dan membelah (panah merah) atau berdiferensiasi (panah 
hijau). Jika kehilangan sinyal kelangsungan hidup yang tepat, 
sebuah sel akan mengalami bentuk bunuh diri sel yang dikenal 
sebagai apoptosis. Situasi aktual bahkan lebih kompleks. Meski- 
pun tidak ditunjukkan, beberapa molekul sinyal ekstraseluler 
bertindak untuk menghambat ini dan perilaku sel lainnya, atau 
bahkan untuk menginduksi apoptosis. 

 
Ketika kehilangan sinyal-sinyal ini (dalam cawan kultur, 

misalnya), sel mengaktifkan program bunuh diri dan membunuh 

dirinya sendiri — biasanya dengan apoptosis, suatu bentuk 

kematian sel yang terprogram (Gambar 43). Karena berbagai jenis 

sel memerlukan kombinasi yang berbeda dari sinyal bertahan 

hidup, masing-masing jenis sel dibatasi untuk satu set lingkungan 

tertentu dalam tubuh. Banyak sel epitel, misalnya, membutuhkan 

sinyal survival dari lamina basal tempat mereka duduk; mereka 

mati karena apoptosis jika mereka kehilangan kontak dengan 

lembar matriks ini. 

Pada prinsipnya, ratusan molekul sinyal yang dibuat hewan 

dapat digunakan dalam jumlah yang hampir tak terbatas dari kom- 

binasi pensinyalan untuk mengendalikan perilaku beragam selnya 

dengan cara yang sangat spesifik. Sejumlah kecil jenis molekul 

sinyal dan reseptor sudah cukup. Kompleksitasnya terletak pada 

cara sel merespons kombinasi sinyal yang mereka terima. 

Berbagai Jenis Sel Biasanya Menanggapi Berbeda dengan 
Molekul Sinyal Ekstraseluler yang Sama 

Respons sel terhadap sinyal ekstraseluler tidak hanya ber- 

gantung pada protein reseptor yang dimilikinya, tetapi juga pada 

mesin intraseluler yang dengannya ia mengintegrasikan dan 

menafsirkan sinyal yang diterimanya. Dengan demikian, molekul 

sinyal tunggal biasanya memiliki efek berbeda pada berbagai jenis 

sel target. Asetilkolin neurotransmitter (Gambar 44.A), misalnya, 
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menurunkan laju dan kekuatan kontraksi dalam sel otot jantung 

(Gambar 44.B), tetapi merangsang sel otot rangka untuk berkon- 

traksi (lihat Gambar 44.C). 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 44. 
Berbagai respons yang diinduksi oleh neurotransmit- 
ter acetylcholine. (A) Struktur kimia asetilkolin. (B – D) 
Jenis sel yang berbeda dikhususkan untuk merespons 
asetilkolin dengan cara yang berbeda. Dalam beber- 
apa kasus (B dan C), reseptor untuk asetilkolin ber- 
beda. Dalam kasus lain (B dan D), asetilkolin berikatan 
dengan protein reseptor yang serupa, tetapi sinyal 
intraseluler yang dihasilkan diinterpretasikan secara 
berbeda dalam sel yang dikhususkan untuk fungsi 
yang berbeda. 

 
Dalam hal ini, protein reseptor asetilkolin pada sel otot 

rangka berbeda dari pada sel otot jantung. Tetapi perbedaan 

reseptor biasanya bukan penjelasan untuk efek yang berbeda. 

Pengikatan molekul sinyal yang sama dengan protein reseptor 

identik biasanya menghasilkan respons yang sangat berbeda 

dalam berbagai jenis sel target, seperti dalam kasus pengikatan 

asetilkolin pada otot jantung dan sel kelenjar ludah (bandingkan 

Gambar 44.B dan D). 

Dalam beberapa kasus, ini mencerminkan perbedaan dalam 

protein pensinyalan intraseluler yang diaktifkan, sedangkan 

pada yang lain mencerminkan perbedaan dalam protein efektor 

atau gen yang diaktifkan. Jadi, sinyal ekstraseluler itu sendiri 

memiliki sedikit kandungan informasi; itu hanya menginduksi sel 

untuk merespons sesuai dengan keadaan yang telah ditentukan 



Membran Sel, Reseptor dan Signaling 

79 

 

 

 
 

yseab, eylaunmgntergantung  pada  sejarah  perkembangan  sel 

dan gen spesifik yang diekspresikannya. 

Tantangan memahami bagaimana sel mengintegrasikan, 

memproses, dan bereaksi terhadap berbagai input yang diteri- 

manya dalam banyak hal analog dengan tantangan memahami 

bagaimana otak mengintegrasikan dan memproses informasi 

untuk mengendalikan perilaku. Dalam kedua kasus tersebut, kita 

perlu lebih dari sekadar daftar komponen dan koneksi dalam 

sistem untuk memahami bagaimana proses itu bekerja. Sebagai 

langkah pertama, kita perlu mempertimbangkan beberapa 

prinsip dasar mengenai cara sel merespons sinyal sederhana dari 

jenis tertentu. 

Nasib Beberapa Sel Berkembang Tergantung pada Posisi- 
nya dalam Gradien Morfogen 

Sinyal yang sama yang bekerja pada jenis sel yang sama dapat 

memiliki efek yang berbeda secara kualitatif tergantung pada kon- 

sentrasi sinyal. Respons sel yang berbeda-beda terhadap konsen- 

trasi berbeda dari molekul sinyal yang sama sangat penting dalam 

perkembangan hewan, ketika sel menjadi berbeda satu sama lain. 

Molekul sinyal ekstraseluler dalam kasus ini selama pengem- 

bangan disebut morfogen, dan, dalam kasus paling sederhana, 

ia berdifusi keluar dari sumber seluler terlokalisasi (pusat pen- 

sinyalan), menghasilkan gradien konsentrasi sinyal. Sel-sel yang 

merespons mengadopsi nasib sel yang berbeda sesuai dengan 

posisinya dalam gradien: sel-sel yang paling dekat dengan pusat 

pensinyalan yang menghadapi konsentrasi tertinggi morfogen 

memiliki jumlah reseptor tertinggi yang diaktifkan dan mengikuti 

satu jalur perkembangan, sedangkan yang sedikit lebih jauh. ikuti 

yang lain, dan seterusnya (Gambar 45). 

Seperti yang akan kita bahas nanti, berbagai tingkat aktivasi 

reseptor menyebabkan perbedaan konsentrasi atau aktivitas satu 

atau lebih protein pengatur gen dalam nukleus setiap sel, yang 
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pada gilirannya menghasilkan pola ekspresi gen yang berbeda. 

Selanjutnya, interaksi pensinyalan yang lebih lokal antara sel-sel 

dalam gradien sering membantu menentukan dan menstabilkan 

pilihan nasib yang berbeda. 

Gambar 45. Sel mengadopsi nasib yang berbeda tergantung pada posisinya 
dalam gradien morfogen. Konsentrasi morfogen yang berbeda 
menginduksi ekspresi dari set gen yang berbeda, menghasilkan 
nasib sel yang berbeda (ditunjukkan oleh huruf dan warna yang 
berbeda). 

 
Sel Dapat Mengubah Konsentrasi Molekul Intraseluler 
dengan Cepat Hanya Jika Masa Hidup Molekulnya Pendek 

Wajar untuk memikirkan sistem pensinyalan dalam hal per- 

ubahan yang dihasilkan ketika sinyal ekstraseluler dikirimkan. 

Tetapi sama pentingnya untuk mempertimbangkan apa yang 

terjadi ketika sinyal ditarik. Selama pengembangan, sinyal ekstra- 

seluler transien sering menghasilkan efek yang bertahan lama: 

mereka dapat memicu perubahan dalam perkembangan sel yang 

bertahan tanpa batas waktu melalui mekanisme memori sel. 

Namun, pada sebagian besar kasus di jaringan dewasa, respons 

memudar ketika sinyal berhenti. Seringkali efeknya sementara 

karena sinyal memberikan efeknya dengan mengubah konsentra- 
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si molekul intraseluler yang berumur pendek (tidak stabil), meng- 

alami pergantian terus menerus. Dengan demikian, setelah sinyal 

ekstraseluler hilang, penggantian molekul lama dengan yang baru 

menghapus semua jejak aksi sinyal. Ini mengikuti bahwa kecepa- 

tan sel merespons terhadap penghapusan sinyal tergantung pada 

tingkat kerusakan, atau pergantian, molekul intraseluler yang di- 

pengaruhi sinyal. 

Ini Juga benar, walaupun tidak terlalu jelas, bahwa tingkat 

pergantian ini dapat menentukan ketepatan respon ketika sinyal 

ekstraseluler tiba. Perhatikan, misalnya, dua molekul pensinyalan 

intraseluler X dan Y, yang keduanya biasanya dipertahankan pada 

konsentrasi 1000 molekul per sel. Sel itu mengukur dan menu- 

runkan molekul Y pada kecepatan 100 molekul per detik, dengan 

masing-masing molekul memiliki masa hidup rata-rata 10 detik. 

Molekul X memiliki tingkat turnover yang 10 kali lebih lambat 

dari Y: ia disintesis dan didegradasi dengan kecepatan 10 molekul 

per detik, sehingga setiap molekul memiliki masa hidup rata-rata 

dalam sel 100 detik. Jika sinyal yang bekerja pada sel menyebab- 

kan peningkatan sepuluh kali lipat dalam tingkat sintesis X dan Y 

tanpa perubahan dalam masa hidup molekul, pada akhir 1 detik 

konsentrasi Y akan meningkat hampir 900 molekul per sel (10 x 

100  100), sedangkan konsentrasi X akan meningkat hanya 90 

molekul per sel. 

Faktanya, setelah laju sintesis molekul meningkat atau 

menurun secara tiba-tiba, waktu yang dibutuhkan molekul untuk 

bergeser setengah dari yang lama ke konsentrasi kesetimban- 

gannya yang baru sama dengan waktu paruh yaitu, sama dengan 

waktu yang akan diperlukan untuk konsentrasi turun setengah 

jika semua sintesis dihentikan (Gambar 46). 

Prinsip yang sama berlaku untuk protein dan molekul kecil, 

apakah molekul berada di ruang ekstraseluler atau di dalam sel. 

Banyak protein intraseluler memiliki waktu paruh pendek, 

beberapa bertahan hidup kurang dari 10 menit. Dalam keban- 
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yakan kasus, ini adalah protein pengatur utama yang konsen- 

trasinya dikontrol dengan cepat dalam sel oleh perubahan tingkat 

sintesisnya. 

Gambar 46. Pentingnya pergantian cepat. Grafik menunjukkan tingkat relatif 
perubahan yang diperkirakan dalam konsentrasi molekul intra- 
seluler dengan waktu pergantian yang berbeda ketika tingkat 
sintesis keduanya. (A) menurun atau (B) meningkat tiba-tiba den- 
gan faktor 10. Dalam kedua kasus, konsentrasi molekul-molekul 
yang biasanya terdegradasi dengan cepat dalam sel (garis 
merah) berubah dengan cepat, sedangkan konsentrasi mereka 
yang biasanya terdegradasi perlahan (garis hijau) berubah se- 
cara proporsional lebih lambat. Angka-angka (berwarna biru) 
di sebelah kanan adalah waktu paruh yang diasumsikan untuk 
masing-masing molekul yang berbeda. 

 
Selanjutnya kita lihat bahwa banyaknya respons sel terhadap 

sinyal ekstraseluler tergantung pada konversi protein pensinya- 
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lan intraseluler dari bentuk tidak aktif menjadi aktif, bukan pada 

sintesis atau degradasinya. Fosforilasi atau pengikatan GTP, 

misalnya, biasanya mengaktifkan protein pemberi sinyal. Bahkan 

dalam kasus-kasus ini, bagaimanapun, aktivasi harus secara cepat 

dan terus menerus dibalik (dengan defosforilasi atau hidrolisis 

GTP ke GDP, masing-masing, dalam contoh-contoh ini) untuk 

memungkinkan pensinyalan yang cepat. Proses inaktivasi ini me- 

mainkan peran penting dalam menentukan besarnya, kecepatan, 

dan durasi respons. 

Sinyal Gas Nitrit Oksida dengan Secara Langsung Mengatur 
Aktivitas Protein Tertentu di Dalam Sel Target 

Sebagian besar bab ini berkaitan dengan jalur pensinyalan 

yang diaktifkan oleh reseptor permukaan sel. Namun, sebelum 

membahas reseptor dan jalur ini, kami secara singkat memper- 

timbangkan beberapa molekul sinyal penting yang mengaktifkan 

reseptor intraseluler. Molekul-molekul ini termasuk oksida nitrat 

dan hormon steroid, yang kita bahas pada gilirannya. Meskipun 

sebagian besar molekul sinyal ekstraseluler bersifat hidrofilik dan 

berikatan dengan reseptor pada permukaan sel target, beberapa 

di antaranya cukup hidrofobik, cukup kecil, atau keduanya, dapat 

dengan mudah melewati membran plasma sel target. Begitu 

masuk, mereka langsung mengatur aktivitas protein intraseluler 

tertentu. Contoh penting dan luar biasa adalah gas nitric oxide 

(NO), yang bertindak sebagai molekul sinyal pada hewan dan 

tumbuhan. Bahkan beberapa bakteri dapat mendeteksi konsen- 

trasi NO yang sangat rendah dan menjauh darinya. 

Pada mamalia, salah satu dari banyak fungsi NO adalah 

untuk melemaskan otot polos. Ini memiliki peran ini di dinding 

pembuluh darah, misalnya (Gambar 47.A). Saraf otonom pada 

dinding pembuluh melepaskan asetilkolin; asetilkolin bekerja 

pada sel endotel terdekat yang melapisi bagian dalam pembuluh; 

dan sel-sel endotel merespons dengan melepaskan NO, yang 

melemaskan sel-sel otot polos di dinding, yang memungkinkan 
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pembuluh melebar. Efek NO pada pembuluh darah ini memberi- 

kan penjelasan untuk mekanisme kerja nitrogliserin, yang telah 

digunakan selama sekitar 100 tahun untuk mengobati pasien 

dengan angina (nyeri akibat aliran darah yang tidak cukup ke otot 

jantung). Nitrogliserin dikonversi menjadi NO, yang melemaskan 

pembuluh darah. Ini mengurangi beban kerja pada jantung dan, 

sebagai konsekuensinya, mengurangi kebutuhan oksigen otot 

jantung. 

Banyak jenis sel saraf menggunakan NO lebih langsung 

untuk memberi sinyal kepada tetangga mereka. TIDAK dilepas- 

kan oleh saraf otonom pada penis, misalnya, menyebabkan pele- 

baran pembuluh darah lokal yang menyebabkan ereksi penis. 

NO juga diproduksi oleh makrofag dan neutrofil yang diaktifkan 

untuk membantu mereka membunuh mikroorganisme yang 

menyerang. Pada tanaman, NO terlibat dalam respons defensif 

terhadap cedera atau infeksi. 

polos di dinding pembuluh darah. (A) Gambar
sederhana dari saraf otonom yang menghubungi

polos tetangga, di mana ia berikatan dengan dan

kan GMP siklik. GMP siklik memicu respons yang 
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NO dibuat oleh deaminasi asam amino arginin, dikatalisis 

oleh enzim yang disebut NO synthases (NOS) (Gambar 47.B). 

NOS dalam sel endotel disebut eNOS, sedangkan yang di sel saraf 

dan otot disebut nNOS. Sel-sel saraf dan otot secara konstitutif 

membuat nNOS, yang diaktifkan untuk menghasilkan NO dengan 

masuknya Ca2+ ketika sel-sel distimulasi. Makrofag, sebaliknya, 

membuat NOS lain, yang disebut inducible NOS (iNOS) karena 

mereka membuatnya hanya ketika diaktifkan, biasanya sebagai 

respons terhadap infeksi. 

Karena NO terlarut mudah melewati membran, ia cepat 

berdifusi keluar dari sel di mana ia diproduksi dan masuk ke sel 

tetangga (lihat Gambar 47.B). Ia bertindak hanya secara lokal 

karena memiliki waktu paruh pendek sekitar 5-10 detik di ruang 

ekstraseluler sebelum oksigen dan air mengubahnya menjadi 

nitrat dan nitrit. 

Dalam beberapa sel target, termasuk sel-sel otot polos, NO 

secara reversibel berikatan dengan besi di situs aktif enzim 

guanylyl cyclase, menstimulasi enzim ini untuk menghasilkan 

molekul pensinyalan molekul GMP siklik sinyal intraseluler kecil, 

yang akan kita bahas nanti. Jadi, guanylyl cyclase bertindak baik 

sebagai reseptor intraseluler untuk NO dan sebagai protein pen- 

sinyalan intraseluler (lihat Gambar 47.B). 

Tidak dapat meningkatkan GMP siklik dalam sitosol dalam 

hitungan detik, karena tingkat turnover normal GMP siklik yang 

tinggi: degradasi cepat menjadi GMP oleh fosfodiester yang secara 

langsung menyeimbangkan produksi GMP siklik dari GTP oleh 

guanylyl cyclase. Obat Viagra menghambat GMP fosfodiesterase 

siklik di penis, sehingga meningkatkan jumlah waktu bahwa tingkat 

GMP siklik tetap meningkat dalam sel otot polos pembuluh darah 

penis setelah produksi NO diinduksi oleh terminal saraf lokal. 

GMP siklik, pada gilirannya, membuat pembuluh darah rileks dan 

dengan demikian penis ereksi. 

Tidak juga dapat memberi sinyal sel-sel secara independen 
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dari GMP siklik. Sebagai contoh, ia dapat mengubah aktivitas 

protein intraseluler dengan kelompok-kelompok tiol nitrosilasi 

kovalen (SH) pada sistein spesifik dalam protein. 

Karbon monoksida (CO) adalah gas lain yang digunakan 

sebagai molekul sinyal ekstraseluler dan seperti NO dapat ber- 

tindak dengan menstimulasi siklase guanylyl. Tetapi, gas-gas ini 

bukan satu-satunya molekul sinyal yang dapat lewat langsung 

melintasi membran plasma sel target, seperti yang akan kita 

bahas selanjutnya. 

Reseptor Nuklir Adalah Protein Pengatur Gen Modulasi Li- 
gan 

Berbagai molekul sinyal hidrofobik kecil berdifusi langsung 

melintasi membran plasma sel target dan berikatan dengan 

reseptor intraseluler yang merupakan protein pengatur gen. 

Molekul sinyal ini termasuk hormon steroid, hormon tiroid, 

retinoid, dan vitamin D. Meskipun keduanya sangat berbeda satu 

sama lain dalam struktur dan fungsinya (Gambar 48), mereka 

semua bertindak dengan mekanisme yang sama. Mereka mengikat 

protein reseptor intraseluler masing-masing dan mengubah ke- 

mampuan protein ini untuk mengontrol transkripsi gen tertentu. 

Dengan demikian, protein ini berfungsi baik sebagai reseptor in- 

traseluler dan sebagai efektor intraseluler untuk sinyal. 

Semua reseptor terkait secara struktural, menjadi bagian dari 

superfamili reseptor nuklir yang sangat besar. Banyak anggota 

keluarga telah diidentifikasi dengan sekuensing DNA saja, dan 

ligan mereka belum diketahui; protein-protein ini oleh kare- 

nanya disebut sebagai reseptor nuklir orphan. Saat ini, lebih dari 

setengah dari 48 reseptor nuklir yang dikodekan dalam genom 

manusia adalah orphans, seperti 17 dari 18 di Drosophila dan 

semua 278 di nematoda C.elegans. 

Beberapa reseptor nuklir mamalia diatur oleh metabolit intra- 

selular daripada oleh molekul sinyal yang disekresikan; reseptor 
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teraktivasi proliferasi peroksisom (PPARs), misalnya, mengikat 

metabolit lipid intraseluler dan mengatur transkripsi gen yang 

terlibat dalam metabolisme lipid dan diferensiasi sel lemak. Tam- 

paknya reseptor nuklir untuk hormon berevolusi dari reseptor 

semacam itu untuk metabolit intraseluler, yang akan membantu 

menjelaskan lokasi intraseluler mereka. 
 

Gambar 48. Beberapa molekul sinyal nongaseous yang berikatan dengan 
reseptor intraseluler. Perhatikan bahwa semuanya kecil dan hi- 
drofobik. Bentuk aktif vitamin D3 terhidroksilasi ditunjukkan. 
Estradiol dan testosteron adalah hormon seks steroid 

 

Hormon steroid yang meliputi kortisol, hormon seks steroid, 

vitamin D (pada vertebrata), dan hormon molting, ecdysone 

(pada serangga) semuanya terbuat dari kolesterol. Kortisol di- 

produksi di korteks kelenjar adrenal dan memengaruhi me- 

tabolisme banyak jenis sel. Hormon steroid dibuat di testis dan 

ovarium, dan mereka bertanggung jawab atas karakteristik seks 

sekunder yang membedakan pria dari wanita. Vitamin D disintesis 

di kulit sebagai respons terhadap sinar matahari; setelah dikon- 

versi menjadi bentuk aktif di hati atau ginjal, ia mengatur metabo- 

lisme Ca2+, meningkatkan penyerapan Ca2+ di usus dan menguran- 

gi ekskresi di ginjal. Hormon tiroid, yang dibuat dari asam amino 

tirosin, bertindak untuk meningkatkan laju metabolisme banyak 

jenis sel, sedangkan retinoid, seperti asam retinoat, dibuat dari 

vitamin A dan memiliki peran penting sebagai mediator lokal 
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dalam pengembangan vertebrata. Meskipun semua molekul 

sinyal ini relatif tidak larut dalam air, mereka dibuat larut untuk 

transportasi dalam aliran darah dan cairan ekstraseluler lainnya 

dengan mengikat protein pembawa tertentu, dari mana mereka 

berdisosiasi sebelum memasuki sel target. 

Reseptor nuklir mengikat urutan DNA spesifik yang berdeka- 

tan dengan gen yang diatur ligan. Beberapa reseptor, seperti yang 

untuk kortisol, terletak terutama di sitosol dan memasuki nukleus 

hanya setelah pengikatan ligan; yang lain, seperti reseptor tiroid 

dan retinoid, terikat pada DNA dalam nukleus bahkan tanpa 

adanya ligan. 

Dalam kedua kasus tersebut, reseptor yang tidak aktif 

biasanya terikat pada kompleks protein penghambat. Ikatan 

ligand mengubah konformasi protein reseptor, menyebabkan 

kompleks penghambatan untuk berpisah, sementara juga menye- 

babkan reseptor mengikat protein koaktivator yang merangsang 

transkripsi gen (Gambar 49). 
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Gambar 49. Superfamili reseptor nuklir. Semua reseptor nuklir mengikat 
DNA sebagai homodimer atau heterodimer, tetapi untuk kes- 
ederhanaan kami menunjukkannya sebagai monomer di sini. (A) 
Semua reseptor memiliki struktur terkait. Di sini, domain pengi- 
katan DNA pendek di setiap reseptor ditunjukkan dalam warna 
hijau muda. (B) Protein reseptor yang tidak aktif terikat dengan 
protein penghambat. Eksperimen pertukaran domain menun- 
jukkan bahwa banyak domain pengikatan ligan, pengaktifan 
transkripsi, dan DNA dalam reseptor ini dapat berfungsi sebagai 
modul yang dapat dipertukarkan (C) Aktivasi reseptor. Biasanya, 
pengikatan ligan ke reseptor menyebabkan domain pengikat 
ligan reseptor menjepit di sekitar ligan, protein penghambat 
untuk berdisosiasi, dan protein koaktivator untuk mengikat do- 
main pengaktifan transkripsi reseptor, sehingga meningkatkan 
transkripsi gen. Dalam kasus lain, pengikatan ligan memiliki efek 
sebaliknya, menyebabkan protein ko-represor berikatan dengan 
reseptor, sehingga mengurangi transkripsi (tidak diperlihatkan). 
Meskipun tidak ditampilkan di sini, aktivitas juga dapat dikenda- 
likan melalui perubahan lokalisasi reseptor: dalam bentuk tidak 
aktif, ia dapat dipertahankan dalam sitoplasma; Ikatan ligan ke- 
mudian dapat menyebabkan terbukanya sinyal lokalisasi nuklir 
yang menyebabkannya diimpor ke dalam nukleus untuk bekerja 
pada DNA. (D) Struktur tiga dimensi dari domain yang mengikat 
ligan dengan ligan terikat (kanan) dan tanpa (kiri). Perhatikan 
bahwa lueahelix bertindak sebagai penutup yang terkunci keti- 
ka ligan (ditunjukkan dalam warna merah) mengikat, menjebak 
ligan di tempatnya. 

 

Namun, dalam kasus lain, ikatan ligan dengan reseptor nuklir 

menghambat transkripsi: beberapa reseptor hormon tiroid, 

misalnya, bertindak sebagai aktivator transkripsional dengan 

tidak adanya hormon mereka dan menjadi penekan transkripsi 
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ketika hormon mengikat. 

Respons transkripsi biasanya berlangsung dalam beberapa 

langkah. Dalam kasus di mana pengikatan ligan mengaktifkan 

transkripsi, misalnya, stimulasi langsung sejumlah kecil gen 

tertentu terjadi dalam waktu sekitar 30 menit dan merupakan 

respons utama, produk protein dari gen ini pada gilirannya men- 

gaktifkan gen lain untuk menghasilkan gen yang tertunda, respon 

sekunder; dan seterusnya. 

Selain itu, beberapa protein yang dihasilkan dalam respons 

primer dapat bertindak kembali untuk menghambat transkripsi 

gen respons primer, sehingga membatasi respons sebuah contoh 

umpan balik negatif, yang akan kita diskusikan nanti. Dengan cara 

ini, pemicu hormon sederhana dapat menyebabkan perubahan 

yang sangat kompleks dalam pola ekspresi gen (Gambar 50). 
 

Gambar 50. Contoh respons primer dan sekunder yang diinduksi oleh ak- 
tivasi reseptor hormon nuklir. (A) Respon primer awal dan (B) 
respon sekunder tertunda. Beberapa protein respons primer 
mengaktifkan gen respons sekunder, sementara yang lain me- 
matikan gen respons primer. Jumlah aktual gen respons primer 
dan respons sekunder lebih besar daripada yang ditunjukkan. 
Obat-obatan yang menghambat sintesis protein menekan tran- 
skripsi gen respons sekunder tetapi bukan gen respons primer, 
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sehingga memungkinkan dua kelas respons transkripsi gen ini 
mudah dibedakan. Gambar tersebut menunjukkan respons ter- 
hadap hormon steroid, tetapi prinsip yang sama berlaku untuk 
banyak ligan lain yang mengaktifkan protein reseptor nuklir. 

 
Respons terhadap hormon steroid dan tiroid, vitamin D, dan 

retinoid ditentukan sebanyak oleh sifat sel target maupun oleh 

sifat molekul sinyal. Banyak jenis sel memiliki reseptor intrase- 

luler yang identik, tetapi sekumpulan gen yang diatur reseptor 

berbeda di setiap jenis sel. Ini karena lebih dari satu jenis protein 

pengatur gen pada umumnya harus mengikat gen eukariotik 

untuk mengatur transkripsinya. Karena itu, reseptor intraseluler 

dapat mengatur gen hanya jika ada kombinasi yang tepat dari 

protein pengatur gen lainnya, dan banyak di antaranya adalah tipe 

sel spesifik. 

Singkatnya, masing-masing molekul sinyal hidrofobik ini 

menginduksi serangkaian karakteristik respons pada hewan 

karena dua alasan. Pertama, hanya tipe sel tertentu yang memiliki 

reseptor. Kedua, masing-masing tipe sel ini mengandung kombi- 

nasi berbeda dari protein pengatur gen spesifik tipe sel lainnya 

yang berkolaborasi dengan reseptor teraktivasi untuk memenga- 

ruhi transkripsi set gen spesifik. Prinsip ini berlaku untuk semua 

respons sinyal yang bergantung pada protein pengatur gen, 

termasuk banyak contoh lain yang kita bahas dalam bab ini. 

Rincian molekuler tentang bagaimana reseptor nuklir dan protein 

pengatur gen lainnya mengontrol transkripsi gen spesifik. 

Protein reseptor nuklir kadang-kadang juga hadir di permu- 

kaan sel, di mana mereka berfungsi oleh mekanisme yang sama 

sekali berbeda dari yang baru saja dijelaskan. Dalam sisa bab ini, 

kami mempertimbangkan berbagai cara di mana reseptor per- 

mukaan sel mengubah sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intrase- 

luler, suatu proses yang disebut transduksi sinyal. 
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Tiga Kelas Protein Reseptor Permukaan Sel Terbesar 
Adalah Reseptor Saluran Ion, Reseptor G-Protein, dan Re- 
septor Kopling Enzim 

Berbeda dengan molekul sinyal hidrofobik kecil  yang  baru 

saja dibahas yang berikatan dengan reseptor intraseluler, 

sebagian besar molekul sinyal ekstraseluler berikatan dengan 

protein reseptor spesifik pada permukaan sel target yang mereka 

pengaruhi dan tidak memasuki sitosol atau nukleus. Reseptor 

permukaan sel ini bertindak sebagai transduser sinyal dengan 

mengubah peristiwa pengikatan ligan ekstraseluler menjadi sinyal 

intraseluler yang mengubah perilaku sel target. 

Gambar 51. Tiga kelas reseptor permukaan sel. (A) reseptor yang dipasangi 
saluran ion (juga disebut saluran ion yang dipasangkan dengan 
pemancar), (B) reseptor berpasangan G-protein, dan (C) reseptor 
berpasangan enzim. Meskipun banyak reseptor yang ditambah 
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enzim memiliki aktivitas enzimatik intrinsik, seperti yang ditun- 
jukkan di sebelah kiri dalam (C), banyak yang lain bergantung 
pada enzim terkait, seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan 
di dalam (C). 

 
Sebagian besar protein reseptor permukaan sel milik salah 

satu dari tiga kelas, yang ditentukan oleh mekanisme transduksi 

mereka. Reseptor-kanal-coupled ion, juga dikenal sebagai saluran 

ion gatedtransmitter atau reseptor ionotropik, terlibat dalam 

pensinyalan sinaptik yang cepat antara sel-sel saraf dan sel-sel 

target elektrik yang dapat dieksitasi lainnya seperti sel-sel saraf 

dan otot (Gambar 51.A). Jenis pensinyalan ini dimediasi oleh 

sejumlah kecil neurotransmiter yang secara sementara membuka 

atau menutup saluran ion yang dibentuk oleh protein yang diikat- 

nya, secara singkat mengubah permeabilitas ion membran plasma 

dan dengan demikian rangsangan sel target pascasinaps. Sebagian 

besar reseptor yang ditambah saluran ion dimiliki oleh keluarga 

besar protein transmembran yang homolog dan multipas. 

Reseptor berpasangan G-protein bertindak dengan secara 

tidak langsung mengatur aktivitas protein target terikat-plas- 

ma yang terpisah, yang umumnya berupa enzim atau saluran 

ion. Protein pengikat GTP trimerik (G protein) memediasi inter- 

aksi antara reseptor teraktivasi dan protein target ini (Gambar 

51.B). Aktivasi protein target dapat mengubah konsentrasi satu 

atau lebih mediator intraseluler kecil ( jika protein target adalah 

enzim), atau dapat mengubah permeabilitas ion membran plasma 

( jika protein target adalah saluran ion). Mediator intraseluler kecil 

bertindak pada gilirannya untuk mengubah perilaku protein pen- 

sinyalan lain di dalam sel. Semua reseptor yang ditambah protein 

G milik keluarga besar protein transmembran yang homolog dan 

multipas. 

Reseptor yang berpasangan dengan enzim berfungsi baik 

secara langsung sebagai enzim atau berhubungan langsung 

dengan enzim yang mereka aktifkan (Gambar 51.C). Mereka 
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biasanya protein transmembran singlepass yang memiliki situs 

pengikatan ligand mereka di luar sel dan situs pengikatan katalitik 

atau enzim di dalamnya. Reseptor berpasangan enzim memiliki 

struktur heterogen dibandingkan dengan dua kelas lainnya. 

Namun, sebagian besar adalah protein kinase atau berasosiasi 

dengan protein kinase, yang memfosforilasi set protein spesifik 

dalam sel target ketika diaktifkan. 

Ada juga beberapa jenis reseptor permukaan sel yang tidak 

mudah masuk ke dalam kelas-kelas ini tetapi memiliki fungsi 

penting dalam mengendalikan spesialisasi berbagai jenis sel 

selama pengembangan dan dalam pembaruan dan perbaikan 

jaringan. Kami membahas hal ini di bagian selanjutnya, setelah 

kami menjelaskan bagaimana reseptor berpasangan G-protein 

dan reseptor berpasangan enzim bekerja. Namun, pertama-tama, 

kami mempertimbangkan beberapa prinsip umum pensinyalan 

melalui reseptor permukaan sel, untuk mempersiapkan diskusi 

terperinci tentang kelas utama reseptor permukaan sel yang 

mengikutinya. 

Reseptor-reseptor Permukaan-Sel yang Paling Diaktifkan 
Menyalurkan Melalui Molekul Kecil dan Jaringan Protein 
Pemberian Sinyal Intraseluler 

Kombinasi molekul pensinyalan intraseluler yang kecil dan 

besar menyampaikan sinyal yang diterima di permukaan sel oleh 

reseptor G-protein-coupled atau enzyme-coupled ke bagian dalam 

sel. Rantai yang dihasilkan dari peristiwa pensinyalan intraseluler 

pada akhirnya mengubah protein efektor yang bertanggung jawab 

untuk memodifikasi perilaku sel 

Molekul pensinyalan intraseluler kecil disebut mediator in- 

traseluler kecil, atau pembawa pesan kedua (“pembawa pesan 

pertama” menjadi sinyal ekstraseluler). Mereka dihasilkan dalam 

jumlah besar sebagai respons terhadap aktivasi reseptor dan 

sering berdifusi menjauh dari sumbernya, menyebarkan sinyal ke 

bagian lain dari sel. 
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Gambar 52. Jalur pensinyalan intraseluler hipotetis dari reseptor permukaan 
sel ke nukleus. Dalam contoh ini, serangkaian protein pensinyal- 
an dan mediator intraseluler kecil menyampaikan sinyal ekstra- 
seluler ke dalam nukleus, menyebabkan perubahan ekspresi 
gen. Sinyal diubah (ditransduksi), diperkuat, didistribusikan, dan 
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dimodulasi dalam perjalanan. Karena banyak langkah dapat di- 
pengaruhi oleh sinyal ekstraseluler dan intraseluler lainnya, efek 
akhir dari satu sinyal ekstraseluler tergantung pada banyak fak- 
tor yang mempengaruhi sel (lihat Gambar-8). Pada akhirnya, 
jalur pensinyalan mengaktifkan (atau menonaktifkan) protein 
efektor yang mengubah perilaku sel. Dalam contoh ini, efektor 
adalah protein pengatur gen yang mengaktifkan transkripsi gen. 
Meskipun gambar tersebut menunjukkan protein pensinyalan 
individu yang melakukan fungsi tunggal, dalam kenyataannya 
mereka sering memiliki lebih dari satu fungsi; protein scaffold, 
misalnya, sering juga berfungsi untuk melabuhkan beberapa 
protein pensinyalan ke struktur intraseluler tertentu. Sebagian 
besar jalur pensinyalan ke nukleus lebih langsung daripada yang 
satu ini, yang tidak didasarkan pada jalur yang dikenal 

 
Beberapa, seperti AMP siklik dan Ca2+, larut dalam air dan 

berdifusi dalam sitosol, sementara yang lain, seperti diasilgliserol, 

larut dalam lemak dan berdifusi dalam bidang membran plasma. 

Dalam kedua kasus, mereka meneruskan sinyal dengan mengikat 

dan mengubah konformasi dan perilaku protein pensinyalan 

tertentu atau protein efektor. 

Molekul pensinyalan intraseluler yang besar adalah protein 

pensinyalan intraseluler, yang membantu menyampaikan sinyal 

ke dalam sel dengan cara menghasilkan mediator intraseluler 

kecil atau mengaktifkan protein pensinyalan atau efektor berikut- 

nya di jalur. Protein-protein ini membentuk jaringan fungsional, 

di mana setiap protein membantu memproses sinyal dengan satu 

atau lebih cara berikut saat menyebar pengaruh sinyal melalui sel 

(Gambar 52) : 

1. Protein dapat dengan mudah menyampaikan sinyal ke 

komponen pensinyalan berikutnya dalam rantai. 

2. Dapat bertindak sebagai perancah untuk menyatukan dua 

atau lebih protein pensinyalan sehingga mereka dapat 

berinteraksi lebih cepat dan efisien. 

3. Ini dapat mengubah, atau mentransduksi, sinyal menjadi 
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bentuk yang berbeda, yang cocok untuk melewati sinyal 

atau merangsang respons sel. 

4. Ini dapat memperkuat sinyal yang diterimanya, baik dengan 

memproduksi sejumlah besar mediator intraseluler kecil 

atau dengan mengaktifkan banyak salinan protein pensin- 

yalan hilir. Dengan cara ini, sejumlah kecil molekul sinyal 

ekstraseluler dapat membangkitkan respons intraseluler 

yang besar. Ketika ada beberapa langkah amplifikasi 

dalam rantai relai, rantai sering disebut sebagai kaskade 

pensinyalan 

5. Mungkin menerima sinyal dari dua atau lebih jalur pen- 

sinyalan dan mengintegrasikannya sebelum menyampai- 

kan sinyal ke depan. Sebuah protein yang membutuhkan 

input dari dua atau lebih jalur pensinyalan untuk menjadi 

diaktifkan, sering disebut sebagai detektor kebetulan. 

6. Ini dapat menyebarkan sinyal dari satu jalur pensinyalan 

ke jalur sinyal yang lain, menciptakan cabang dalam aliran 

pensinyalan, dengan demikian meningkatkan kompleksi- 

tas respons 

7. Ini mungkin berlabuh satu atau lebih protein pensinyalan 

dalam jalur ke struktur tertentu dalam sel di mana protein 

pensinyalan diperlukan. 

8. Ini dapat memodulasi aktivitas protein pensinyalan lain 

dan dengan demikian mengatur kekuatan pensinyalan di 

sepanjang jalur. 

 

Kami telah mempertimbangkan secara lebih terperinci 

beberapa strategi yang digunakan protein pensinyalan intrase- 

luler dalam memproses sinyal yang diteruskan di sepanjang jalur 

pensinyalan. Kami menemukan strategi umum ini lagi di bagian 

selanjutnya dari bab ini, ketika kami membahas kelas reseptor 

spesifik dan jalur pensinyalan yang mereka aktifkan. 
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Banyak Protein Pemberian Intraseluler Berfungsi sebagai 
Saklar Molekul yang Diaktifkan oleh Fosforilasi atau Peng- 
ikatan GTP 

Banyak protein pensinyalan intraseluler berperilaku seperti 

sakelar molekuler. Ketika mereka menerima sinyal, mereka beralih 

dari tidak aktif ke konformasi aktif, sampai proses lain mematikan- 

nya, mengembalikannya ke konformasi tidak aktif mereka. Seperti 

yang kami sebutkan sebelumnya, mematikan sama pentingnya 

dengan menyalakan. Jika jalur pensinyalan akan pulih setelah 

mentransmisikan sinyal sehingga dapat siap untuk mengirimkan 

yang lain, setiap molekul yang diaktifkan di jalur harus kembali ke 

keadaan semula, yang tidak diaktifkan. 

Gambar 53. Dua jenis protein pensinyalan intraseluler yang bertindak seb- 
agai saklar molekuler. Meskipun satu jenis diaktifkan oleh fosfo- 
rilasi dan yang lainnya oleh pengikatan GTP, dalam kedua kasus 
penambahan gugus fosfat mengubah keadaan aktivasi protein 
dan penghapusan fosfat mengubahnya kembali. (A) Protein ki- 
nase secara kovalen menambahkan fosfat dari ATP ke protein 
pemberi sinyal, dan protein fosfatase menghilangkan fosfat. 
Meskipun tidak ditampilkan, beberapa protein pensinyalan diak- 
tifkan oleh defosforilasi bukan oleh fosforilasi. (B) Protein pengi- 
kat GTP diinduksi untuk menukar GDP terikatnya dengan GTP, 
yang mengaktifkan protein; protein kemudian menonaktifkan 
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dirinya sendiri dengan menghidrolisis GTP terikatnya ke GDP. 

 
Dua kelas penting dari saklar molekuler yang beroperasi 

dalam jalur pensinyalan intraseluler tergantung pada keuntun- 

gan atau kerugian kelompok fosfat untuk aktivasi atau inaktivasi 

mereka, meskipun cara di mana fosfat diperoleh dan hilang sangat 

berbeda di kedua kelas. Kelas terbesar terdiri dari protein yang 

diaktifkan atau dinonaktifkan oleh fosforilasi. 

Untuk protein-protein ini, saklar dilemparkan ke satu arah 

oleh protein kinase, yang secara kovalen menambahkan satu 

atau lebih gugus fosfat ke protein pemberi sinyal, dan ke arah lain 

oleh protein fosfatase, yang menghilangkan gugus fosfat (Gambar 

53.A). Aktivitas protein apa pun yang diatur oleh fosforilasi ber- 

gantung pada keseimbangan setiap saat antara aktivitas kinase 

yang memfosforilasi dan fosfatase yang melakukan defosforilasi. 

Sekitar 30% protein manusia mengandung fosfat yang menempel 

secara kovalen, dan genom manusia mengkode sekitar 520 protein 

kinase dan sekitar 150 protein fosfatase. Diperkirakan bahwa sel 

mamalia tipikal menggunakan ratusan jenis protein kinase yang 

berbeda pada satu waktu. 

Banyak protein pensinyalan yang dikendalikan oleh fosforilasi 

itu sendiri adalah protein kinase, dan ini sering disusun menjadi 

kaskade fosforilasi. Dalam kaskade seperti itu, satu protein kinase, 

diaktifkan oleh fosforilasi, memfosforilasi protein kinase berikut- 

nya dalam urutan, dan seterusnya, meneruskan sinyal ke depan 

dan, dalam proses itu, memperkuatnya dan kadang-kadang me- 

nyebarkannya ke jalur sinyal lain. 

Dua jenis utama protein kinase beroperasi sebagai protein 

pensinyalan intraseluler. Sebagian besar adalah serin / treonin 

kinase, yang memfosforilasi protein pada serin dan (lebih jarang) 

treonin. Lainnya adalah tirosin kinase, yang memfosforilasi protein 

pada tirosin. Kinase sesekali dapat melakukan keduanya. 

Kelas penting lainnya dari sakelar molekuler yang berfungsi 
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dengan mendapatkan dan kehilangan gugus fosfat terdiri dari 

protein pengikat GTP. Protein-protein ini beralih antara keadaan 

“aktif ” (memberi sinyal aktif ) ketika GTP terikat dan keadaan 

“mati” ketika GDP terikat. Dalam keadaan “aktif ”, mereka memiliki 

aktivitas GTPase intrinsik dan menutup diri dengan menghidrolisis 

GTP terikat mereka ke GDP (Gambar 53.B). Ada dua jenis utama 

protein pengikat GTP. Protein pengikat GTP trimerik besar ( juga 

disebut protein G) membantu menyampaikan sinyal dari reseptor 

berpasangan Gprotein yang mengaktifkannya (lihat Gambar 

53.B). GTPase monomerik kecil ( juga disebut protein pengikat 

GTP monomerik) membantu menyampaikan sinyal dari banyak 

kelas reseptor permukaan sel. 
 

Gambar 54. Peraturan GTPase monomer. Protein pengaktivasi GTPase (GAPs) 
menonaktifkan protein dengan menstimulasi protein tersebut 
untuk menghidrolisis GTP terikatnya menjadi GDP, yang tetap 
terikat erat dengan GTPase yang tidak aktif. Guanine nucleotide 
exchange factors (GEFs) mengaktifkan protein tidak aktif dengan 
menstimulasi protein untuk melepaskan GDP-nya; karena kon- 
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sentrasi GTP dalam sitosol adalah 10 kali lebih besar dari konsen- 
trasi GDP, protein dengan cepat mengikat GTP setelah mengelu- 
arkan GDP dan dengan demikian diaktifkan. 

 
Protein pengatur spesifik mengontrol kedua jenis protein 

pengikat GTP. GTPase-activating protein (GAPs) menggerakkan 

protein ke keadaan “mati” dengan meningkatkan laju hidrolisis 

GTP terikat; GAP yang berfungsi dengan cara ini juga disebut reg- 

ulator protein pensinyalan G-protein (RGS). Sebaliknya, reseptor 

berpasangan Gprotein mengaktifkan protein G trimerik, dan 

faktor pertukaran nukleotida guanin (GEF) mengaktifkan GTPase 

monomer, dengan mempromosikan pelepasan GDP terikat 

sebagai imbalan untuk mengikat GTP. Gambar 56 mengilustrasi- 

kan regulasi GTPase monomer. 

Protein G trimerik dan GTPase monomerik juga berpartisipasi 

dalam banyak proses lain dalam sel eukariotik, termasuk regulasi 

lalu lintas vesikular dan aspek pembelahan sel. 

Seperti dibahas sebelumnya, kombinasi spesifik sinyal ekstras- 

eluler, daripada satu molekul sinyal yang bekerja sendiri, umumnya 

diperlukan untuk merangsang perilaku sel yang kompleks, seperti 

kelangsungan hidup sel dan pertumbuhan dan proliferasi sel (lihat 

Gambar 43). Karena itu sel harus mengintegrasikan informasi 

yang berasal dari banyak sinyal jika ingin membuat respons yang 

sesuai; banyak sel mamalia, misalnya, membutuhkan kedua sinyal 

yang larut dan sinyal dari matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan 

berkembang biak. Integrasi sebagian tergantung pada detektor 

coincidence intraseluler, yang setara dengan gerbang AND dalam 

mikroprosesor komputer, di mana mereka hanya diaktifkan jika 

mereka menerima beberapa sinyal konvergen (lihat Gambar 54). 

Gambar 55 menggambarkan contoh hipotetis sederhana dari 

protein semacam itu. 
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Gambar 55. 
Integrasi sinyal. Sinyal ekstra- 
seluler A dan B mengaktifkan 
jalur pensinyalan intraseluler 
yang berbeda, yang masing- 
masing mengarah ke fosfo- 
rilasi protein Y tetapi di lokasi 
berbeda pada protein. Protein 
Y diaktifkan hanya ketika kedua 
situs ini terfosforilasi, dan 
karena itu menjadi aktif hanya 
ketika sinyal A dan B secara 
bersamaan hadir. Protein sema- 
cam itu sering disebut detektor 
kebetulan. 

Namun, tidak semua saklar molekuler dalam jalur pensinyal- 

an bergantung pada fosforilasi atau pengikatan GTP. Kita melihat 

kemudian bahwa beberapa protein pensinyalan dinyalakan atau 

dimatikan oleh pengikatan protein pensinyalan lain atau mediator 

intraseluler kecil seperti AMP siklik atau Ca2+, atau dengan modi- 

fikasi kovalen selain fosforilasi atau defosforilasi, seperti ubikuity- 

lation. Lebih dari itu, tidak semua protein pensinyalan intraseluler 

bertindak sebagai sakelar ketika mereka difosforilasi atau dimodi- 

fikasi secara terbalik. Seperti yang akan kita bahas nanti, dalam 

banyak kasus, kelompok yang ditambahkan secara kovalen hanya 

menandai protein sehingga dapat berinteraksi dengan protein 

pensinyalan lain yang mengenali modifikasi. 

Kompleks Sinyal Intraseluler Meningkatkan Kecepatan, 
Efisiensi, dan Kekhususan Respons 

Bahkan satu jenis sinyal ekstraseluler yang bekerja melalui 

satu jenis reseptor permukaan sel sering mengaktifkan beberapa 

jalur pensinyalan paralel dan dengan demikian dapat memenga- 
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ruhi berbagai aspek perilaku sel seperti bentuk, gerakan, metabo- 

lisme, dan ekspresi gen. Mengingat kompleksitas sistem respons 

sinyal, yang sering melibatkan beberapa rantai relai protein 

pemberi sinyal yang saling berinteraksi, bagaimana sel individu 

dapat membuat respons spesifik terhadap begitu banyak kombi- 

nasi sinyal ekstraseluler yang berbeda? 

Pertanyaan ini terutama membingungkan karena banyak 

sinyal terkait erat satu sama lain dan mengikat jenis reseptor yang 

terkait erat. Jenis protein relai intraseluler yang sama dapat me- 

masangkan satu subtipe reseptor ke satu set efektor dan subtipe 

reseptor lainnya ke set efektor lainnya. Dalam kasus seperti itu, 

bagaimana mungkin untuk mencapai kekhususan dan meng- 

hindari cross-talk? 

Salah satu strategi menggunakan protein scaffold (lihat 

Gambar 52), yang mengikat kelompok-kelompok yang saling 

berinteraksi protein pensinyalan menjadi kompleks pensinya- 

lan, seringkali sebelum sinyal diterima (Gambar 56.A). Karena 

perancah memegang protein pensinyalan dalam jarak dekat, 

komponen dapat berinteraksi pada konsentrasi lokal yang tinggi 

dan diaktifkan secara berurutan dengan cepat, efisien, dan selektif 

sebagai respons terhadap sinyal ekstraseluler yang sesuai, meng- 

hindari pembicaraan silang yang tidak diinginkan dengan jalur 

pensinyalan lainnya. 

Dalam kasus lain, kompleks pensinyalan hanya terbentuk 

secara sementara sebagai respons terhadap sinyal ekstraseluler 

dan cepat membongkar ketika sinyal hilang. Kompleks sementara 

seperti itu sering berkumpul di sekitar reseptor setelah molekul 

sinyal ekstraseluler mengaktifkannya. Dalam banyak kasus ini, 

ekor sitoplasma dari reseptor teraktivasi terfosforilasi selama 

proses aktivasi, dan asam amino terfosforilasi kemudian berfungsi 

sebagai tempat dok untuk perakitan protein pensinyalan lainnya 

(Gambar 56.B). 

Dalam kasus lain, aktivasi reseptor mengarah pada produksi 
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molekul fosfolipid yang dimodifikasi (disebut fosfoinositida) dalam 

membran plasma yang berdekatan, yang kemudian merekrut 

protein pensinyalan intraseluler spesifik ke daerah membran ini, 

di mana mereka diaktifkan (Gambar 56.C). 
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Gambar 56. Tiga jenis kompleks pensinyalan intraseluler. (A) Suatu reseptor 
dan beberapa protein pensinyalan intraseluler yang diaktifkan 
secara berurutan disatukan menjadi kompleks pensinyalan pada 
reseptor yang tidak aktif oleh protein perancah besar. Dalam 
kasus lain, kompleks yang dirangkai mengikat reseptor hanya 
setelah reseptor diaktifkan (tidak ditampilkan). (B) Kompleks 
pensinyalan berkumpul pada reseptor hanya setelah pengikatan 
molekul sinyal ekstraselular mengaktifkan reseptor; di sini resep- 
tor teraktivasi memfosforilasi sendiri di beberapa situs, yang ke- 
mudian bertindak sebagai situs dok untuk protein pensinyalan 
intraseluler. (C) Aktivasi reseptor mengarah pada peningkatan 
fosforilasi fosfolipid spesifik (fosfoinositida) dalam membran 
plasma yang berdekatan, yang kemudian berfungsi sebagai 
tempat dok untuk protein pensinyalan intraseluler spesifik, yang 
sekarang dapat berinteraksi satu sama lain 

Domain Interaksi Modular Memediasi Interaksi Antara Pro- 
tein Sinyal Intraseluler 

Cukup dengan membawa protein pemberi sinyal intrase- 

luler menjadi berdekatan, terkadang cukup untuk mengaktifkan- 

nya. Jadi, induced proximity, di mana sinyal memicu perakitan 

kompleks pensinyalan, biasanya digunakan untuk menyampaikan 

sinyal dari protein ke protein di sepanjang jalur pensinyalan. Per- 

akitan kompleks pensinyalan seperti itu tergantung pada berbagai 
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domain interaksi kecil yang sangat terkonservasi, yang ditemukan 

dalam banyak protein pensinyalan intraseluler. Masing-masing 

modul protein kompak ini berikatan dengan motif struktural 

tertentu dalam molekul protein (atau lipid) lain yang berinteraksi 

dengan protein pensinyalan. Motif yang dikenali dalam protein 

yang berinteraksi dapat berupa urutan peptida pendek, modifi- 

kasi kovalen (seperti asam amino terfosforilasi atau ubiquitylat- 

ed), atau domain protein lainnya. Penggunaan domain interaksi 

modular mungkin memfasilitasi evolusi jalur pensinyalan baru; 

karena dapat dimasukkan hampir di mana saja dalam protein 

tanpa mengganggu lipatan atau fungsi protein, domain interaksi 

baru yang ditambahkan ke protein pensinyalan yang ada dapat 

menghubungkan protein ke jalur pensinyalan tambahan. 

Ada banyak jenis domain interaksi dalam pensinyalan protein. 

Domain homologi Src 2 (SH2) dan domain pengikat fosfotrosin 

(PTB), misalnya, berikatan dengan tirosin terfosforilasi dalam 

urutan peptida tertentu pada reseptor teraktivasi atau protein 

pensinyalan intraseluler. Src homology 3 (SH3) domain mengikat 

urutan asam amino prolin kaya pendek. Beberapa domain 

homologi pleckstrin mengikat kelompok gugus fosfoinositida 

spesifik yang diproduksi dalam membran plasma sebagai respons 

terhadap sinyal ekstraseluler; mereka memungkinkan protein 

tempat mereka berlabuh pada membran dan berinteraksi dengan 

protein pensinyalan yang direkrut serupa lainnya (lihat Gambar 

58.C). 

Beberapa protein pensinyalan hanya terdiri atas dua atau 

lebih domain interaksi dan berfungsi hanya sebagai adaptor untuk 

menghubungkan dua protein lain bersamaan dalam jalur pensin- 

yalan. 

Domain interaksi memungkinkan protein pensinyalan untuk 

saling berikatan dalam beberapa kombinasi spesifik. Seperti batu 

bata Lego, protein dapat membentuk rantai linear atau bercabang 

atau jaringan tiga dimensi, yang menentukan rute yang diikuti 
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oleh jalur pensinyalan. Sebagai contoh, Gambar 59 menggambar- 

kan bagaimana beberapa domain interaksi berfungsi dalam kasus 

reseptor untuk hormon insulin. 

Beberapa reseptor permukaan sel dan protein pensinyalan 

intraseluler dapat bergabung bersama secara sementara dalam 

mikrodomain spesifik dalam lipid bilayer membran plasma yang 

diperkaya dengan kolesterol dan glikolipid. Lipid dalam jumlah 

besar ini dapat mempromosikan pensinyalan yang efisien dengan 

berperan sebagai tempat di mana molekul pensinyalan berkum- 

pul dan berinteraksi, tetapi kepentingannya dalam pensinyalan 

tetap kontroversial. 

Gambar 57. Kompleks pensinyalan spesifik yang dibentuk menggunakan 
domain interaksi modular. Contoh ini didasarkan pada reseptor 
insulin, yang merupakan reseptor berpasangan enzim (reseptor 
tirosin kinase, dibahas kemudian). Pertama, reseptor teraktivasi 
memfosforilasi sendiri pada tirosin, dan salah satu fosfotirosin 
kemudian merekrut protein docking yang disebut substrat re- 
septor insulin1 (IRS1) melalui domain PTB dari IRS1; domain PH 
IRS1 juga berikatan dengan fosfoinositida spesifik pada permu- 
kaan bagian dalam membran plasma. Kemudian, reseptor terak- 
tivasi memfosforilasi IRS1 pada tirosin, dan salah satu fosfotiro- 
sin ini merekrut protein adaptor (Grb2) melalui domain SH2 
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dari Grb2. Selanjutnya, Grb2 menggunakan salah satu dari dua 
domain SH3 untuk mengikat ke daerah kaya prolin dari protein 
pengaktif GTPase monomer yang disebut Sos (Ras-GEF, dibahas 
kemudian), yang juga mengikat fosfoinositida dalam membran 
plasma melalui domain PH-nya. Grb2 menggunakan domain 
SH3 lainnya untuk mengikat ke urutan prolinerich dalam protein 
perancah. Protein scaffold mengikat beberapa protein pensinya- 
lan lainnya, dan tirosin terfosforilasi lainnya pada IRS1 merekrut 
protein pensinyalan tambahan yang memiliki domain SH2 (tidak 
diperlihatkan). 

 
Cara lain untuk menyatukan reseptor dan protein pensinya- 

lan intraseluler adalah dengan memekatkannya di wilayah sel 

tertentu. Contoh penting adalah silium primer yang memproyek- 

sikan seperti antena dari permukaan sebagian besar sel vertebra- 

ta. Biasanya pendek dan nonmotil dan memiliki mikrotubulus di 

intinya, dan sejumlah reseptor permukaan dan protein pemberi 

sinyal terkonsentrasi di sana. Kita akan melihat kemudian bahwa 

reseptor cahaya dan bau juga sangat terkonsentrasi dalam silia 

khusus. 

Sel Dapat Menggunakan Berbagai Mekanisme untuk Mere- 
spon Mendadak terhadap Konsentrasi Bertambah dari Sin- 
yal Ekstraseluler 

Gambar 58. Respon dinilai dengan halus versus pensinyalan switchlike. Be- 
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berapa respons sel meningkat secara bertahap ketika konsen- 
trasi molekul sinyal ekstraseluler meningkat (garis biru). Dalam 
kasus lain, sel yang merespons didorong ke keadaan yang tiba- 
tiba berbeda ketika kekuatan sinyal meningkat melampaui nilai 
kritis tertentu (garis merah). 

 
Beberapa respons sel terhadap molekul sinyal ekstraseluler 

dinilai dengan halus sesuai dengan konsentrasi molekul sinyal. 

Dalam kasus lain, hubungan antara sinyal dan respons dapat 

terputus-putus atau tidak ada sama sekali, dengan perubahan 

mendadak dari satu jenis hasil ke yang lain karena konsentrasi 

sinyal meningkat di luar nilai tertentu (Gambar 58). 

Efek seperti itu sering merupakan hasil dari umpan balik 

positif dalam sistem respons, seperti yang kita diskusikan di bawah 

ini. Kedua jenis respons itu umum, dan tidak selalu mudah untuk 

membedakan di antara mereka. Ketika seseorang mengukur efek 

suatu sinyal pada seluruh populasi sel, ia mungkin terlihat ber- 

tingkat dengan halus, meskipun sel-sel individual mungkin meres- 

pons dengan cara semua atau tidak sama sekali tetapi dengan 

variasi dari sel ke sel dalam konsentrasi sinyal di mana sakelar 

terjadi; Gambar 59 di bawah ini menunjukkan contoh. 

Gambar 59. Pentingnya memeriksa sel-sel individu untuk mendeteksi res- 
pon allor-none terhadap peningkatan konsentrasi sinyal ekstra- 
seluler. Dalam percobaan ini, telur katak yang belum matang 
(oosit) distimulasi dengan meningkatnya konsentrasi hormon 
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progesteron. Respons dinilai dengan menganalisis aktivasi MAP 
kinase (dibahas kemudian), yang merupakan salah satu protein 
kinase yang diaktifkan oleh fosforilasi dalam respons. Jumlah 
MAP kinase terfosforilasi (diaktifkan) dalam ekstrak oosit dini- 
lai secara biokimia. Dalam (A), ekstrak populasi oosit terstimu- 
lasi dianalisis, dan aktivasi MAP kinase terlihat meningkat secara 
progresif dengan meningkatnya konsentrasi progesteron. Ada 
dua cara yang mungkin untuk menjelaskan hasil ini: (B) MAP ki- 
nase bisa meningkat secara bertahap di setiap sel individu den- 
gan peningkatan konsentrasi progesteron; (C) sebagai alternatif, 
sel-sel individual dapat merespon dengan cara all-or-nothing, 
dengan peningkatan bertahap dalam total aktivasi kinase MAP 
yang mencerminkan meningkatnya jumlah sel yang merespons 
dengan meningkatnya konsentrasi progesteron. Ketika ekstrak 
oosit individu dianalisis, ditemukan bahwa sel-sel memiliki jum- 
lah yang sangat rendah atau jumlah yang sangat tinggi, tetapi 
bukan jumlah menengah, dari kinase teraktivasi, menunjukkan 
bahwa respon pada dasarnya semua atau tidak sama sekali pada 
tingkat sel individual. , seperti yang digambarkan dalam (C). (Di- 
adaptasi dari J.E. Ferrell dan E.M. Machleder, Science 280: 895-898, 
1998. Dengan izin dari AAAS.) 

Selain itu, respons yang bertingkat dengan lancar ter- 

kadang sangat tergantung pada kekuatan sinyal, memberikan 

kesan perilaku yang hampir seperti switchlike. Sel menggunakan 

berbagai mekanisme molekuler untuk mencapai efek seperti itu. 

Dalam satu mekanisme, lebih dari satu molekul pensinyalan in- 

traseluler harus berikatan dengan protein target hilirnya untuk 

memicu respons. Seperti yang akan kita bahas nanti, empat 

molekul dari mediator siklik kecil AMP mediator intraseluler, 

misalnya, harus terikat secara simultan ke setiap molekul siklik- 

AMPdependen protein kinase (PKA) untuk mengaktifkan kinase. 

Penajaman respons serupa terlihat ketika aktivasi protein pen- 

sinyalan intraseluler membutuhkan fosforilasi di lebih dari satu 

lokasi. Respons kerja sama seperti itu menjadi lebih tajam karena 

jumlah molekul yang bekerja sama atau kelompok fosfat mening- 

kat, dan jika jumlahnya cukup besar, responsnya menjadi hampir 

semua atau tidak sama sekali (Gambar 60). 
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Gambar 60. Kurva aktivasi untuk protein alosterik sebagai fungsi konsentrasi 
molekul efektor. Kurva menunjukkan bagaimana ketajaman re- 
spon aktivasi meningkat dengan peningkatan jumlah molekul 
efektor alosterik yang harus terikat secara bersamaan untuk 
mengaktifkan protein target. Kurva yang ditunjukkan adalah 
yang diharapkan, dalam kondisi tertentu, jika aktivasi membu- 
tuhkan pengikatan simultan 1, 2, 8, atau 16 molekul efektor 

 

Respons juga dipertajam ketika molekul pensinyalan intrase- 

luler mengaktifkan satu enzim dan, pada saat yang sama, meng- 

hambat enzim lain yang mengkatalisis reaksi yang berlawanan. 

Contoh yang dipelajari dengan baik dari jenis regulasi umum ini 

adalah stimulasi pemecahan glikogen dalam sel otot rangka yang 
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dalam sel. 

 
 

disebabkan oleh hormon adrenalin (epinefrin). Ikatan Adrenalin 

pada reseptor permukaan sel yang ditambah protein G mening- 

katkan konsentrasi intraseluler AMP siklik, yang keduanya men- 

gaktifkan enzim yang meningkatkan pemecahan glikogen dan 

menghambat enzim yang mendorong sintesis glikogen. 

Semua mekanisme ini dapat menghasilkan respons yang 

sangat curam, tetapi responsnya masih dinilai dengan lancar 

sesuai dengan konsentrasi molekul sinyal ekstraseluler. Untuk 

menghasilkan respons benar-benar atau tidak sama sekali, kita 

perlu mekanisme lain, umpan balik positif, seperti yang sekarang 

kita diskusikan. 

Jaringan Sinyal Intraseluler Biasanya Memanfaatkan Loop 
Umpan Balik 

Seperti jalur metabolisme intraseluler, sebagian besar jaringan 

pensinyalan intraseluler menggabungkan loop umpan balik, di 

mana output suatu proses bertindak kembali untuk mengatur 

proses yang sama. Dalam umpan balik positif, output merangsang 

produksinya sendiri; dalam umpan balik negatif, output meng- 

hambat produksinya sendiri (Gambar 61). 

Putaran umpan balik sangat penting secara umum dalam 

biologi,  dan mereka  mengatur  banyak  proses kimia dan fisik 
 
 

 
Gambar 61. 
Umpan balik positif dan 
negatif. Dalam contoh- 
contoh sederhana ini, suatu 
rangsangan mengaktifkan 
protein A, yang, pada 
gilirannya, mengaktifkan 
protein B. Protein B kemudi- 
an bertindak kembali untuk 
menambah atau mengu- 
rangi aktivitas A. 
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Mereka beroperasi dalam rentang skala waktu yang sangat 

besar dalam sel, dari milidetik (dalam hal potensi aksi) hingga ber- 

jam-jam (dalam kasus osilasi sirkadian). Mereka yang mengatur 

pensinyalan sel dapat beroperasi secara eksklusif di dalam sel 

target atau melibatkan sekresi sinyal ekstraseluler. Di sini, kami 

fokus pada loop umpan balik yang beroperasi sepenuhnya di 

dalam sel target; bahkan loop yang paling sederhana ini dapat 

menghasilkan efek yang kompleks dan menarik. 

Umpan balik positif dalam jalur pensinyalan dapat mengubah 

perilaku sel yang merespons. Jika umpan balik positif hanya 

berkekuatan sedang, efeknya hanya akan menajam dan mening- 

katkan respons terhadap sinyal. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 62. 
Mekanisme umpan balik positif 
memberikan perilaku seperti saklar. 
Dalam contoh ini, molekul pensinya- 
lan intraseluler (ligan) mengaktifkan 
enzim yang terletak di hilir dalam jalur 
pensinyalan. Dua molekul produk dari 
reaksi enzimatik mengikat kembali ke 
enzim yang sama untuk mengaktifkan- 
nya lebih lanjut. Konsekuensinya adalah 
tingkat sintesis produk yang sangat ren- 
dah tanpa adanya ligan. Laju mening- 
kat perlahan dengan konsentrasi ligan 
sampai, pada tingkat ambang tertentu 
ligan, cukup produk telah disintesis 
untuk mengaktifkan enzim dengan cara 
yang dapat mempercepat dan mem- 
percepat sendiri. Konsentrasi produk 
kemudian meningkat dengan cepat ke 
tingkat yang jauh lebih tinggi. 
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Tetapi jika umpan baliknya cukup kuat, itu dapat menghasil- 

kan hasil yang berbeda secara kualitatif: peningkatan kuantitas 

produk ketika sinyal meningkat di atas nilai kritis, yang mengarah 

ke tingkat mantap baru produksi yang sangat berbeda dari yang 

diperoleh ketika sinyal hanya sedikit lebih lemah (Gambar 62). 

Jenis respon semua-atau-tidak ada ini berjalan seiring dengan 

properti lebih lanjut: setelah sistem merespons beralih ke tingkat 

aktivasi yang tinggi, kondisi ini dapat bertahan sendiri dan dapat 

bertahan bahkan setelah kekuatan sinyal turun kembali di bawah 

kritisnya nilai. Dalam kasus seperti itu, sistem dikatakan bistable 

jika dapat eksis dalam kondisi “nonaktif” atau “nonaktif”, dan 

stimulus sementara dapat membalikkannya dari satu kondisi ke 

kondisi lainnya (Gambar 63.A dan B). 

Sel menggunakan loop umpan balik positif dari jenis ini untuk 

membuat keputusan stabil semua atau tidak sama sekali, terutama 

selama pengembangan, ketika sel di posisi yang berbeda harus 

memilih antara jalur perkembangan alternatif dalam menanggapi 

sinyal posisi yang dinilai halus (morfogen), seperti yang dibahas 

sebelumnya. Melalui umpan balik positif, sinyal ekstraselular 

transien sering dapat menginduksi perubahan jangka panjang 

dalam sel dan keturunannya yang dapat bertahan selama masa 

hidup organisme. Sinyalsinyal yang memicu spesifikasi sel 

otot, misalnya, mengaktifkan transkripsi serangkaian gen yang 

mengkode protein pengatur gen spesifik otot, yang merangsang 

transkripsi gen mereka sendiri, serta gen yang mengkode berbagai 

protein sel otot lainnya; dengan cara ini, keputusan untuk menjadi 

sel otot dibuat permanen. Jenis memori sel ini bergantung pada 

umpan balik positif adalah salah satu cara dasar di mana sel dapat 

mengalami perubahan karakter yang langgeng tanpa ada peruba- 

han dalam urutan DNA-nya; dan keadaan yang diubah ini dapat 

diteruskan ke sel anak. Mekanisme pewarisan seperti itu disebut 

epigenetik, berbeda dengan mekanisme genetik yang melibatkan 

mutasi DNA. 
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Gambar 63. Beberapa efek umpan balik sederhana. Grafik menunjukkan efek 
yang dihitung dari loop umpan balik positif dan negatif seder- 
hana. Dalam setiap kasus, sinyal input adalah protein kinase ak- 
tif (S) yang memfosforilasi dan dengan demikian mengaktifkan 
protein kinase (E) lainnya; protein fosfatase (I) mengalami de- 
fosforilasi dan menonaktifkan E kinase teraktivasi. Dalam grafik, 
garis merah menunjukkan aktivitas E kinase dari waktu ke wak- 
tu; bilah biru yang mendasarinya menunjukkan waktu di mana 
sinyal input (S kinase diaktifkan) hadir. (A) Diagram dari loop 
umpan balik positif, di mana E kinase teraktivasi bertindak kem- 
bali untuk mempromosikan fosforilasi dan aktivasi sendiri; akti- 
vitas dasar dari dephosphorylates I phosphatase mengaktifkan 
E pada laju rendah yang stabil. (B) Grafik atas menunjukkan 
bahwa, tanpa umpan balik, aktivitas E kinase hanya proporsional 
(dengan jeda pendek) ke tingkat stimulasi oleh S kinase. Grafik 
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bawah menunjukkan bahwa, dengan loop umpan balik positif, 
sistemnya dapat dipertahankan (yaitu, ia mampu berada di salah 
satu dari dua kondisi stabil): stimulasi sementara oleh S kinase 
mengubah sistem dari keadaan “mati” menjadi “ pada “negara, 
yang kemudian berlanjut setelah stimulus telah dihapus. (C) Dia- 
gram dari loop umpan balik negatif, di mana E kinase teraktifasi 
fosforilasi dan mengaktifkan I fosfatase, dengan demikian me- 
ningkatkan laju di mana fosfatase mendeposforilasi dan menon- 
aktifkan inisase E kinase terfosforilasi. Grafik teratas menunjuk- 
kan, sekali lagi, respons dalam aktivitas E kinase tanpa umpan 
balik. Grafik lain menunjukkan efek pada aktivitas E kinase dari 
umpan balik negatif yang beroperasi setelah penundaan pendek 
atau panjang. Dengan penundaan singkat, sistem menunjukkan 
respons singkat yang kuat ketika sinyal tiba-tiba berubah, dan 
umpan balik kemudian mendorong respons kembali ke tingkat 
yang lebih rendah. Dengan penundaan yang lama, umpan balik 
menghasilkan osilasi yang berkelanjutan selama stimulus hadir. 
Perubahan kecil dalam detail umpan balik dapat secara radikal 
mengubah cara sistem merespons, bahkan untuk contoh yang 
sangat sederhana ini; angka tersebut hanya menunjukkan se- 
dikit sampel perilaku yang mungkin. 

 
Berbeda dengan umpan balik positif, loop umpan balik negatif 

menangkal efek stimulus dan dengan demikian menyingkat dan 

membatasi tingkat respons, membuat sistem kurang sensitif 

terhadap gangguan. Namun, seperti umpan balik positif, fenomena 

yang berbeda secara kualitatif dapat diperoleh ketika umpan balik 

beroperasi lebih kuat. Umpan balik negatif yang tertunda dengan 

penundaan yang cukup lama dapat menghasilkan respons yang 

berosilasi. Osilasi dapat bertahan selama stimulus hadir (Gambar 

63.C) atau bahkan dapat dihasilkan secara spontan, tanpa perlu 

sinyal eksternal untuk menggerakkannya. Kemudian dalam bab 

ini, kita akan menemukan sejumlah contoh perilaku osilasi seperti 

itu dalam respons intraseluler terhadap sinyal ekstraseluler; se- 

muanya tergantung pada umpan balik negatif. 

Jika umpan balik negatif beroperasi dengan penundaan 

singkat, sistem berperilaku seperti detektor perubahan. Ini mem- 
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berikan respons yang kuat terhadap suatu rangsangan, tetapi 

respons itu dengan cepat meluruh bahkan ketika rangsangan 

itu tetap ada; Namun, jika stimulus tiba-tiba meningkat, sistem 

merespons dengan kuat lagi, tetapi, sekali lagi, responsnya cepat 

meluruh. Ini adalah fenomena adaptasi, yang sekarang kita bahas. 

Sel Dapat Menyesuaikan Sensitivitasnya Terhadap Sinyal 

Dalam menanggapi banyak jenis rangsangan, sel dan orga- 

nisme mampu mendeteksi persentase perubahan sinyal yang 

sama dalam rentang kekuatan rangsangan yang sangat luas. Sel-sel 

target mencapai ini melalui proses adaptasi atau desensitisasi yang 

dapat dibalikkan, di mana paparan stimulus yang berkepanjan- 

gan mengurangi respons sel terhadap tingkat stimulus tersebut. 

Dalam pensinyalan kimia, adaptasi memungkinkan sel untuk 

merespons perubahan dalam konsentrasi molekul sinyal ekstra- 

seluler (daripada konsentrasi absolut sinyal) pada rentang kon- 

sentrasi sinyal yang sangat luas. Mekanisme yang mendasarinya 

adalah umpan balik negatif yang beroperasi dengan penundaan 

pendek: respons yang kuat memodifikasi mesin pensinyalan yang 

terlibat, sehingga mesin tersebut menyetel ulang dirinya sendiri 

menjadi kurang responsif terhadap tingkat sinyal yang sama (lihat 

Gambar 63.D, grafik tengah). Namun, karena keterlambatan, pe 

ningkatan sinyal yang tiba-tiba dapat merangsang sel lagi untuk 

waktu yang singkat sebelum umpan balik negatif memiliki waktu 

untuk memulai. 

Desensitisasi terhadap molekul sinyal dapat terjadi dengan 

berbagai cara. Ini dapat terjadi karena inaktivasi reseptor itu 

sendiri. Pengikatan molekul sinyal dengan reseptor permukaan 

sel, misalnya, dapat menginduksi endositosis dan sekuestrasi se- 

mentara reseptor dalam endosom. Dalam beberapa kasus, en- 

dositosis reseptor yang diinduksi sinyal tersebut mengarah pada 

penghancuran reseptor di lisosom, suatu proses yang disebut 

sebagai reseptor down-regulation (dalam kasus lain, bagaimana- 

pun, reseptor yang diaktifkan terus memberi sinyal setelah 
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mereka telah endositosis, seperti yang kita diskusikan kemudian). 

Reseptor juga dapat menjadi tidak peka (tidak aktif ) pada permu- 

kaan sel — misalnya, dengan menjadi terfosforilasi atau termeti- 

lasi — dengan penundaan singkat setelah aktivasi. Desensitisasi 

juga dapat terjadi di lokasi hilir reseptor, baik dengan perubahan 

protein pensinyalan intraseluler yang terlibat dalam transduksi 

sinyal ekstraseluler atau oleh produksi protein penghambat yang 

menghambat proses transduksi sinyal. Berbagai mekanisme de- 

sensitisasi ini dibandingkan pada Gambar 64. 

Setelah membahas beberapa prinsip umum pensinyalan sel, 

kita selanjutnya beralih ke reseptor berpasangan G-protein, yang 

sejauh ini merupakan kelas reseptor permukaan sel terbesar, yang 

memediasi respons terhadap jenis sinyal ekstraseluler yang paling 

beragam. 

Gambar 64. Beberapa cara di mana sel target dapat menjadi peka (disesuai- 
kan) dengan molekul sinyal ekstraseluler. Mekanisme yang dit- 
ampilkan di sini yang beroperasi pada tingkat reseptor sering 
melibatkan fosforilasi atau ubiquitylation dari protein reseptor. 
Namun, pada kemotaksis bakteri, yang akan kita diskusikan nan- 
ti, adaptasi bergantung pada metilasi protein reseptor. 
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E. PENANDAAN MELALUI G-PROTEIN-COUPLED RECEP- 
TORS SELF (GPCR) DAN MEDIATOR INTRASELULER 
KECIL 

Semua eucaryotes menggunakan reseptor G-protein-coupled 

(GPCRs). Ini membentuk keluarga terbesar reseptor permukaan 

sel, dan mereka memediasi sebagian besar respons terhadap 

sinyal dari dunia luar, serta sinyal dari sel lain, termasuk hormon, 

neurotransmiter, dan mediator lokal. Indera penglihatan, penci- 

uman, dan rasa kita (dengan kemungkinan pengecualian rasa 

asam) bergantung padanya. 

Ada lebih dari 700 GPCR pada manusia, dan pada tikus 

ada sekitar 1000 yang berkaitan dengan indera penciuman saja. 

Molekul sinyal yang bekerja pada GPCR memiliki struktur yang 

beragam sebagaimana fungsinya dan termasuk protein dan 

peptida kecil, serta turunan dari asam amino dan asam lemak, 

belum lagi foton cahaya dan semua molekul yang dapat kita cium 

atau rasa. Molekul sinyal yang sama dapat mengaktifkan banyak 

anggota keluarga GPCR yang berbeda; misalnya, adrenalin meng- 

aktifkan setidaknya 9 GPCR berbeda, asetilkolin 5 lainnya, dan 

neurotransmitter serotonin setidaknya 14. Reseptor yang berbeda 

untuk sinyal yang sama biasanya diekspresikan dalam jenis sel 

yang berbeda dan mendapat respons yang berbeda. 

Terlepas dari keragaman kimia dan fungsional molekul 

sinyal yang mengaktifkannya, semua GPCR memiliki struktur 

yang serupa. Mereka terdiri dari rantai polipeptida tunggal yang 

berulir bolak-balik melintasi lipid bilayer tujuh kali (Gambar 65). 

Selain orientasi karakteristik mereka di membran plasma, mereka 

semua menggunakan protein G untuk menyampaikan sinyal ke 

bagian dalam sel. 

Superfamili GPCR termasuk rhodopsin, protein yang diaktif- 

kan cahaya pada mata vertebrata, serta sejumlah besar reseptor 

penciuman di hidung vertebrata. Anggota keluarga lainnya 

ditemukan dalam organisme bersel tunggal: reseptor dalam ragi 
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yang mengenali faktor kawin yang disekresikan adalah contohnya. 

Sangat mungkin bahwa GPCR yang memediasi pensinyalan sel-sel 

pada organisme multisel berevolusi dari reseptor sensorik pada 

nenek moyang eucariotik uniseluler mereka. 

Gambar 65. A G-protein-coupled receptor (GPCR). GPCR yang mengikat li- 
gan protein memiliki domain ekstraseluler besar yang dibentuk 
oleh bagian rantai polipeptida yang ditunjukkan dengan warna 
hijau muda. Domain ini, bersama dengan beberapa segmen 
transmembran, mengikat ligan protein. Reseptor untuk ligan 
kecil seperti adrenalin memiliki domain ekstraseluler kecil, dan 
ligan biasanya mengikat jauh di dalam bidang membran ke situs 
yang dibentuk oleh asam amino dari beberapa segmen trans- 
membran. 

 
Sungguh luar biasa bahwa sekitar setengah dari semua obat 

yang diketahui bekerja melalui GPCR atau jalur pensinyalan yang 

diaktifkan GPCR. Dari ratusan gen dalam genom manusia yang 

menyandikan GPCR, sekitar 150 menyandikan reseptor anak 

yatim, yang ligandnya tidak diketahui. Banyak dari mereka ke- 

mungkinan sasaran untuk obat baru yang masih harus ditemukan. 

Sinyal Relay Protein Trimerik dari GPCR 

Ketika molekul sinyal ekstraseluler berikatan dengan GPCR, 



Membran Sel, Reseptor dan Signaling 

121 

 

 

 
 

reseptor mengalami perubahan konformasi yang memungkinkan- 

nya mengaktifkan protein pengikat GTP trimerik (protein G). 

Protein G melekat pada permukaan sitoplasma membran plasma, 

di mana ia secara fungsional memasangkan reseptor dengan 

enzim atau saluran ion dalam membran ini. Dalam beberapa 

kasus, protein G secara fisik berhubungan dengan reseptor 

sebelum reseptor diaktifkan, sedangkan pada yang lain hanya 

mengikat setelah aktivasi reseptor. Ada berbagai jenis protein G, 

masingmasing spesifik untuk set GPCR tertentu dan untuk set 

protein target tertentu dalam membran plasma. Mereka semua 

memiliki struktur yang serupa, dan beroperasi dengan cara yang 

sama. 

Protein G terdiri dari tiga subunit protein α, β, dan γ. Dalam 

keadaan tidak distimulasi, subunit memiliki batas GDP dan protein 

G tidak aktif (Gambar 66). 

Gambar 66. Struktur protein G tidak aktif. (A) Perhatikan bahwa kedua a dan 
gsubunit secara kovalen telah menempel molekul lipid (merah) 
yang membantu mengikat mereka ke membran plasma, dan 
asubunit memiliki ikatan GDP. (B) Struktur tiga dimensi protein 
G tidak aktif, berdasarkan transdusin, protein G yang beroperasi 
dalam transduksi visual (dibahas kemudian). Asubunit berisi do- 
main GTPase dan mengikat ke satu sisi subunit, yang mengunci 
domain GTPase dalam konformasi tidak aktif yang mengikat GDP. 
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γ subunit mengikat ke sisi yang berlawanan dari β subunit, β dan 
γ subunit bersama-sama membentuk unit fungsional tunggal. 
(B, berdasarkan D. G. Lombright et al., Nature 379: 311–319, 1996. 
Dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd.) 

 
Ketika GPCR diaktifkan, ia bertindak seperti faktor pertu- 

karan nukleotida guanin (GEF) dan α menginduksi subunit untuk 

melepaskan GDP terikatnya, memungkinkan GTP mengikat di 

tempatnya. Pertukaran ini menyebabkan perubahan konformasi 

besar dalam protein G, yang mengaktifkannya. Awalnya dianggap 

bahwa aktivasi selalu menyebabkan trimer terdisosiasi menjadi 

dua komponen yang diaktifkan α subunit dan β γ kompleks. 

Namun, sekarang ada bukti bahwa, dalam beberapa kasus 

setidaknya, perubahan konformasi mengekspos permukaan yang 

sebelumnya terkubur antara subunit α dan kompleks β γ, sehingga 

kompleks subunit dan β γ masingmasing sekarang dapat ber- 

interaksi dengan target mereka tanpa memerlukan subunit untuk 

terdisosiasi (Gambar 67). Targettarget ini adalah enzim atau 

saluran ion dalam membran plasma yang meneruskan sinyal ke 

depan. 

Subunit α adalah GTPase, dan begitu ia menghidrolisis GTP 

terikatnya ke GDP, ia menjadi tidak aktif. Waktu di mana protein 

G tetap aktif tergantung pada seberapa cepat subunit menghidro- 

lisis GTP yang terikat. Waktu ini biasanya singkat karena aktivitas 

GTPase sangat ditingkatkan dengan pengikatan α subunit dengan 

protein kedua, yang dapat berupa protein target atau pengatur 

spesifik pensinyalan protein G (RGS). Protein RGS bertindak 

sebagai α subunitprotein pengaktif GTPase (GAPs) spesifik (lihat 

Gambar 56), dan mereka membantu mematikan respons yang 

dimediasi Gprotein di semua eucaryotes. Ada sekitar 25 protein 

RGS yang dikodekan dalam genom manusia, yang masing-masing 

berinteraksi dengan satu set protein G tertentu. 

GPCRs mengaktifkan berbagai jalur pensinyalan intrase- 

luler, termasuk beberapa yang juga diaktifkan oleh reseptor yang 
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Gambar 67. Aktivasi protein G oleh GPCR yang diaktifkan. Pengikatan siny- 
al ekstraseluler ke GPCR mengubah konformasi reseptor, yang 
pada gilirannya mengubah konformasi protein G. Perubahan α 
subunit dari protein G memungkinkannya untuk menukar GDP 
nya dengan GTP, mengaktifkan kedua α subunit dan β γ kom- 
pleks, yang keduanya dapat mengatur aktivitas protein target 
dalam membran plasma. Reseptor tetap aktif ketika molekul sin- 
yal eksternal terikat padanya, dan karena itu dapat mengkatalisis 
aktivasi banyak molekul protein G, yang terlepas dari reseptor 
setelah diaktifkan (tidak ditampilkan). Dalam beberapa kasus, α 
subunit dan β γ complex terpisah satu sama lain ketika protein G 
diaktifkan 
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ditambah enzim. Namun, pada bagian ini, kami fokus pada jalur 

yang diaktifkan GPCR yang menggunakan mediator intraseluler 

kecil. 

Beberapa G Protein Mengatur Produksi AMP Siklik 

Cyclic AMP (cAMP) bertindak sebagai mediator intraseluler 

kecil di semua sel procaryotic dan hewan yang telah dipelajari. 

Konsentrasi normalnya dalam sitosol adalah sekitar 10–7 M, 

tetapi sinyal ekstraseluler dapat meningkatkan konsentrasi ini 

lebih dari dua kali lipat dalam hitungan detik (Gambar 68). 

Gambar 68. Peningkatan AMP siklik sebagai respons terhadap sinyal ekstra- 
seluler. Sel saraf ini dalam kultur merespons neurotransmitter 
serotonin, yang bertindak melalui GPCR untuk menyebabkan 
peningkatan cepat dalam konsentrasi intraseluler AMP siklik. 
Untuk memantau tingkat AMP siklik, sel telah dimuat dengan 
protein fluorescent yang mengubah fluoresensi ketika mengikat 
AMP siklik. Biru menunjukkan tingkat rendah AMP siklik, kuning 
tingkat menengah, dan merah tingkat tinggi. (A) Dalam sel isti- 
rahat, tingkat AMP siklik sekitar 5 x 10–8 M. (B) Dua puluh detik 
setelah penambahan serotonin ke media kultur, tingkat intrase- 
luler AMP siklik telah meningkat menjadi lebih dari 10–6 M di ba- 
gian sel yang relevan, meningkat lebih dari dua puluh kali lipat. 
(Dari Brian J. Bacskai et al., Science 260: 222–226, 1993. Dengan izin 
dari AAAS.) 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya (lihat Gambar 46), 

respons cepat semacam itu membutuhkan penyeimbangan 

sintesis molekul yang cepat dengan pemecahan atau penghilang- 
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annya yang cepat. AMP siklik disintesis dari ATP oleh enzim 

adenylyl cyclase yang terikat membran plasma, dan secara cepat 

dan terus menerus dihancurkan oleh AMP siklik fosfodiesterase 

yang menghidrolisis AMP siklik menjadi adenosin 5’-monofosfat 

(5’ AMP) (Gambar 69). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 69. 
Sintesis dan degradasi AMP 
siklik. Dalam reaksi yang di- 
katalisis oleh enzim adenylyl 
cyclase, AMP siklik (cAMP) 
disintesis dari ATP melalui 
reaksi siklisasi yang meng- 
hilangkan dua gugus fosfat 
sebagai pirofosfat (R–R); 
pirofosfatase menggerakkan 
sintesis ini dengan meng- 
hidrolisis pirofosfat yang 
dilepaskan menjadi fosfat 
(tidak ditunjukkan). AMP 
siklik berumur pendek (tidak 
stabil) di dalam sel karena di- 
hidrolisis oleh fosfodiesterase 
spesifik untuk membentuk 5’ 
-AMP, seperti yang ditunjuk- 
kan. 

Banyak sinyal molekul ekstraseluler bekerja dengan me- 

ningkatkan konsentrasi AMP siklik, dan mereka melakukannya 

dengan meningkatkan aktivitas adenylyl cyclase terhadap latar 
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belakang aktivitas fosfodiesterase yang stabil. Adenylyl cyclase 

adalah protein transmembran multipas besar dengan domain 

katalitiknya di sisi sitosolik membran plasma. Setidaknya ada 

delapan isoform pada mamalia, yang sebagian besar diregulasi 

oleh protein G dan Ca2+. GPCR yang bertindak dengan mening- 

katkan AMP siklik digabungkan ke protein G stimulasi (Gs), yang 

mengaktifkan adenylyl cyclase dan dengan demikian mening- 

katkan konsentrasi AMP siklik. Protein G lainnya, yang disebut 

protein G penghambat (Gi), menghambat adenylyl cyclase, tetapi 

ia bertindak terutama dengan secara langsung mengatur saluran 

ion (seperti yang akan kita bahas nanti). 

Baik Gs dan Gi adalah target untuk beberapa racun bakteri 

penting secara medis. Toksin kolera, yang diproduksi oleh bakteri 

penyebab kolera, adalah enzim yang mengkatalisis transfer ADP 

ribosa dari intraseluler NAD+ ke subunit Gs. Ribosilasi ADP ini 

mengubah subunit α sehingga tidak dapat lagi menghidrolisis 

GTP terikatnya, menyebabkannya tetap dalam keadaan aktif yang 

menstimulasi adenylyl cyclase tanpa batas. 

Peningkatan berkepanjangan dalam konsentrasi AMP siklik 

dalam sel epitel usus menyebabkan pengeluaran besar Cl- dan air 

ke dalam usus, sehingga menyebabkan diare parah yang menjadi 

ciri kolera. Racun pertusis, yang dibuat oleh bakteri yang me- 

nyebabkan pertusis (batuk rejan), mengkatalisasi ribosilasi ADP 

dari subunit Gi, mencegah protein berinteraksi dengan reseptor; 

Akibatnya, protein G mempertahankan GDP terikatnya dan tidak 

mampu mengatur protein targetnya. Kedua racun ini banyak di- 

gunakan dalam eksperimen untuk menentukan apakah respons 

yang bergantung pada GPCR sel terhadap sinyal dimediasi oleh 

Gs atau Gi. 

Beberapa respon yang dimediasi oleh peningkatan stimulasi 

AMP siklik dalam Gs tercantum pada Tabel 2. Seperti yang ditun- 

jukkan tabel, jenis sel yang berbeda merespons secara berbeda 

terhadap peningkatan konsentrasi AMP siklik, dan satu jenis sel 
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sering merespons dengan cara yang sama untuk peningkatan 

tersebut, terlepas dari sinyal ekstraseluler yang menyebabkannya. 

Setidaknya empat hormon mengaktifkan adenylyl cyclase dalam 

sel lemak, misalnya, dan semuanya menstimulasi pemecahan tri- 

gliserida (bentuk penyimpanan lemak) menjadi asam lemak (lihat 

Tabel 2). 

Individu yang secara genetik kekurangan α subunit Gs tertentu 

menunjukkan respon yang menurun terhadap hormon tertentu. 

Akibatnya, orang-orang ini menunjukkan kelainan metabolisme, 

memiliki perkembangan tulang yang tidak normal, dan mengala- 

mi keterbelakangan mental. 

Tabel 2. Beberapa Respons Sel yang Diinduksi Hormon yang Di- 

mediasi oleh AMP Siklik 
 

JARINGAN 
TARGET 

HORMON 
TANGGAPAN 

UTAMA 

Kelenjar Tiroid 
Hormon Perangsang Tiroid 

(TSH) 
Sintesis dan Sekresi 

Hormon Tiroid 

 
Korteks Adrenal 

Hormon 
Adrenokortikotropik 

(ACTH) 

 
Sekresi Kortisol 

 

Indung Telur 
 

Hormon Luteinizing (LH) 
 

Sekresi Progesteron 

Otot Adrenalin 
Pemecahan 

Glikogen 

Tulang Parathormon Resorpsi tulang 

Jantung Adrenalin 
Peningkatan 

detak jantung dan 
kekuatan kontraksi 

Hati Glukagon Glikogen kerusakan 

Ginjal Vasopresin Resorpsi air 

 

Lemak 
Adrenalin, ACTH, 
Glukagon, TSH 

Kerusakan 
Trigliserida 
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Cyclic-AMP-Dependent Protein Kinase (PKA) Memediasi 
Sebagian Besar Efek Cyclic AMP 

Pada sebagian besar sel hewan, AMP siklik memberikan 

efeknya terutama dengan mengaktifkan protein kinase yang ber- 

gantung pada cyclic AMP (PKA). Serin atau treonin spesifik fos- 

forlates kinase ini pada protein target terpilih, termasuk protein 

pensinyalan intraseluler dan protein efektor, dengan demikian 

mengatur aktivitasnya. Protein target berbeda dari satu jenis sel 

ke jenis sel lainnya, yang menjelaskan mengapa efek AMP siklik 

sangat bervariasi bergantung pada jenis sel (lihat Tabel 2). 

Dalam keadaan tidak aktif, PKA terdiri dari kompleks dua 

subunit katalitik dan dua subunit regulasi. Pengikatan AMP siklik 

ke subunit pengatur mengubah konformasi mereka, menyebab- 

kan mereka terdisosiasi dari kompleks. Subunit katalitik yang 

dilepaskan dengan demikian diaktifkan untuk memfosforilasi 

protein target tertentu (Gambar 70). 

Gambar 70. Aktivasi cyclicAMP-dependent protein kinase (PKA). Pengika- 
tan AMP siklik ke subunit pengatur tetramer PKA menginduksi 
perubahan konformasi, menyebabkan subunit ini terlepas dari 
subunit katalitik, sehingga mengaktifkan aktivitas kinase dari 
subunit katalitik. Pelepasan subunit katalitik membutuhkan 
pengikatan lebih dari dua molekul AMP siklik ke subunit pen- 
gatur di tetramer. Persyaratan ini sangat mempertajam respons 
kinase terhadap perubahan konsentrasi AMP siklik, seperti yang 
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dibahas sebelumnya (lihat Gambar 60). Sel mamalia memiliki 
setidaknya dua jenis PKA: tipe I terutama di sitosol, sedangkan 
tipe II terikat melalui subunit pengatur dan protein penahan 
khusus ke membran plasma, membran nuklir, membran luar 
mitokondria, dan mikrotubulus. Dalam kedua jenis, setelah sub- 
unit katalitik dibebaskan dan aktif, mereka dapat bermigrasi ke 
dalam nukleus (di mana mereka dapat memfosforilasi protein 
pengatur gen), sedangkan subunit pengatur tetap berada di si- 
toplasma. Struktur tiga dimensi dari domain protein kinase dari 
subunit katalitik PKA. 

 
Subunit pengatur PKA ( juga disebut A-kinase) penting untuk 

melokalisasi kinase di dalam sel: protein penahan A-kinase khusus 

(AKAPs) mengikat baik ke subunit pengatur dan ke komponen si- 

toskeleton atau membran organel, dengan demikian menambat- 

kan kompleks enzim ke kompartemen subseluler tertentu. 

Beberapa AKAP juga mengikat protein pensinyalan lainnya, 

membentuk kompleks yang berfungsi sebagai modul pensinya- 

lan. Sebuah AKAP yang terletak di sekitar inti sel otot jantung, 

misalnya, mengikat PKA dan fosfodiesterase yang menghidroli- 

sis AMP siklik. Dalam sel yang tidak distimulasi, fosfodiesterase 

menjaga konsentrasi AMP siklik lokal tetap rendah, sehingga PKA 

yang terikat menjadi tidak aktif; dalam sel yang terstimulasi, kon- 

sentrasi AMP siklik dengan cepat meningkat, membanjiri fosfodi- 

esterase dan mengaktifkan PKA. Di antara protein target yang 

memfosforilasi dan mengaktifkan PKA dalam selsel ini adalah 

fosfodiesterase yang berdekatan, yang dengan cepat menurunkan 

konsentrasi AMP siklik lagi. Pengaturan ini mengubah apa yang 

mungkin menjadi respons PKA yang lemah dan berkepanjangan 

menjadi denyut lokal yang kuat, singkat, dari aktivitas PKA. 

Sementara beberapa respons yang dimediasi oleh AMP siklik 

terjadi dalam hitungan detik dan tidak bergantung pada peruba- 

han transkripsi gen (lihat Gambar 68), yang lain bergantung pada 

perubahan transkripsi gen tertentu dan membutuhkan waktu ber- 

jam-jam untuk berkembang sepenuhnya. Dalam sel yang menge- 
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luarkan hormon peptida somatostatin, misalnya, AMP siklik men- 

gaktifkan gen yang menyandi hormon ini. Wilayah pengatur gen 

somatostatin mengandung sekuens DNA pendek, yang disebut 

elemen respons AMP siklik (CRE), yang juga ditemukan di wilayah 

pengatur banyak gen lain yang diaktifkan oleh siklik AMP. 
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Gambar 71. Bagaimana peningkatan konsentrasi AMP siklik intraseluler 
dapat mengubah transkripsi gen. <AGAT> Pengikatan mole- 
kul sinyal ekstraseluler ke GPCR mengaktifkan adenylyl cyclase 
melalui Gs dan dengan demikian meningkatkan konsentrasi 
AMP siklik di sitosol. Peningkatan konsentrasi AMP siklik men- 
gaktifkan PKA, dan subunit katalitik yang dilepaskan dari PKA 
kemudian dapat memasuki nukleus, di mana mereka memfos- 
forilasi protein pengatur gen CREB. Setelah terfosforilasi, CREB 
merekrut coactivator CBP, yang merangsang transkripsi gen. 
Dalam beberapa kasus, setidaknya, protein CREB yang tidak aktif 
terikat ke elemen respons AMP siklik (CRE) dalam DNA sebelum 
difosforilasi (tidak ditampilkan). Jalur pensinyalan ini mengon- 
trol banyak proses dalam sel, mulai dari sintesis hormon dalam 
sel endokrin hingga produksi protein yang dibutuhkan untuk 
induksi memori jangka panjang di otak. Kita akan melihat nanti 
bahwa CREB juga dapat diaktifkan oleh beberapa jalur pensinya- 
lan lain, terlepas dari cAMP. 

 
Protein pengatur gen spesifik yang disebut protein pengikat 

CRE (CREB) mengenali urutan ini. Ketika PKA diaktifkan oleh 

cAMP, itu memfosforilasi CREB pada serine tunggal; CREB terfos- 

forilasi kemudian merekrut koaktivator transkripsi yang disebut 

protein pengikat CREB (CBP), yang merangsang transkripsi gen 

target (Gambar 71). Dengan demikian, CREB dapat mengubah 

sinyal AMP siklik pendek menjadi perubahan jangka panjang 

dalam sel, sebuah proses yang, di otak, dianggap memainkan 

peran penting dalam beberapa bentuk pembelajaran dan memori. 

PKA tidak memediasi semua efek AMP siklik dalam sel. 

Seperti yang akan kita bahas nanti, di neuron olfaktorius (ber- 

tanggung jawab atas indera penciuman), AMP siklik juga secara 

langsung mengaktifkan saluran ion khusus di membran plasma. 

Selain itu, di beberapa sel lain, secara langsung mengaktifkan 

faktor pertukaran nukleotida guanin (GEF) yang, pada gilirannya, 

mengaktifkan GTPase monomerik yang disebut Rap1, yang sering 

menyebabkan peningkatan adhesi sel melalui aktivasi integrin 

permukaan sel . 
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Setelah membahas bagaimana protein G trimerik meng- 

hubungkan GPCR dengan adenylyl cyclase, sekarang kita mem- 

pertimbangkan bagaimana mereka menggabungkan GPCR yang 

diaktifkan ke enzim penting lainnya, fosfolipase C. Aktivasi enzim 

ini meningkatkan konsentrasi beberapa mediator intraseluler 

kecil, termasuk Ca2+, yang membantu menyampaikan sinyal maju. 

Ca2+ bahkan lebih banyak digunakan daripada AMP siklik sebagai 

mediator intraseluler kecil. 

Beberapa Protein G Mengaktifkan Jalur Pemberian Sinyal 
Fosfolipid Inositol dengan Mengaktifkan Fosfolipase C-β 

 

 
Gambar 72. Sintesis PI(4,5)P2. The phosphoinositides PI(4)P dan PI(4,5)P2 

diproduksi oleh fosforilasi fosfatidylinositol (PI) dan PI(4)P, ma- 
sing-masing. Meskipun ketiga inositol fosfolipid dapat dipecah 
dalam respon pensinyalan, pemecahan PI(4,5)P2 yang mendo- 
minasi dan paling kritis karena menghasilkan dua mediator in- 
traseluler, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 36 dan 37 . Na- 
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mun demikian, PI(4,5)P2 adalah yang paling sedikit melimpah, 
yang merupakan kurang dari 10% dari total inositol fosfolipid 
dan sekitar 1% dari lipid di membran plasma. Penomoran atom 
karbon konvensional dalam cincin inositol ditunjukkan dengan 
angka merah pada molekul PI. 

 
Banyak GPCRs menggunakan efeknya terutama melalui 

protein G yang mengaktifkan enzim fosfolipase Cβ (PLCβ) yang 

terikat pada plasmamembran. Tabel 2 mencantumkan beberapa 

contoh tanggapan yang diaktifkan dengan cara ini. Fosfolipase 

bekerja pada fosforilasi inositol fosfolipid (fosfoinositida) yang 

disebut fosfatidylinositol 4,5-bifosfat [PI(4,5)P2, atau PIP2], yang 

terdapat dalam jumlah kecil di setengah bagian dalam membran 

plasma lipid bilayer (Gambar 72). 
 

Gambar 73. Hidrolisis PI(4,5)P2 oleh fosfolipase C-β. Dua mediator in- 
traseluler kecil diproduksi langsung dari hidrolisis PIP2: inosi- 
tol 1,4,5-trisphosphate (IP3), yang berdifusi melalui sitosol dan 
melepaskan Ca2+ dari retikulum endoplasma, dan diasilgliserol, 
yang tetap di dalam membran dan membantu untuk mengak- 
tifkan enzim protein kinase C (PKC; lihat Gambar 39). Ada bebe- 
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rapa kelas fosfolipase C; ini termasuk kelompok β yang diaktifkan 
oleh GPCR; seperti yang kita lihat nanti, kelompok γ diaktifkan 
oleh kelas reseptor berpasangan enzim yang disebut reseptor 
tirosin kinase (RTKs). 

 
Reseptor yang mengaktifkan jalur pensinyalan inositol fosfo- 

lipid ini terutama melakukannya melalui protein G yang disebut 

Gq, yang mengaktifkan fosfolipase Cβ dengan cara yang sama 

seperti Gs mengaktifkan adenylyl cyclase. Fosfolipase yang diak- 

tifkan kemudian membelah PIP2 untuk menghasilkan dua produk: 

inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) dan diacylglycerol (Gambar 73). 

Pada langkah ini, jalur pensinyalan terbagi menjadi dua cabang 

Tabel 3. Beberapa Respons Sel di Mana GPCR Mengaktifkan PLC 
 

Jaringan Target Molekul Sinyal Tanggapan utama 

Hati Vasopresin Pemecahan glikogen 

Pankreas Asetilkolin Sekresi amilase 

Otot Polos Asetilkolin Kontraksi otot 

Trombosit darah Trombin Agregasi trombosit 

 

Inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) adalah molekul yang larut 

dalam air yang bertindak sebagai mediator intraseluler kecil. Ia 

meninggalkan membran plasma dan berdifusi dengan cepat 

melalui sitosol. Ketika mencapai retikulum endoplasma (ER), ia 

mengikat dan membuka saluran pelepasan Ca2+ berpagar IP ( juga 

disebut reseptor IP3) di membran ER. Ca2+ yang disimpan di ER 

dilepaskan melalui saluran terbuka, dengan cepat meningkatkan 

konsentrasi Ca2+ di sitosol (Gambar 74). Setelah penyimpanan ER 

Ca2+ telah habis, mereka diisi ulang dengan aktivasi saluran Ca2+ 

yang dioperasikan dengan penyimpanan dalam membran plasma 

dan protein sensor Ca2+ dalam membran ER, di daerah di mana 

kedua membran berdekatan. 

Kami membahas nanti bagaimana peningkatan sitosol Ca2+ 
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menyebarkan sinyal dengan mempengaruhi aktivitas protein in- 

traseluler sensitif Ca2+. Beberapa mekanisme bekerja untuk meng- 

hentikan respon awal Ca2+: (1) IP dengan cepat mengalami de- 

fosforilasi oleh fosfatase lipid spesifik untuk membentuk IP2; (2) 

IP3 difosforilasi oleh kinase lipid spesifik untuk membentuk IP4 

(yang dapat berfungsi sebagai mediator intraseluler kecil lainnya); 

dan (3) Ca2+ yang memasuki sitosol dengan cepat dipompa keluar, 

terutama ke bagian luar sel (lihat Gambar 74). 

Gambar 74. Bagaimana GPCR meningkatkan Ca2+ sitosol dan mengaktifkan 
PKC. GPCR yang diaktifkan menstimulasi PLCβ fosfolipase yang 
terikat plasmamembran melalui protein G. Bergantung pada 
isoform PLCβ, itu dapat diaktifkan oleh α subunit Gq seperti 
yang ditunjukkan, oleh β γ subunit dari protein G lain, atau ked- 
uanya. Dua molekul kurir intraseluler kecil diproduksi ketika PI 
(4,5) P2 dihidrolisis oleh PLCβ yang diaktifkan. Inositol 1,4,5-tri- 
sphosphate (IP3) berdifusi melalui sitosol dan melepaskan Ca2+ 

dari ER dengan mengikat dan membuka saluran pelepasan Ca2+ 

berpagar IP3 (reseptor IP3) di membran ER. . Gradien elektrokimia 
yang besar untuk Ca2+ melintasi membran ini menyebabkan Ca2+ 

keluar ke sitosol ketika saluran pelepasan terbuka. Diasilgliserol 
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tetap berada di membran plasma dan, bersama dengan fosfati- 
dilserin (tidak ditunjukkan) dan Ca2+, membantu mengaktifkan 
protein kinase C (PKC), yang direkrut dari sitosol ke permukaan 
sitosol membran plasma. Dari 10 atau lebih isoform PKC yang 
berbeda pada manusia, setidaknya 4 diaktifkan oleh diasilglise- 
rol. 

Pada saat yang sama bahwa IP3 yang dihasilkan oleh hidro- 

lisis PIP2 meningkatkan konsentrasi Ca2+ dalam sitosol, produk 

pembelahan lain dari PIP2, diacylglycerol, memberikan efek yang 

berbeda. Ini juga bertindak sebagai mediator intraseluler kecil, 

tetapi tetap tertanam di membran plasma, di mana ia memiliki 

beberapa peran pensinyalan potensial. Ini dapat dibelah lebih 

lanjut untuk melepaskan asam arakidonat, yang dapat bertindak 

sebagai sinyal dalam dirinya sendiri atau digunakan dalam sintesis 

molekul sinyal lipid kecil lainnya yang disebut eikosanoid. 

Sebagian besar jenis sel vertebrata membuat eikosanoid, 

termasuk prostaglandin, yang memiliki banyak aktivitas biologis. 

Mereka berpartisipasi dalam respons nyeri dan inflamasi, misalnya, 

dan sebagian besar obat antiinflamasi (seperti aspirin, ibuprofen, 

dan kortison) bekerja paling tidak sebagian dengan menghambat 

sintesisnya. 

Fungsi kedua diasilgliserol adalah mengaktifkan protein 

kinase serin / treonin penting yang disebut protein kinase C (PKC), 

dinamakan demikian karena bergantung pada Ca2+. Peningkatan 

awal Ca2+ sitosol yang diinduksi oleh IP3 mengubah PKC sehingga 

berpindah  dari  sitosol  ke  permukaan  sitoplasma  membran 

plasma. Di sana ia diaktifkan oleh kombinasi Ca2+, diacylglycerol, 

dan membran fosfolipid fosfatidilserin bermuatan negatif (lihat 

Gambar 76). Setelah diaktifkan, PKC memfosforilasi protein target 

yang bervariasi tergantung pada jenis sel. Prinsip-prinsipnya sama 

dengan yang dibahas sebelumnya untuk PKA, meskipun sebagian 

besar protein target berbeda 

Ada berbagai kelas PKCs, hanya beberapa di antaranya 

(disebut PKCs konvensional) yang diaktifkan oleh Ca2+ dan diacyl- 
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glycerol; yang lainnya disebut PKCs atipikal. PKCs yang berbeda 

memfosforilasi substrat yang berbeda terutama karena protein 

penahan atau perancah yang berbeda menambatkannya ke kom- 

partemen yang berbeda di dalam sel. 

Ca2+ Berfungsi sebagai Mediator Intraseluler di Ubiquitous 

Banyak sinyal ekstraseluler memicu peningkatan konsentrasi 

Ca2+ sitosol, tidak hanya yang bekerja melalui protein G. Dalam 

sel telur, misalnya, peningkatan tiba-tiba konsentrasi Ca2+ sitosol 

setelah pembuahan oleh sperma memicu gelombang Ca2+ yang 

memulai perkembangan embrio (Gambar 77). Dalam sel otot, Ca2+ 

memicu kontraksi, dan di banyak sel sekretori, termasuk sel saraf, 

memicu sekresi. Ca2+ dapat bertindak sebagai sinyal dengan cara 

ini karena konsentrasinya dalam sitosol biasanya sangat rendah 

(~10–7 M), sedangkan konsentrasinya dalam cairan ekstraseluler 

(~10–3 M) dan dalam lumen ER [dan sarcoplasmic reticulum (SR) 

di otot] tinggi. Jadi, ada gradien besar yang cenderung mendorong 

Ca2+ ke dalam sitosol melintasi membran plasma dan membran 

ER atau SR. Ketika sebuah sinyal membuka saluran Ca2+ secara 

sementara di membran ini, Ca2+ masuk ke dalam sitosol, menin- 

gkatkan konsentrasi Ca2+ lokal 1020 kali lipat dan mengaktifkan 

protein respons Ca2+ yang responsif dalam sel. <CGTC> 

Gambar 75. Pembuahan sel telur oleh sperma memicu peningkatan Ca2+ si- 
tosolik. <AGGA> Telur bintang laut ini disuntik dengan pewarna 
fluoresen sensitif Ca2+ sebelum dibuahi. Gelombang Ca2+ si- 
tosolik (merah), dilepaskan dari ER, menyapu telur dari tempat 
masuknya sperma (panah). Gelombang Ca2+ ini mengubah per- 



138 

 

 

3 

3 

 

mukaan sel telur, mencegah masuknya sperma lain, dan juga 
memulai perkembangan embrionik. Peningkatan awal Ca2+ 
diperkirakan disebabkan oleh bentuk PLC (PLCζ) spesifik sperma 
yang dibawa sperma ke dalam sitoplasma sel telur saat menyatu 
dengan sel telur; PLCζ cleaves PI (4,5) P2 untuk menghasilkan 
IP3, yang melepaskan Ca2+ dari telur ER. (Atas perkenan Stephen 
A. Stricker.) 

 

Ca2+ dari luar sel memasuki sitosol melalui berbagai saluran 

Ca2+ di membran plasma, yang terbuka sebagai respons terhadap 

ikatan ligand, peregangan, atau depolarisasi membran. Ca2+ dari 

ER memasuki sitosol melalui reseptor orryanodine (lihat Gambar 

76) atau reseptor ryanodine (disebut demikian karena mereka 

sensitif terhadap tanaman alkaloid ryanodine). Reseptor ryanodine 

biasanya diaktifkan oleh pengikatan Ca2+ dan dengan demikian 

memperkuat sinyal Ca2+. Ca2+ juga mengaktifkan reseptor IP tetapi 

hanya di hadapan IP ; dan konsentrasi Ca2+ yang sangat tinggi me- 

nonaktifkannya. Kami membahas bagaimana Ca2+ dilepaskan dari 

retikulum sarkoplasma menyebabkan kontraksi sel otot. 

Beberapa mekanisme menjaga konsentrasi Ca2+ di sitosol 

rendah dalam sel istirahat (Gambar 78). Semua sel eukariotik 

memiliki pompa Ca2+ di membran plasma mereka yang meng- 

gunakan energi hidrolisis ATP untuk memompa Ca2+ keluar dari 

sitosol. Sel-sel seperti sel otot dan saraf, yang menggunakan 

pensinyalan Ca2+ secara ekstensif, memiliki protein transpor Ca2+ 

tambahan (sebuah penukar Ca2+ yang digerakkan oleh Na+) dalam 

membran plasma mereka yang memasangkan pengeluaran Ca2+ 

dengan masuknya Na+. 

Pompa Ca2+ dalam membran ER juga memiliki peran penting 

dalam menjaga konsentrasi Ca2+ sitosol tetap rendah: pompa Ca2+ 

ini memungkinkan ER untuk mengambil sejumlah besar Ca2+ dari 

sitosol terhadap gradien konsentrasi yang curam, bahkan ketika 

kadar Ca2+ dalam sitosol rendah. Selain itu, pompa Ca2+dengan 

afinitas rendah dan berkapasitas tinggi di dalam membran mito- 

kondria bagian dalam memiliki peran penting dalam membatasi 
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sinyal Ca2+ dan menghentikannya; ia menggunakan gradien elek- 

trokimia yang dihasilkan melintasi membran ini selama langkah 

transfer elektron dari fosforilasi oksidatif untuk mengambil Ca2+ 

dari sitosol. Peningkatan konsentrasi Ca2+ yang dihasilkan dalam 

mitokondria dapat mengaktifkan beberapa enzim dari siklus asam 

sitrat, sehingga meningkatkan sintesis ATP dan menghubungkan 

aktivasi sel dengan produksi energi; peningkatan Ca2+ mitokon- 

dria yang berlebihan, bagaimanapun, menyebabkan kematian sel. 

Gambar 76. Cara utama sel eukariotik mempertahankan konsentrasi 
Ca2+ bebas yang sangat rendah dalam sitosolnya. (A) Ca2+ se- 
cara aktif dipompa keluar dari sitosol ke bagian luar sel. (B) Ca2+ 

dipompa keluar dari sitosol ke ER dan mitokondria, dan berbagai 
molekul di dalam sitosol mengikat Ca2+ bebas dengan erat. 

 
Frekuensi Osilasi Ca2+ Mempengaruhi Respons Sel 

Peneliti sering menggunakan indikator fluoresen sensitif Ca2+, 

seperti aequorin atau fura-2, untuk memantau Ca2+ sitosol dalam 

sel individu setelah aktivasi jalur pensinyalan fosfolipid inositol. 

Jika dilihat dalam hal ini cara, sinyal Ca2+ awal tampak kecil dan 

terlokalisasi ke satu atau lebih wilayah sel yang terpisah. Puff atau 

percikan Ca2+ ini mencerminkan pembukaan lokal saluran indi- 
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vidual atau kelompok kecil Ca2+ di ER. Karena berbagai protein 

pengikat Ca2+ bertindak sebagai penyangga Ca2+ dan membata- 

si difusi Ca2+, sinyal seringkali tetap terlokalisasi di tempat Ca2+ 

memasuki sitosol. Jika sinyal ekstraseluler cukup kuat dan per- 

sisten, bagaimanapun, sinyal Ca2+ yang terlokalisasi ini dapat 

merambat sebagai gelombang Ca2+ regeneratif melalui sitosol 

(lihat Gambar 77), seperti potensial aksi di akson. “Lonjakan” Ca2+ 

semacam itu sering kali diikuti oleh serangkaian lonjakan lebih 

lanjut, masing-masing biasanya berlangsung selama beberapa 

detik (Gambar 79). 

 

Gambar 77. Osilasi Ca2+ yang diinduksi vasopresin dalam sel hati. Sel diisi 
dengan Ca2+ -sensitive protein aequorin dan kemudian terkena 
peningkatan konsentrasi molekul sinyal peptida vasopresin, 
yang mengaktifkan GPCR dan dengan demikian PLCb (lihat 
Tabel 3). Perhatikan bahwa frekuensi lonjakan Ca2+ meningkat 
dengan meningkatnya konsentrasi vasopresin tetapi amplitudo 
lonjakan tidak terpengaruh. Setiap lonjakan berlangsung seki- 
tar 7 detik. (Diadaptasi dari N. Woods, K.S.R. Cuthbertson dan P.H. 
Cobbold, Nature 319: 600–602, 1986. Dengan izin dari Macmillan 
Publishers Ltd.) 
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Osilasi Ca2+ seperti itu dapat bertahan selama reseptor diak- 

tifkan di permukaan sel. Baik gelombang maupun osilasi di- 

perkirakan bergantung, setidaknya sebagian, pada kombinasi 

umpan balik positif dan negatif oleh Ca2+. Baik reseptor IP dan 

reseptor ryanodine: pelepasan Ca2+ pada awalnya merangsang 

lebih banyak pelepasan Ca2+ dari kedua reseptor, suatu proses 

yang dikenal sebagai pelepasan Ca2+ yang diinduksi Ca2+; tetapi 

kemudian, karena konsentrasinya cukup tinggi, Ca2+ menghambat 

pelepasan lebih lanjut; dan umpan balik negatif yang tertunda ini 

menimbulkan osilasi (lihat Gambar 63.D). 

Seseorang dapat mengikuti efek osilasi Ca2+ pada protein 

sensitif Ca2+ tertentu dengan menggunakan pencitraan waktu 

nyata dari sel individu yang mengekspresikan protein reporter 

fluoresen. Misalnya, seseorang dapat menunjukkan bahwa setiap 

lonjakan Ca2+ dalam beberapa respons yang diinduksi sinyal akan 

merekrut PKC secara transien ke membran plasma, di mana ia 

akan secara sementara memfosforilasi protein reporter. 

Frekuensi osilasi Ca2+ mencerminkan kekuatan stimulus 

ekstraseluler (lihat Gambar 77), dan frekuensi ini dapat diter- 

jemahkan ke dalam respons sel yang bergantung pada frekuensi. 

Dalam beberapa kasus, respons yang bergantung pada frekuensi 

itu sendiri juga berosilasi: dalam sel hipofisis yang mengeluarkan 

hormon, misalnya, stimulasi oleh sinyal ekstraseluler menginduk- 

si lonjakan Ca2+ berulang, yang masing-masing dikaitkan dengan 

ledakan sekresi hormon. 

Dalam kasus lain, respons yang bergantung pada frekuensi 

tidak berosilasi: pada beberapa jenis sel, misalnya, satu frekue- 

nsi lonjakan Ca2+ mengaktifkan transkripsi satu set gen, sedang- 

kan frekuensi yang lebih tinggi mengaktifkan transkripsi set yang 

berbeda. Bagaimana sel merasakan frekuensi lonjakan Ca2+ dan 

mengubah responsnya? 

Mekanismenya mungkin bergantung pada protein sensitif Ca2+ 

yang mengubah aktivitasnya sebagai fungsi frekuensi lonjakan 
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Ca2+. Protein kinase yang bertindak sebagai perangkat memori 

molekuler tampaknya memiliki sifat yang luar biasa ini, seperti 

yang akan kita bahas selanjutnya. 

Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinases (CaM-Kinases) 
Memediasi Banyak Respon terhadap Sinyal Ca2+ dalam Sel 
Hewan 

Berbagai protein pengikat Ca2+ membantu menyampai- kan 

sinyal Ca2+ sitosol. Yang paling penting adalah kalmodulin, yang 

ditemukan di semua sel eukariotik dan dapat memben- tuk 

sebanyak 1% dari total massa protein. Calmodulin berfung- si 

sebagai reseptor Ca2+ intraseluler multiguna, yang mengatur 

banyak proses yang diregulasi oleh Ca2+. Ini terdiri dari rantai poli- 

peptida tunggal yang sangat kekal dengan empat lokasi pengika- 

tan Ca2+ berafinitas tinggi (Gambar 78.A). Ketika diaktifkan oleh 

ikatan Ca2+, itu mengalami perubahan konformasi. Karena dua 

atau lebih ion Ca2+ harus mengikat sebelum kalmodulin men- 

gadopsi konformasi aktifnya, protein merespon dengan cara yang 

hampir seperti saklar untuk meningkatkan konsentrasi Ca2+ : pen- 

ingkatan sepuluh kali lipat konsentrasi Ca2+ biasanya menyebab- 

kan peningkatan lima puluh kali lipat dalam aktivasi kalmodulin. 
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Gambar 78. Struktur Ca2+ / kalmodulin berdasarkan studi difraksi sinar-X dan 
NMR. <CTTC> (A) Molekul ini memiliki bentuk halter, dengan dua 
ujung bulat, yang dapat mengikat banyak protein target. Ujung 
bulat dihubungkan oleh ahelix yang panjang dan terbuka, yang 
memungkinkan protein mengadopsi sejumlah konformasi yang 
sangat berbeda, tergantung pada protein target yang berinter- 
aksi dengannya. Setiap kepala bola memiliki dua domain pengi- 
kat Ca2+. (B) Perubahan struktural utama dalam Ca2+ / kalmodu- 
lin yang terjadi saat ia berikatan dengan protein target (dalam 
contoh ini, peptida yang terdiri dari domain pengikatan Ca2+ / 
kalmodulin dari protein kinase yang bergantung pada Ca2+ / kal- 
modulin). Perhatikan bahwa Ca2+ / kalmodulin memiliki “pisau 
lipat” untuk mengelilingi peptida. Ketika mengikat ke target lain, 
itu dapat mengadopsi konformasi yang berbeda. (A, berdasar- 
kan data kristalografi sinar-X dari YS Babu et al., Nature 315: 37-40, 
1985. Dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd; B, berdasarkan 
data kristalografi sinar-x dari WE Meador, AR Means dan FA Qui- 
ocho, Science 257: 1251–1255, 1992, dan pada data NMR dari M. 
Ikura et al., Science 256: 632–638, 1992. Dengan izin dari AAAS.) 

 

Aktivasi alosterik kalmodulin oleh Ca2+ analog dengan aktivasi 

alosterik PKA oleh AMP siklik, kecuali bahwa Ca2+ / kalmodulin 

tidak memiliki aktivitas enzimatik itu sendiri melainkan bertindak 

dengan mengikat dan mengaktifkan protein lain. Dalam beberapa 

kasus, kalmodulin berfungsi sebagai subunit pengatur permanen 

dari kompleks enzim, tetapi biasanya pengikatan Ca2+ malah me- 

mungkinkan kalmodulin untuk mengikat berbagai protein target 

di dalam sel untuk mengubah aktivitasnya. 

Ketika molekul Ca2+ / kalmodulin yang teraktivasi berikatan 

dengan protein targetnya, kalmodulin selanjutnya mengubah kon- 

formasinya, yang sifatnya bergantung pada protein target spesifik 

(Gambar 80.B). Di antara banyak target yang diatur kalmodulin 

adalah enzim dan protein transpor membran. Sebagai satu contoh, 

Ca2+/ kalmodulin mengikat dan mengaktifkan membran plasma 

pompa Ca2+ yang menggunakan hidrolisis ATP untuk memompa 

Ca2+ keluar dari sel (lihat Gambar 78). Jadi, setiap kali konsentrasi 

Ca2+ dalam sitosol meningkat, pompa diaktifkan, yang membantu 



144 

 

 

 
 

mengembalikan tingkat Ca2+ sitosol ke tingkat istirahat. 

Banyak efek Ca2+, bagaimanapun, lebih tidak langsung dan 

dimediasi oleh fosforilasi protein yang dikatalisis oleh suatu 

famili serin/treonin protein kinase yang disebut Ca2+/kinase yang 

bergantung pada kalmodulin (CaM-kinase). Beberapa protein 

pengatur gen CaM-kinases phosphorylate, seperti protein CREB 

(lihat Gambar 71), dan dengan cara ini mengaktifkan atau meng- 

hambat transkripsi gen tertentu. 

Salah satu CaM-kinase yang paling banyak dipelajari adalah 

CaM-kinase II, yang ditemukan di sebagian besar sel hewan, tetapi 

secara khusus diperkaya dalam sistem saraf. Ini membentuk hingga 

2% dari total massa protein di beberapa wilayah otak, dan sangat 

terkonsentrasi di sinapsis. CaM-kinase II memiliki dua sifat luar 

biasa yang saling terkait. Pertama, dapat berfungsi sebagai per- 

angkat memori molekuler, beralih ke keadaan aktif saat terpapar 

Ca2+/kalmodulin dan kemudian tetap aktif bahkan setelah sinyal 

Ca2+ meluruh. Ini karena kinase memfosforilasi sendiri (proses 

yang disebut autofosforilasi), serta protein sel lainnya, ketika Ca2+ 

/calmodulin mengaktifkannya. Dalam keadaan terautofosforilasi, 

enzim tetap aktif bahkan tanpa Ca2+, sehingga memperpanjang 

durasi aktivitas kinase di luar dari sinyal Ca2+ pengaktifasi awal. 

Enzim mempertahankan aktivitas ini sampai fosfatase protein 

serin / treonin membanjiri autofosforilasi dan mematikan kinase 

(Gambar 81). Aktivasi CaM-kinase II dengan demikian dapat ber- 

fungsi sebagai jejak memori dari denyut Ca2+ sebelumnya, dan 

tampaknya memiliki peran dalam beberapa jenis memori dan 

pembelajaran dalam sistem saraf vertebrata. Tikus mutan yang 

tidak memiliki bentuk enzim khusus otak memiliki cacat khusus 

pada kemampuannya untuk mengingat di mana sesuatu berada. 

Sifat luar biasa kedua dari CaM-kinase II mengikuti dari yang 

pertama, yaitu enzim dapat menggunakan mekanisme memori 

intrinsiknya untuk bertindak sebagai dekoder frekuensi osilasi 

Ca2+. Sifat ini dianggap sangat penting pada sinapsis sel saraf, di 
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mana perubahan kadar Ca2+ intraseluler dalam sel postsinaptik 

sebagai hasil dari aktivitas saraf dapat menyebabkan perubahan 

jangka panjang dalam efektivitas sinapsik selanjutnya. 

Gambar 79. Aktivasi bertahap CaM-kinase II. Enzim adalah kompleks 
protein besar dari 12 subunit, meskipun, untuk sederhananya, 
hanya satu subunit yang ditampilkan (berwarna abu-abu). Den- 
gan tidak adanya Ca2+/kalmodulin, enzim menjadi tidak aktif 
sebagai hasil dari interaksi antara domain hambat dan domain 
katalitik. Pengikatan Ca2+/kalmodulin mengubah konformasi 
protein, mengaktifkannya sebagian. Domain katalitik di kom- 
pleks memfosforilasi domain penghambatan subunit tetangga, 
serta protein lain di dalam sel (tidak ditampilkan). Autofosforilasi 
kompleks enzim (dengan fosforilasi timbal balik subunitnya) 
mengaktifkan enzim sepenuhnya. Ini juga memperpanjang akti- 
vitas enzim dengan dua cara. Pertama, ia menjebak ikatan Ca2+ / 
kalmodulin sehingga tidak terlepas dari kompleks enzim sampai 
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kadar Ca2+ sitosol kembali ke nilai basal setidaknya selama 10 de- 
tik (tidak ditampilkan). Kedua, ia mengubah enzim menjadi ben- 
tuk yang tidak bergantung pada Ca2+ sehingga kinase tetap aktif 
bahkan setelah Ca2+/kalmodulin berdisosiasi darinya. Aktivitas 
ini berlanjut sampai aksi protein fosfatase mengesampingkan 
aktivitas autofosforilasi CaM-kinase II. 

 

Ketika CaMkinase II diimobilisasi pada permukaan padat dan 

terpapar pada protein fosfatase dan pulsa Ca2+ yang berulang- 

ulang pada frekuensi berbeda yang meniru yang diamati dalam 

sel yang dirangsang, aktivitas enzim meningkat tajam sebagai 

fungsi frekuensi nadi (Gambar 80). Selain itu, respon frekuensi 

dari enzim multisubunit ini bergantung pada komposisi subunit 

yang tepat, sehingga sel dapat menyesuaikan responnya terhadap 

osilasi Ca2+ untuk kebutuhan tertentu dengan menyesuaikan kom- 

posisi enzim CaM-kinase II yang dibuatnya. 

Gambar 80. CaM-kinase II sebagai dekoder frekuensi osilasi Ca2+. (A) Pada 
frekuensi rendah dari lonjakan Ca2+, enzim menjadi tidak aktif 
setelah setiap lonjakan, karena autofosforilasi yang diinduksi 
oleh ikatan Ca2+/kalmodulin tidak mempertahankan aktivitas 
enzim cukup lama untuk enzim tetap aktif sampai lonjakan Ca2+ 

berikutnya tiba. (B) Pada frekuensi lonjakan yang lebih tinggi, 
bagaimanapun, enzim gagal untuk tidak aktif sepenuhnya an- 
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tara lonjakan Ca2+, sehingga aktivitasnya meningkat dengan se- 
tiap lonjakan. Jika frekuensi lonjakan cukup tinggi, peningkatan 
progresif dalam aktivitas enzim ini akan berlanjut sampai enzim 
diautofosforilasi pada semua subunit dan karenanya diaktifkan 
secara maksimal. Meskipun tidak diperlihatkan, begitu subunit- 
subunitnya cukup terautofosforilasi, enzim tersebut dapat diper- 
tahankan dalam keadaan sangat aktif bahkan dengan frekuensi 
lonjakan Ca2+ yang relatif rendah (suatu bentuk memori sel). 
Pengikatan Ca2+/kalmodulin ke enzim ditingkatkan oleh auto- 
fosforilasi CaM-kinase II (bentuk tambahan umpan balik posi- 
tif ), membantu respons enzim terhadap lonjakan Ca2+ berulang 
untuk menunjukkan ambang batas yang curam dalam respons 
frekuensinya, seperti yang dibahas sebelumnya. (Dari P.I. Han- 
son, T. Meyer, L. Stryer dan H. Schulman, Neuron 12: 943–956, 1994. 
Dengan izin dari Elsevier.) 

 
Beberapa Protein G Secara Langsung Mengatur Saluran Ion 

Protein G tidak bekerja secara eksklusif dengan mengatur ak- 

tivitas enzim yang terikat membran yang mengubah konsentrasi 

AMP siklik atau Ca2+ di sitosol. Subunit α dari satu jenis protein 

G (disebut G12), misalnya, mengaktifkan faktor pertukaran nuk- 

leotida guanin (GEF) yang mengaktifkan GTPase monomerik 

keluarga Rho, yang mengatur sitoskeleton aktin. 

Dalam beberapa kasus lain, protein G secara langsung men- 

gaktifkan atau menonaktifkan saluran ion di membran plasma 

sel target, dengan demikian mengubah permeabilitas ion dan 

karenanya rangsangan listrik membran. Sebagai contoh, asetilko- 

lin yang dilepaskan oleh saraf vagus mengurangi kecepatan dan 

kekuatan kontraksi sel otot jantung. Efek ini dimediasi oleh kelas 

khusus reseptor asetilkolin yang mengaktifkan protein Gi yang 

telah dibahas sebelumnya. 

Setelah diaktifkan, α subunit Gi menghambat adenylyl cyclase 

(seperti yang dijelaskan sebelumnya), sedangkan β γ subunit 

mengikat saluran K+ di membran plasma sel otot jantung dan 

membukanya. Pembukaan saluran K+ ini membuat lebih sulit 
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untuk mendepolarisasi sel dan dengan demikian berkontribusi 

pada efek penghambatan asetilkolin pada jantung. (Reseptor 

asetilkolin ini, yang dapat diaktifkan oleh alkaloid muskarin 

jamur, disebut reseptor asetilkolin muskarinik untuk membeda- 

kannya dari reseptor asetilkolin nikotinat yang sangat berbeda, 

yang merupakan reseptor saluran-ion yang digabungkan pada 

otot rangka dan sel saraf yang dapat diaktifkan oleh pengikatan 

nikotin, serta dengan asetilkolin). 

Protein G lain mengatur aktivitas saluran ion secara kurang 

langsung, baik dengan merangsang fosforilasi saluran (dengan 

PKA, PKC, atau CaM-kinase, misalnya) atau dengan menyebab- 

kan produksi atau penghancuran nukleotida siklik yang secara 

langsung mengaktifkan atau menonaktifkan saluran ion. Saluran 

ion berpagar-nukleotida-siklik ini memiliki peran penting dalam 

penciuman (penciuman) dan penglihatan, seperti yang akan kita 

diskusikan sekarang. 

Penciuman dan Penglihatan Tergantung pada GPCR yang 
Mengatur Saluran Ion Gerbang Siklik Nukleotida 

Manusia dapat membedakan lebih dari 10.000 bau yang 

berbeda, yang mereka deteksi dengan menggunakan neuron 

reseptor penciuman khusus di lapisan hidung. Sel-sel ini meng- 

gunakan GPCR spesifik yang disebut reseptor olfaktorius untuk 

mengenali bau; reseptor ditampilkan pada permukaan silia yang 

dimodifikasi yang membentang dari setiap sel (Gambar 81). 

Reseptor bekerja melalui AMP siklik. Ketika dirangsang oleh 

pengikatan bau, mereka mengaktifkan protein G spesifik penci- 

uman (dikenal sebagai Golf), yang pada gilirannya mengaktifkan 

adenylyl cyclase. Peningkatan yang dihasilkan dalam AMP siklik 

membuka saluran kation berpagar AMP-siklik, sehingga memung- 

kinkan masuknya Na+, yang mendepolarisasi neuron reseptor 

penciuman dan memulai impuls saraf yang berjalan di sepanjang 

aksonnya ke otak. 
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Gambar 81. Neuron reseptor penciuman. (A) Bagian epitel olfaktorius di 
hidung. Neuron reseptor penciuman memiliki silia yang dimodi- 
fikasi, yang menonjol dari permukaan epitel dan mengandung 
reseptor penciuman, serta mesin transduksi sinyal. Akson, yang 
memanjang dari ujung neuron reseptor yang berlawanan, me- 
nyampaikan sinyal listrik ke otak saat suatu bau mengaktifkan 
sel untuk menghasilkan potensial aksi. Pada hewan pengerat, 
setidaknya, sel basal bertindak sebagai sel induk, menghasilkan 
neuron reseptor baru sepanjang hidup, untuk menggantikan 
neuron yang mati. (B) Sebuah mikrograf elektron pemindaian 
silia di permukaan neuron penciuman. (B, dari E.E. Morrison dan 
R.M. Costanzo, J. Comp. Neurol. 297: 1–13, 1990. Dengan izin dari 
Wiley-Liss.) 

 
Ada sekitar 1000 reseptor penciuman yang berbeda pada 

seekor tikus dan sekitar 350 pada manusia, masing-masing 

dikodekan oleh gen yang berbeda dan masing-masing mengenali 

satu set bau yang berbeda. Setiap neuron reseptor penciuman 

hanya menghasilkan satu dari reseptor ini; neuron merespons se- 

rangkaian aroma tertentu melalui reseptor spesifik yang ditampil- 

kannya, dan masingmasing aroma mengaktifkan rangkaian kara- 

kteristiknya sendiri dari neuron reseptor penciuman. Reseptor 

yang sama juga membantu mengarahkan akson yang memanjang 

dari setiap neuron penciuman yang berkembang ke neuron target 

spesifik yang akan dihubungkannya di otak. 
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Sekumpulan GPCR yang berbeda bertindak dengan cara yang 

sama untuk memediasi respons terhadap feromon, sinyal kimiawi 

yang terdeteksi di bagian hidung yang berbeda yang digunakan 

dalam komunikasi antara anggota spesies yang sama. Manusia, 

bagaimanapun, kekurangan reseptor feromon fungsional. 

Penglihatan vertebrata menggunakan proses deteksi sinyal 

yang rumit dan sangat sensitif. Saluran ion berpagar-nukleotida- 

siklik juga terlibat, tetapi nukleotida siklik yang penting adalah 

GMP siklik (Gambar 82) daripada AMP siklik. Seperti halnya AMP 

siklik, sintesis cepat kontinu (oleh guanylyl cyclase) dan degradasi 

cepat (oleh siklik GMP fosfodiesterase) mengendalikan konsen- 

trasi GMP siklik dalam sitosol. 

   Gambar 82. GMP Siklik 

Dalam respons transduksi visual, yang merupakan respons 

termediasi G-protein tercepat yang dikenal pada vertebrata, 

aktivasi reseptor yang dirangsang oleh cahaya menyebabkan 

penurunan daripada peningkatan tingkat nukleotida siklik. Jalur 

tersebut telah dipelajari dengan sangat baik pada fotoreseptor 
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batang (batang) di retina vertebrata. Batang bertanggung jawab 

atas penglihatan noncolor dalam cahaya redup, sedangkan fotore- 

septor kerucut (kerucut) bertanggung jawab untuk penglihatan 

warna dalam cahaya terang. Fotoreseptor batang adalah sel yang 

sangat terspesialisasi dengan segmen luar dan dalam, badan sel, 

dan daerah sinaptik di mana batang mengirimkan sinyal kimiawi 

ke sel saraf retinal (Gambar 83). Sel saraf ini menyampaikan sinyal 

ke sel saraf lain di retina, yang kemudian mengirimkannya ke otak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 83. 
Sel batang fotoreseptor. Ada sekitar 
1000 disc di segmen luar. Membran 
cakram tidak terhubung ke mem- 
bran plasma. Segmen dalam dan luar 
adalah bagian khusus dari silia primer; 
seperti disebutkan sebelumnya dan 
dibahas kemudian, silia primer meluas 
dari permukaan sebagian besar sel 
vertebrata, di mana ia berfungsi seb- 
agai organel pemberi sinyal. 
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Alat fototransduksi berada di segmen luar batang, yang 

berisi tumpukan cakram, masing-masing dibentuk oleh kantung 

membran tertutup yang memiliki banyak molekul rhodopsin 

photosensitif yang tertanam. Membran plasma yang mengelilingi 

segmen luar mengandung saluran kation berpagar cyclic-GMP. 

GMP siklik yang terikat ke saluran ini membuatnya tetap terbuka 

dalam kegelapan. Paradoksnya cahaya menyebabkan hiperpo- 

larisasi (yang menghambat pensinyalan sinaptik) daripada depo- 

larisasi membran plasma (yang akan menstimulasi pensinyalan 

sinaptik). Hiperpolarisasi (yaitu, potensi membran bergerak ke 

nilai yang lebih negatif) terjadi karena aktivasi molekul rhodop- 

sin yang diinduksi cahaya dalam membran cakram mengurangi 

konsentrasi GMP siklik dan menutup saluran kation di membran 

plasma sekitarnya (Gambar 84). 

Gambar 84. Respons sel fotoreseptor batang terhadap cahaya. Molekul rho- 
dopsin di cakram segmen luar menyerap foton. Penyerapan foton 
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menutup saluran kation di membran plasma, yang menyebab- 
kan hiperpolarisasi membran dan mengurangi laju pelepasan 
neurotransmitter dari daerah sinaptik. Karena neurotransmit- 
ter menghambat banyak neuron retina postsynaptic, iluminasi 
berfungsi untuk membebaskan neuron dari penghambatan dan 
dengan demikian, pada dasarnya, menggairahkan mereka. 

 

Rhodopsin adalah anggota keluarga GPCR, tetapi sinyal 

ekstraseluler yang aktif bukanlah molekul tetapi foton cahaya. 

Setiap molekul rhodopsin mengandung kromofor yang terikat 

secara kovalen, retinal 11-cis, yang terisomerisasi hampir seketika 

ke semua transretinal ketika ia menyerap foton tunggal. Isomeri- 

sasi mengubah bentuk retinal, memaksa perubahan konformasi 

pada protein (opsin). 

Molekul rhodopsin yang teraktivasi kemudian mengubah kon- 

formasi dari G-protein transducin (Gt), menyebabkan transdusin α 

subunit untuk mengaktifkan siklik GMP fosfodiesterase. Fosfodies- 

terase kemudian menghidrolisis GMP siklik, sehingga kadar GMP 

siklik dalam sitosol turun. Penurunan konsentrasi GMP siklik ini 

menurunkan jumlah GMP siklik yang terikat ke saluran kation 

membran plasma, memungkinkan lebih banyak saluran yang 

sensitif terhadap GMP siklik ini untuk ditutup. 

Dengan cara ini, sinyal dengan cepat berpindah dari membran 

cakram ke membran plasma, dan sinyal cahaya diubah menjadi 

yang listrik, melalui hiperpolarisasi membran plasma sel batang. 

Batang menggunakan beberapa putaran umpan balik negatif 

untuk memungkinkan sel dengan cepat kembali ke keadaan diam 

dan gelap setelah kilatan cahaya persyaratan untuk memahami 

pendeknya kilatan. Kinase spesifikrhodopsin yang disebut rho- 

dopsin kinase (RK) memfosforilasi ekor sitosol dari rhodopsin 

teraktivasi pada banyak serin, yang sebagian menghambat ke- 

mampuan rhodopsin untuk mengaktifkan transdusin. Protein 

penghambat yang disebut arrester kemudian mengikat rhodopsin 

terfosforilasi, yang selanjutnya menghambat aktivitas rhodop- 



154 

 

 

 
 

sin. Tikus atau manusia dengan mutasi yang menonaktifkan gen 

penyandi RK memiliki respons cahaya yang berkepanjangan, dan 

batangnya akhirnya mati. 

Pada saat yang sama saat arrester mematikan rhodopsin, 

protein RGS berikatan dengan transdusin teraktivasi, merangsang 

transdusin untuk menghidrolisis GTP yang terikat menjadi GDP, 

yang mengembalikan transdusin ke keadaan tidak aktifnya. 

Selain itu, saluran kation yang menutup sebagai respons 

terhadap cahaya bersifat permeabel terhadap Ca2+, begitu pula 

dengan Na+, sehingga ketika ditutup, aliran normal Ca2+ ter- 

hambat sehingga menyebabkan konsentrasi Ca2+ dalam sitosol 

turun. Penurunan konsentrasi Ca2+ menstimulasi guanylyl cyclase 

untuk mengisi kembali GMP siklik, dengan cepat mengemba- 

likan levelnya ke tempat sebelumnya sebelum lampu dinyalakan. 

Protein sensitif Ca2+ tertentu memediasi aktivasi guanylyl cyclase 

sebagai respons terhadap penurunan kadar Ca2+. Berbeda dengan 

kalmodulin, protein ini tidak aktif bila Ca2+ terikat padanya dan 

aktif bila bebas Ca2+. Oleh karena itu merangsang siklase ketika 

kadar Ca2+ turun mengikuti respon cahaya 

Mekanisme umpan balik negatif melakukan lebih dari 

sekadar mengembalikan batang ke keadaan istirahatnya setelah 

kilatan cahaya sementara; mereka juga membantu joran untuk 

beradaptasi, menurunkan respons ketika joran terkena cahaya 

secara terus menerus. Adaptasi, seperti yang telah kita diskusikan 

sebelumnya, memungkinkan sel reseptor berfungsi sebagai pen- 

deteksi sensitif dari perubahan intensitas stimulus pada kisaran 

tingkat dasar stimulasi yang sangat luas. Itu sebabnya kita bisa 

melihat flash kamera di siang hari bolong. 

Berbagai protein G trimerik yang telah kita diskusikan dalam 

bab ini terbagi dalam empat famili utama, sebagaimana diringkas 

dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Empat Keluarga Utama Protein G Trimerik * 
 

 
Famili 

Beberapa 
anggota 
famili 

Subunit yang 
menengahi 
tindakan 

 
Beberapa fungsi 

I Gs 

 

G
olf 

α 

 

α 

mengaktifkan adenylyl cyclase, 
mengaktifkan kanal Ca2+ 

mengaktifkan adenylyl cyclase, di 
neuron sensorik olfaktorius 

II G
i
 α menghambat adenylyl cyclase 

 G
o

 βγ mengaktifkan saluran K+ 

  βγ mengaktifkan saluran K+, 
menonaktifkan saluran 
Ca2+ 

  α dan βγ mengaktifkan fosfolipase Cβ 

 Gt 

(tranducin) 

α mengaktifkan fosfodieterase GMP 
siklik dalam fotoreseptor batang 
vertebrata 

III 

IV 

G
q 

G
12/13 

α 

α 

mengaktifkan fosfolipase Cβ 

mengaktifkan GTPase monomerik 
keluarga Rho (melalui Rho-GEF) 
untuk mengatur sitoskeleton aktin 

*) Famili ditentukan oleh keterkaitan urutan asam amino dari subunit α. hanya 
contoh terpilih yang disertakan. sekitar 20α subunit dan setidaknya 6β sub- 
unit dan 11γ subunit telah dijelaskan pada manusia 

 

Mediator Intraseluler dan Kaskade Enzimatis Memperkuat 
Sinyal Ekstraseluler 

Terlepas dari perbedaan detail molekuler, jalur pensinyalan 

intraseluler berbeda yang dipicu GPCR memiliki fitur tertentu 

dan mematuhi prinsip umum serupa. Mereka bergantung pada 

rantai relai protein pensinyalan intraseluler dan mediator intrase- 

luler kecil. Berbeda dengan jalur pensinyalan yang lebih langsung 

yang digunakan oleh reseptor nuklir yang dibahas sebelumnya, 
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rantai relai ini memberikan banyak peluang untuk memperkuat 

respons terhadap sinyal ekstraseluler. Dalam kaskade transduksi 

visual, misalnya, satu molekul rhodopsin teraktivasi mengkatali- 

sis aktivasi ratusan molekul transdusin dengan kecepatan sekitar 

1000 molekul transdusin per detik. 

Setiap molekul transdusin teraktivasi mengaktifkan molekul 

GMP fosfodiesterase siklik, yang masing-masing menghidrolisis 

sekitar 4000 molekul GMP siklik per detik. Kaskade katalitik ini 

berlangsung selama sekitar 1 detik dan menghasilkan hidrolisis 

lebih dari 105 molekul GMP siklik untuk satu kuantum cahaya 

yang diserap, dan menghasilkan penurunan konsentrasi GMP 

siklik pada gilirannya menutup ratusan saluran kation di membran 

plasma secara sementara (Gambar 85). Hasilnya, sel batang dapat 

merespons bahkan ke satu foton cahaya dengan cara yang sangat 

dapat direproduksi dalam waktu dan besarnya. 

Demikian juga, ketika molekul sinyal ekstraseluler berikat- 

an dengan reseptor yang secara tidak langsung mengaktifkan 

adenylyl cyclase melalui Gs, setiap protein reseptor dapat meng- 

aktifkan banyak molekul protein Gs, yang masingmasing dapat 

mengaktifkan molekul cyclase. Setiap molekul siklik, pada giliran- 

nya, dapat mengkatalisasi konversi sejumlah besar molekul ATP 

menjadi molekul AMP siklik. Amplifikasi serupa beroperasi di jalur 

pensinyalan inositol fosfolipid. 

Dengan cara ini, perubahan nanomolar (109 M) dalam 

konsentrasi sinyal ekstraseluler dapat menginduksi perubahan 

mikromolar (10-6 M) dalam konsentrasi mediator intraseluler 

kecil seperti AMP siklik atau Ca2+. Karena mediator ini berfungsi 

sebagai efektor alosterik untuk mengaktifkan enzim atau saluran 

ion tertentu, satu molekul sinyal ekstraseluler dapat mengubah 

ribuan molekul protein di dalam sel target. Setiap kaskade yang 

memperkuat sinyal stimulasi membutuhkan mekanisme pe- 

nyeimbang pada setiap langkah kaskade untuk mengembalikan 

sistem ke keadaan istirahatnya saat stimulasi berhenti. 
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Seperti yang ditekankan sebelumnya, respons terhadap 

rangsangan bisa cepat hanya jika mekanisme penonaktifannya 

juga cepat. Oleh karena itu, sel memiliki mekanisme yang efisien 

untuk mendegradasi (dan mensintesis ulang) nukleotida siklik 

dengan cepat dan untuk menyangga dan menghilangkan Ca2+ 

sitosol, serta untuk menonaktifkan enzim dan saluran ion yang 

merespons setelah diaktifkan. Hal ini tidak hanya penting untuk 

menonaktifkan tanggapan, tetapi juga penting untuk menentukan 

keadaan istirahat dari mana tanggapan dimulai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 85. 
Amplifikasi kaskade katalitik yang 
diinduksi cahaya pada batang ver- 
tebrata. Panah merah menunjukkan 
langkah-langkah di mana amplifika- 
si terjadi, dengan ketebalan panah 
secara kasar menunjukkan besarnya 
amplifikasi. 
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Setiap protein dalam rantai relai pensinyalan dapat menjadi 

target regulasi terpisah, termasuk reseptor itu sendiri, seperti yang 

akan kita bahas selanjutnya. 

Desensitisasi GPCR Tergantung pada Fosforilasi Reseptor 

Ketika sel target terpapar konsentrasi tinggi ligan perangsang 

dalam waktu lama, mereka dapat menjadi tidak sensitif, atau ber- 

adaptasi, dalam beberapa cara berbeda. Kelas penting dari me- 

kanisme desensitisasi bergantung pada perubahan kuantitas atau 

kondisi molekul reseptor itu sendiri. 

Untuk GPCR, ada tiga mode umum desensitisasi (lihat 

Gambar 66): (1) Dalam inaktivasi reseptor, mereka menjadi 

diubah sehingga tidak dapat lagi berinteraksi dengan protein G. 

(2) Dalam sekuestrasi reseptor, mereka untuk sementara dipindah- 

kan ke bagian dalam sel (diinternalisasi) sehingga mereka tidak 

lagi memiliki akses ke ligannya. (3) Dalam regulasi penurunan 

reseptor, mereka dihancurkan dalam lisosom setelah internalisasi. 

Dalam setiap kasus, desensitisasi GPCR bergantung pada 

fosforilasinya oleh PKA, PKC, atau anggota famili GPCR kinase 

(GRKs), yang mencakup RK kinase spesifik rhodopsin yang terlibat 

dalam desensitisasi fotoreseptor batang yang dibahas sebelum- 

nya. GRK memfosforilasi beberapa serin dan treonin pada GPCR, 

tetapi mereka melakukannya hanya setelah pengikatan ligan 

mengaktifkan reseptor, karena reseptor yang diaktifkan secara 

alosterik mengaktifkan GRK. Seperti halnya rhodopsin, sekali 

reseptor telah difosforilasi oleh GRK, ia mengikat dengan afinitas 

tinggi ke anggota dari keluarga protein arrester (Gambar 49). 

Arester terikat dapat berkontribusi pada proses desensitisasi 

setidaknya dalam dua cara. Pertama, ini mencegah reseptor yang 

diaktifkan berinteraksi dengan protein G. Kedua, ia berfungsi 

sebagai protein adaptor untuk membantu memasangkan reseptor 

ke mesin endositosis yang bergantung pada clathrin, menginduk- 

si endositosis yang dimediasi reseptor. Nasib kompleks GPCR- 
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arrester yang diinternalisasi bergantung pada protein lain dalam 

kompleks tersebut. Dalam beberapa kasus, reseptor mengalami 

defosforilasi dan didaur ulang kembali ke membran plasma untuk 

digunakan kembali. Di tempat lain, itu ada di mana-mana dan ter- 

degradasi di lisosom. 

Gambar 86. Peran GPCR kinase (GRK) dan arrester dalam desensitisasi 
GPCR. GRK hanya memfosforilasi reseptor yang diaktifkan kare- 
na GPCR yang diaktifkanlah yang mengaktifkan GRK. Pengika- 
tan arrester ke reseptor terfosforilasi mencegah reseptor untuk 
mengikat protein G-nya dan juga mengarahkan endositosisnya 
(tidak ditunjukkan). Tikus yang kekurangan salah satu bentuk 
arrester gagal menjadi tidak peka dalam menanggapi morfin, 
misalnya, membuktikan pentingnya arrester untuk desensitisasi 

 

Endositosis reseptor tidak selalu menghentikan reseptor dari 

pensinyalan. Dalam beberapa kasus, arrester terikat merekrut 

protein pensinyalan lain untuk menyampaikan sinyal ke depan 

sepanjang jalur baru dari GPCR yang diinternalisasi. 

 

F. SIGNALING MELALUI RESEPTOR PERMUKAAN SEL 
YANG BERPASANG ENZIM 

Seperti GPCR, reseptor yang digabungkan dengan enzim 

adalah protein transmembran dengan domain pengikat ligannya 

pada permukaan luar membran plasma. Alih-alih memiliki domain 
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sitosol yang berasosiasi dengan protein G trimerik, domain si- 

tosolnya memiliki aktivitas enzim intrinsik atau terkait langsung 

dengan enzim. Jika GPCR memiliki tujuh segmen transmembran, 

setiap subunit dari reseptor berpasangan enzim biasanya hanya 

memiliki satu. GPCR dan reseptor yang digabungkan dengan 

enzim sering mengaktifkan beberapa jalur pensinyalan yang 

sama, dan biasanya tidak ada alasan yang jelas mengapa sinyal 

ekstraseluler tertentu menggunakan satu kelas reseptor daripada 

yang lain 

Ada enam kelas utama dari reseptor yang digabungkan 

dengan enzim: 

1. Reseptor tirosin kinase secara langsung memfosforilasi 

tirosin spesifik pada dirinya sendiri dan pada sekumpulan 

kecil protein pensinyalan intraseluler. 

2. Reseptor terkait tirosin-kinase tidak memiliki aktivitas 

enzim intrinsik tetapi langsung merekrut kinase tirosin si- 

toplasma untuk menyampaikan sinyal. 

3. Reseptor serin / treonin kinase langsung memfosforilasi 

serin atau treonin spesifik pada dirinya sendiri dan pada 

protein pengatur gen laten yang berasosiasi dengannya. 

4. Reseptor terkait histidin-kinase mengaktifkan jalur pen- 

sinyalan dua komponen di mana kinase memfosforilasi 

dirinya sendiri pada histidin dan kemudian segera men- 

transfer gugus fosforil ke protein pensinyalan intraseluler 

kedua. 

5. Siklase guanylyl reseptor secara langsung mengkatalisasi 

produksi GMP siklik di sitosol, yang bertindak sebagai 

mediator intraseluler kecil dengan cara yang hampir sama 

seperti AMP siklik. 

6. Tirosin fosfatase yang menyerupai reseptor menghilang- 

kan gugus fosfat dari tirosin protein pensinyalan intrase- 

luler spesifik. (Mereka disebut “seperti reseptor” karena 
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ligan dugaannya belum diidentifikasi, sehingga fungsi re- 

septornya belum terbukti.) 

Kami memfokuskan diskusi kami pada empat kelas pertama, 

dimulai dengan reseptor tirosin kinase, yang paling banyak dari 

reseptor yang digabungkan dengan enzim. 

Activated Receptor Tyrosine Kinases (RTKs) Phosphorylate 

Banyak protein sinyal ekstraseluler bekerja melalui reseptor 

tirosin kinase (RTKs). Contoh penting yang dibahas di tempat lain 

dalam buku ini termasuk faktor pertumbuhan epidermal (EGF), 

faktor pertumbuhan yang diturunkan trombosit (PDGF), faktor per- 

tumbuhan fibroblast (FGF), faktor pertumbuhan hepatosit (HGF), 

insulin, faktor pertumbuhan mirip insulin-1 (IGF1), vaskular faktor 

pertumbuhan endotel (VEGF), faktor perangsang koloni makrofag 

(MCSF), dan neurotrofin, termasuk faktor pertumbuhan saraf 

(NGF). 

Banyak protein sinyal ekstraseluler yang terikat pada permu- 

kaan sel juga bekerja melalui RTKs. Efrins adalah kelas terbesar 

dari ligan yang terikat membran, dengan delapan teridentifikasi 

pada manusia. Di antara banyak fungsinya, mereka membantu 

memandu migrasi sel dan akson di sepanjang jalur tertentu 

selama perkembangan hewan dengan merangsang respons yang 

menghasilkan daya tarik atau tolakan. 

Reseptor ephrins, yang disebut reseptor Eph, juga termasuk di 

antara RTK yang paling banyak, dengan tiga belas gen yang meng- 

kodekannya pada manusia. Efrin dan reseptor Eph tidak biasa 

karena mereka secara bersamaan dapat bertindak sebagai ligan 

dan reseptor: pada pengikatan ke reseptor Eph, beberapa ephrins 

tidak hanya mengaktifkan reseptor Eph tetapi juga menjadi aktif 

sendiri untuk mengirimkan sinyal ke bagian dalam sel yang 

mengekspresikan efrin; dengan cara ini, perilaku sel pensinyalan 

dan sel target diubah. Pensinyalan dua arah antara ephrins dan 

reseptor Eph diperlukan, misalnya, untuk menjaga beberapa 
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kelompok sel yang bertetangga agar tidak bercampur satu sama 

lain selama perkembangan. 

Ada sekitar 60 gen yang mengkodekan RTK manusia. Reseptor 

ini dapat diklasifikasikan menjadi lebih dari 16 subfamili struktural, 

masing-masing didedikasikan untuk keluarga komplementer ligan 

proteinnya. Gambar 50 menunjukkan sejumlah famili yang berop- 

erasi pada mamalia, dan Tabel 5 mencantumkan beberapa ligan 

dan fungsinya. Dalam semua kasus, pengikatan protein sinyal ke 

domain pengikat ligan di luar sel memungkinkan domain tirosin 

kinase intraseluler untuk memfosforilasi rantai samping tirosin 

yang dipilih, baik pada protein reseptor itu sendiri maupun pada 

protein pensinyalan intraseluler yang kemudian mengikat tirosin 

terfosforilasi pada reseptor. 

Tabel 5. Beberapa Protein Sinyal Yang Bekerja Melalui RTK 
 

Protein Sinyal Penerima Beberapa respon representatif 

Faktor 
pertumbuhan 

epidermal (EGF) 

Reseptor EGF merangsang kelangsungan hidup 
sel, pertumbuhan, proliferasi, atau 

diferensiasi berbagai jenis sel; 
bertindak sebagai sinyal induktif dalam 

pengembangan 

Insulin Reseptor 
insulin 

Merangsang pemanfaatan karbohidrat 

dan sintesis protein 

Faktor 
pertumbuhan 
seperti insulin 

(IGF1 dan IGF2) 

Reseptor 
IGF-1 

Merangsang pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup sel di banyak jenis 

sel 

Faktor 
pertumbuhan 

saraf (NGF) 

Trk A Merangsang kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan beberapa neuron 

Faktor 
pertumbuhan 

yang diturunkan 
trombosit 

(PDGF AA, BB, 
AB) 

Reseptor 
PDGF (α dan 

β) 

Merangsang kelangsungan hidup, 
pertumbuhan, perkembangbiakan, dan 

migrasi berbagai jenis sel 
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Faktor 
perangsang 

koloni makro 
(MCSF) 

Reseptor 
MCSF 

Merangsang proliferasi dan diferensiasi 

monosit / makrofag 

Faktor 
pertumbuhan 

fibroblast (FGF1 
hingga FGF24) 

Reseptor 
FGF (FGFR1 
– FGFR4, 
ditambah 
beberapa 
isoform 
masing- 
masing) 

Merangsang proliferasi berbagai jenis 
sel; menghambat diferensiasi beberapa 
sel prekursor; bertindak sebagai sinyal 

induktif dalam perkembangan 

Faktor 
pertumbuhan 

endotel vaskular 
(VEGF) 

Reseptor 
VEGF 

Merangsang angiogenesis 

Ephrins (tipe A 

dan B) 
Reseptor Eph 
(tipe A dan B) 

merangsang angiogenesis; sel 
panduan dan migrasi akson 

 

Bagaimana pengikatan ligan ekstraseluler mengaktifkan 

domain kinase di sisi lain membran plasma? Untuk GPCR, pengi- 

katan ligan dianggap mengubah orientasi relatif beberapa trans- 

membran menjadi α heliks, sehingga menggeser posisi loop sito- 

plasma relatif satu sama lain. Namun, sulit untuk membayangkan 

bagaimana perubahan konformasi dapat menyebar melintasi 

lapisan ganda lipid melalui satu transmembran α heliks. 

Sebaliknya, untuk banyak RTK, pengikatan ligan menyebab- 

kan rantai reseptor dimerisasi, menyatukan domain kinase dari 

dua rantai reseptor (contoh kedekatan yang diinduksi, dibahas 

sebelumnya) sehingga mereka dapat menjadi aktif dan saling fos- 

forilasi satu sama lain pada beberapa tirosin, proses yang disebut 

sebagai transautofosforilasi (Gambar 88.A). 
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Gambar 87. Beberapa subfamili RTK. Hanya satu atau dua anggota dari se- 
tiap subfamili yang ditunjukkan. Perhatikan bahwa domain tiro- 
sin kinase diinterupsi oleh “wilayah sisipan kinase” di beberapa 
subfamili. Peran fungsional dari sebagian besar domain kaya 
sistein, mirip imunoglobulin, dan seperti fibronektin tipe III tidak 
diketahui. 

Sebaliknya, untuk banyak RTK, pengikatan ligan menyebab- 

kan rantai reseptor dimerisasi, menyatukan domain kinase dari 

dua rantai reseptor (contoh kedekatan yang diinduksi, dibahas 

sebelumnya) sehingga mereka dapat menjadi aktif dan saling fos- 

forilasi satu sama lain pada beberapa tirosin, proses yang disebut 

sebagai transautofosforilasi (Gambar 88.A). 

Karena persyaratan untuk dimerisasi reseptor, relatif mudah 

untuk menonaktifkan RTK tertentu untuk menentukan kepentin- 

gannya bagi respons sel. Untuk tujuan ini, sel ditransfeksi dengan 

DNA yang mengkodekan bentuk mutan reseptor yang mengalami 

dimerisasi secara normal tetapi memiliki domain kinase tidak aktif. 

Ketika diekspresikan pada tingkat tinggi dengan reseptor normal, 

reseptor mutan bekerja dengan cara negatif yang dominan, me- 

lumpuhkan reseptor normal dengan membentuk dimer yang 

tidak aktif bersamanya (Gambar 88.B). 
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Tirosin Terfosforilasi pada RTK Berfungsi sebagai Situs 
Docking untuk Protein Pemberian Sinyal Intraseluler 

Fosforilasi silang dari ekor sitosol RTK yang berdekatan 

berkontribusi pada proses aktivasi reseptor dalam dua cara. 

Pertama, fosforilasi tirosin dalam domain kinase meningkatkan 

aktivitas kinase enzim. Kedua, fosforilasi tirosin di luar domain 

kinase menciptakan situs docking afinitas tinggi untuk pengikatan 

protein pensinyalan intraseluler tertentu. Masing-masing protein 

pensinyalan berikatan dengan situs terfosforilasi spesifik pada 

reseptor yang diaktifkan karena mengandung domain pengikat 

fosfotirosin spesifik yang mengenali ciriciri sekitar rantai polipep- 

tida selain fosfotirrosin. 

Gambar 88. Aktivasi dan inaktivasi RTK dengan dimerisasi. (A) Reseptor nor- 
mal dimerisasi sebagai respons terhadap pengikatan ligan. Dua 
domain kinase saling memfosforilasi satu sama lain, mening- 
katkan aktivitas domain kinase, yang sekarang memfosforilasi 
situs lain pada reseptor. (B) Reseptor mutan dengan domain 
kinase yang tidak aktif dapat dimerisasi secara normal, tetapi 
tidak dapat melakukan fosforilasi silang pada reseptor normal 
dalam dimer. Untuk alasan ini, reseptor mutan, jika ada secara 
berlebihan, akan memblokir pensinyalan oleh reseptor normal 
- sebuah proses yang disebut regulasi dominan-negatif. Ahli bi- 
ologi sel sering menggunakan strategi ini untuk menghambat 
tipe RTK tertentu dalam sel untuk menentukan fungsi normal- 
nya. Pendekatan serupa dapat digunakan untuk menghambat 
fungsi berbagai jenis reseptor dan protein pensinyalan intrase- 
luler yang berfungsi sebagai dimer atau oligomer yang lebih be- 
sar. 
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Setelah terikat ke RTK yang diaktifkan, protein pensinyalan 

dapat dengan sendirinya menjadi terfosforilasi pada tirosin dan 

dengan demikian diaktifkan. Dalam banyak kasus, bagaimana- 

pun, pengikatan saja mungkin cukup untuk mengaktifkan protein 

pensinyalan yang berlabuh, dengan menginduksi perubahan kon- 

formasi pada protein atau hanya membawanya ke dekat protein 

yang ada di jalur pensinyalan berikutnya. Dengan demikian, trans- 

autofosforilasi berfungsi sebagai sakelar untuk memicu perakitan 

transien kompleks pensinyalan intraseluler, yang kemudian dapat 

meneruskan sinyal ke depan, seringkali melalui beberapa rute, ke 

berbagai tujuan dalam sel (Gambar 87). Karena RTK yang berbeda 

mengikat kombinasi yang berbeda dari protein pemberi sinyal ini, 

mereka mengaktifkan respon yang berbeda. 

Gambar 89. Docking protein pensinyalan intraseluler pada fosfotiriosin pada 
RTK yang diaktifkan. Reseptor yang diaktifkan dan protein pen- 
sinyalan terikatnya membentuk kompleks pensinyalan yang ke- 
mudian dapat menyiarkan sinyal di sepanjang jalur pensinyalan 
ganda. 

Reseptor insulin dan IGF1 bekerja dengan cara yang se- 
dikit berbeda. Mereka adalah tetramer (lihat Gambar 50), dan 
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ikatan ligan dianggap mengatur ulang rantai reseptor trans- 
membrannya, menggerakkan dua domain kinase berdekatan. 
Selain itu, sebagian besar lokasi docking fosfotirrosin yang 
dihasilkan oleh pengikatan ligan tidak berada pada reseptor 
itu sendiri tetapi pada protein penambat khusus yang disebut 
substrat reseptor insulin-1 (IRS1). Reseptor yang teraktivasi per- 
tama-tama mentransautofosforilasi domain kinase-nya, yang 
kemudian memfosforilasi IRS1 pada beberapa tirosin, sehing- 
ga menciptakan lebih banyak tempat berlabuh daripada yang 
dapat ditampung pada reseptor itu sendiri. Beberapa RTK lain 
menggunakan protein docking dengan cara yang mirip untuk 
memperbesar ukuran kompleks pensinyalan. 

 
Protein dengan Domain SH2 Berikatan dengan Tirosin 
Difosforilasi 

Seluruh kumpulan protein pensinyalan intraseluler dapat 

mengikat fosfotiriosin pada RTK yang diaktifkan (atau pada 

protein penambat seperti IRS1). Mereka membantu meneruskan 

sinyal ke depan, terutama melalui rantai interaksi protein-pro- 

tein yang dimediasi oleh domain interaksi modular, seperti yang 

dibahas sebelumnya. Beberapa protein berlabuh adalah enzim, 

seperti fosfolipase Cγ (PLCγ), yang berfungsi dengan cara yang 

sama seperti fosfolipase Cβ mengaktifkan jalur pensinyalan fos- 

folipid inositol yang dibahas sebelumnya sehubungan dengan 

GPCRs (lihat Gambar 75 dan 76). Melalui jalur ini, RTK dapat me- 

ningkatkan kadar Ca2+ sitosol dan mengaktifkan PKC. Enzim lain 

yang menempel pada reseptor ini adalah sitoplasma tirosin kinase 

Src, yang memfosforilasi protein pensinyalan lain pada tirosin. 

Namun yang lainnya adalah phosphoinositide 3-kinase (PI 

3-kinase), yang memfosforilasi terutama lipid daripada protein; 

seperti yang kita bahas nanti, lipid terfosforilasi kemudian ber- 

fungsi sebagai tempat berlabuh untuk menarik berbagai protein 

pemberi sinyal ke membran plasma. 

Protein pensinyalan intraseluler yang mengikat fosfotirro- 

sin, baik pada RTK yang diaktifkan atau pada protein yang  di- 
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rangkai padanya, memiliki struktur dan fungsi yang bervariasi. 

Namun, mereka biasanya berbagi domain pengikatan fosfotirro- 

sin yang sangat kekal. Ini bisa berupa domain SH2 (untuk wilayah 

homologi Src) atau, lebih jarang, domain PTB (untuk pengikatan 

fosfotirrosin). 

Dengan mengenali tirosin terfosforilasi spesifik, domain in- 

teraksi kecil ini memungkinkan protein yang mengandungnya 

untuk mengikat RTK yang diaktifkan, serta banyak protein pen- 

sinyalan intraseluler lainnya yang telah terfosforilasi sementara 

pada tirosin (Gambar 90). Seperti yang telah dibahas sebelum- 

nya, banyak protein pensinyalan juga mengandung domain inter- 

aksi lain yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara 

khusus dengan protein lain sebagai bagian dari proses pensinya- 

lan. Domain ini termasuk domain SH3, yang mengikat motif kaya 

prolin dalam protein intraseluler (lihat Gambar 59). Ada sekitar 

115 domain SH2 dan sekitar 295 domain SH3 yang dikodekan 

dalam genom manusia. 

Tidak semua protein yang mengikat RTK yang diaktifkan 

melalui domain SH2 membantu meneruskan sinyal ke depan. 

Beberapa bertindak untuk mengurangi proses pensinyalan, mem- 

berikan umpan balik negatif. Salah satu contohnya adalah protein 

c-Cbl, yang dapat berlabuh pada beberapa reseptor yang diak- 

tifkan dan mengkatalisasi keberadaannya di manamana, secara 

kovalen menambahkan satu molekul ubiquitin ke satu atau lebih 

situs pada reseptor (disebut monoubiquityl-asi untuk membeda- 

kannya dari polubiquitylation, di mana satu atau rantai ubiquitin 

yang lebih panjang ditambahkan ke protein). 

Monoubiquitylation mendorong endositosis dan degradasi 

reseptor di lisosom contoh regulasi turun reseptor (lihat Gambar 

66). Protein endositik yang mengandung motif interaksi ubiqui- 

tin (UIMs) mengenali RTK monoubiquitylated dan mengarahkan- 

nya ke vesikel berlapis clathrin dan, akhirnya, ke lisosom. Mutasi 

yang menonaktifkan down-regulation RTK yang bergantung pada 
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c-Cbl menyebabkan pensinyalan RTK yang berkepanjangan dan 

dengan demikian mendorong perkembangan kanker. 

 
Gambar 90. Pengikatan SH2 yang mengandung protein pensinyalan 

intraseluler ke reseptor PDGF teraktivasi. (A) Gambar resep- 
tor PDGF ini menunjukkan lima situs dok fosfotiriosin, tiga di 
daerah sisipan kinase dan dua di ekor terminal-C, di mana tiga 
protein pemberi sinyal yang ditunjukkan mengikat seperti yang 
ditunjukkan. Angka di sebelah kanan menunjukkan posisi tirosin 
dalam rantai polipeptida. Situs pengikatan ini telah diidentifikasi 
dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan untuk me- 
mutasi tirosin spesifik di reseptor. Mutasi tirosin 1009 dan 1021 
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misalnya, mencegah pengikatan dan aktivasi PLCγ, sehingga 
aktivasi reseptor tidak lagi menstimulasi jalur pensinyalan fosfo- 
lipid inositol. Lokasi domain SH2 (merah) dan SH3 (biru) di tiga 
protein pensinyalan diindikasikan. (Situs dok fosfotirin tamba- 
han pada reseptor ini tidak ditampilkan, termasuk yang mengi- 
kat sitoplasma tirosin kinase Src dan dua protein adaptor.) Tidak 
jelas berapa banyak protein pemberi sinyal yang dapat mengi- 
kat secara bersamaan ke satu RTK. (B) Struktur tiga dimensi dari 
domain SH2, seperti yang ditentukan oleh kristalografi sinar- 
x. Kantong pengikat untuk fosfotirrosin ditunjukkan dengan 
warna kuning di sebelah kanan, dan kantong untuk mengikat 
rantai samping asam amino tertentu (isoleusin, dalam hal ini) di- 
tunjukkan dengan warna kuning di sebelah kiri (lihat juga Gam- 
bar 3-39). (C) Domain SH2 adalah modul “plug-in” yang ringkas, 
yang dapat disisipkan hampir di mana saja dalam protein tanpa 
mengganggu fungsi atau lipatan protein (dibahas dalam Bab 3). 
Karena setiap domain memiliki situs yang berbeda untuk men- 
genali fosfotirrosin dan untuk mengenali rantai samping asam 
amino tertentu, domain SH2 yang berbeda mengenali fosfotirro- 
sin dalam konteks urutan asam amino mengapit yang berbeda. 
(B, berdasarkan data dari G. Waksman et al., Sel 72: 779–790, 1993. 
Dengan izin dari Elsevier.) 

 
Seperti kasus GPCR, endositosis RTK yang diinduksi ligan 

tidak selalu menurunkan pensinyalan. Dalam beberapa kasus, 

RTK diendositosis dengan protein pensinyalan terikat dan terus 

memberi sinyal dari endosom atau kompartemen intraseluler 

lainnya. Mekanisme ini, misalnya, memungkinkan faktor per- 

tumbuhan saraf (NGF) untuk mengikat RTK spesifiknya (disebut 

TrkA) di ujung akson sel saraf yang panjang dan memberi sinyal 

ke badan sel dari sel yang sama pada jarak yang jauh. Di sini, 

memberi sinyal vesikel endositik yang mengandung TrkA, dengan 

NGF terikat di bagian dalam dan memberi sinyal protein yang 

berlabuh di sisi sitosol, diangkut di sepanjang akson ke badan sel, 

di mana mereka memberi sinyal pada sel untuk bertahan hidup. 

Beberapa protein pensinyalan hampir seluruhnya terdiri dari 

domain SH2 dan SH3 dan berfungsi sebagai adaptor untuk me- 



Membran Sel, Reseptor dan Signaling 

171 

 

 

 
 

masangkan protein tirosin-terfosforilasi dengan protein lain yang 

tidak memiliki domain SH2 sendiri (lihat Gambar 59). Protein 

adaptor jenis ini membantu memasangkan RTK yang diaktifkan 

ke protein pensinyalan penting Ras, sebuah GTPase monomer 

yang, pada gilirannya, dapat mengaktifkan berbagai jalur pensin- 

yalan hilir, seperti yang sekarang kita diskusikan 

Ras Milik Superfamili GTPases Monomerik 

Superfamili Ras terdiri dari berbagai famili GTPase monomer- 

ik, tetapi hanya famili Ras dan Rho yang menyampaikan sinyal 

dari reseptor permukaan sel (Tabel 6). 

Tabel 6. Superfamili Ras GTPases Monomerik 
 

FAMILI 
BEBERAPA ANGGOTA 

KELUARGA 
BEBERAPA FUNGSI 

Ras H-Ras, K-Ras, N-Ras 

Rheb 

 

Rep1 

sinyal relay dari RTK 

mengaktifkan mTOR untuk 
merangsang pertumbuhan sel 

diaktifkan oleh GEF yang 
bergantung pada AMP-siklik; 
mempengaruhi adhesi sel 
dengan mengaktifkan integrin 

Rho Rho, Rac, Cdc42 menyampaikan sinyal dari 
reseptor permukaan ke 
sitoskeleton dan tempat lain 

ARF ARF1-ARF6 mengatur perakitan mantel 
protein pada vesikula 
intraseluler 

Rab Rab1-60 mengatur lalu lintas vesikel 
intraseluler 

Ran Ran mengatur perakitan spindel 
mitosis dan transpor inti RNA 
dan protein 
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Dengan berinteraksi dengan protein pensinyalan intraseluler 

yang berbeda, satu anggota keluarga Ras atau Rho dapat secara 

terkoordinasi menyebarkan sinyal sepanjang beberapa jalur pen- 

sinyalan hilir yang berbeda, dengan demikian bertindak sebagai 

pusat pensinyalan. 

Ada tiga protein Ras utama yang terkait erat pada manusia 

(H-, K-, dan N-Ras lihat Tabel 6). Meskipun mereka memiliki fungsi 

yang sedikit berbeda, mereka dianggap bekerja dengan cara yang 

sama, dan kami akan menyebutnya sebagai Ras. Seperti banyak 

GTPase monomerik, Ras mengandung satu atau lebih kelompok 

lipid yang terikat secara kovalen yang membantu mengikat protein 

ke permukaan sitoplasma membran di mana fungsi protein, yang 

terutama adalah membran plasma, dari mana ia menyampaikan 

sinyal ke bagian lain dari sel. Ras sering diperlukan, misalnya, 

ketika RTK memberi sinyal ke nukleus untuk merangsang prolif- 

erasi atau diferensiasi sel, yang keduanya memerlukan perubahan 

ekspresi gen. 

Jika seseorang menghambat fungsi Ras dengan injeksi mikro 

baik antibodi anti-Ras penetral atau bentuk Ras mutan dominan- 

negatif, respon proliferasi atau diferensiasi sel yang biasanya di- 

induksi oleh RTK yang diaktifkan tidak terjadi. Sebaliknya, 30% 

tumor manusia memiliki bentuk Ras mutan hiperaktif, yang 

berkontribusi pada proliferasi sel kanker yang tidak terkontrol. 

Seperti protein pengikat GTP lainnya, Ras berfungsi sebagai 

sakelar molekuler, berputar di antara dua keadaan konformasi 

yang berbeda aktif saat GTP terikat dan tidak aktif saat GDP terikat 

(lihat Gambar 53.B). <GAAC> Seperti dibahas sebelumnya untuk 

GTPase monomerik secara umum, dua kelas protein pensinya- 

lan mengatur aktivitas Ras dengan mempengaruhi transisi antara 

keadaan aktif dan tidak aktif (lihat Gambar 56). Faktor pertukaran 

nukleotida ras guanin (Ras-GEFs) merangsang disosiasi GDP dan 

serapan GTP selanjutnya dari sitosol, sehingga mengaktifkan Ras. 

Ras GTPase-Activating Protein (Ras-GAPs) meningkatkan laju 
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hidrolisis GTP terikat oleh Ras, sehingga Ras tidak aktif. Bentuk 

mutan hiperaktif dari Ras resisten terhadap stimulasi GTPase yang 

dimediasi GAP dan terkunci secara permanen dalam keadaan 

aktif terikat GTP, itulah sebabnya mereka mendorong perkem- 

bangan kanker. 

Tetapi bagaimana RTK biasanya mengaktifkan Ras? Pada 

prinsipnya, mereka dapat mengaktifkan RasGEF atau meng- 

hambat Ras-GAP. Meskipun beberapa GAP mengikat secara 

langsung (melalui domain SH2nya) ke RTK yang diaktifkan (lihat 

Gambar 90.A), sedangkan GEF biasanya hanya mengikat secara 

tidak langsung, kopling tidak langsung dari reseptor ke Ras-GEF 

yang mendorong Ras ke status aktifnya. Hilangnya fungsi suatu 

Ras-GEF memiliki efek yang sama dengan hilangnya fungsi Ras 

itu sendiri. Aktivasi protein superfamili Ras lainnya, termasuk dari 

keluarga Rho, juga terjadi melalui aktivasi GEF. GEF tertentu me- 

nentukan di mana membran GTPase diaktifkan dan, dengan ber- 

tindak sebagai perancah, protein hilir yang diaktifkan GTPase. 

Protein ras dan protein yang mengaturnya telah dilestarikan 

secara ketat dalam evolusi, dan analisis genetik pada Drosophila 

dan C. elegans memberikan petunjuk pertama tentang bagaimana 

RTK mengaktifkan Ras. Studi genetik perkembangan sel fotorese- 

ptor di mata Drosophila sangat informatif. 

 
 

RTK Mengaktifkan Ras Via Adapters dan GEFs: Bukti dari 
Mata Drosophila yang Berkembang 

Mata majemuk Drosophila terdiri dari sekitar 800 unit 

identik yang disebut ommatidia, masing-masing terdiri dari 8 sel 

fotoreseptor (R1 – R8) dan 12 sel aksesori (Gambar 90). Mata 

berkembang dari lembaran epitel sederhana, dan sel-sel yang 

menyusun setiap ommatidium direkrut dari lembaran dalam 

urutan yang tetap, melalui serangkaian interaksi sel-sel. Dimulai 

dengan pengembangan fotoreseptor R8, setiap sel yang berdife- 
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rensiasi menginduksi tetangganya yang tidak terikat untuk meng- 

adopsi takdir tertentu dan berkumpul menjadi ommatidium yang 

sedang berkembang (Gambar 91). 

Perkembangan fotoreseptor R7, yang diperlukan untuk men- 

deteksi sinar ultraviolet, telah dipelajari paling intensif, dimulai 

dengan deskripsi lalat mutan yang disebut Sevenless (Sev), di 

mana kekurangan R7 adalah satusatunya cacat yang diamati. 

Mutan semacam itu mudah dipilih atas dasar kebutaannya 

terhadap sinar ultraviolet. Mutan semacam itu mudah dipilih atas 

dasar kebutaannya terhadap sinar ultraviolet. Gen Sev normal 

terbukti menyandikan RTK yang diekspresikan pada sel prekursor 

R7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 91. 
Memindai mikrograf elektron dari mata 
majemuk Drosophila. Mata terdiri dari 
sekitar 800 unit identik (ommatidia), 
masing-masing memiliki lensa terpisah 
yang memfokuskan cahaya ke delapan 
sel fotoreseptor di dasarnya. (Atas ke- 
baikan Kevin Moses.) 

Analisis genetik lebih lanjut dari mutan di mana perkembang- 

an R7 diblokir tetapi protein Sev itu sendiri tidak terpengaruh 

menyebabkan identifikasi gen Bride-of-sevenless (Boss), yang 

mengkode ligan untuk Sev RTK. Boss adalah protein transmem- 

bran tujuh lintasan yang diekspresikan secara eksklusif pada 
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permukaan sel R8 yang berdekatan, dan ketika ia mengikat dan 

mengaktifkan Sev, ia menginduksi sel prekursor R7 untuk ber- 

diferensiasi menjadi fotoreseptor R7. Protein Sev juga diekspre- 

sikan pada beberapa sel prekursor lain dalam ommatidium yang 

sedang berkembang, tetapi tidak ada dari sel-sel ini yang bersen- 

tuhan dengan R8; oleh karena itu, protein Sev tidak diaktifkan, 

dan selsel ini tidak berdiferensiasi menjadi fotoreseptor R7. 

Gambar 92. Perakitan sel fotoreseptor dalam Drosophilaommatidium yang 
sedang berkembang. Sel direkrut secara berurutan untuk men- 
jadi fotoreseptor, dimulai dengan R8 dan diakhiri dengan R7, 
yang merupakan sel fotoreseptor terakhir yang berkembang. 

 
Komponen jalur pensinyalan intraseluler yang diaktifkan oleh 

Sev dalam sel prekursor R7 terbukti lebih sulit untuk diidentifikasi 

daripada reseptor atau ligannya karena mutasi yang menonak- 

tifkannya mematikan. Masalahnya diselesaikan dengan melaku- 

kan skrining genetik pada lalat dengan protein Sev yang sebagian 

tidak aktif. Salah satu gen yang diidentifikasi mengkode protein 

Ras. Lalat yang kedua salinan Rasgennya dinonaktifkan oleh 

mutasi mati, sedangkan lalat yang hanya memiliki satu salinan 

yang tidak aktif akan tetap hidup. 

Tetapi ketika lalat membawa sebagian protein Sev yang tidak 

aktif di matanya yang sedang berkembang, mutasi yang tidak 

aktif pada salah satu salinan gen Ras menyebabkan hilangnya R7. 

Selain itu, jika salah satu gen Ras menjadi terlalu aktif oleh mutasi, 

R7 berkembang bahkan pada mutan di mana Sev dan Boss tidak 

aktif. Temuan ini menunjukkan bahwa Ras bekerja di hilir Sev 

dan aktivasi dalam sel prekursor R7 diperlukan dan cukup untuk 

menginduksi diferensiasi R7. 
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Gen kedua yang diidentifikasi dalam layar genetik ini disebut 

Son-of-sevenless (Sos). Ini mengkodekan Ras-GEF, yang diperlu- 

kan Sev RTK untuk mengaktifkan Ras. Gen ketiga (disebut Drk) 

mengkodekan protein adaptor, yang memasangkan reseptor Sev 

dengan protein Sos; domain SH2 dari adaptor Drk mengikat ke 

Sev yang diaktifkan, sementara dua domain SH3nya mengikat ke 

Sos (Gambar 93). Jenis skrining genetik ini, di mana organisme 

dengan komponen yang sebagian lumpuh dari jalur genetik di- 

gunakan untuk mengidentifikasi gen yang mengkode protein lain 

di jalur tersebut, sekarang telah banyak digunakan di tempat lain 

dengan sukses besar. 

Gambar 93. Bagaimana Sev RTK mengaktifkan Ras in the fly eye. Aktivasi Sev 
pada permukaan sel prekursor R7 oleh protein Boss pada per- 
mukaan R8 mengaktifkan Ras-GEF Sos melalui protein adaptor 
Drk. Drk mengenali tirosin terfosforilasi spesifik pada protein 
Sev melalui domain SH2 dan berinteraksi dengan Sos melalui 
dua domain SH3. Sos menstimulasi protein Ras yang tidak aktif 
untuk menggantikan GDP yang terikat dengan GTP, yang men- 
gaktifkan Ras untuk menyampaikan sinyal ke hilir, mendorong 
sel prekursor R7 untuk berdiferensiasi menjadi sel fotoreseptor 
penginderaan UV. 

Studi biokimia dan biologi sel telah menunjukkan bahwa 

penggabungan RTK ke Ras terjadi dengan mekanisme yang 
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serupa pada sel mamalia, di mana protein adaptor disebut Grb2 

dan RasGEF juga disebut Sos (lihat Gambar 57). Menariknya, 

saat mamalia Sos mengaktifkan Ras, Ras bertindak kembali untuk 

merangsang Sos lebih jauh, membentuk lingkaran umpan balik 

positif sederhana. 

RTK bukan satusatunya cara untuk mengaktifkan Ras. Ca2+ 

dan diacylglycerol, misalnya, mengaktifkan RasGEF yang dite- 

mukan terutama di otak; Ras-GEF ini dapat menggabungkan 

GPCR ke aktivasi Ras secara independen dari Sos. 

Setelah diaktifkan, Ras mengaktifkan berbagai protein pen- 

sinyalan lainnya untuk menyampaikan sinyal ke hilir, seperti yang 

akan kita bahas selanjutnya. 

Ras Mengaktifkan Modul Pensinyalan MAP Kinase 

Fosforilasi tirosin dan aktivasi Ras yang dipicu oleh RTK yang 

diaktifkan biasanya berumur pendek (Gambar 94). Protein fos- 

fatase spesifik tirosin dengan cepat membalikkan fosforilasi, dan 

GAP menyebabkan Ras yang diaktifkan untuk menonaktifkan 

dirinya sendiri dengan menghidrolisis GTP yang terikat menjadi 

GDP. Untuk merangsang sel untuk berkembang biak atau berdife- 

rensiasi, peristiwa pensinyalan yang berumur pendek ini harus 

diubah menjadi yang bertahan lebih lama yang dapat memper- 

tahankan sinyal dan meneruskannya ke hilir ke nukleus untuk 

mengubah pola ekspresi gen. Salah satu mekanisme kunci yang 

digunakan untuk tujuan ini adalah sistem protein yang disebut 

modul protein kinase yang diaktivasi oleh mitogen (modul MAP 

kinase) (Gambar 95). Ketiga komponen sistem ini bersama-sama 

membentuk pensinyalan fungsional Modul yang telah sangat 

dikonservasi, dari ragi hingga manusia, dan digunakan, dengan 

variasi, dalam banyak konteks pensinyalan yang berbeda. 

Ketiga komponen tersebut semuanya protein kinase. Kinase 

terakhir dalam rangkaian disebut hanya MAP kinase (MAPK). Hulu 

berikutnya dari ini adalah MAP kinase kinase (MAPKK): ia mem- 
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fosforilasi dan dengan demikian mengaktifkan MAP kinase. Dan 

di atas itu, menerima sinyal pengaktifan langsung dari Ras, adalah 

MAP kinase kinase kinase (MAPKKK): ia memfosforilasi dan 

dengan demikian mengaktifkan MAPKK. Dalam jalur pensinyalan 

Ras-MAP-kinase mamalia, ketiga kinase ini dikenal dengan nama 

yang lebih pendek: Raf (= MAPKKK), Mek (= MAPKK) dan Erk (= 

MAPK). 

Gambar 94. Aktivasi transien Ras diungkapkan oleh transfer energi 
resonansi fluoresensi molekul tunggal (FRET). (A) Gambar 
skema dari strategi eksperimental. Sel dari garis sel kanker ma- 
nusia direkayasa secara genetik untuk mengekspresikan pro- 
tein Ras yang secara kovalen terkait dengan yellow fluorescent 
protein (YFP). GTP yang diberi label dengan pewarna fluoresen 
merah disuntikkan ke dalam beberapa sel. Sel-sel tersebut ke- 
mudian distimulasi dengan faktor pertumbuhan epidermal pro- 
tein sinyal ekstraseluler (EGF), dan molekul fluoresen tunggal 
Ras-YFP di permukaan bagian dalam membran plasma diikuti 
oleh mikroskop fluoresensi video dalam sel-sel individu. Ketika 
molekul Ras-YFP yang berpendar menjadi aktif, ia menukar GDP 
yang tidak berlabel dengan GTP yang berlabel fluoresen; lampu 
kuning-hijau yang dipancarkan dari YFP sekarang mengaktifkan 
GTP fluoresen untuk memancarkan cahaya merah. Dengan 
demikian, aktivasi molekul Ras tunggal dapat diikuti dengan 
emisi fluoresensi merah dari titik fluoresen kuning-hijau pada 
membran plasma. Seperti yang ditunjukkan pada (B), mole- 
kul Ras yang diaktifkan dapat dideteksi setelah sekitar 30 detik 
stimulasi EGF. Sinyal merah mencapai puncaknya pada 3–4 me- 
nit dan kemudian menurun ke baseline selama 6 menit. Karena 
Ras-GAP ditemukan direkrut ke tempat yang sama di membran 
plasma dengan Ras, hal ini mungkin memainkan peran utama 
dalam mematikan sinyal Ras dengan cepat. (Dimodifikasi dari H. 
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Murakoshi et al., Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 101: 7317–7322, 2004. 
Dengan izin dari National Academy of Sciences.) 

 
Setelah diaktifkan, MAP kinase merelay sinyal ke hilir dengan 

memfosforilasi berbagai protein dalam sel, termasuk protein 

pengatur gen dan protein kinase lainnya (lihat Gambar 95). 

Gambar 95. Modul fosforilasi serin / treonin MAP kinase yang diaktifkan 
oleh Ras. Modul tiga komponen dimulai dengan MAP kinase 
kinase kinase yang disebut Raf. Ras merekrut Raf ke membran 
plasma dan membantu mengaktifkannya. Raf kemudian men- 
gaktifkan MAP kinase kinase Mek, yang kemudian mengaktifkan 
MAP kinase Erk. Erk pada gilirannya memfosforilasi berbagai pro- 
tein hilir, termasuk protein kinase lainnya, serta protein pengatur 
gen dalam nukleus. Perubahan yang dihasilkan dalam ekspresi 
gen dan aktivitas protein menyebabkan perubahan kompleks 
dalam perilaku sel. 
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Erk MAP kinase, misalnya, memasuki nukleus dan mem- 

fosforilasi satu atau lebih komponen kompleks regulasi gen. Ini 

mengaktifkan transkripsi sekumpulan gen awal langsung, dinamai 

demikian karena mereka menyala dalam beberapa menit setelah 

RTK menerima sinyal ekstraseluler, bahkan jika sintesis protein 

secara eksperimental diblokir dengan obat-obatan. Beberapa dari 

gen ini menyandikan protein pengatur gen lain yang menghidup- 

kan gen lain, sebuah proses yang membutuhkan sintesis protein 

dan waktu yang lebih lama. (Hubungan antara gen awal dan selan- 

jutnya segera mirip dengan hubungan antara gen respon primer 

dan sekunder yang diaktifkan oleh reseptor inti yang dibahas se- 

belumnya-lihat Gambar. 48) 

Dengan cara ini, jalur pensinyalan Ras-MAP-kinase menyam- 

paikan sinyal dari permukaan sel ke nukleus dan mengubah pola 

ekspresi gen. Di antara gen yang diaktifkan oleh jalur ini adalah 

beberapa yang merangsang proliferasi sel, seperti gen yang 

mengkode G1 cyclins. 

Sinyal ekstraseluler biasanya mengaktifkan MAP kinase 

hanya untuk sementara, dan periode di mana kinase tetap aktif 

mempengaruhi respons. Ketika EGF mengaktifkan reseptornya 

dalam garis sel prekursor saraf, misalnya, aktivitas Erk MAP kinase 

memuncak pada 5 menit dan dengan cepat menurun, dan sel-sel 

kemudian membelah. Sebaliknya, ketika NGF mengaktifkan re- 

septornya pada sel yang sama, aktivitas Erk tetap tinggi selama 

beberapa jam, dan sel berhenti berkembang biak dan berdiferen- 

siasi menjadi neuron. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

durasi respon pensinyalan, termasuk loop umpan balik positif dan 

negatif (lihat Gambar 63). 

Kinase MAP berpartisipasi dalam loop umpan balik positif 

dan negatif, yang dapat digabungkan untuk memberikan respons 

yang bertingkat atau seperti sakelar dan singkat atau tahan lama. 

Dalam contoh yang diilustrasikan sebelumnya, pada Gambar 59, 

MAP kinase mengaktifkan loop umpan balik positif yang kompleks 
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untuk menghasilkan respons all-ornone, ireversibel ketika oosit 

katak distimulasi untuk matang dengan paparan singkat ke pro- 

gesteron molekul sinyal ekstraseluler. 

Dalam banyak sel, MAP kinase mengaktifkan loop umpan 

balik negatif dengan meningkatkan konsentrasi fosfatase protein 

spesifisitas ganda yang menghilangkan fosfat dari tirosin dan 

treonin untuk menonaktifkan MAP kinase (yang difosforilasi pada 

tirosin dan treonin oleh MAPKK) . Peningkatan hasil fosfatase baik 

dari peningkatan transkripsi gen fosfatase dan stabilisasi enzim 

melawan degradasi. Dalam jalur Ras-MAP-kinase yang ditunjuk- 

kan pada Gambar 98, Erk juga memfosforilasi dan menonaktifkan 

Raf, memberikan loop umpan balik negatif lain yang membantu 

mematikan modul MAP kinase. 

Protein Perancah Membantu Mencegah Pembicaraan Si- 
lang Antara Modul Kinase MAP Paralel 

Modul pensinyalan MAP kinase tiga komponen beroperasi 

di semua sel eukariotik, dengan modul berbeda yang memediasi 

respons berbeda dalam sel yang sama. Pada ragi pemula, misalnya, 

satu modul memediasi respons terhadap feromon kawin, yang 

lain merespons kelaparan, dan satu lagi respons terhadap syok 

osmotik. Beberapa dari modul MAP kinase ini menggunakan satu 

atau lebih dari kinase yang sama namun berhasil mengaktifkan 

protein efektor yang berbeda dan oleh karena itu respon yang 

berbeda. 

Seperti dibahas sebelumnya, salah satu cara di mana sel meng- 

hindari cross-talk antara jalur pensinyalan paralel yang berbeda 

dan memastikan bahwa setiap respons spesifik adalah dengan 

menggunakan protein perancah (lihat Gambar 58.A). Dalam sel 

yeast, perancah seperti itu mengikat semua atau beberapa kinase 

di setiap modul MAP kinase untuk membentuk kompleks dan 

dengan demikian membantu memastikan spesifisitas respon 

(Gambar 96). 
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Gambar 96. Organisasi dua modul MAP kinase oleh protein perancah 

dalam ragi pemula. Ragi tunas memiliki setidaknya enam 
modul MAP kinase tiga komponen yang terlibat dalam berbagai 
proses biologis, termasuk dua respons yang diilustrasikan di sini 
— respons kawin dan respons terhadap osmolaritas tinggi. (A) 
Respons kawin dipicu saat faktor kawin yang disekresikan oleh 
ragi jenis kawin yang berlawanan berikatan dengan GPCR. Ini 
mengaktifkan protein G, kompleks bg yang secara tidak lang- 
sung mengaktifkan MAP kinase kinase kinase (kinase A), yang 
kemudian meneruskan responsnya. Setelah diaktifkan, MAP 
kinase (kinase C) memfosforilasi dan dengan demikian men- 
gaktifkan beberapa protein yang memediasi respons kawin, di 
mana sel ragi berhenti membelah dan bersiap untuk fusi. Tiga ki- 
nase dalam modul ini terikat pada protein perancah 1. (B) Dalam 
respon kedua, sel yeast yang terpapar lingkungan highosmo- 
laritas diinduksi untuk mensintesis gliserol untuk meningkatkan 
osmolaritas internalnya. 

Respon ini dimediasi oleh transmembran, osmolarity- 
sensing, reseptor protein dan modul MAP kinase yang berbeda 
yang terikat pada protein scaffold kedua. (Perhatikan bahwa do- 
main kinase dari scaffold 2 menyediakan aktivitas MAP kinase 
kinase dari modul ini.) Meskipun kedua jalur menggunakan MAP 
kinase kinase kinase yang sama (kinase A, hijau), tidak ada cross- 
talk di antara keduanya, karena kinase di setiap modul terikat 
pada protein perancah yang berbeda, dan osmosensor terikat 
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pada protein perancah yang sama dengan kinase tertentu yang 
diaktifkannya. 

Hebatnya, scaffold 1 mampu berfungsi bahkan jika ia di- 
lucuti (oleh rekayasa genetika) dari segala kemampuan untuk 
menyelaraskan atau mengatur secara alosterik ketiga ikatan 
kinase-nya. Perannya tampaknya hanya untuk mendekatkan 
kinase, sehingga meningkatkan laju di mana mereka bertemu 
satu sama lain, seperti yang diharapkan untuk percepatan laju 
reaksi yang disebabkan oleh penambatan protein. 

 
Sel mamalia juga menggunakan strategi perancah ini untuk 

mencegah cross-talk antara modul MAP kinase yang berbeda. 

Setidaknya 5 modul MAP kinase paralel dapat beroperasi di sel 

mamalia. Modul ini menggunakan setidaknya 12 MAP kinase, 

7 MAP kinase kinase, dan 7 MAP kinase kinase kinase. Dua dari 

modul ini (diakhiri dalam MAP kinase yang disebut JNK dan p38) 

diaktifkan oleh berbagai jenis tekanan sel, seperti iradiasi UV, 

kejutan panas, dan stres osmotik, serta oleh sitokin inflamasi; 

yang lainnya memediasi respons terhadap sinyal dari sel lain. 

Meskipun strategi scaffold memberikan presisi dan meng- 

hindari cross-talk, ini mengurangi peluang untuk penguatan dan 

penyebaran sinyal ke berbagai bagian sel, yang memerlukan 

setidaknya beberapa komponen agar dapat difusif (lihat Gambar 

52). Tidak jelas sejauh mana masing-masing komponen tersebut 

modul MAP kinase dapat memisahkan diri dari perancah selama 

proses aktivasi untuk memungkinkan amplifikasi, itulah sebabnya 

kami menyebutnya sebagai modul daripada kaskade. 

Rho Family GTPases Secara Fungsional Pasangan Reseptor 
Permukaan Sel ke Sitoskeleton 

Selain protein Ras, kelas lain dari superfamili GTPase Ras 

yang menyampaikan sinyal dari reseptor permukaan sel adalah 

famili Rho besar (lihat Tabel 6). GTPase monomer famili Rho 

mengatur baik sitoskeleton aktin dan mikrotubulus, mengontrol 

bentuk sel, polaritas, motilitas, dan adhesi; mereka juga mengatur 
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perkembangan siklus sel, transkripsi gen, dan transpor membran. 

Mereka memainkan peran kunci dalam panduan migrasi sel dan 

perkembangan akson saraf, memediasi respons sitoskeletal untuk 

aktivasi kelas khusus reseptor pemandu. Kami fokus pada aspek 

fungsi keluarga Rho di sini. 

Tiga anggota dengan karakteristik terbaik adalah Rho itu 

sendiri, Rac, dan Cdc42, yang masing-masing mempengaruhi 

beberapa protein target hilir. Dengan cara yang sama seperti 

untuk Ras, GEF mengaktifkan dan GAP menonaktifkan GTPases 

keluarga Rho; ada lebih dari 60 RhoGEF dan lebih dari 70 

Rho-GAP pada manusia. Beberapa GEF dan GAP dikhususkan 

untuk satu anggota keluarga tertentu, sedangkan yang lain kurang 

spesifik. Tidak seperti Ras, yang terkait dengan membran bahkan 

ketika tidak aktif (dengan ikatan GDP), GTPase keluarga Rho yang 

tidak aktif sering terikat pada inhibitor disosiasi nukleotida guanin 

(GDI) dalam sitosol, yang mencegah GTPases berinteraksi dengan 

Rho-GEF mereka di selaput plasma. 

Meskipun reseptor permukaan sel mengaktifkan Rho 

GTPases dengan mengaktifkan RhoGEFs, dalam banyak kasus 

tidak diketahui bagaimana reseptor mengaktifkan GEFnya. Salah 

satu pengecualian adalah Eph RTK (lihat Gambar 89) pada per- 

mukaan neuron motorik yang membantu memandu ujung akson 

yang bermigrasi (disebut kerucut pertumbuhan) ke target ototnya. 

Pengikatan protein efrin permukaan sel mengaktifkan reseptor 

Eph, menyebabkan kerucut pertumbuhan runtuh, sehingga me- 

nolaknya dari daerah yang tidak tepat dan menjaganya tetap pada 

jalurnya. 

Responsnya bergantung pada Rho-GEF yang disebut ephexin, 

yang secara stabil terkait dengan ekor sitosol reseptor Eph. Ketika 

pengikatan ephrin mengaktifkan reseptor Eph, reseptor tersebut 

mengaktifkan sitoplasma tirosin kinase yang memfosforilasi 

ephexin pada tirosin, meningkatkan kemampuan ephexin untuk 

mengaktifkan protein Rho RhoA. RhoA yang teraktivasi (RhoA 
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GTP) kemudian mengatur berbagai protein target hilir, termasuk 

beberapa protein efektor yang mengendalikan sitoskeleton aktin, 

menyebabkan kerucut pertumbuhan runtuh (Gambar 97). 

Gambar 97. Keruntuhan kerucut pertumbuhan dimediasi oleh keluarga Rho 
GTPases. (A) Pengikatan protein transmembran ephrin A1 pada 
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sel yang berdekatan mengaktifkan EphA4 RTKs pada kerucut 
pertumbuhan akson, dengan mekanisme yang diilustrasikan 
pada Gambar -53A. Phosphotyrosines pada reseptor Eph yang 
diaktifkan merekrut dan mengaktifkan sitoplasma tirosin kinase 
untuk memfosforilasi ephexin Rho-GEF terkait reseptor pada 
tirosin. Ini meningkatkan kemampuan ephexin untuk mengak- 
tifkan keluarga Rho GTPase RhoA. RhoA kemudian menginduksi 
kerucut pertumbuhan untuk runtuh dengan merangsang kon- 
traksi myosindependen dari sitoskeleton aktin. (B) Ketika ephrin 
A1 tidak terikat pada reseptor EphA4, ephexin mengaktifkan 
tiga anggota keluarga Rho yang berbeda (Cdc42, Rac, dan RhoA) 
secara seimbang, mempromosikan kemajuan maju dari kerucut 
pertumbuhan. (C) EphrinA1 yang mengikat EphA4 mengubah 
aktivitas ephexin sehingga sekarang terutama mengaktifkan 
RhoA, menyebabkan kerucut pertumbuhan runtuh. 

 
Efrin adalah salah satu protein pemandu ekstraseluler dengan 

karakteristik terbaik, dengan banyak fungsi, baik di sistem saraf 

maupun di luarnya. Salah satu peran mereka, misalnya, adalah 

mengarahkan cara akson saraf tumbuh dari mata ke tektum 

optik sehingga dapat membuat ‘peta’ saraf bidang visual di otak. 

Tetapi bimbingan dari pertumbuhan akson adalah masalah yang 

kompleks, dan jenis lain dari reseptor pemandu juga terlibat. 

Semua reseptor ini, bagaimanapun, dianggap memandu perger- 

akan sel dengan mempengaruhi sitoskeleton, dan melakukannya 

melalui anggota keluarga Rho. 

Setelah mempertimbangkan bagaimana RTK menggunak- 

an GEF dan GTPase monomerik untuk menyampaikan sinyal ke 

dalam sel, kami sekarang mempertimbangkan strategi utama 

kedua yang digunakan RTK yang bergantung pada mekanisme 

relai intraseluler yang sangat berbeda. 

PI 3-Kinase Menghasilkan Situs Docking Lipid di Membran 
Plasma 

Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu protein yang 

mengikat ekor molekul RTK intraseluler adalah enzim fosfoinosi- 
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tida 3kinase (PI 3-kinase) yang terikat membran plasma. Kinase 

ini terutama memfosforilasi inositol fosfo lipid, bukan protein, 

dan RTK dan GPCR dapat mengaktifkannya. Ini memainkan peran 

sentral dalam mempromosikan kelangsungan hidup dan pertum- 

buhan sel. 

Phosphatidylinositol (PI) adalah unik di antara lipid membran 

karena dapat mengalami fosforilasi reversibel di beberapa situs 

pada kelompok kepala inositol untuk menghasilkan berbagai 

lipid PI terfosforilasi yang disebut fosfoinositida (lihat Gambar 

72). Ketika diaktifkan, PI 3kinase mengkatalisis fosforilasi pada 3 

posisi cincin inositol untuk menghasilkan beberapa fosfoinositida 

(Gambar 98). 

Gambar 98. Pembangkitan situs dok fosfoinositida oleh PI 3-kinase. PI 3-ki- 
nase memfosforilasi cincin inositol pada atom karbon 3 untuk 
menghasilkan fosfoinositida yang ditunjukkan di bagian bawah 
gambar (mengalihkannya dari jalur yang mengarah ke IP3 dan 
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diasilgliserol). Fosforilasi terpenting (ditunjukkan dengan warna 
merah) adalah dari PI (4,5) P2 hingga PI (3,4,5) P3, yang dapat ber- 

fungsi sebagai tempat berlabuh untuk memberi sinyal protein 
dengan domain PH pengikat PIP3. Kinase fosfolipid inositol lain- 

nya mengkatalisis fosforilasi yang ditunjukkan oleh panah hijau. 

 
Produksi PI (3,4,5) P3 paling penting karena dapat berfung- 

si sebagai tempat berlabuh untuk berbagai protein pensinyalan 

intraseluler, yang berkumpul menjadi kompleks pensinyalan 

yang menyampaikan sinyal ke dalam sel dari permukaan sitosol 

membran plasma (lihat Gambar 56.C). 

Perhatikan perbedaan antara penggunaan fosfoinositida dan 

penggunaannya yang dijelaskan sebelumnya, di mana PI (4,5) P2 

dibelah oleh PLCb (dalam kasus GPCR) atau PLCg (dalam kasus 

RTK) untuk menghasilkan IP3 dan membran yang dapat larut- 

terikat diasilgliserol (lihat Gambar 73 dan 74). Sebaliknya, PI 

(3,4,5) P3 tidak dibelah oleh PLC. Itu dibuat dari PI (4,5) P2 dan 

kemudian tetap di dalam membran plasma sampai fosfatase fos- 

fatida spesifik mendefosforilasi itu. Yang menonjol di antaranya 

adalah PTEN fosfatase, yang mendefosforilasi posisi 3 cincin 

inositol. Mutasi pada PTEN ditemukan pada banyak kanker: 

dengan memperpanjang pensinyalan oleh PI 3-kinase, mereka 

mendorong pertumbuhan sel yang tidak terkendali. 

Ada berbagai jenis PI 3kinase. Yang diaktifkan oleh RTK dan 

GPCR termasuk dalam kelas I. Ini adalah heterodimer yang terdiri 

dari subunit katalitik umum dan subunit peraturan yang berbeda. 

RTK mengaktifkan kelas Ia PI 3-kinase, di mana subunit pengatur 

adalah protein adaptor yang mengikat ke dua fosfotiriosin pada 

RTK yang diaktifkan melalui dua domain SH2nya (lihat Gambar 

90.A). GPCR mengaktifkan kelas Ib PI 3-kinase, yang memiliki 

subunit pengatur yang mengikat kompleks βγ dari protein G 

trimerik yang diaktifkan saat GPCRs diaktifkan oleh ligan ekstra- 

selulernya. Pengikatan langsung Ras yang diaktifkan juga dapat 

mengaktifkan subunit katalitik kelas I. 
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Protein pensinyalan intraseluler berikatan dengan PI (3,4,5) 

P3 yang dihasilkan oleh PI 3-kinase teraktivasi melalui domain 

interaksi spesifik, seperti domain homologi pleckstrin (PH) yang 

disebutkan sebelumnya, pertama kali diidentifikasi dalam pleck- 

strin protein platelet. Domain PH berfungsi terutama sebagai 

domain interaksi protein-protein, dan hanya sebagian kecil dari 

domain tersebut yang berikatan dengan PIP3;  setidaknya 

beberapa di antaranya juga mengenali protein terikat membran 

spesifik serta PIP3, yang sangat meningkatkan spesifisitas pengi- 
katan dan membantu menjelaskan mengapa protein pensinyalan 
dengan domain PH pengikat PIP3 tidak semuanya berlabuh sama 

sekali PI (3,4,5) situs P3. Domain PH terjadi di sekitar 200 protein 

manusia, termasuk Ras-GEF Sos yang dibahas sebelumnya. 

Satu protein yang mengandung domain-PH yang sangat 

penting adalah protein kinase serin / treonin Akt. Jalur pensin- 

yalan PI-3-kinase-Akt adalah jalur utama yang diaktivasi oleh 

hormon insulin. Ini juga memainkan peran kunci dalam mempro- 

mosikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan banyak jenis sel 

baik pada invertebrata dan vertebrata, seperti yang sekarang kita 

diskusikan. 

Jalur Persinyalan PI-3-Kinase – Akt Merangsang Sel Hewan 
untuk Bertahan Hidup dan Bertumbuh 

Agar organisme multiseluler dapat tumbuh, selnya harus 

tumbuh (menumpuk massa dan memperbesar). Jika sel 

membelah begitu saja tanpa tumbuh, mereka akan semakin kecil 

dan organisme secara keseluruhan akan tetap berukuran sama. 

Seperti dibahas sebelumnya, sinyal ekstraseluler biasanya diper- 

lukan untuk sel hewan untuk tumbuh dan membelah, serta untuk 

bertahan hidup. Anggota dari kelompok protein sinyal insulin- 

like growth factor (IGF), misalnya, merangsang banyak jenis sel 

hewan untuk bertahan hidup dan tumbuh. Mereka mengikat RTK 

tertentu (lihat Gambar 89), yang mengaktifkan PI 3kinase untuk 

menghasilkan PI (3,4,5) P3. PIP3 merekrut dua protein kinase ke 
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membran plasma melalui domain PH mereka-Akt ( juga disebut 

protein kinase B, atau PKB) dan protein kinase 1 yang bergantung 

pada phosphoinositide (PDK1), dan ini mengarah pada aktivasi 

Akt (Gambar 99). Setelah diaktifkan, Akt memfosforilasi berbagai 

protein target di membran plasma, serta di sitosol dan nukleus. 

Efek pada sebagian besar target yang diketahui adalah menon- 

aktifkannya; tetapi targetnya sedemikian rupa sehingga tindakan 

Akt ini semuanya bersekongkol untuk meningkatkan kelangsun- 

gan hidup dan pertumbuhan sel. 

Salah satu efek Akt, misalnya, adalah untuk memfosforilasi 

protein sitosol yang disebut Bad, yang, dalam keadaan nonfos- 

forilasi, meningkatkan kematian sel melalui apoptosis (dibahas 

dalam Bab 18). Fosforilasi Bad oleh Akt menciptakan situs pengi- 

katan fosfoserin untuk protein perancah yang disebut 14-3-3, 

yang menyaring Bad yang terfosforilasi dan membuatnya tidak 

bekerja, sehingga meningkatkan kelangsungan hidup sel (lihat 

Gambar 99). 

Gambar 99. Salah satu cara pensinyalan melalui PI 3-kinase meningkatkan 
kelangsungan hidup sel. Sinyal kelangsungan hidup ekstra- 
seluler mengaktifkan RTK, yang merekrut dan mengaktifkan PI 
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3-kinase. PI 3-kinase menghasilkan PI (3,4,5) P3, yang berfungsi 
sebagai tempat berlabuh untuk dua serin / treonin kinase den- 
gan domain PH — Akt dan kinase PDK1 yang bergantung fos- 
oinositol — yang didekatkan pada membran plasma. Akt difos- 
forilasi pada serin oleh kinase ketiga (biasanya mTOR), yang 
mengubah konformasi Akt sehingga dapat difosforilasi pada 
treonin oleh PDK1, yang mengaktifkan Akt. Akt yang diaktifkan 
sekarang memisahkan diri dari membran plasma dan memfosfo- 
rilasi berbagai protein target, termasuk protein jahat 

Ketika tidak terfosforilasi, Bad menahan satu atau lebih 
protein penghambat apoptosis (dari keluarga Bcl2) dalam ke- 
adaan tidak aktif. Setelah terfosforilasi, Bad melepaskan pro- 
tein penghambat, yang sekarang dapat memblokir apoptosis 
dan dengan demikian meningkatkan kelangsungan hidup sel. 
Seperti yang ditunjukkan, setelah terfosforilasi, Bad mengikat 
protein sitosol di mana-mana yang disebut 14-3-3, yang mem- 
buat Bad tidak bekerja. 

 
Jalur PI-3-kinase-Akt memberi sinyal sel untuk tumbuh 

melalui mekanisme yang lebih kompleks yang bergantung pada 

protein kinase serin / treonin yang besar yang disebut TOR 

(dinamai sebagai target rapamycin, racun bakteri yang menon- 

aktifkan kinase dan digunakan secara klinis) sebagai obat imuno- 

supresan dan anti kanker). TOR awalnya diidentifikasi pada ragi di 

skrining genetik untuk resistensi rapamycin; dalam sel mamalia, 

itu disebut mTOR. TOR ada dalam sel di dua kompleks multipro- 

tein yang berbeda secara fungsional. 

Dalam sel mamalia, mTOR complex 1 mengandung protein 

raptor; kompleks ini sensitif terhadap rapamycin, dan merangsang 

pertumbuhan sel — baik dengan meningkatkan produksi ribosom 

dan sintesis protein dan dengan menghambat degradasi protein. 

Kompleks 1 juga mendorong pertumbuhan sel dan kelangsun- 

gan hidup sel dengan merangsang pengambilan nutrisi dan me- 

tabolisme. mTOR complex 2 mengandung protein rictor dan tidak 

sensitif terhadap rapamycin; itu membantu untuk mengaktifkan 

Akt (lihat Gambar 99), dan ini mengatur sitoskeleton aktin melalui 

GTPases keluarga Rho. 
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MTOR dalam kompleks 1 mengintegrasikan masukan dari 

berbagai sumber, termasuk protein sinyal ekstraseluler yang 

disebut sebagai faktor pertumbuhan dan nutrisi seperti asam 

amino, yang keduanya membantu mengaktifkan mTOR dan men- 

dorong pertumbuhan sel. Faktor pertumbuhan mengaktifkan 

mTOR terutama melalui jalur PI3kinase – Akt. Akt mengaktifkan 

mTOR di kompleks 1 secara tidak langsung dengan memfosforila- 

si, dan dengan demikian menghambat, GAP yang disebut Tsc2. 

Tsc2 bekerja pada GTPase terkait Ras monomer yang disebut 

Rheb. Rheb dalam bentuk aktifnya (RhebGTP) mengaktifkan 

mTOR. Hasil akhirnya adalah Akt mengaktifkan mTOR dan dengan 

demikian meningkatkan pertumbuhan sel (Gambar 100). 
 

 
Gambar 100. Aktivasi mTOR oleh jalur pensinyalan PI-3-kinase – Akt. (A) Den- 

gan tidak adanya faktor pertumbuhan ekstraseluler, Tsc2 (Rheb- 
GAP) membuat Rheb tidak aktif; mTOR di kompleks I tidak ak- 
tif, dan tidak ada pertumbuhan sel. (B) Dengan adanya faktor 
pertumbuhan, Akt mengaktifkan fosforilasi dan menghambat 
Tsc2, dengan demikian meningkatkan aktivasi Rheb. Activated 
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Rheb (Rheb-GTP) membantu mengaktifkan mTOR di kompleks 
1, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan sel. Gambar 
64 menunjukkan bagaimana faktor pertumbuhan (atau sinyal 
kelangsungan hidup) mengaktifkan Akt. 

Erk MAP kinase (lihat Gambar 97) juga dapat memfosforila- 
si dan menghambat Tsc2 dan dengan demikian mengaktifkan 
mTOR. Dengan demikian, jalur pensinyalan PI-3-kinase – Akt 
dan Ras – MAP-kinase bertemu pada mTOR di kompleks 1 untuk 
merangsang pertumbuhan sel. 

Tsc2 adalah kependekan dari tuberous sclerosis protein 
2, dan merupakan salah satu komponen heterodimer yang 
terdiri dari Tsc1 dan Tsc2 (tidak ditampilkan); Protein ini dise- 
but demikian karena mutasi pada salah satu gen yang meng- 
kodekannya menyebabkan penyakit genetik tuberous sclerosis, 
yang berhubungan dengan tumor jinak di otak dan di tempat 
lain yang mengandung sel-sel besar yang abnormal. 

 
Jalur Pemberian Sinyal Downstream yang Diaktifkan Oleh 
RTK dan Tumpang-tindih GPCR 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, RTK dan GPCR men- 

gaktifkan beberapa jalur pensinyalan intraseluler yang sama. 

Keduanya, misalnya, dapat mengaktifkan jalur fosfolipid inositol 

yang dipicu oleh fosfolipase C. Selain itu, meskipun keduanya 

mengaktifkan jalur yang berbeda, jalur yang berbeda dapat ber- 

kumpul pada protein target yang sama. Gambar 101 mengilustra- 

sikan kedua jenis pensinyalan yang tumpang tindih: ini merang- 

kum lima jalur pensinyalan intraseluler paralel yang telah kita 

diskusikan sejauh ini — satu dipicu oleh GPCR, dua dipicu oleh 

RTKs, dan dua dipicu oleh kedua jenis reseptor. 
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Gambar 101. Lima jalur pensinyalan intraseluler paralel yang diaktifkan 
oleh GPCR, RTK, atau keduanya. Dalam contoh hipotesis ini, 
lima kinase (diarsir kuning) di ujung setiap jalur pensinyalan 
protein target fosforilat (diarsir merah), banyak di antaranya 
difosforilasi oleh lebih dari satu kinase. Fosfolipase C yang diak- 
tifkan oleh dua jenis reseptor berbeda: GPCR mengaktifkan 
PLCβ, sedangkan RTK mengaktifkan PLCγ (tidak ditampilkan). 
Meskipun tidak ditampilkan, beberapa GPCR juga dapat men- 
gaktifkan Ras, tetapi mereka melakukannya secara terpisah dari 
Grb2, melalui Ras-GEF yang diaktifkan oleh Ca2+ dan diacylg- 
lycerol. 

Reseptor Terkait Tirosin-Kinase Bergantung pada Kinase 
Tirosin Sitoplasma 

Banyak reseptor permukaan sel bergantung pada fosforilasi 
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tirosin untuk aktivitasnya, namun tidak memiliki domain tirosin 

kinase. Reseptor ini bekerja melalui sitoplasma tirosin kinase, 

yang berhubungan dengan reseptor dan memfosforilasi berbagai 

protein target, sering kali termasuk reseptor itu sendiri, ketika 

reseptor mengikat ligannya. Reseptor terkait tirosin-kinase ini 

berfungsi dengan cara yang sama seperti RTK, kecuali bahwa 

domain kinase mereka dikodekan oleh gen terpisah dan secara 

nonkovalen terkait dengan rantai polipeptida reseptor. 

Berbagai kelas reseptor termasuk dalam kategori ini, termasuk 

reseptor untuk antigen dan interleukin pada limfosit, integrin, dan 

reseptor untuk berbagai sitokin dan beberapa hormon. Seperti 

RTK, banyak dari reseptor ini adalah dimer yang telah dibentuk 

sebelumnya (Gambar 102) atau dihubungkan silang menjadi 

dimer dengan pengikatan ligan. 

Gambar 102 Struktur tiga dimensi hormon pertumbuhan manusia terikat 
pada reseptornya. <CGCT> Reseptornya adalah homodimer, 
dan hormon (merah) mengikat masing-masing dari dua sub- 
unit yang identik (satu ditampilkan dalam warna hijau dan yang 
lainnya dengan warna biru), yang mengenali berbagai bagian 
hormon monomerik. Pengikatan hormon dianggap menye- 
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babkan penataan ulang subunit, yang mengaktifkan sitoplas- 
ma tirosin kinase yang terikat erat ke ekor sitosol reseptor (tidak 
ditampilkan). Struktur yang ditunjukkan ditentukan oleh studi 
kristalografi sinar-x dari kompleks yang terbentuk antara do- 
main reseptor hormon dan ekstraseluler yang dihasilkan oleh 
teknologi DNA rekombinan. (Dari A.M. deVos, M. Ultsch dan A.A. 
Kossiakoff, Science 255: 306–312, 1992. Dengan izin dari AAAS.) 

 

Beberapa dari reseptor ini bergantung pada anggota famili 

terbesar dari famili tirosin kinase sitoplasma mamalia terbesar, 

famili Src (lihat Gambar 3–10 dan 3–69), yang meliputi Src, Yes, 

Fgr, Fyn, Lck, Lyn, Hck, dan Blk . Protein kinase ini semuanya 

mengandung domain SH2 dan SH3 dan terletak di sisi sitoplas- 

ma membran plasma, ditahan di sana sebagian oleh interaksinya 

dengan protein reseptor transmembran dan sebagian lagi oleh 

rantai lipid yang terikat secara kovalen. Anggota keluarga yang 

berbeda dikaitkan dengan reseptor yang berbeda dan fosforilat 

yang tumpang tindih tetapi kumpulan protein target yang berbeda. 

Lyn, Fyn, dan Lck, misalnya, masing-masing terkait dengan set 

reseptor yang berbeda dalam limfosit. 

Dalam setiap kasus, kinase diaktifkan ketika ligan ekstra 

seluler berikatan dengan protein reseptor yang sesuai. Src itu 

sendiri, serta beberapa anggota keluarga lainnya, juga dapat 

mengikat ke RTK yang diaktifkan; dalam kasus ini, reseptor dan 

kinase sitoplasma saling merangsang aktivitas katalitik satu 

sama lain, sehingga memperkuat dan memperpanjang sinyal 

(lihat Gambar 60). Bahkan ada beberapa protein G (Gs dan Gi) 

yang dapat mengaktifkan Src, yang merupakan salah satu cara 

aktivasi GPCR dapat menyebabkan fosforilasi tirosin dari protein 

pensinyalan intraseluler dan protein efektor. 

Jenis lain dari sitoplasma tirosin kinase berasosiasi dengan 

integrin, reseptor utama yang digunakan sel untuk mengikat 

matriks ekstraseluler. Pengikatan komponen matriks ke integrin 

mengaktifkan jalur pensinyalan intraseluler yang mempengaruhi 

perilaku sel. Ketika integrin mengelompokkan di lokasi kontak 



Membran Sel, Reseptor dan Signaling 

197 

 

 

 
 

matriks, mereka membantu memicu perakitan sambungan 

matriks-sel yang disebut adhesi fokus. Di antara banyak protein 

yang direkrut ke dalam persimpangan ini adalah tirosin kinase si- 

toplasma yang disebut focal adhesion kinase (FAK), yang mengikat 

ekor sitosol dari salah satu subunit integrin dengan bantuan 

protein lain. Molekul FAK yang berkelompok saling memfosfo- 

rilasi satu sama lain, menciptakan situs dok fosfotirosin tempat 

Src kinase dapat berikatan. Src dan FAK sekarang memfosforilasi 

satu sama lain dan protein lain yang berkumpul di persimpang- 

an, termasuk banyak protein pemberi sinyal yang digunakan oleh 

RTK. Dengan cara ini, dua tirosin kinase memberi sinyal ke sel 

bahwa ia telah melekat pada substrat yang sesuai, di mana sel 

tersebut sekarang dapat bertahan hidup, tumbuh, membelah, 

bermigrasi, dan seterusnya. 

Kelas reseptor terbesar dan paling beragam yang bergantung 

pada sitoplasma tirosin kinase untuk menyampaikan sinyal ke 

dalam sel adalah kelas reseptor sitokin, yang akan kami pertim- 

bangkan selanjutnya. 

Reseptor Sitokin Mengaktifkan Jalur Pemberian Sinyal JAK 
– STAT, Menyediakan Jalur Cepat ke Inti 

Keluarga besar reseptor sitokin mencakup reseptor untuk 

berbagai jenis mediator lokal (secara kolektif disebut sitokin), 

serta reseptor untuk beberapa hormon, seperti hormon pertum- 

buhan (lihat Gambar 102) dan prolaktin. Janus kinases (JAKs), 

yang memfosforilasi dan mengaktifkan protein pengatur gen 

yang disebut STATs (transduser sinyal dan aktivator transkripsi). 

Protein STAT terletak di dalam sitosol dan disebut sebagai protein 

pengatur gen laten karena mereka hanya bermigrasi ke dalam 

nukleus dan mengatur transkripsi gen setelah diaktifkan. 

Meskipun banyak jalur pensinyalan intraseluler mengarah dari 

reseptor permukaan sel ke nukleus, di mana mereka mengubah 

transkripsi gen (lihat Gambar 103), jalur pensinyalan JAK-STAT 

menyediakan salah satu rute yang lebih langsung. Reseptor 
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sitokin adalah dimer atau trimer dan secara stabil terkait dengan 

satu atau dua dari empat JAK yang diketahui (JAK1, JAK2, JAK3, 

dan Tyk2). 

Gambar 103. Jalur pensinyalan JAK–STAT yang diaktifkan oleh sitokin. 
Pengikatan sitokin menyebabkan dua rantai polipeptida rese- 
ptor terpisah untuk dimerisasi (seperti yang ditunjukkan) atau 
mengarahkan kembali rantai reseptor dalam dimer yang telah 
dibentuk sebelumnya. Dalam kedua kasus tersebut, JAK terkait 
disatukan sehingga mereka dapat saling silang fosforilasi pada 
tirosin, memulai proses pensinyalan yang ditunjukkan. Dalam 
beberapa kasus, reseptor aktif adalah trimer dan bukan dimer 

Pengikatan sitokin mengubah pengaturan sehingga 
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membawa dua JAKs ke dalam jarak yang dekat sehingga mereka 

mentransfosforilasi satu sama lain, sehingga meningkatkan aktivi- 

tas domain tirosin kinase mereka. JAKs kemudian memfosforilasi 

tirosin pada reseptor sitokin, membuat tempat berlabuhnya fos- 

fotirosin untuk STAT (Gambar 105). 

Beberapa protein adaptor juga dapat mengikat beberapa situs 

ini dan beberapa reseptor sitokin ke jalur pensinyalan Ras – MAP- 

kinase yang dibahas sebelumnya, tetapi ini tidak akan dibahas di 

sini. 

Setidaknya ada enam STAT pada mamalia. Masing-masing 

memiliki domain SH2 yang menjalankan dua fungsi. Pertama, ini 

memediasi pengikatan protein STAT ke situs docking fosfotiro- 

sin pada reseptor sitokin yang diaktifkan. Setelah terikat, JAKs 

memfosforilasi STAT pada tirosin, menyebabkan STAT terlepas 

dari reseptor. Kedua, domain SH2 pada STAT yang dirilis sekarang 

memediasi pengikatannya ke fosfotiriosin pada molekul STAT 

lain, membentuk homodimer STAT atau heterodimer. Dimer 

STAT kemudian berpindah ke nukleus, di mana, dalam kombinasi 

dengan protein pengatur gen lain, ia mengikat elemen respons 

DNA spesifik dalam berbagai gen dan merangsang transkripsi 

mereka (lihat Gambar 105). 

Menanggapi hormon prolaktin, misalnya, yang merangsang 

sel payudara untuk memproduksi susu, STAT5 yang diaktifkan 

merangsang transkripsi gen yang menyandikan protein susu. 

Tabel 7 mencantumkan lebih dari 30 sitokin dan hormon yang 

mengaktifkan jalur JAKSTAT dengan mengikat reseptor sitokin; 

itu juga menunjukkan JAK dan STAT spesifik yang terlibat. 
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Tabel 7. Sitokin dan hormon yang mengaktifkan jalur JAKSTAT 
 

Sinyal Protein 
Reseptor – JAKs 

terkait 

STATS 

diaktifkan 
Beberapa Respon 

 
γ-interferon 

 
JAKs1 dan JAKs2 

 
STAT1 

mengaktifkan makrofag 

merangsang produksi 
susu 

α-interferon Tyk2 dan JAK2 
STAT1 dan 

STAT2 
meningkatkan resistensi 
sel terhadap infeksi virus 

Erythropoietin JAK2 STAT 5 
merangsang produksi 
eritrosit 

Prolaktin JAK1 dan JAK2  

STAT5 
merangsang produksi 
susu 

Hormon 
pertumbuhan 

 

JAK2 
STAT1 dan 

STAT5 

merangsang 
pertumbuhan dengan 
mendorong produksi 
IGF1 

GMCSF JAK2 STAT5 
merangsang produksi 
granulosit dan makrofag 

 
Beberapa STAT juga memiliki domain SH2 yang memung- 

kinkan mereka untuk berlabuh ke phosphotyrosine tertentu pada 

beberapa RTK yang diaktifkan. Reseptor ini dapat langsung men- 

gaktifkan STAT terikat, terlepas dari JAKs. Nematoda C. elegans 

menggunakan STAT untuk memberi sinyal tetapi tidak membuat 

reseptor JAK atau sitokin, menunjukkan bahwa STAT berevolusi 

sebelum JAK dan reseptor sitokin. 

Umpan balik negatif mengatur tanggapan yang dimediasi 

oleh jalur JAKSTAT. Selain mengaktifkan gen yang menyandikan 

protein yang memediasi respons yang diinduksi sitokin, dimer 

STAT juga dapat mengaktifkan gen yang menyandikan protein 

penghambat yang membantu mematikan respons. Beberapa 

protein ini mengikat dan menonaktifkan JAKs terfosforilasi dan 

reseptor terfosforilasi yang terkait; yang lain mengikat dimer STAT 
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terfosforilasi dan mencegahnya mengikat ke target DNA mereka. 

Namun, mekanisme umpan balik negatif semacam itu tidak cukup 

untuk mematikan respons. Inaktivasi JAKs dan STATs yang diak- 

tifkan membutuhkan defosforilasi fosfotirrosin mereka. 

Protein Tyrosine Phosphatases Membalikkan Tyrosine Phos- 
phorylations 

Di semua jalur pensinyalan yang menggunakan fosforilasi 

tirosin, fosforilasi tirosin dibalik dengan defosforilasi yang dilaku- 

kan oleh protein tirosin fosfatase. Fosfatase ini sama pentingnya 

dalam proses pensinyalan seperti protein tirosin kinase yang 

menambahkan fosfat. Sementara hanya beberapa jenis subunit 

katalitik fosfatase protein serin / treonin yang bertanggung jawab 

untuk menghilangkan gugus fosfat dari serin terfosforilasi dan 

treonin pada protein, ada sekitar 100 protein tirosin fosfatase yang 

dikodekan dalam genom manusia, termasuk beberapa fosfatase 

spesifisitas ganda yang juga merusak serin dan fosforilasi treonin. 

Seperti tirosin kinase, tirosin fosfatase terjadi dalam bentuk 

sitoplasma dan transmembran, tidak ada yang secara struktural 

terkait dengan fosfatase protein serin / treonin. Beberapa bentuk 

transmembran dianggap bertindak sebagai reseptor permukaan 

sel, tetapi karena ini belum ditetapkan, mereka umumnya disebut 

sebagai tirosin fosfatase yang menyerupai reseptor. 

Tidak seperti fosfatase protein serin / treonin, yang umumnya 

memiliki spesifisitas yang luas, kebanyakan tirosin fosfatase 

menunjukkan spesifisitas yang sangat baik untuk substratnya, 

menghilangkan gugus fosfat dari hanya fosfotirosin yang dipilih 

pada subset protein. Bersama-sama, fosfatase ini memastikan 

bahwa fosforilasi tirosin berumur pendek dan bahwa tingkat fos- 

forilasi tirosin dalam sel istirahat sangat rendah. Namun, mereka 

tidak secara terus menerus membalikkan efek protein tirosin 

kinase; mereka sering diatur untuk bertindak hanya pada waktu 

dan tempat yang tepat dalam respon pensinyalan atau dalam 

siklus pembelahan sel . 
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Setelah membahas peran penting fosforilasi tirosin dan de- 

fosforilasi dalam jalur pensinyalan intraseluler yang diaktifkan 

oleh banyak reseptor gabungan enzim, sekarang kita beralih ke 

kelas reseptor berpasangan enzim yang bergantung sepenuhnya 

pada fosforilasi serin / treonin. Reseptor serin / treonin kinase ini 

mengaktifkan jalur pensinyalan yang lebih langsung ke nukleus 

daripada jalur JAK-STAT. Mereka secara langsung memfosforilasi 

protein pengatur gen laten yang disebut Smads, yang kemudian 

berpindah ke nukleus untuk mengaktifkan transkripsi gen. 

Protein Sinyal dari TGFβ Superfamili Bertindak Melalui Re- 
septor Serine / Treonine Kinase dan Smads 

Superfamili transformasi faktor pertumbuhanβ (TGFβ) 

terdiri dari sejumlah besar (30-40 pada manusia) protein dimer 

yang terkait secara struktural, disekresikan,. Mereka bertindak 

sebagai hormon atau, lebih umum, sebagai mediator lokal untuk 

mengatur berbagai fungsi biologis pada semua hewan. Selama 

perkembangan, mereka mengatur pembentukan pola dan mem- 

pengaruhi berbagai perilaku sel, termasuk proliferasi, spesifikasi 

dan diferensiasi, produksi matriks ekstraseluler, dan kematian sel. 

Pada orang dewasa, mereka terlibat dalam perbaikan jaringan 

dan regulasi kekebalan, serta dalam banyak proses lainnya. Su- 

perfamili terdiri dari famili TGFβ / aktivin dan famili bone morpho- 

genetic protein (BMP) yang lebih besar. 

Semua protein ini bekerja melalui reseptor berpasangan 

enzim yang merupakan protein transmembran singlepass dengan 

domain serin / treonin kinase di sisi sitosol membran plasma. Ada 

dua kelas reseptor serin / treonin kinase ini tipe I dan tipe II yang 

secara struktural mirip homodimer. Setiap anggota superfamili 

TGFβ mengikat kombinasi karakteristik dimer reseptor tipeI 

dan tipe-II, membawa domain kinase bersama-sama sehingga 

reseptor tipeII dapat memfosforilasi dan mengaktifkan reseptor 

tipe-I, membentuk kompleks reseptor tetramerik aktif. 

Setelah diaktifkan, kompleks reseptor menggunakan strategi 
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untuk menyampaikan sinyal dengan cepat ke nukleus yang sangat 

mirip dengan strategi JAK-STAT yang digunakan oleh reseptor 

sitokin. Reseptor tipeI yang diaktifkan secara langsung mengikat 

dan memfosforilasi protein pengatur gen laten dari keluarga 

Smad (dinamai setelah dua yang pertama diidentifikasi, Sma di C. 

elegans dan Mad di Drosophila). Reseptor TGFβ / aktivin yang ter- 

aktivasi memfosforilasi Smad2 atau Smad3, sedangkan reseptor 

BMP yang teraktivasi memfosforilasi Smad1, Smad5, atau Smad8. 

Setelah salah satu dari Smad yang diaktifkan reseptor ini 

(R-Smads) telah difosforilasi, ia berdisosiasi dari reseptor dan 

mengikat ke Smad4 (disebut co-Smad), yang dapat membentuk 

kompleks dengan salah satu dari lima R-Smad. Kompleks Smad 

kemudian berpindah ke nukleus, di mana ia berasosiasi dengan 

protein pengatur gen lain dan mengatur transkripsi gen target 

spesifik (Gambar 104). Karena protein mitra dalam nukleus ber- 

beda-beda tergantung pada jenis sel dan keadaan sel, gen yang 

terpengaruh pun bervariasi. 

Reseptor TGFβ teraktivasi dan ligan terikatnya diendositosis 

oleh dua rute berbeda, satu mengarah ke aktivasi lebih lanjut, dan 

yang lainnya mengarah ke inaktivasi. Rute aktivasi tergantung pada 

vesikel berlapis clathrin dan mengarah ke endosom awal, di mana 

sebagian besar aktivasi Smad terjadi. Protein penahan yang disebut 

SARA (untuk jangkar Smad untuk aktivasi reseptor) memiliki peran 

penting dalam jalur ini; itu terkonsentrasi di endosom awal dan 

mengikat kedua reseptor TGFβ yang diaktifkan dan Smads, me- 

ningkatkan efisiensi fosforilasi Smad yang dimediasi reseptor. Rute 

inaktivasi tergantung pada caveolae dan mengarah ke ubiquity- 

lation reseptor dan degradasi di proteasom. 

Beberapa anggota keluarga TGFβ berfungsi sebagai morfogen 

bergradasi selama perkembangan, memicu respons yang berbeda 

dalam sel yang sedang berkembang tergantung pada konsentrasi 

morfogen. Konsentrasi ekstraseluler yang efektif sering diatur oleh 

protein penghambat yang disekresikan yang mengikat langsung ke 

molekul sinyal dan mencegah mereka mengaktifkan reseptornya 
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pada sel target. Noggin dan chordin, misalnya, menghambat BMP, 

dan folistatin menghambat aktivin. Beberapa dari inhibitor ini, serta 

sebagian besar anggota keluarga TGFβ itu sendiri, disekresikan 

sebagai prekursor tidak aktif, yang diaktivasi oleh pembelahan pro- 

teolitik ekstraseluler. 
 

Gambar 104. Jalur pensinyalan yang bergantung pada Smad yang diaktifkan 
oleh TGFβ. Perhatikan bahwa TGFβ adalah dimer dan Smads 
terbuka untuk mengekspos permukaan dimerisasi saat mer- 
eka terfosforilasi. Beberapa fitur jalur telah dihilangkan demi 
kesederhanaan, termasuk yang berikut ini. (1) Protein reseptor 
tipe-I dan tipe-II keduanya dianggap sebagai homodimer. (2) 
Reseptor tipe-I biasanya terkait dengan protein penghambat, 
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yang berdisosiasi ketika reseptor tipeI difosforilasi oleh resep- 
tor tipe-II. (3) Smads individu dianggap pemangkas. (4) Protein 
penahan yang disebut SARA membantu merekrut Smad2 atau 
Smad3 ke reseptor tipe I yang diaktifkan, terutama di endosom, 
seperti yang dibahas dalam teks. 

 
Selama respon pensinyalan, Smads terus menerus berpindah 

antara sitoplasma dan nukleus: mereka terdefosforilasi dalam 

nukleus dan diekspor ke sitoplasma, di mana mereka dapat difos- 

forilasi ulang oleh reseptor yang diaktifkan. Dengan cara ini, efek 

yang diberikan pada gen target mencerminkan konsentrasi sinyal 

ekstraseluler dan waktu terus bekerja pada reseptor permukaan sel 

(seringkali beberapa jam). Sel yang terpapar morfogen dengan kon- 

sentrasi tinggi, atau untuk waktu yang lama, atau keduanya, akan 

mengaktifkan satu set gen, sementara sel yang menerima paparan 

lebih rendah atau lebih sementara akan mengaktifkan set lain. 

Seperti jalur JAK – STAT, umpan balik negatif mengatur jalur 

Smad. Di antara gen target yang diaktifkan oleh kompleks Smad 

adalah gen yang menyandikan Smads penghambat, baik Smad6 

atau Smad7. Smad7 (dan mungkin Smad6) mengikat reseptor 

yang diaktifkan dan menghambat kemampuan pensinyalannya 

setidaknya dalam tiga cara: (1) ia bersaing dengan R-Smads untuk 

mengikat situs pada reseptor, menurunkan fosforilasi R-Smad; (2) 

itu merekrut ligase ubiquitin yang disebut Smurf, yang mana-mana 

reseptor, yang mengarah ke internalisasi dan degradasi reseptor 

(itu karena Smurf juga ada di mana-mana dan mempromosikan 

degradasi Smads sehingga mereka disebut faktor regulasi ubiquity- 

lation Smad, atau Smurfs); dan (3) merekrut protein fosfatase yang 

mendefosforilasi dan menonaktifkan reseptor. Selain itu, pengham- 

bat Smads mengikat co-Smad, Smad4, dan menghambatnya, baik 

dengan mencegah pengikatannya ke R-Smads atau dengan mem- 

promosikan kemana-mana dan degradasi. 

Meskipun reseptor serine / treonine kinase beroperasi terutama 

melalui jalur Smad yang baru saja dijelaskan, mereka juga dapat 

mempengaruhi jalur pensinyalan intraseluler lainnya. Sebaliknya, 
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protein pensinyalan di jalur lain dapat memfosforilasi Smads dan 

dengan demikian memengaruhi pensinyalan di sepanjang jalur 

Smad. 

Kinase Protein Serin / Treonin dan Tirosin Secara Struktural 

Semua jalur pensinyalan yang diaktifkan oleh GPCR dan 
reseptor yang digabungkan dengan enzim yang telah kita diskusikan 

sejauh ini bergantung pada protein kinase spesifik serin / treonin, 

protein kinase spesifik tirosin, atau keduanya. Kinase ini semuanya 

terkait secara struktural, seperti yang diringkas pada Gambar 105. 

 
Gambar 105. Beberapa protein kinase dibahas dalam bab ini. Ukuran dan 

lokasi domain katalitiknya (hijau tua) ditampilkan. Dalam se- 
tiap kasus domain katalitik memiliki panjang sekitar 250 asam 
amino. Semua domain ini serupa dalam urutan asam amino, 
menunjukkan bahwa mereka semua berevolusi dari kinase 
primordial yang sama. Perhatikan bahwa semua tirosin kinase 
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yang ditunjukkan terikat pada membran plasma (JAK terikat 
oleh hubungannya dengan reseptor sitokin — lihat Gam- 
bar-105), sedangkan sebagian besar kinase serin / treonin be- 
rada dalam sitosol. 

 

Kompleksitas membingungkan dari beberapa jalur pensinyal- 

an lintas peraturan dan putaran umpan balik yang telah kita 

diskusikan bukan hanya jalinan sembarangan, tetapi sistem yang 

sangat berkembang untuk memproses dan menafsirkan massa 

sinyal yang menimpa sel hewan. Seluruh jaringan kontrol mole- 

kuler, yang mengarah dari reseptor di permukaan sel ke gen di 

dalam nukleus, dapat dilihat sebagai perangkat komputasi; dan, 

seperti perangkat komputasi lainnya, otak, ia menghadirkan salah 

satu masalah tersulit dalam biologi. 

Kami dapat mengidentifikasi komponen dan menemukan 

cara kerjanya secara individual. Kita dapat memahami bagaimana 

himpunan bagian kecil dari komponen bekerja bersama sebagai 

modul regulasi, seperti yang telah kita lihat. Namun, jauh lebih 

sulit untuk memahami bagaimana sistem bekerja secara keselu- 

ruhan. Ini bukan hanya karena sistemnya rumit; itu juga karena 

cara perilakunya sangat bergantung pada rincian kuantitatif dari 

interaksi molekuler, dan untuk kebanyakan sel hewan kita hanya 

memiliki informasi kualitatif kasar. 

Dalam sel bakteri, jalur pensinyalan lebih sederhana, dan in- 

formasi kuantitatif yang tepat jauh lebih mudah diperoleh. Oleh 

karena itu, dimungkinkan untuk memberikan penjelasan rinci 

tentang bagaimana sistem pensinyalan lengkap bekerja, seti- 

daknya untuk satu perilaku sel bakteri tertentu dan sinyal yang 

mengendalikannya. Kami membahas di sini salah satu contoh, di 

mana bakteri merespons sinyal lingkungan yang dikirim melalui 

reseptor berpasangan enzim yang lagi-lagi merupakan kinase, 

tetapi dari jenis yang tidak terkait dengan yang telah kita diskusi- 

kan sejauh ini. 
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Kemotaksis Bakteri Bergantung pada Jalur Pemberian Sin- 
yal Dua Komponen yang Diaktifkan oleh Reseptor Terkait 
Histidin-Kinase 

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, banyak mekanisme 

yang terlibat dalam pensinyalan kimiawi antar sel pada hewan 

multiseluler diduga telah berevolusi dari mekanisme yang digu- 

nakan oleh organisme uniseluler untuk merespons perubahan 

kimiawi di lingkungan mereka. Faktanya, kedua jenis organisme 

tersebut menggunakan beberapa mediator intraseluler yang 

sama, seperti nukleotida siklik dan Ca2+. 

Di antara reaksi organisme uniseluler yang paling dipelajari 

terhadap sinyal ekstraseluler adalah respons kemotaksisnya, di 

mana pergerakan sel diorientasikan ke arah atau menjauh dari 

sumber beberapa bahan kimia di lingkungan. Kami menyimpulkan 

bagian ini pada reseptor yang digabungkan dengan enzim dengan 

penjelasan singkat tentang kemotaksis bakteri, yang memberikan 

ilustrasi yang sangat dipahami dengan baik tentang peran penting 

adaptasi dalam respons terhadap sinyal kimia. Respons kemotak- 

sis ini dimediasi oleh reseptor terkait histidin-kinase yang meng- 

aktifkan jalur pensinyalan dua komponen, yang juga digunakan 

oleh ragi dan tumbuhan, meskipun tampaknya bukan oleh hewan. 

Bakteri motil seperti E. coli akan berenang menuju konsentra- 

si nutrisi (atraktan) yang lebih tinggi, termasuk gula, asam amino, 

dan peptida kecil, dan menjauh dari konsentrasi yang lebih tinggi 

dari berbagai bahan kimia berbahaya (penolak). Mereka berenang 

menggunakan empat hingga enam flagela, yang masingmasing 

dipasang dengan kait pendek dan fleksibel di dasarnya ke cakram 

protein kecil yang tertanam di membran bakteri. Disk ini adalah 

bagian dari motor kecil yang menggunakan energi yang disimpan 

dalam gradien transmembran H+ untuk berputar dengan cepat 

dan memutar flagel heliks (Gambar 106). Karena flagela pada 

permukaan bakteri memiliki “kidal” intrinsik, arah rotasi yang 

berbeda memiliki efek yang berbeda pada pergerakan. Flagela 
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menghabiskan sebagian besar waktu berputar berlawanan arah 

jarum jam, yang menarik semua flagela menjadi satu bundel yang 

koheren, sehingga bakteri berenang secara seragam ke satu arah. 

 
Gambar 106. Motor flagela bakteri. (A) Gambar skema struktur. Flagela 

dihubungkan dengan pengait yang fleksibel. Pengait dipasang 
pada serangkaian cincin protein (ditunjukkan dengan warna 
oranye), yang tertanam di membran luar dan dalam (plasma). 
Cincin-cincin itu membentuk sebuah rotor, yang berputar 
dengan flagel pada lebih dari 100 putaran per detik. Rotasi 
didorong oleh aliran proton melalui cincin luar protein, stator 
(biru), yang tertanam di membran dalam dan ditambatkan ke 
lapisan peptidoglikan. Stator juga mengandung protein yang 
bertanggung jawab untuk mengalihkan arah rotasi. (B) Motor 
flagela yang direkonstruksi dari gambar mikroskopis banyak 
elektron. (A, berdasarkan data dari T. Kubori et al., J. Mol. Biol. 226: 
433–446,1992, dengan izin dari Academic Press, dan NR Francis et 
al., Proc. Natl Acad. Sci. USA 89 : 6304–6308, 1992, dengan izin dari 
National Academy of Sciences; B, dari D. Thomas, DG Morgan dan 
DJ DeRosier, J. Bacteriol. 183: 6404–6412, 2001. Dengan izin dari 
American Society for Microbiology.) 

 
Dengan tidak adanya stimulus lingkungan, setiap detik atau 

lebih, satu atau lebih motor secara transien berbalik arah sehingga 
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flagel yang terpasang keluar dari bundel, menyebabkan bakteri 

jatuh secara kacau tanpa bergerak maju (Gambar 172). Urutan ini 

menghasilkan pola karakteristik gerakan di mana renang mulus 

dalam garis lurus terganggu oleh perubahan arah yang tiba-tiba 

dan acak yang disebabkan oleh jatuh. 
 

Gambar 107. Posisi flagela pada E. coli selama berenang. (A) Ketika flagela 
berputar berlawanan arah jarum jam (seperti yang terlihat saat 
melihat ke dalam sel dari flagel), mereka ditarik bersama men- 
jadi satu bundel, yang bertindak sebagai baling-baling untuk 
menghasilkan renang yang mulus. (B) Ketika satu atau lebih 
motor berbalik arah, flagel yang terpasang terlepas dari bundel, 
menyebabkan bakteri jatuh. 

 
Perilaku berenang normal bakteri dimodifikasi oleh atraktan 

atau repelan kemotaktik, yang mengikat protein reseptor tertentu 

dan mempengaruhi frekuensi jatuh dengan menambah atau 

mengurangi waktu yang berlalu antara perubahan berturut-turut 

dalam arah rotasi flagela. Ketika bakteri berenang ke arah yang 
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menguntungkan (menuju konsentrasi atraktan yang lebih tinggi 

atau menjauh dari konsentrasi pengusir nyamuk yang lebih tinggi), 

mereka lebih jarang jatuh daripada saat mereka berenang ke arah 

yang tidak menguntungkan (atau ketika tidak ada gradien). 

Karena periode berenang yang mulus lebih lama ketika bakteri 

bergerak ke arah yang menguntungkan, ia secara bertahap akan 

berkembang ke arah itu — menuju atraktan atau menjauh dari 

pengusir nyamuk. 

Reseptor kemotaksis terkait  histidin-kinase  memedia- si 

respons ini. Reseptor biasanya adalah protein transmem- bran 

dimer yang mengikat atraktan dan repelan spesifik di luar 

membran plasma. Ekor sitoplasma reseptor secara stabil dikait- 

kan dengan histidin kinase CheA melalui protein adaptor CheW 

(Gambar 108). Pengikatan penolak mengaktifkan reseptor, se- 

dangkan pengikatan atraktan menonaktifkan reseptor; sebuah 

reseptor tunggal dapat mengikat salah satu jenis molekul, dengan 

konsekuensi yang berlawanan. 

Pengikatan penolak ke reseptor mengaktifkan CheA, yang 

memfosforilasi dirinya sendiri pada histidin dan segera men- 

transfer gugus fosforil ke asam aspartat pada protein pengatur 

respons CheY. CheY terfosforilasi berdisosiasi dari reseptor, ber- 

difusi melalui sitosol, mengikat motor flagela, dan menyebabkan 

motor berputar searah jarum jam, sehingga bakteri tumbang. 

CheY memiliki aktivitas fosfatase intrinsik dan mendefosforilasi 

dirinya sendiri dalam proses yang sangat dipercepat oleh protein 

CheZ (lihat Gambar 108). 
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Gambar 108. 
Jalur pensinyalan dua kom- 
ponen yang memungkinkan 
reseptor kemotaksis untuk men- 
gontrol motor flagela selama 
kemotaksis bakteri. Histidin 
kinase CheA terikat secara stabil ke 
reseptor melalui protein adap- 
tor CheW. Reseptor dan protein 
terkait semuanya berkerumun di 
salah satu ujung sel. Pengikatan 
repellent meningkatkan aktivitas 
reseptor, yang menstimulasi CheA 
untuk memfosforilasi dirinya 
sendiri pada histidin. 

CheA dengan cepat men- 
transfer gugus fosforil berenergi 
tinggi yang terikat secara kovalen 
langsung ke regulator respons 
CheY untuk menghasilkan CheY- 
fosfat, yang kemudian berdifusi, 
mengikat ke motor flagela, dan 
menyebabkan motor berputar 
searah jarum jam, yang mengaki- 
batkan terguling. Pengikatan suatu 
atraktan memiliki efek sebaliknya: 
ia menurunkan aktivitas reseptor 
dan oleh karena itu menurunkan 
fosforilasi CheA dan CheY, yang 
menghasilkan rotasi flagela berla- 
wanan arah jarum jam dan renang 
yang mulus. CheZ mempercepat 
autodefosforilasi CheYphosphate, 
dengan demikian menonaktifkan 
CheY. Masing-masing intermediet 
terfosforilasi meluruh dengan wak- 
tu paruh kurang dari satu detik, 
memungkinkan bakteri merespon 
dengan sangat cepat terhadap 
perubahan lingkungannya. 
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Metilasi Reseptor Bertanggung Jawab untuk Adaptasi 
dalam Kemotaksis Bakteri 

Perubahan frekuensi tumbling sebagai respons terhadap 

peningkatan konsentrasi atraktan atau repelan terjadi dalam waktu 

kurang dari satu detik, tetapi hanya bersifat sementara. Bahkan 

jika tingkat ligan yang lebih tinggi dipertahankan, dalam beberapa 

menit, bakteri beradaptasi (tidak peka), dengan stimulus yang 

meningkat. Adaptasi adalah bagian penting dari respons, karena 

memungkinkan bakteri untuk membandingkan lingkungannya 

saat ini dengan lingkungannya di masa lalu dan dengan demikian 

merespons perubahan konsentrasi ligan daripada tingkat kondisi 

mapan. 

Adaptasi dimediasi oleh metilasi kovalen (dikatalisasi oleh 

metil transferase) atau demetilasi (dikatalisasi oleh metilase) dari 

reseptor kemotaksis, yang mengubah daya tanggapnya terhadap 

pengikatan ligan sebagai akibat dari modifikasi kovalen. Ketika 

sebuah atraktan berikatan dengan reseptor kemotaksis, con- 

tohnya, ia memiliki dua efek: (1) Ini menurunkan kemampuan 

reseptor untuk mengaktifkan CheA, yang mengakibatkan penu- 

runan kecepatan jatuh. (2) Perlahan (selama beberapa menit) 

mengubah reseptor sehingga dapat dimetilasi oleh metil transfer- 

ase, yang mengembalikan kemampuan reseptor untuk mengak- 

tifkan CheA ke tingkat aslinya. Jadi, reseptor yang tidak termetilasi 

tanpa ligan terikat memiliki aktivitas yang sama dengan reseptor 

termetilasi dengan ligan terikat, dan frekuensi tumbuhnya bakteri 

oleh karena itu sama dalam kedua kasus. 

Setiap dimer reseptor memiliki delapan situs metilasi, dan 

jumlah situs yang dimetilasi meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi atraktan (karena setiap reseptor menghabiskan waktu 

lebih lama dengan ikatan ligan pada konsentrasi yang lebih tinggi). 

Ketika atraktan dihilangkan, metilase mendemetilasi reseptor. 

Meskipun tingkat metilasi reseptor berubah selama respon kemo- 

taksis, tetap konstan setelah bakteri beradaptasi karena keseim- 
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bangan yang tepat tercapai antara tingkat metilasi dan demetilasi. 

Sebuah model sederhana tentang bagaimana pengikatan ligan 

dan metilasi dapat bekerja dalam kemotaksis bakterial mengu- 

sulkan bahwa baik metilasi reseptor dan pengikatan repelan 

mengencangkan struktur reseptor multisubunit dan protein pen- 

sinyalan yang terkait, sehingga meningkatkan pensinyalan dan 

tumbling; sebaliknya, demetilasi reseptor dan ikatan atraktan 

melonggarkan struktur kompleks, sehingga mengurangi pen- 

sinyalan dan tumbling. Diperkirakan bahwa sensitivitas respons 

ini sangat meningkat dengan efek kooperatif yang dihasilkan dari 

pengelompokan ekor sitoplasma dari reseptor yang berdekatan 

dalam membran (Gambar 109). 

Gambar 109. Sebuah model struktural untuk pengelompokan reseptor ke- 
motaksis dalam membran plasma bakteri. Dua reseptor ber- 
kerumun ditampilkan. Masing-masing adalah homodimer, dan 
ekor yang panjang dari masing-masing sitoplasma α heliks dua 
subunit terlipat kembali. Jadi, setiap subunit menyumbang 
dua heliks ke bundel empat heliks. domain, ditentukan dengan 
teknik yang dikenal sebagai resonansi spin elektron berdenyut, 
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telah diintegrasikan dengan struktur protein tiga dimensi yang 
diketahui untuk menghasilkan model yang ditunjukkan. Penge- 
lompokan kompleks reseptor-CheA-CheW ke dalam array jenis 
ini memungkinkan interaksi kooperatif antara kompleks yang 
berdekatan, sangat meningkatkan sensitivitas proses pensinya- 
lan. (A) Tampilan struktur tepat di bawah membran plasma bak- 
teri. Domain ekstraseluler reseptor digambar secara skematis. 
(A) Pandangan dari struktur yang sama melihat ke dalam dari 
membran plasma. (Diadaptasi dari S.Y. Park et al., Nat. Struct. Biol. 
13: 400–407, 2006. Dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd.) 

 
Semua gen dan protein yang terlibat dalam kemotaksis 

bakteri kini telah diidentifikasi, dan interaksinya telah diukur 

dengan beberapa detail. Oleh karena itu, tampaknya ini akan 

menjadi sistem pensinyalan pertama yang sepenuhnya dipahami 

dalam istilah molekuler. Bahkan dalam jaringan pensinyalan yang 

relatif sederhana ini, bagaimanapun, simulasi berbasis komputer 

diperlukan untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja 

sebagai jaringan terintegrasi. Jalur pensinyalan sel akan menye- 

diakan area investigasi yang sangat kaya untuk generasi baru ahli 

biologi komputasi, karena properti jaringan jalur ini tidak dapat 

dipahami tanpa alat komputasi yang kuat. 

Seperti disebutkan sebelumnya, ada beberapa protein 

reseptor permukaan sel yang tidak cocok dengan tiga kelas utama 

yang telah kita diskusikan sejauh ini — gabungan saluran ion, 

gabungan G-protein, dan gabungan enzim. Pada bagian selan- 

jutnya, kami mempertimbangkan reseptor permukaan sel yang 

mengaktifkan jalur pensinyalan yang bergantung pada proteoli- 

sis untuk mengatur aktivitas protein pengatur gen laten. Jalur ini 

memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hewan 

dan dalam pembaruan dan perbaikan jaringan. 

Ringkasan 

Sedangkan bilayer lipid menentukan struktur dasar membran 

biologis, protein bertanggung jawab atas sebagian besar fungsi 
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membran, berfungsi sebagai reseptor spesifik, enzim, transporter, 

dan sebagainya. Protein transmembran meluas melintasi lapisan 

ganda lipid. Beberapa protein membran ini adalah protein jalur 

tunggal rantai polipeptida melintasi bilayer sebagai heliks α 

tunggal. Lainnya multipass protein, di mana rantai polipeptida 

melintasi lapisan ganda beberapa kali — juga sebagai rangkaian 

heliks α atau sebagai lembaran β yang digulung menjadi bentuk 

laras. Semua protein bertanggung jawab untuk pengangkutan ion 

dan molekul kecil yang larut dalam air melalui membran adalah 

protein multipass. 

Beberapa protein membran tidak rentangkan bilayer tetapi 

malah melekat pada kedua sisi membran: beberapa ada melekat 

ke sisi sitosol oleh heliks amphipathic pada permukaan protein 

atau oleh lampiran kovalen dari satu atau lebih rantai lipid, yang 

lain terikat ke sisi non-sitosol oleh jangkar GPI. Beberapa protein 

yang berhubungan dengan membran terikat oleh interaksi non- 

kovalen dengan protein transmembran. Di membran plasma dari 

semua sel eukariotik, sebagian besar protein terpapar pada per- 

mukaan sel dan sebagian molekul lipid di lapisan luar lipid luar 

memiliki rantai oligosakarida yang terikat secara kovalen. Seperti 

molekul lipid di bilayer, banyak membran protein dapat berdi- 

fusi dengan cepat di bidang membran. Namun, sel memiliki cara 

untuk melumpuhkan protein membran tertentu, serta cara untuk 

mengurung baik protein membran dan molekul lipid ke domain 

tertentu secara kontinyu lapisan ganda lipid. Asosiasi dinamis dari 

protein pembengkok membran diberikan membran bentuk tiga 

dimensi karakteristik mereka. 
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Pertanyaan : 
 
 

1. Seberapa umum lipid spesifik molekul berasosiasi dengan 

membran protein untuk mengatur fungsinya? 

2. Mengingat strukturnya yang hanya mungil fraksi dari semua 
protein membran telah ditentukan, prinsip baru apa struktur 
protein membran tetap untuk ditemukan? 
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