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A. PENDAHULUAN 

Tidak seperti bakteri yang umumnya terdiri dari komparte- 

men intraseluler tunggal yang dikelilingi oleh membran plasma, sel 

eukariotik dibagi lagi menjadi kompartemen tertutup membran 

yang berbeda secara fungsional. Setiap kompartemen, atau 

organel, berisi rangkaian enzim dan molekul khusus lainnya yang 

khas, dan sistem distribusi yang kompleks mengangkut produk 

tertentu dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya. Untuk 

memahami sel eukariotik, penting untuk mengetahui bagaima- 

na sel membuat dan memelihara kompartemen ini, apa yang 

terjadi di masing-masing kompartemen, dan bagaimana molekul 

bergerak di antara mereka. 

Protein memberi setiap kompartemen sifat struktural dan 

fungsionalnya yang khas. Mereka mengkatalisasi reaksi yang terjadi 

di sana dan secara selektif mengangkut molekul kecil masuk dan 

keluar dari kompartemen. Untuk organel yang tertutup membran 

dalam sitoplasma, protein juga berfungsi sebagai penanda per- 

mukaan khusus organel yang mengarahkan pengiriman protein 

dan lipid baru ke organel yang sesuai. Sebuah sel hewan mengan- 

dung sekitar 10 miliar (1010) molekul protein dari mungkin 10.000 
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jenis, dan sintesis dari hampir semuanya dimulai di sitosol, ruang 

sitoplasma di luar organel yang tertutup membran. Setiap protein 

yang baru disintesis kemudian dikirim secara khusus ke organel 

yang membutuhkannya. Transpor protein intraseluler adalah tema 

sentral dari bab ini dan bab selanjutnya. Dengan menelusuri lalu 

lintas protein dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya, 

seseorang dapat mulai memahami labirin membran intraseluler 

yang membingungkan. 

Kompartementalisasi Sel 

Dalam gambaran singkat tentang kompartemen sel dan 

hubungan di antara mereka, kami mengatur organel secara kon- 

septual menjadi sejumlah kecil keluarga terpisah, membahas 

bagaimana protein diarahkan ke organel tertentu, dan menjelas- 

kan bagaimana protein melintasi membran organel. 

Semua Sel Eukariotik Memiliki Set Dasar yang Sama dari 
Membran Organel Tertutup 

Banyak proses biokimia penting terjadi di membran atau 

pada permukaannya. Enzim yang terikat membran, misalnya, 

mengkatalisis metabolisme lipid; dan fosforilasi oksidatif dan 

fotosintesis keduanya membutuhkan membran untuk mengait- 

kan pengangkutan H+ ke sintesis ATP. Selain menyediakan area 

membran yang lebih luas untuk menampung reaksi biokimia, 

sistem membran intraseluler membentuk kompartemen tertutup 

yang terpisah dari sitosol, sehingga menciptakan ruang berair 

yang berfungsi khusus di dalam sel. Di ruang ini, subset molekul 

(protein, reaktan, ion) dipekatkan untuk mengoptimalkan reaksi 

biokimia di mana mereka berpartisipasi. 

Karena lapisan ganda lipid dari membran sel tidak dapat 

ditembus oleh sebagian besar molekul hidrofilik, membran 

organel harus mengandung protein transpor membran untuk 

mengimpor dan mengekspor metabolit tertentu. Setiap membran 

organel juga harus memiliki mekanisme untuk memasukkan, 
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dan menggabungkan ke dalam organel, protein spesifik yang 

membuat organel unik. 

 
 

Gambar 1. Kompartemen intraseluler utama dari sel hewan. Sitosol (abu- 
abu), retikulum endoplasma, aparatus Golgi, nukleus, mitokon- 
dria, endosom, lisosom, dan peroksisom adalah kompartemen 
berbeda yang diisolasi dari sisa sel oleh setidaknya satu mem- 
bran permeabel selektif. Gambar di atas mengilustrasikan kom- 
partemen intraseluler utama yang umum pada sel eukariotik. Inti 
mengandung genom (selain DNA mitokondria dan kloroplas), 
dan merupakan tempat utama sintesis DNA dan RNA. Sitoplasma 
sekitarnya terdiri dari sitosol dan organel sitoplasma yang tersus- 
pensi di dalamnya. Sitosol merupakan sedikit lebih dari setengah 
volume total sel, dan itu adalah tempat utama sintesis dan de- 
gradasi protein. Ia juga melakukan sebagian besar metabolisme 
perantara sel — yaitu, banyak reaksi yang mendegradasi beber- 
apa molekul kecil dan mensintesis molekul lain untuk menye- 
diakan bahan penyusun makromolekul. 

 
Sekitar setengah dari total luas membran dalam sel eukario- 

tik membungkus ruang labirin retikulum endoplasma (ER). Reti- 

kulum endoplasma kasar memiliki banyak ribosom yang terikat 

pada permukaan sitosolnya. Ribosom adalah organel yang tidak 

tertutup membran; mereka mensintesis baik protein membran 



4 

 

 

 
 

terlarut maupun integral, yang sebagian besar ditujukan untuk 

sekresi ke bagian luar sel atau untuk organel lain. Kita akan melihat 

bahwa, protein diangkut sementara ke organel lain yang tertutup 

membran hanya setelah sintesisnya selesai, protein diangkut ke RE 

saat disintesis. Ini menjelaskan mengapa membran ER unik karena 

ribosom ditambatkan padanya. ER juga menghasilkan sebagian 

besar lipid untuk sisa sel dan berfungsi sebagai penyimpanan ion 

Ca2+. Daerah RE yang tidak memiliki ribosom terikat disebut ER 

halus. Retikulum endoplasma mengirimkan banyak protein dan 

lipidnya ke badan Golgi, yang seringkali terdiri dari tumpukan 

kompartemen mirip cakram yang disebut cisternae Golgi. Badan 

Golgi menerima lipid dan protein dari ER dan mengirimkannya ke 

berbagai tujuan, biasanya secara kovalen memodifikasinya dalam 

perjalanan. 

Mitokondria dan kloroplas menghasilkan sebagian besar ATP 

yang digunakan sel untuk mendorong reaksi yang membutuhkan 

masukan energi bebas; Kloroplas adalah versi khusus dari plastida 

(terdapat pada tumbuhan, alga, dan beberapa protozoa), yang 

juga dapat memiliki fungsi lain, seperti penyimpanan molekul 

makanan atau pigmen. Lisosom mengandung enzim pencer- 

naan yang mendegradasi organel intraseluler yang mati, serta 

makromolekul dan partikel yang diambil dari luar sel melalui en- 

dositosis. Dalam perjalanan menuju lisosom, bahan endositosis 

terlebih dahulu harus melewati rangkaian organel yang disebut 

endosom. Akhirnya, peroksisom adalah kompartemen vesikuler 

kecil yang mengandung enzim yang digunakan dalam berbagai 

reaksi oksidatif. 

Secara umum, setiap organel yang tertutup membran melaku- 

kan serangkaian fungsi dasar yang sama di semua jenis sel. Tetapi 

untuk melayani fungsi khusus sel, organel ini bervariasi dalam 

kelimpahan dan dapat memiliki sifat tambahan yang berbeda 

dari tipe sel ke tipe sel. Rata-rata, kompartemen yang tertutup 

membran bersama-sama menempati hampir setengah volume 

sel (Tabel 12–1), dan diperlukan membran intraseluler dalam 
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jumlah besar untuk membuatnya. Dalam sel hati dan pankreas, 

misalnya, retikulum endoplasma memiliki total luas permukaan 

membran, masing-masing, 25 kali dan 12 kali lipat dari membran 

plasma (Tabel 12-2). Organel yang tertutup membran dikemas 

rapat dalam sitoplasma, dan, dalam hal luas dan massa, membran 

plasma hanya merupakan membran minor di sebagian besar sel 

eukariotik (Gambar 2.). 

Gambar 2. Sebuah mikrograf elektron dari bagian sel hati terlihat pada 
penampang melintang. Contoh dari sebagian besar organel in- 
traseluler utama ditunjukkan (Atas kebaikan Daniel S. Friend.) 

 

Banyaknya bentuk organel yang tertutup membran diatur 

untuk memenuhi kebutuhan sel. Hal ini terutama terlihat dalam 

sel yang sangat terspesialisasi dan oleh karena itu bergantung 

secara tidak proporsional pada organel tertentu. Sel plasma, 

misalnya, yang mengeluarkan beratnya sendiri setiap hari dalam 

molekul antibodi ke dalam aliran darah, mengandung ER kasar 

dalam jumlah yang sangat besar, yang ditemukan dalam lembaran 

datar yang besar. Sel yang berspesialisasi dalam sintesis lipid juga 

memperluas ER mereka, tetapi dalam hal ini organel memben- 

tuk jaringan tubulus yang berbelit-belit. Selain itu, organel yang 

tertutup membran sering ditemukan pada posisi karakteristik di 
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sitoplasma. Pada kebanyakan sel, misalnya, badan Golgi terletak 

dekat dengan nukleus, sedangkan jaringan tubulus ER meman- 

jang dari nukleus ke seluruh sitosol. Distribusi karakteristik ini ber- 

gantung pada interaksi organel dengan sitoskeleton. 

Lokalisasi ER dan aparatus Golgi, misalnya, bergantung 

pada susunan mikrotubulus yang utuh; jika mikrotubulus secara 

eksperimental didepolimerisasi dengan obat, aparatus Golgi 

terpecah dan menyebar ke seluruh sel, dan jaringan ER runtuh 

menuju pusat sel. Ukuran, bentuk, komposisi, dan lokasi adalah 

fitur penting dan teratur dari organel ini yang pada akhirnya 

berkontribusi pada fungsi organel. 

Tabel 1. Volume Relatif yang Diduduki oleh Kompartemen Intrase- 

luler Utama dalam Sel Hati (Hepatosit) 
 

Kompartemen Intraseluler Persentasi Total Volume Sel 

Sitosol 54 

Mitokondria 22 

Retikulum Endoplasma 

Halus 
9 

Nukleus 6 

Peroksisom 1 

Lisosom 1 

endosom 1 
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Tabel 2. Jumlah Relatif Jenis Membran dalam Dua Jenis Eukariotik 
 

 
Tipe Membran 

Persentasi Total Sel Memberan 

Hepatosit Hati 
Sel Eksokrin Pan- 

kreas 

Membran plasma 2 5 

 

Membran retikulum endo- 

plasma kasar 

 
35 

 
60 

 

Membran retikulum endo- 

plasma halus 

 
16 

 
<1 

Membran aparatus golgi 7 10 

Mitokondria 
 

• Membran luar 
 

• Membaran dalam 

 

 
7 

 
32 

 

 
4 

 
17 

Nukleus 
 

• Membran dalam 

 

 
0,2 

 

 
0,7 

Membran vesikel sekretori 
Not deter- 

mained 
3 

Membran lisosom 0,4 Not determained 

Membran peroksisom 0,4 Not determained 

Membran endosom 0,4 Not determained 

 
Asal Usul Evolusioner Dapat Membantu Menjelaskan 
Hubungan Topologis Organel 

Untuk memahami hubungan antara kompartemen 

sel, akan sangat membantu untuk mempertimbangkan 
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bagaimana mereka mungkin berevolusi. Prekursor sel eukario- 

tik pertama dianggap sebagai sel yang relatif sederhana yang 

seperti kebanyakan sel bakteri dan archaea memiliki membran 

plasma tetapi tidak memiliki membran internal. Membran plasma 

dalam sel tersebut menyediakan semua fungsi yang bergantung 

pada membran, termasuk pemompaan ion, sintesis ATP, sekresi 

protein, dan sintesis lipid. 

Sel eukariotik saat ini biasanya berukuran 10–30 kali lebih 

besar dalam dimensi linier dan volume 1000–10.000 kali lebih 

besar daripada bakteri biasa seperti E. coli. Banyaknya membran 

internal dapat dianggap, sebagian, sebagai adaptasi terhadap pen- 

ingkatan ukuran ini: sel eukariotik memiliki rasio luas permukaan 

terhadap volume yang jauh lebih kecil, dan karena itu membran 

plasma mungkin memiliki area yang terlalu kecil untuk menopang 

banyak. fungsi vital yang dilakukan membran. 

Sistem membran internal yang luas dari sel eukariotik men- 

gatasi masalah ini. Evolusi membran internal ternyata berjalan 

seiring dengan spesialisasi fungsi membran. Skema hipotetis 

tentang bagaimana sel eukariotik pertama, dengan nukleus dan 

ER, mungkin telah berevolusi dengan invaginasi dan mencubit 

membran plasma dari sel leluhur diilustrasikan pada Gambar 3. 

Proses ini akan menciptakan organel yang tertutup membran 

dengan interior atau lumen yang secara topologis ekivalen dengan 

bagian luar sel. Kita akan melihat bahwa hubungan topologi ini 

berlaku untuk semua organel yang terlibat dalam jalur sekretori 

dan endositik, termasuk ER, aparatus Golgi, endosom, lisosom, 

dan peroksisom. 

Oleh karena itu, kita dapat menganggap semua organel ini 

sebagai anggota kompartemen yang sama secara topologis. 

Seperti yang kita bahas secara rinci di bab berikutnya, interior 

mereka berkomunikasi secara ekstensif satu sama lain dan 

dengan bagian luar sel melalui vesikel transpor, yang keluar dari 

satu organel dan bergabung dengan yang lain (Gambar 4). 
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Seperti dijelaskan sebelumnya, mitokondria dan plastida 

berbeda dari organel yang tertutup membran karena mengand- 

ung genomnya sendiri. Sifat genom ini, dan kemiripan protein 

dalam organel ini dengan yang ada pada beberapa bakteri saat ini, 

sangat menyarankan bahwa mitokondria dan plastida berevolusi 

dari bakteri yang ditelan oleh sel lain yang awalnya hidup dalam 

simbiosis (lihat Gambar 29 dan 31): membran dalam mitokon- 

dria dan plastida mungkin sesuai dengan membran plasma asli 

dari bakteri, sedangkan lumen organel ini berevolusi dari sitosol 

bakteri. Seperti bakteri tempat mereka berasal, baik mitokondria 

dan plastida ditutup oleh membran ganda dan tetap terisolasi dari 

lalu lintas vesikuler ekstensif yang menghubungkan bagian dalam 

sebagian besar organel yang tertutup membran satu sama lain 

dan ke luar sel. 

 

Gambar 3. Salah satu jalur yang disarankan untuk evolusi sel eukario- 
tik dan membran internalnya. Seperti dibahas sebelumnya, 
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terdapat bukti bahwa genom inti sel eukariotik berevolusi dari 
archeaon purba. Misalnya, homolog yang jelas dari aktin, tubulin, 
histon, dan sistem replikasi DNA inti ditemukan di archaea, tetapi 
tidak pada bakteri. Jadi, sekarang diperkirakan bahwa sel eukari- 
otik pertama muncul ketika archaeon anaerob kuno bergabung 
dengan bakteri aerob sekitar 1,6 miliar tahun yang lalu. Seperti 
yang diindikasikan, selubung inti mungkin berasal dari invagi- 
nasi membran plasma archaeon purba ini — invaginasi yang me- 
lindungi kromosomnya sambil tetap mengizinkan akses DNA ke 
sitosol (sebagaimana diperlukan DNA untuk mengarahkan sinte- 
sis protein). Selubung ini mungkin kemudian terlepas seluruhnya 
dari membran plasma, sehingga menghasilkan kompartemen 
inti terpisah yang dikelilingi oleh membran ganda. Karena mem- 
bran ganda ini ditembus oleh kompleks pori inti, kompartemen 
inti secara topologis setara dengan sitosol. Sebaliknya, lumen ER 
kontinu dengan ruang antara membran inti dalam dan luar, dan 
secara topologis ekivalen dengan ruang ekstraseluler (lihat Gam- 
bar 4). (Diadaptasi dari J. Martijn dan TJG Ettema, Biochem. Soc. 
Trans. 41: 451–457, 2013.) 

 

Skema evolusi hanya menjelaskan kelompok kompartemen 

intraseluler dalam sel eukariotik menjadi empat keluarga yang 

berbeda: nukleus dan sitosol , yang berkomunikasi satu sama 

lain melalui kompleks pori inti dan dengan demikian kontinyu 

secara topologis (meskipun secara fungsional berbeda); (2) 

semua organel yang berfungsi di jalur sekretori dan endositik — 

termasuk RE, aparatus Golgi, endosom, dan lisosom, berbagai 

kelas zat antara transpor seperti vesikel transpor yang bergerak di 

antara mereka, dan peroksisom; (3) mitokondria; dan (4) plastida 

(hanya pada tumbuhan). 

Protein Dapat Bergerak Antar Kompartemen dengan Cara 
Berbeda 

Semua sintesis protein dimulai dari ribosom di dalam sitosol, 

kecuali beberapa protein yang disintesis pada ribosom mitokon- 

dria dan plastida. Nasib mereka selanjutnya tergantung pada 

urutan asam amino mereka, yang dapat berisi sinyal penyorti- 

ran yang mengarahkan pengirimannya ke lokasi di luar sitosol 
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atau ke permukaan organel. Beberapa protein tidak memiliki 

sinyal penyortiran dan akibatnya tetap berada di sitosol sebagai 

penghuni permanen. Namun, banyak lainnya yang memiliki sinyal 

penyortiran spesifik yang mengarahkan transpornya dari sitosol 

ke nukleus, ER, mitokondria, plastida, atau peroksisom; sinyal pe- 

nyortiran juga dapat mengarahkan pengangkutan protein dari ER 

ke tujuan lain di dalam sel. 

 

 
 

Gambar 4. Kompartemen yang secara topologis setara di jalur sekretori 
dan endositik dalam sel eukariotik. Kompartemen dikatakan 
ekivalen secara topologis jika mereka dapat berkomunikasi satu 
sama lain, dalam arti bahwa molekul dapat berpindah dari satu 
ke yang lain tanpa harus melewati membran. Ruang yang ekuiva- 
len secara topologi ditunjukkan dengan warna merah. (A) Mole- 
kul dapat dibawa dari satu kompartemen ke kompartemen lain 
yang secara topologis ekivalen oleh vesikula yang bertunas dari 
satu dan menyatu dengan yang lain. (B) Pada prinsipnya, siklus 
tunas dan fusi membran memungkinkan lumen organel mana 
pun yang ditunjukkan untuk berkomunikasi dengan yang lain 
dan dengan bagian luar sel melalui vesikula transportasi. Panah 
biru menunjukkan lalu lintas vesikuler keluar dan masuk yang 
luas. Beberapa organel, terutama mitokondria dan (dalam sel 
tumbuhan) plastida, tidak mengambil bagian dalam komunikasi 
ini dan diisolasi dari lalu lintas vesikuler antara organel yang di- 
tunjukkan di sini. 



12 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sebuah “peta jalan” yang disederhanakan dari lalu lintas protein 
dalam sel eukariotik. Protein dapat berpindah dari satu kom- 
partemen ke kompartemen lainnya dengan transpor berpagar 
(merah), translokasi protein (biru), atau transpor vesikuler (hijau). 
Sinyal penyortiran yang mengarahkan pergerakan protein ter- 
tentu melalui sistem, dan dengan demikian menentukan lokasi 
akhirnya di dalam sel, terkandung dalam setiap urutan asam ami- 
no protein. Perjalanan dimulai dengan sintesis protein pada ribo- 
som di sitosol dan, bagi banyak protein, berakhir ketika protein 
mencapai tujuan akhirnya. Protein lain berpindah bolak-balik 
antara nukleus dan sitosol. Di setiap stasiun perantara (kotak), 
keputusan dibuat, apakah protein akan disimpan di komparte- 
men itu atau diangkut lebih jauh. Sinyal penyortiran dapat men- 
garahkan retensi masuk atau keluar dari kompartemen. Kita akan 
sering mengacu pada gambar ini sebagai panduan dalam bab 
ini dan selanjutnya, menyoroti dengan warna jalur tertentu yang 
sedang dibahas. 

Untuk memahami prinsip-prinsip umum yang dengannya 

sinyal pengurutan beroperasi, penting untuk membedakan tiga 

cara yang berbeda secara fundamental yang digunakan protein 
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untuk berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen 

lainnya. Ketiga mekanisme ini dijelaskan di bawah : 

1. Dalam transpor berpagar, protein dan molekul RNA 

bergerak di antara sitosol dan nukleus melalui kompleks 

pori inti pada selubung inti. Kompleks pori inti berfung- 

si sebagai gerbang selektif yang mendukung transpor 

aktif makromolekul tertentu dan kumpulan makromole- 

kul antara dua ruang yang ekuivalen secara topologis, 

meskipun mereka juga memungkinkan difusi bebas dari 

molekul yang lebih kecil. 

2. Dalam translokasi protein, translocator protein transmem- 

bran secara langsung mengangkut protein tertentu melin- 

tasi membran dari sitosol ke dalam ruang yang secara to- 

pologis berbeda. Molekul protein yang diangkut biasanya 

harus terbuka ke ular melalui translocator. Transpor awal 

protein yang dipilih dari sitosol ke dalam lumen ER atau 

mitokondria, misalnya, terjadi dengan cara ini. Protein 

membran integral sering menggunakan translocator yang 

sama tetapi hanya mentranslokasi sebagian melintasi 

membran, sehingga protein menjadi tertanam di lapisan 

ganda lipid. 

3. Dalam transpor vesikuler, transpor intermediet yang 

tertutup membran — yang mungkin kecil, vesikel transpor 

bola atau lebih besar, fragmen organel berbentuk tidak 

teratur — mengangkut protein dari satu kompartemen 

yang secara topologis ekivalen ke kompartemen lain. 

Vesikel pengangkut dan fragmen menjadi sarat dengan 

muatan molekul yang berasal dari lumen salah satu kom- 

partemen saat mereka bertunas dan mencubit dari mem- 

brannya; mereka membuang muatan mereka ke kom- 

partemen kedua dengan melebur dengan membran yang 

menutupi kompartemen itu (Gambar 6). 
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Gambar 6. 
Tunas vesikel dan fusi selama transpor- 
tasi vesikuler. Mengangkut tunas vesikel 
dari satu kompartemen (donor) dan berfu- 
si dengan kompartemen lain yang secara 
topologi ekivalen (target). Dalam pros- 
esnya, komponen yang dapat larut (titik 
merah) dipindahkan dari lumen ke lumen. 
Perhatikan bahwa membran juga dipin- 
dahkan dan orientasi asli dari protein dan 
lipid dalam membran kompartemen do- 
nor dipertahankan dalam membran kom- 
partemen target. Jadi, protein membran 
mempertahankan orientasi asimetrisnya, 
dengan domain yang sama selalu meng- 
hadap sitosol. 

Transfer protein terlarut dari ER ke 
aparatus Golgi, misalnya, terjadi dengan 
cara ini karena protein yang diangkut 
tidak melewati membran, transpor vesi- 
kuler hanya dapat memindahkan protein 
antara kompartemen yang secara topolo- 
gis ekivalen (lihat Gambar 4). Setiap mode 
transfer protein biasanya dipandu oleh 
sinyal penyortiran dalam protein yang di- 
angkut, yang dikenali oleh reseptor peny- 
ortiran komplementer. 

Misalnya, jika protein besar akan di- 
impor ke dalam nukleus, ia harus memiliki 
sinyal penyortiran yang dikenali oleh pro- 
tein reseptor untuk membimbingnya me- 
lalui kompleks pori inti. Jika protein akan 
ditransfer langsung melintasi membran, 
ia harus memiliki sinyal penyortiran yang 
dikenali oleh penerjemah. Demikian pula, 
jika protein akan dimuat ke dalam jenis 
vesikel tertentu atau disimpan dalam or- 
ganel tertentu, reseptor pelengkap dalam 
membran yang sesuai harus mengenali 
sinyal penyortirannya. 
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Urutan Sinyal dan Reseptor Penyortiran Mengarahkan Pro- 
tein ke Alamat Sel yang Benar 

Sebagian besar sinyal penyortiran protein yang terlibat dalam 

transpor transmembran berada dalam rangkaian urutan asam 

amino, biasanya 15-60 residu. Urutan sinyal seperti itu sering 

ditemukan di ujung-N dari rantai polipeptida, dan dalam banyak 

kasus peptidase sinyal khusus menghilangkan urutan sinyal dari 

protein jadi setelah proses penyortiran selesai. Urutan sinyal juga 

dapat berupa bentangan internal asam amino, yang tetap menjadi 

bagian dari protein. Sinyal semacam itu digunakan dalam transpor 

berpagar ke nukleus. Sinyal penyortiran juga dapat terdiri dari 

beberapa urutan asam amino internal yang membentuk susunan 

tiga dimensi atom di permukaan protein; patch sinyal semacam 

itu kadang-kadang digunakan untuk impor nuklir dan transportasi 

vesikuler. Setiap urutan sinyal menentukan tujuan tertentu dalam 

sel. 

Protein yang ditakdirkan untuk transfer awal ke ER biasanya 

memiliki urutan sinyal di Nterminusnya yang secara khas 

mencakup urutan yang terdiri dari sekitar 5-10 asam amino hi- 

drofobik. Banyak dari protein ini pada gilirannya akan lolos dari 

RE ke aparatus Golgi, tetapi protein dengan urutan sinyal spesifik 

dari empat asam amino pada C-terminusnya dikenali sebagai 

penghuni ER dan dikembalikan ke ER. Protein yang ditakdirkan 

untuk mitokondria memiliki urutan sinyal jenis lain, di mana asam 

amino bermuatan positif bergantian dengan yang hidrofobik. 

Akhirnya, banyak protein yang diperuntukkan bagi peroksisom 

memiliki urutan sinyal dari tiga karakteristik asam amino pada C- 

terminusnya. 

Tabel 3 menyajikan beberapa urutan sinyal tertentu. Eksperi- 

men di mana peptida ditransfer dari satu protein ke protein lain 

dengan teknik rekayasa genetika telah menunjukkan pentingnya 

setiap urutan sinyal ini untuk penargetan protein. 

Menempatkan urutan sinyal ER terminal-N di awal protein 
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sitosol, misalnya, mengalihkan protein ke ER; menghilangkan 

atau memutasi urutan sinyal dari protein ER menyebabkan retensi 

dalam sitosol. 

Tabel 3. Some Typical Signals Sequences 

Oleh karena itu, urutan sinyal diperlukan dan cukup untuk 

penargetan protein. Meskipun urutan asam aminonya dapat 

sangat bervariasi, urutan sinyal protein yang memiliki tujuan yang 

sama secara fungsional dapat dipertukarkan; sifat fisik, seperti 

hidrofobisitas, seringkali tampak lebih penting dalam proses 

pengenalan sinyal daripada urutan asam amino yang tepat. 

Urutan sinyal dikenali oleh reseptor penyortiran komplementer 

yang memandu protein ke tujuan yang tepat, di mana reseptor 

menurunkan muatannya. 

Reseptor berfungsi secara katalitik: setelah menyelesaikan 

satu putaran penargetan, mereka kembali ke titik asalnya untuk 

digunakan kembali. Kebanyakan reseptor penyortir mengenali 

kelas protein daripada spesies protein individu. Oleh karena itu, 

sistem dapat dipandang sebagai sistem transportasi umum, yang 

didedikasikan untuk mengirimkan berbagai komponen ke lokasi 

yang tepat di dalam sel. 
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Kebanyakan Organel Tidak Dapat Dibangun De Novo: 
Membutuhkan Informasi di Organel Itu Sendiri 

Ketika sel mereproduksi melalui pembelahan, ia harus meng- 

gandakan organelnya, selain kromosomnya. Secara umum, sel 

melakukan ini dengan memasukkan molekul baru ke dalam 

organel yang ada, dengan demikian memperbesarnya; organel 

yang membesar kemudian membelah dan didistribusikan ke dua 

sel anak. Jadi, setiap sel anak mewarisi satu set lengkap membran 

sel khusus dari ibunya. Warisan ini penting karena sel tidak dapat 

membuat membran seperti itu dari awal. 

Jika ER dihilangkan seluruhnya dari sel, misalnya, bagaimana 

sel dapat merekonstruksinya? Seperti yang akan kita bahas nanti, 

protein membran yang menentukan RE dan menjalankan banyak 

fungsinya sendiri adalah produk dari RE. ER baru tidak dapat 

dibuat tanpa ER yang ada atau, setidaknya, membran yang secara 

spesifik berisi translocator protein yang diperlukan untuk mengim- 

por protein yang dipilih ke ER dari sitosol (termasuk translocator 

spesifik ER itu sendiri). 

Hal yang sama berlaku untuk mitokondria dan plastida. 

Dengan demikian, tampaknya informasi yang diperlukan untuk 

membangun organel tidak secara eksklusif berada dalam DNA 

yang menentukan protein organel. Informasi dalam bentuk seti- 

daknya satu protein berbeda yang telah ada sebelumnya dalam 

membran organel juga diperlukan, dan informasi ini diterus- 

kan dari sel induk ke sel anak dalam bentuk organel itu sendiri. 

Agaknya, informasi seperti itu penting untuk perbanyakan or- 

ganisasi kompartemen sel, seperti informasi dalam DNA penting 

untuk perbanyakan urutan nukleotida dan asam amino sel. 

Namun, seperti yang kita bahas lebih rinci di Bab 13, retiku- 

lum endoplasma keluar dari aliran vesikel transpor konstan yang 

hanya menggabungkan sebagian protein ER dan oleh karena itu 

memiliki komposisi yang berbeda dari RE itu sendiri. Demikian 

pula, membran plasma terus-menerus keluar dari berbagai jenis 
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vesikula endositik khusus. Jadi, beberapa organel dapat terbentuk 

dari organel lain dan tidak harus diwariskan saat pembelahan sel 

Ringkasan 

Sel eukariotik mengandung organel tertutup membran intra- 

seluler yang membentuk hampir setengah dari total volume sel. 

Yang utama ada di semua sel eukariotik adalah retikulum endo- 

plasma, aparatus Golgi, nukleus, mitokondria, lisosom, endosom, 

dan peroksisom; sel tumbuhan juga mengandung plastida seperti 

kloroplas. Organel ini mengandung sekumpulan protein berbeda, 

yang memediasi fungsi unik setiap organel. Setiap protein organel 

yang baru disintesis harus menemukan jalannya dari ribosom di 

sitosol, tempat protein dibuat, ke organel tempat fungsinya. Ia 

melakukannya dengan mengikuti jalur tertentu, dipandu dengan 

menyortir sinyal dalam urutan asam amino yang berfungsi baik 

sebagai urutan sinyal atau patch sinyal. Sinyal penyortiran dikenali 

oleh reseptor penyortiran komplementer, yang mengirimkan 

protein ke organel target yang sesuai. Protein yang berfungsi di 

dalam sitosol tidak mengandung sinyal penyortiran dan oleh 

karena itu tetap di sana setelah disintesis. Selama pembelahan 

sel, organel seperti ER dan mitokondria didistribusikan ke setiap 

sel anak. Organel ini berisi informasi yang diperlukan untuk pem- 

buatannya, sehingga tidak dapat dibuat de novo. 

 
B. PENGANGKUTAN MOLEKUL ANTARA INTI DAN SITO- 

SOL 

Selubung inti membungkus DNA dan menentukan kom- 

partemen inti. Selubung ini terdiri dari dua membran konsentris, 

yang ditembus oleh kompleks pori inti (Gambar 7). Meskipun 

membran inti dalam dan luar kontinu, mereka mempertahank- 

an komposisi protein yang berbeda. Membran inti bagian dalam 

mengandung protein yang bertindak sebagai tempat pengikatan 

untuk kromosom dan untuk lamina inti, suatu jalinan protein yang 
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memberikan dukungan struktural untuk selubung inti; lamina 

juga bertindak sebagai tempat berlabuh untuk kromosom dan si- 

toskeleton sitoplasma (melalui kompleks protein yang menjang- 

kau selubung inti). Membran dalam dikelilingi oleh membran inti 

luar, yang bersambung dengan membran ER. Seperti membran 

ER (dibahas nanti), membran inti luar bertabur ribosom yang 

terlibat dalam sintesis protein. Protein yang dibuat pada ribosom 

ini diangkut ke ruang antara membran inti dalam dan luar (ruang 

perinuklear), yang bersambung dengan lumen ER (lihat Gambar 

7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Selubung inti 
Selubung membran ganda 
ditembus oleh pori-pori tempat 
kompleks pori inti (tidak dit- 
ampilkan) ditempatkan. Mem- 
bran inti luar kontinu dengan 
retikulum endoplasma (ER). 
Ribosom yang biasanya terikat 
pada permukaan sitosol mem- 
bran ER dan membran inti luar 
tidak ditampilkan. 

 
Lamina inti adalah jalinan protein berserat yang mendasari 

membran bagian dalam. Lalu lintas dua arah terjadi terus menerus 

antara sitosol dan nukleus. Banyak protein yang berfungsi dalam 

nukleus — termasuk histon, DNA polimerase, RNA polimerase, 

regulator transkripsi, dan protein pemroses RNA — secara selektif 

diimpor ke kompartemen inti dari sitosol, tempat pembuatannya. 
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Pada saat yang sama, hampir semua RNA — termasuk mRNA, 

rRNA, tRNA, miRNA, dan snRNA — disintesis di kompartemen inti 

dan kemudian diekspor ke sitosol. 

Seperti proses impor, proses ekspor bersifat selektif; mRNA, 

misalnya, diekspor hanya setelah dimodifikasi dengan benar oleh 

reaksi pemrosesan RNA di dalam nukleus. Dalam beberapa kasus, 

proses pengangkutannya rumit. Protein ribosom, misalnya, dibuat 

di sitosol dan diimpor ke dalam nukleus, di mana mereka ber- 

kumpul dengan RNA ribosom yang baru dibuat menjadi partikel. 

Partikel tersebut kemudian diekspor ke sitosol, di mana mereka 

berkumpul menjadi ribosom. Masing-masing langkah ini membu- 

tuhkan pengangkutan selektif melintasi selubung inti. 

Kompleks Pori Nuklir Melubangi Nuklir Kompleks 

Selubung pori inti (NPC) yang besar dan rumit meluban- gi 

selubung inti pada semua eukariota. Setiap NPC terdiri dari 

sekitar 30 protein yang berbeda, atau nukleoporin. Merefleksikan 

derajat tinggi dari simetri internal, setiap nukleoporin hadir dalam 

beberapa salinan, menghasilkan 500-1000 molekul protein dalam 

NPC yang tersusun penuh, dengan perkiraan massa 66 juta dalton 

pada ragi dan 125 juta dalton pada vertebrata (Gambar 8). 

Gambar 8. Susunan NPC dalam selubung nuklir. (A) Dalam NPC vertebrata, 
nukleoporin disusun dengan simetri rotasi delapan kali lipat yang 
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mencolok. Selain itu, studi mikroskopis imunoelektron menun- 
jukkan bahwa protein yang menyusun bagian tengah NPC dio- 
rientasikan secara simetris melintasi selubung inti, sehingga sisi 
nukleus dan sitosol terlihat identik. Perputaran delapan kali lipat 
dan simetri transversal dua kali lipat menjelaskan bagaimana 
struktur sebesar itu dapat dibentuk hanya dari sekitar 30 protein 
yang berbeda: banyak nukleoporin hadir dalam 8, 16, atau 32 sa- 
linan. 

Berdasarkan perkiraan lokalisasinya di bagian tengah NPC, 
nukleoporin dapat diklasifikasikan menjadi (1) protein cincin 
transmembran yang menjangkau selubung inti dan menjangkar- 
kan NPC ke amplop; (2) nukleoporin perancah yang membentuk 
struktur cincin berlapis. Beberapa nukleoporin perancah adalah 
protein pembengkok membran yang menstabilkan kelengkun- 
gan membran yang tajam di mana selubung inti ditembus; dan 
(3) menyalurkan nukleoporin yang melapisi pori pusat. Selain 
domain terlipat yang menjangkar protein di tempat-tempat ter- 
tentu, banyak nukleoporin saluran mengandung daerah tak ter- 
struktur yang luas, di mana rantai polipeptida secara intrinsik ti- 
dak teratur. Pori pusat diisi dengan jaring kusut dari domain tidak 
teratur ini yang menghalangi difusi pasif makromolekul besar. 
Daerah yang tidak teratur mengandung sejumlah besar pengu- 
langan fenilalanin-glisin (FG). 

Fibril menonjol dari sisi sitosol dan inti NPC. Berbeda den- 
gan simetri transversal dua kali lipat dari inti NPC, fibril yang 
menghadap ke sitosol dan nukleus berbeda: di sisi inti, fibril 
berkumpul di ujung distal untuk membentuk struktur seperti 
keranjang. Susunan yang tepat dari masing-masing nukleoporin 
dalam kumpulan NPC masih menjadi perdebatan sengit, karena 
analisis resolusi atom telah terhalang oleh ukuran dan sifat fleksi- 
bel NPC, dan oleh kesulitan dalam memurnikan bahan homo- 
gen dalam jumlah yang cukup. Kombinasi mikroskop elektron, 
analisis komputasi, dan struktur kristal subkompleks nukleoporin 
telah digunakan untuk mengembangkan model arsitektur NPC 
saat ini. (B) Sebuah mikrograf elektron scanning dari sisi inti dari 
selubung inti oosit. (C) Sebuah mikrograf elektron yang menun- 
jukkan tampilan samping dari dua NPC (tanda kurung); perha- 
tikan bahwa membran inti dalam dan luar kontinu di tepi pori. 
(D) Sebuah mikrograf elektron yang menunjukkan pemandan- 
gan langsung dari NPC bernoda negatif. Membran telah dihilan- 
gkan dengan ekstraksi deterjen. Perhatikan bahwa beberapa 
NPC mengandung materi di tengahnya, yang dianggap sebagai 
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makromolekul yang terperangkap dalam perjalanan melalui NPC 
ini. (A, diadaptasi dari A. Hoelz, EW Debler dan G. Blobel, Annu. Rev. 
Biochem. 80: 613-643, 2011. Dengan izin dari Ulasan Tahunan; B, 
dari MW Goldberg dan TD Allen, J. Cell Biol. 119: 1429–1440, 1992. 
Dengan izin dari The Rockefeller University Press; C, atas izin Werner 
Franke dan Ulrich Scheer; D, atas izin Ron Milligan.) 

 
Kebanyakan nukleoporin berevolusi melalui duplikasi gen 

ekstensif. Beberapa nukleoporin perancah secara struktural 

terkait dengan kompleks protein mantel vesikel, seperti clathrin 

dan coatomer COPII, yang membentuk vesikel transpor; dan satu 

protein digunakan sebagai bahan penyusun umum di NPC dan 

mantel vesikel. Kemiripan ini menunjukkan asal evolusi yang 

sama untuk NPC dan mantel vesikel: mereka mungkin berasal 

dari modul protein pembengkok membran awal yang membantu 

membentuk sistem membran sel eukariotik yang rumit, dan 

dalam sel saat ini menstabilkan tikungan tajam membran yang di- 

perlukan untuk membentuk a pori nuklir. 

Selubung inti sel mamalia biasanya berisi 3000–4000 NPC, 

meskipun jumlahnya sangat bervariasi, dari beberapa ratus di sel 

glial hingga hampir 20.000 di neuron Purkinje. Total lalu lintas yang 

melewati setiap NPC sangat besar: setiap NPC dapat mengangkut 

hingga 1000 makromolekul per detik dan dapat mengangkut ke 

dua arah pada waktu yang bersamaan. Bagaimana cara mengoor- 

dinasikan aliran dua arah makromolekul untuk menghindari ke- 

macetan dan benturan langsung tidak diketahui. Setiap NPC berisi 

saluran berair, di mana molekul kecil yang larut dalam air dapat 

berdifusi secara pasif. 

Para peneliti telah menentukan ukuran efektif dari bagian- 

bagian ini dengan menyuntikkan molekul berlabel yang larut 

dalam air dengan ukuran berbeda ke dalam sitosol dan kemudian 

mengukur laju difusi mereka ke dalam nukleus. 

Molekul kecil (5000 dalton atau kurang) berdifusi dengan 

sangat cepat sehingga kita dapat menganggap selubung inti dapat 
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menembusnya dengan bebas. Protein besar, bagaimanapun, ber- 

difusi jauh lebih lambat, dan semakin besar protein, semakin 

lambat ia melewati NPC. Protein yang lebih besar dari 60.000 

dalton tidak dapat masuk melalui difusi pasif. Ukuran cut-off untuk 

difusi bebas ini dianggap sebagai hasil dari struktur NPC (lihat 

Gambar 8). Nukleoporin saluran dengan daerah tidak terstruktur 

yang luas membentuk kusut yang tidak teratur (seperti rumput 

laut di laut) yang membatasi difusi makromolekul besar sambil 

membiarkan molekul yang lebih kecil lewat. Karena banyak 

protein sel terlalu besar untuk berdifusi secara pasif melalui NPC, 

kompartemen inti dan sitosol dapat mempertahankan komposisi 

protein yang berbeda. Ribosom sitosol dewasa, misalnya, berdia- 

meter sekitar 30 nm dan dengan demikian tidak dapat berdifusi 

melalui NPC, membatasi sintesis protein pada sitosol. 

Tetapi bagaimana nukleus mengekspor subunit ribosom yang 

baru dibuat atau mengimpor molekul besar, seperti DNA polim- 

erase dan RNA polimerase, yang memiliki massa molekul subunit 

100.000–200.000 dalton? Saat kita membahas selanjutnya, ini dan 

sebagian besar protein yang diangkut dan molekul RNA mengikat 

protein reseptor spesifik yang secara aktif meng-angkut molekul 

besar melalui NPC. 

Bahkan protein kecil seperti histon sering menggunakan me- 

kanisme yang dimediasi reseptor untuk melewati NPC, sehingga 

meningkatkan efisiensi transpor. Sinyal Lokalisasi Nuklir Menga- 

rahkan Protein Nuklir ke Inti Ketika protein secara eksperimen- 

tal diekstraksi dari nukleus dan dimasukkan kembali ke dalam 

sitosol, bahkan yang sangat besar ter-akumulasi kembali secara 

efisien di dalam nukleus. Sinyal penyortiran yang disebut sinyal 

lokalisasi nuklir (NLS) bertanggung jawab atas selektifitas proses 

impor nuklir aktif ini. Sinyal telah ditentukan secara tepat dengan 

menggunakan teknologi DNA rekombinan untuk banyak protein 

inti, serta untuk protein yang memasuki nukleus hanya secara se- 

mentara (Gambar 9). 
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Gambar 9. Fungsi sinyal lokalisasi nuklir. Mikrograf imunofluoresensi yang 
menunjukkan lokasi sel dari T-antigen virus SV40 mengandung 
atau kurang sekuens pendek yang berfungsi sebagai sinyal lo- 
kalisasi inti. (A) Protein T-antigen normal mengandung urutan 
kaya lisin yang ditunjukkan dan diimpor ke tempat kerjanya di 
dalam nukleus, seperti yang ditunjukkan oleh pewarnaan imu- 
nofluoresensi dengan antibodi terhadap antigen T. (B) Antigen-T 
dengan sinyal lokalisasi inti yang diubah (treonin menggantikan 
lisin) tetap berada di dalam sitosol. (Dari D. Kalderon, B. Roberts, 
W. Richardson dan A. Smith, Sel 39: 499-509, 1984. Dengan izin dari 
Elsevier.) 

 

Dalam banyak protein nuklir, sinyal terdiri dari satu atau dua 

urutan pendek yang kaya dalam asam amino bermuatan positif 

lisin dan arginin (lihat Tabel 3), dengan urutan yang tepat berva- 

riasi untuk protein yang berbeda. Protein inti lainnya mengandung 

sinyal yang berbeda, beberapa di antaranya belum dikarakterisasi. 

Sinyal lokalisasi nuklir dapat ditemukan hampir di mana saja dalam 

urutan asam amino dan dianggap membentuk loop atau tambalan 

pada permukaan protein. Banyak fungsi bahkan ketika ditautkan 

sebagai peptida pendek ke rantai samping lisin pada permukaan 

protein sitosol, menunjukkan bahwa lokasi yang tepat dari sinyal 

dalam urutan asam amino protein nuklir tidaklah penting. Selain 

itu, selama salah satu subunit protein dari kompleks multikom- 

ponen menampilkan sinyal lokalisasi inti, seluruh kompleks akan 

diimpor ke dalam nukleus. Seseorang dapat memvisualisasikan 
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pengangkutan protein inti melalui NPC dengan melapisi partikel 

emas dengan sinyal lokalisasi nuklir, menyuntikkan partikel ke 

dalam sitosol, dan kemudian mengikuti takdirnya dengan mikros- 

kop elektron (Gambar 10). 
 

Gambar 10. Memvisualisasikan impor aktif melalui NPC. Rangkaian mik- 
rograf elektron ini menunjukkan bola emas koloid (mata panah) 
yang dilapisi dengan peptida yang mengandung sinyal lokalisasi 
nuklir yang memasuki nukleus melalui NPC. Partikel emas disun- 
tikkan ke dalam sitosol sel hidup, yang kemudian difiksasi dan di- 
siapkan untuk mikroskop elektron pada berbagai waktu setelah 
injeksi. (A) Partikel emas pertama kali terlihat di dekat fibril sitosol 
dari NPC. (B, C) Mereka kemudian terlihat di tengah NPC, secara 
eksklusif di wajah sitosol. (D) Mereka kemudian muncul di per- 
mukaan nuklir. Partikel emas ini memiliki diameter yang jauh 
lebih besar daripada saluran difusi di NPC dan diimpor dengan 
transpor aktif. (Dari N. Panté dan U. Aebi, Science 273: 1729–1732, 
1996. Dengan izin dari AAAS.) 

 

Partikel-partikel tersebut mengikat fibril mirip tentakel yang 

memanjang dari nukleoporin perancah di tepi NPC ke dalam 

sitosol, dan kemudian lanjutkan melalui pusat NPC. Agaknya, 

daerah tak terstruktur dari nukleoporin yang membentuk peng- 
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halang difusi untuk molekul besar (disebutkan sebelumnya) di- 

dorong menjauh untuk memungkinkan partikel emas berlapis 

masuk. Transpor makromolekul melintasi NPC berbeda secara 

fundamental dari transpor protein melintasi membran organel 

lain, dalam hal ini terjadi melalui pori berair yang besar, dapat di- 

perluas, dan bukan melalui transporter protein yang mencakup 

satu atau lebih lapisan ganda lipid. Untuk alasan ini, protein inti 

terlipat penuh dapat diangkut ke inti melalui NPC, dan subunit 

ribosom yang baru terbentuk diangkut keluar dari inti sebagai 

partikel yang dirakit. Sebaliknya, protein harus dibuka lipatannya 

secara ekstensif untuk diangkut ke sebagian besar organel lain, 

seperti yang akan kita bahas nanti. 

Reseptor Impor Nuklir Mengikat Sinyal Lokalisasi Nuklir 
dan Protein NPC 

Untuk memulai impor nuklir, kebanyakan sinyal lokalisasi nuklir 

harus dikenali oleh reseptor impor nuklir, kadang disebut 

importin, yang sebagian besar dikodekan oleh keluarga gen 

terkait. Setiap anggota keluarga mengkodekan protein reseptor 

yang dapat mengikat dan mengangkut subset protein kargo yang 

mengandung sinyal lokalisasi inti yang sesuai (Gambar 11.A). 

Gambar 11. Reseptor impor nuklir (importir). (A) Reseptor impor nuklir 
yang berbeda mengikat sinyal lokalisasi nuklir yang berbeda se- 
hingga protein kargo juga berbeda. (B) Cargo protein 4 mem- 
butuhkan protein adaptor untuk mengikat reseptor impor nuk- 
lirnya. Adaptor secara struktural terkait dengan reseptor impor 
nuklir dan mengenali sinyal lokalisasi nuklir pada protein kargo. 
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Reseptor impor nuklir tidak selalu mengikat protein nuklir 

secara langsung. Protein adaptor tambahan dapat membentuk 

jembatan antara reseptor impor dan sinyal lokalisasi inti pada 

protein yang akan diangkut (Gambar 11.B). 

Beberapa protein adaptor secara struktural terkait dengan 

reseptor impor nuklir, menunjukkan asal evolusi yang sama. 

Dengan menggunakan berbagai reseptor dan adaptor impor, sel 

dapat mengenali repertoar luas sinyal lokalisasi nuklir yang dit- 

ampilkan pada protein nuklir. 

Mereka juga mengandung sinyal lokalisasi nuklir yang 

mengikat mereka ke reseptor impor, tetapi sinyal ini hanya akan 

terekspos ketika mereka dimuat dengan protein kargo. Reseptor 

impor adalah protein sitosol larut yang mengikat baik sinyal loka- 

lisasi nuklir pada protein kargo dan pengulangan fenilalanin-glisin 

(FG) dalam domain tak terstruktur dari nukleoporin saluran yang 

melapisi pori pusat. Pengulangan FG juga ditemukan di fibril sito- 

plasma dan nukleus. 

Pengulangan FG pada pori-pori kusut yang tidak terstruktur 

dianggap berfungsi ganda. Mereka berinteraksi dengan lemah, 

yang memberikan sifat seperti gel kusut protein yang memak- 

sakan penghalang permeabilitas ke makromolekul besar, dan 

mereka berfungsi sebagai tempat berlabuh untuk reseptor impor 

nuklir. FG-repeats line jalur melalui NPC yang diambil oleh 

reseptor impor dan protein kargo yang terikat. Menurut salah satu 

model transportasi nuklir, kompleks reseptor-kargo bergerak di 

sepanjang jalur transportasi dengan berulang kali mengikat, me- 

misahkan, dan kemudian mengikat kembali ke urutan pengulan- 

gan FG yang berdekatan. 

Dengan cara ini, kompleks dapat melompat dari satu nukleo- 

porin ke nukleoporin lainnya untuk melintasi bagian dalam NPC 

yang kusut secara acak. Saat reseptor impor mengikat pengulan- 

gan FG selama perjalanan ini, mereka akan mengganggu inter- 

aksi antara pengulangan dan secara lokal melarutkan fase gel 
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dari protein kusut yang mengisi pori, memungkinkan lewatnya 

kompleks muatan reseptor. Begitu berada di dalam nukleus, 

reseptor impor terlepas dari muatannya dan kembali ke sitosol. 

Seperti yang akan kita lihat, pemisahan ini hanya terjadi di sisi inti 

NPC dan dengan demikian memberikan arah pada proses impor. 

Ekspor Nuklir Bekerja Seperti Impor Nuklir, Tetapi Secara 
Terbalik 

Ekspor nuklir dari molekul besar, seperti subunit ribosom 

baru dan molekul RNA, terjadi melalui NPC dan juga bergantung 

pada sistem transpor selektif. Sistem transportasi bergantung 

pada sinyal ekspor nuklir pada makromolekul yang akan diekspor, 

juga pada reseptor ekspor nuklir komplementer, atau eksportir. 

Reseptor ini mengikat baik sinyal ekspor maupun protein NPC 

untuk memandu muatan mereka melalui NPC ke sitosol. Banyak 

reseptor ekspor nuklir secara struktural terkait dengan reseptor 

impor nuklir, dan mereka dikodekan oleh keluarga gen reseptor 

transpor nuklir, atau kariopherin yang sama. 

Dalam ragi, ada 14 gen yang mengkode karyopherin; dalam 

sel hewan, jumlahnya jauh lebih besar. Seringkali tidak mungkin 

untuk mengetahui dari urutan asam amino mereka sendiri 

apakah anggota keluarga tertentu bekerja sebagai reseptor impor 

nuklir atau ekspor nuklir. Seperti yang diharapkan, oleh karena 

itu, sistem transportasi impor dan ekspor bekerja dengan cara 

yang sama tetapi dalam arah yang berlawanan: reseptor impor 

mengikat molekul muatannya di dalam sitosol, melepaskannya ke 

dalam nukleus, dan kemudian diekspor ke sitosol untuk digunak- 

an kembali, sementara fungsi reseptor ekspor dengan cara yang 

berlawanan. 

Ran GTPase Menerapkan Arah pada Transportasi Melalui 
NPC 

Impor protein inti melalui NPC memusatkan protein spesifik 

di dalam nukleus dan dengan demikian meningkatkan keteraturan 
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dalam sel. Sel memberi bahan bakar pada proses pemesanan ini 

dengan memanfaatkan energi yang disimpan dalam gradien kon- 

sentrasi bentuk terikat GTP dari monomerik GTPase Ran, yang di- 

perlukan untuk impor dan ekspor nuklir. 

Seperti GTPase lainnya, Ran adalah sakelar molekuler yang 

dapat berada dalam dua keadaan konformasi, tergantung pada 

apakah GDP atau GTP terikat (dibahas dalam Bab 3). Dua protein 

pengatur spesifik-Ran memicu konversi antara dua keadaan: 

protein pengaktif GTPase sitosol (GAP) memicu hidrolisis GTP 

dan dengan demikian mengubah Ran-GTP menjadi Ran-GDP, 

dan faktor pertukaran guanin nuklir (GEF) mempromosikan 

pertukaran GDP untuk GTP dan dengan demikian mengubah 

Ran-GDP menjadi Ran-GTP. Karena Ran-GAP terletak di sitosol 

dan Ran-GEF terletak di nukleus tempat ia berlabuh ke kromatin, 

sitosol terutama mengandung Ran-GDP, dan nukleus terutama 

mengandung Ran-GTP (Gambar 12).  

 
Gambar 12. Kompartementalisasi Ran-GDP dan Ran-GTP. Lokalisasi Ran-GDP 

di sitosol dan Ran-GTP di dalam nukleus dihasilkan dari lokalisasi 
dua protein pengatur Ran: Ran GTPaseactivating protein (Ran- 
GAP) terletak di sitosol, dan ran guanine nucleotide exchange 
factor (Ran-GEF) berikatan dengan kromatin dan oleh karena itu 
terletak di nukleus. Ran-GDP diimpor ke nukleus oleh reseptor 
impornya sendiri, yang spesifik untuk konformasi Ran yang teri- 
kat GDP. Reseptor Ran-GDP secara struktural tidak terkait dengan 
keluarga utama reseptor transpor nuklir. Namun, itu juga mengi- 
kat pengulangan FG di nukleoporin saluran NPC. 
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Gambar 13. Bagaimana hidrolisis GTP oleh Ran di sitosol memberikan 
arah ke transpor nuklir. Pergerakan melalui NPC reseptor 
transpor nuklir yang dimuat terjadi di sepanjang pengulangan 
FG yang ditampilkan oleh protein NPC tertentu. Lokalisasi dife- 
rensial Ran-GTP di nukleus dan Ran-GDP di sitosol memberikan 
arah (panah merah) ke impor nuklir (A) dan ekspor nuklir (B). Ran- 
GAP merangsang hidrolisis GTP untuk menghasilkan Ran-GDP di 
sisi sitosol dari NPC (lihat Gambar 12). 

 
Gradien dari dua bentuk konformasi Ran ini menggerakkan 

transpor nuklir ke arah yang sesuai. Docking reseptor impor nuklir 

ke FG-repeats di sisi sitosol NPC, misalnya, terjadi apakah reseptor 

ini dimuat dengan kargo yang sesuai atau tidak. Impor reseptor, 

difasilitasi oleh pengikatan ulang-FG, lalu masuk ke saluran. 

Jika mereka mencapai sisi inti dari kompleks pori, Ran-GTP 

mengikatnya, dan, jika reseptor tiba dengan muatan molekul, 

ikatan Ran-GTP menyebabkan reseptor melepaskan muatannya 

(Gambar 13.A). Karena Ran-GDP di sitosol tidak mengikat untuk 

mengimpor (atau mengekspor) reseptor, pembongkaran hanya 

terjadi di sisi nuklir NPC. 

Dengan cara ini, lokalisasi nuklir Ran-GTP menciptakan arah 

proses impor. Setelah melepaskan muatannya di dalam nukleus, 

reseptor impor kosong dengan ikatan Ran-GTP diangkut kembali 
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melalui kompleks pori ke sitosol. Di sana, Ran-GAP memicu 

Ran-GTP untuk menghidrolisis GTP terikatnya, sehingga meng- 

ubahnya menjadi Ran-GDP, yang terpisah dari reseptor. Reseptor 

kemudian siap untuk siklus impor nuklir lainnya. Ekspor nuklir 

terjadi dengan mekanisme yang serupa, kecuali bahwa Ran-GTP 

di dalam nukleus mempromosikan pengikatan kargo ke reseptor 

ekspor, daripada mempromosikan disosiasi kargo. Setelah 

reseptor ekspor bergerak melalui pori ke sitosol, ia bertemu 

dengan Ran-GAP, yang menginduksi reseptor untuk menghidro- 

lisis GTP-nya menjadi PDB. Akibatnya, reseptor ekspor melepas- 

kan kargo dan PDB Ran ke dalam sitosol. Reseptor ekspor bebas 

kemudian dikembalikan ke nukleus untuk menyelesaikan siklus 

(Gambar 13.B). 

Transportasi Melalui NPC Dapat Diatur dengan Mengontrol 
Akses ke Mesin Transportasi 

Beberapa protein mengandung sinyal lokalisasi nuklir dan 

sinyal ekspor nuklir. Protein ini terus menerus berpindah-pindah 

antara nukleus dan sitosol. Tingkat relatif dari impor dan ekspor 

mereka menentukan lokalisasi keadaan mapan dari protein bo- 

lakbalik tersebut. jika tingkat impor melebihi tingkat ekspor, 

protein akan ditempatkan terutama di dalam nukleus; sebaliknya, 

jika tingkat ekspor melebihi tingkat impor, protein akan ditempat- 

kan terutama di dalam sitosol. 

Dengan demikian, mengubah tingkat impor, ekspor, atau 

keduanya, dapat mengubah lokasi protein. Beberapa protein bo- 

lak-balik bergerak terus menerus ke dalam dan ke luar nukleus. 

Dalam kasus lain, bagaimanapun, pengangkutan dikontrol 

dengan ketat. Seperti dibahas dalam Bab 7, sel mengontrol akti- 

vitas beberapa regulator transkripsi dengan menjauhkannya dari 

nukleus sampai dibutuhkan di sana (Gambar 14). 
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Gambar 14. Pengendalian transpor nuklir pada awal Drosophila embrio. 
Embrio pada tahap ini adalah sebuah syncytium, yang ditun- 
jukkan di sini dalam penampang melintang, dengan banyak 
inti dalam sitoplasma yang sama, tersusun di sekitar pinggiran, 
tepat di bawah membran plasma. Protein pengatur transkripsi 
Dorsal diproduksi secara seragam di seluruh sitoplasma peri- 
fer, tetapi dapat bertindak hanya jika berada di dalam nukleus. 
The punggung protein telah diwarnai dengan antibodi enzim- 
coupled yang menghasilkan produk coklat, mengungkapkan 
bahwa punggung dikecualikan dari inti di sisi dorsal (atas) dari 
embrio tetapi terkonsentrasi di inti ke sisi ventral (bawah) dari 
embrio. Lalu lintas Dorsal yang diatur ke dalam inti otak men- 
gontrol perkembangan diferensial antara punggung dan perut 
hewan. (Courtesy of Siegfried Roth.) 

 
Dalam banyak kasus, sel mengontrol transportasi dengan 

mengatur lokalisasi nuklir dan sinyal ekspor — menyalakan atau 

mematikannya, seringkali dengan fosforilasi asam amino dekat 

dengan urutan sinyal (Gambar 15). 

Regulator transkripsi lainnya terikat pada protein sitosol peng- 

hambat yang menjangkarkannya ke dalam sitosol (melalui inter- 

aksi dengan sitoskeleton atau organel tertentu) atau menutupi 

sinyal lokalisasi inti sehingga tidak dapat berinteraksi dengan 

reseptor impor nuklir. 
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Gambar 15. Kontrol impor nuklir selama aktivasi sel T. Faktor inti sel T ter- 
aktivasi (NF-AT) adalah protein pengatur transkripsi yang, dalam 
sel T istirahat, ditemukan di sitosol dalam keadaan terfosforilasi. 
Ketika sel T diaktivasi oleh antigen asing, konsentrasi Ca2+ intra-se- 
luler meningkat. Dalam Ca2+ tinggi, protein fosfatase kalsineurin 
mengikat NF-AT dan mendefosforilasi itu. Defosforilasi mengek- 
spos sinyal impor nuklir dan memblokir sinyal ekspor nuklir. Oleh 
karena itu, kompleks NF-AT dan kalsineurin diimpor ke dalam 
nukleus, di mana NF-AT mengaktifkan transkripsi sejumlah gen 
yang diperlukan untuk aktivasi sel T. Respon tersebut mati ketika 
level Ca2+ menurun, melepaskan NF-AT dari kalsineurin. Reposfo- 
rilasi NF-AT menonaktifkan sinyal impor nuklir dan mengekspos 
kembali sinyal ekspor nuklir, menyebabkan NF-AT pindah ke sito- 
sol. Beberapa obat imunosupresif yang paling manjur, termasuk 
siklosporin A dan FK506, menghambat kemampuan kalsineurin 
untuk mendefosforilasi NF-AT dan dengan demikian memblokir 
akumulasi nukleus dari aktivasi sel NF-AT dan T. 

 
Stimulus yang tepat melepaskan protein pengatur gen dari 

jangkar atau topeng sitosolnya, dan kemudian diangkut ke dalam 

nukleus. Salah satu contoh penting adalah protein pengatur gen 

laten yang mengontrol ekspresi protein yang terlibat dalam me- 

tabolisme kolesterol. 

Protein dibuat dan disimpan dalam bentuk tidak aktif sebagai 

protein transmembran di ER. Ketika sel kekurangan kolesterol, 
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protein diangkut dari RE ke badan Golgi di mana ia bertemu dengan 

protease spesifik yang membelah domain sitosol, melepaskannya 

ke dalam sitosol. Domain ini kemudian diimpor ke dalam nukleus, 

di mana ia mengaktifkan transkripsi gen yang dibutuhkan untuk 

pengambilan dan sintesis kolesterol (Gambar 16). 

Gambar 16. Pengaturan umpan balik biosintesis kolesterol. SREBP (pro- 
tein pengikat elemen respon sterol), regulator transkripsi laten 
yang mengontrol ekspresi enzim biosintetik kolesterol, pada 
awalnya disintesis sebagai protein membran ER. Itu berlabuh di 
ER jika ada cukup kolesterol di membran melalui interaksi dengan 
protein membran ER lain, yang disebut SCAP (SREBP cleavage ac- 
tivation protein), yang mengikat kolesterol. Jika situs pengikatan 
kolesterol pada SCAP kosong (pada konsentrasi kolesterol ren- 
dah), SCAP mengubah konformasi dan dikemas bersama dengan 
SREBP ke dalam vesikel transportasi, yang mengirimkan mua- 
tannya ke badan Golgi, di mana dua protease penduduk Golgi 
membelah SREBP untuk membebaskan sitosolnya. domain dari 
membran. 

 
Domain sitosol kemudian bergerak ke dalam nukleus, di 

mana ia mengikat promotor gen yang menyandikan protein 
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yang terlibat dalam biosintesis kolesterol dan mengaktifkan tran- 

skripsi mereka. Dengan cara ini, lebih banyak kolesterol dibuat 

ketika konsentrasinya turun di bawah ambang batas 1 μm MBoC6 

m12.19. 

sel mengontrol ekspor RNA dari inti dengan cara yang sama. 

snRNA, miRNA, dan tRNA terikat ke keluarga reseptor ekspor 

nuklir yang baru saja didiskusikan, dan mereka menggunakan 

gradien Ran-GTP yang sama untuk mendorong proses transpor- 

tasi. Sebaliknya, ekspor mRNA keluar dari nukleus menggunakan 

mekanisme yang berbeda. mRNA diekspor sebagai rakitan besar, 

yang bisa mencapai 100 juta dalton dan dapat mengandung 

ratusan protein dari beberapa lusin jenis yang berbeda. 

Kompleks ribonukleoprotein mRNA (mRNP) ini pertama kali 

berlabuh di sisi nuklir NPC, di mana mereka direnovasi secara eks- 

tensif. Meskipun Ran-GTP secara tidak langsung terlibat dalam 

ekspor (karena ia mengimpor protein yang mengikat ke molekul 

mRNA), translokasi di seluruh NPC dianggap didorong oleh hidro- 

lisis ATP. 

Bagaimana arah ekspor dijamin tidak jelas. Tampaknya 

banyak protein tambahan yang ditambatkan ke fibril nukleus dan 

sitoplasma NPC memiliki peran penting dalam membentuk ulang 

mRNP saat mereka melewati pori-pori, khususnya menghilang- 

kan protein nuklir saat mRNP keluar dari sisi sitosol NPC, sehingga 

memastikan transportasi itu searah. 

Setelah masuk ke dalam sitosol, protein mRNP inti ini dengan 

cepat dikembalikan ke nukleus. Lamina inti, yang terletak di sisi 

inti membran inti bagian dalam, merupakan jalinan subunit 

protein yang saling berhubungan yang disebut lamins nuklir. 

Lamin adalah kelas khusus protein filamen menengah yang ber- 

polimerisasi menjadi kisi dua dimensi (Gambar 17). 
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Gambar 17. Lamina inti. Mikrograf elektron dari sebagian lamina inti dalam 
Xenopus yang oositdibuat dengan pengeringan beku dan 
bayangan logam. Lamina dibentuk oleh kisi biasa dari filamen 
menengah khusus. Lamins hanya ada di sel metazoan. Protein 
lain yang belum diketahui dapat berfungsi serupa pada spesies 
yang tidak memiliki lamins. (Courtesy of Ueli Aebi.) 

 

Nuklelamina memberikan bentuk dan stabilitas pada selubung 

inti, yang diikatkan oleh keterikatan pada NPC dan protein trans- 

membran dari membran inti dalam. Lamina juga berinteraksi 

langsung dengan kromatin, yang berinteraksi dengan protein 

transmembran dari membran inti dalam. Bersama dengan lamina, 

protein membran bagian dalam ini menyediakan hubungan struk- 

tural antara DNA dan selubung inti. Ketika inti dibongkar selama 

mitosis, NPC dan lamina nuklir dibongkar dan fragmen selubung 

inti. Proses pembongkaran setidaknya sebagian merupakan kon- 

sekuensi dari fosforilasi langsung nukleoporin dan lamins oleh 

cyclin-dependent protein kinase (Cdk) yang diaktifkan pada per- 

mulaan mitosis. 

Selama proses ini, beberapa protein NPC terikat ke reseptor 

impor nuklir, yang memainkan peran penting dalam penyusunan 

kembali NPC di akhir mitosis. Protein membran selubung inti 

— tidak lagi terikat pada kompleks pori, lamina, atau kromatin 

— menyebar ke seluruh membran ER. Protein motorik dynein, 
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yang bergerak sepanjang mikrotubulus, secara aktif berpartisi- 

pasi dalam merobek selubung inti dari kromatin. Bersama-sa- 

ma, proses ini memecah penghalang yang biasanya memisah- 

kan nukleus dan sitosol, dan protein inti yang tidak terikat pada 

membran atau kromosom bercampur sepenuhnya dengan protein 

sitosol (Gambar 18). 

 

Gambar 18. Kerusakan dan reformasi selubung inti dan lamina selama mito- 
sis. Fosforilasi lamins memicu pembongkaran lamina inti, yang 
memulai selubung inti untuk pecah. Dephosforilasi pada lamins 
membalikkan proses tersebut. 

 
Siklus fosforilasi dan defosforilasi yang serupa terjadi pada 

beberapa nukleopori dan protein pada membran inti bagian 

dalam, dan beberapa dari defosforilasi ini juga terlibat dalam 

proses perakitan kembali. Seperti yang ditunjukkan, selubung inti 

awalnya terbentuk kembali di sekitar kromosom anak perempuan 

dekondensasi individu. Akhirnya, seiring berjalannya dekonden- 

sasi, struktur ini bergabung untuk membentuk satu inti lengkap. 

Kerusakan mitosis pada selubung inti terjadi di semua sel meta- 

zoan. Namun, di banyak spesies lain, seperti ragi, selubung inti 
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tetap utuh selama mitosis, dan nukleus membelah melalui fisi. 

Kemudian dalam mitosis, selubung inti berkumpul kembali 

di permukaan kromosom anak. Selain peran pentingnya dalam 

transpor nuklir, Ran GTPase juga bertindak sebagai penanda 

posisi untuk kromatin selama pembelahan sel, ketika komponen 

inti dan sitosol bercampur. Karena Ran-GEF tetap terikat pada 

kromatin ketika selubung inti rusak, molekul Ran yang dekat 

dengan kromatin sebagian besar berada dalam konformasi terikat 

GTP. 

Sebaliknya, molekul Ran lebih jauh memiliki kemungkinan 

tinggi untuk bertemu Ran-GAP, yang didistribusikan ke seluruh 

sitosol; molekul Ran ini sebagian besar berada dalam konfor- 

masi terikat GDP. Akibatnya, kromosom dalam sel mitosis dikel- 

ilingi oleh awan Ran-GTP. Ran-GTP melepaskan protein NPC di 

dekat kromosom dari reseptor impor nuklir. Protein NPC gratis 

menempel pada permukaan kromosom, tempat mereka berkum- 

pul menjadi NPC baru. Pada saat yang sama, protein membran inti 

bagian dalam dan lamins yang terdefosforilasi mengikat kembali 

ke kromatin. Membran ER membungkus kelompok kromosom 

sampai membentuk selubung inti tertutup. 

Selama proses ini, NPC mulai secara aktif mengimpor kembali 

protein yang mengandunglokalisasi nuklir sinyal. Karena selubung 

inti pada awalnya diterapkan secara dekat ke permukaan 

kromosom, nukleus yang baru terbentuk mengecualikan semua 

protein kecuali yang awalnya terikat pada kromosom mitosis 

dan yang diimpor secara selektif melalui NPC. Dengan cara ini, 

semua protein besar lainnya, termasuk ribosom, dijauhkan dari 

nukleus yang baru dirakit. Seperti yang kita bahas di Bab 17, awan 

Ran-GTP yang mengelilingi kromatin juga penting dalam merakit 

gelendong mitosis dalam sel yang membelah. 

Ringkasan 

Selubung inti terdiri dari membran inti dalam dan luar yang 
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saling berhubungan satu sama lain dan dengan membran ER, dan 

ruang antara membran inti dalam dan luar kontinu dengan lumen 

ER. Molekul RNA, yang dibuat di nukleus, dan subunit ribosom, 

yang berkumpul di sana, diekspor ke sitosol; sebaliknya, semua 

protein yang berfungsi di dalam nukleus disintesis di dalam sitosol 

dan kemudian diimpor. 

Lalu lintas material yang ekstensif antara nukleus dan 

sitosol terjadi melalui kompleks pori nuklir (NPC), yang menye- 

diakan jalur langsung melintasi selubung inti. Molekul kecil ber- 

difusi secara pasif melalui NPC, tetapi makromolekul besar harus 

diangkut secara aktif. Protein yang mengandung sinyal lokalisasi 

inti secara aktif diangkut ke dalam nukleus melalui NPC, sedan- 

gkan protein yang mengandung sinyal ekspor nuklir diangkut 

keluar dari nukleus ke sitosol. 

Beberapa protein, termasuk reseptor impor dan ekspor nuklir, 

terus menerus berpindah antara sitosol dan nukleus. Ran GTPase 

monomer memberikan energi bebas dan arah untuk transpor- 

tasi nuklir. Sel mengatur pengangkutan protein inti dan molekul 

RNA melalui NPC dengan mengontrol akses molekul ini ke mesin 

pengangkut. RNA messenger yang baru ditranskripsi dan RNA 

ribosom diekspor dari nukleus sebagai bagian dari kompleks ri- 

bonukleoprotein besar. Karena sinyal lokalisasi nuklir tidak di- 

hilangkan, protein nuklir dapat diimpor berulang kali, seperti yang 

diperlukan setiap kali nukleus dipasang kembali setelah mitosis. 

 

C. Pengangkutan Protein ke dalam Mitokondria dan 
Kloroplas 

Mitokondria dan kloroplas (bentuk khusus dari plastida 

pada ganggang hijau dan sel tumbuhan) adalah organel tertutup 

membran ganda. Mereka mengkhususkan diri dalam sintesis ATP, 

menggunakan energi yang berasal dari transpor elektron dan fos- 

forilasi oksidatif di mitokondria dan dari fotosintesis dalam kloro- 
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plas. Meskipun kedua organel mengandung DNA, ribosom, dan 

komponen lain yang diperlukan untuk sintesis protein, sebagian 

besar proteinnya dikodekan dalam inti sel dan diimpor dari sitosol. 

Setiap protein yang diimpor harus mencapai subkompartemen 

organel tertentu di mana ia berfungsi. 

Ada subkompartemen yang berbeda dalam mitokondria  

(Gambar 19.A) : ruang matriks internal dan ruang antar membran, 

yang kontinu dengan ruang krista. Kompartemen ini dibentuk 

oleh dua membran mitokondria konsentris: membran dalam, 

yang membungkus ruang matriks dan membentuk invaginasi eks- 

tensif yang disebut krista, dan membran luar, yang bersentuhan 

dengan sitosol. 

Gambar 19. Subkompartemen mitokondria dan kloroplas. Berbeda den- 
gan krista mitokondria (A), tilakoid kloroplas (B) tidak terhubung 
ke membran dalam dan oleh karena itu membentuk komparte- 
men tertutup dengan ruang internal terpisah. 

 
Kompleks protein memberikan batas pada persimpangan di 

mana krista berinvaginasi dan membagi membran dalam menjadi 

dua domain: satu domain membran dalam mengelilingi ruang 

krista, dan domain lainnya berbatasan dengan membran luar. Klo- 

roplas juga memiliki membran luar dan dalam, yang membung- 

kus ruang antar membran, dan stroma, yang merupakan ekuiva- 

len kloroplas dari ruang matriks mitokondria (Gambar 19.B). 

Mereka memiliki subkompartemen tambahan, ruang tilakoid, 
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yang dikelilingi oleh membran tilakoid. Membran tilakoid berasal 

dari membran bagian dalam selama perkembangan plastid dan 

terjepit menjadi terputus-putus dengannya. Setiap subkomparte- 

men di mitokondria dan kloroplas mengandung seperangkat 

protein yang berbeda. Mitokondria dan kloroplas baru diproduksi 

oleh pertumbuhan organel yang sudah ada sebelumnya, diikuti 

oleh fisi. Pertumbuhannya terutama bergantung pada impor 

protein dari sitosol. Protein yang diimpor harus diangkut melintasi 

sejumlah membran secara berurutan dan berakhir di tempat yang 

sesuai. Proses pergerakan protein melintasi membran disebut 

translokasi protein. Bagian ini menjelaskan bagaimana itu terjadi. 

Translokasi ke Mitokondria Tergantung pada Urutan Sinyal 
dan Penerjemah 

Protein Protein yang diimpor ke dalam mitokondria biasanya 

diambil dari sitosol dalam hitungan detik atau menit setelah 

dilepaskan dari ribosom. Jadi, berbeda dengan translokasi protein 

ke RE, yang sering terjadi bersamaan dengan translokasi oleh 

ribosom yang menempel pada membran ER kasar (dijelaskan 

kemudian), protein mitokondria pertama kali disintesis sepenuh- 

nya sebagai protein prekursor mitokondria dalam sitosol dan 

kemudian ditranslokasi ke mitokondria. dengan pasca-pener- 

jemahan mekanisme. 

Satu atau lebih urutan sinyal mengarahkan semua protein 

prekursor mitokondria ke subkompartemen mitokondria yang 

sesuai. Banyak protein yang memasuki ruang matriks mengand- 

ung urutan sinyal pada N-terminusnya yang dengan cepat di- 

hilangkan oleh peptidase sinyal setelah impor. Protein impor 

lainnya, termasuk semua membran luar dan banyak protein ruang 

membran dalam dan antar membran, memiliki urutan sinyal 

internal yang tidak dihilangkan. 

Urutan sinyal diperlukan dan cukup untuk impor dan loka- 

lisasi protein yang benar: ketika teknik rekayasa genetika digu- 

nakan untuk menghubungkan sinyal-sinyal ini ke protein sitosol, 
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sinyal mengarahkan protein ke subkompartemen mitokondria 

yang benar. Urutan sinyal yang mengarahkan protein prekursor ke 

dalam ruang matriks mitokondria paling baik dipahami. Mereka 

semua membentuk heliks α amfifilik, di mana residu bermuatan 

positif mengelompok di satu sisi heliks, sementara residu hidrofo- 

bik yang tidak bermuatan mengelompok di sisi yang berlawanan. 

Protein reseptor khusus yang memulai translokasi protein menge- 

nali konfigurasi ini daripada urutan asam amino yang tepat dari 

urutan sinyal (Gambar 20). 
 

Gambar 20. Urutan sinyal untuk impor protein mitokondria. Sitokrom 
oksidase adalah kompleks multiprotein besar yang terletak di 
membran mitokondria bagian dalam, di mana ia berfungsi seb- 
agai enzim terminal dalam rantai transpor elektron. (A) 18 asam 
amino pertama dari prekursor subunit IV dari enzim ini berfungsi 
sebagai urutan sinyal untuk impor subunit ke dalam mitokondria. 
(B) Ketika urutan sinyal dilipat sebagai heliks α, asam amino ber- 
muatan positif (merah) berkumpul di satu sisi heliks, sedangkan 
yang nonpolar (hijau) berkumpul terutama di sisi yang berlawa- 
nan. Asam amino polar yang tidak bermuatan berwarna oranye; 
atom nitrogen di rantai samping Arg dan Gln berwarna biru. Uru- 
tan sinyal yang mengarahkan protein ke dalam ruang matriks se- 
lalu berpotensi membentuk heliks α amfifilik, yang dikenali oleh 
protein reseptor spesifik pada permukaan mitokondria. (C) Struk- 
tur urutan sinyal (dari alkohol dehidrogenase, enzim matriks mi- 
tokondria lain), terikat pada reseptor impor (abu-abu), seperti 
yang ditentukan oleh resonansi magnetik inti. Amfifilik α heliks 
berikatan dengan permukaan hidrofobiknya ke alur hidrofobik di 
reseptor (kode PDB: 1OM2). 
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Kompleks protein multisubunit yang berfungsi sebagai trans- 

locator protein memediasi pergerakan protein melintasi membran 

mitokondria. Kompleks TOM mentransfer protein melintasi 

membran luar, dan dua kompleks TIM (TIM23 dan TIM22) men- 

transfer protein melintasi membran dalam (Gambar 21). 

Protein β-barrel, yang sangat melimpah di membran luar, 

kemudian diteruskan ke translocator tambahan, kompleks SAM, 

yang membantunya melipat dengan baik di membran luar. 

Kompleks TIM23 mengangkut beberapa protein terlarut ke dalam 

ruang matriks dan membantu memasukkan protein transmem- 

bran ke dalam membran bagian dalam. Kompleks TIM22 me- 

mediasi penyisipan subkelas protein membran bagian dalam, 

termasuk transporter yang menggerakkan ADP, ATP, dan fosfat 

masuk dan keluar dari mitokondria. 

Namun penerjemah protein lain di membran mitokondria 

bagian dalam, kompleks OXA, menengahi penyisipan protein 

membran bagian dalam yang disintesis di dalam mitokondria. Ini 

juga membantu memasukkan beberapa protein membran dalam 

yang diimpor yang pada awalnya diangkut ke ruang matriks oleh 

kompleks lain.  

 
Gambar 21. Penerjemah protein di membran mitokondria. Kompleks 

TOM, TIM, SAM, dan OXA adalah kumpulan protein membran 
multimerik yang mengkatalisis translokasi protein melintasi 
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membran mitokondria. Komponen protein kompleks TIM22 
dan TIM23 yang melapisi saluran impor terkait secara struktural, 
menunjukkan asal evolusi yang sama dari kedua kompleks TIM. 
Di sisi matriks, kompleks TIM23 terikat pada kompleks protein 
multimerik yang mengandung mitokondria hsp70, yang bertin- 
dak sebagai ATPase impor, menggunakan hidrolisis ATP untuk 
menarik protein melalui pori. 

 
Dalam sel hewan, terdapat variasi halus dalam komposisi 

subunit kompleks penerjemah untuk menyesuaikan mesin impor 

mitokondria dengan kebutuhan khusus jenis sel khusus. SAM = 

Mesin Sortasi dan Perakitan; OXA = Aktivitas Sitokrom OXidase; 

TIM = Penerjemah membran Mitokondria Bagian Dalam; TOM = 

Penerjemah Membran Luar. Kompleks ini mengandung beberapa 

komponen yang bertindak sebagai reseptor untuk protein prekur- 

sor mitokondria, dan komponen lain yang membentuk saluran 

translokasi. Kompleks TOM diperlukan untuk impor semua protein 

mitokondria yang dikodekan oleh inti. Ini awalnya mengangkut 

urutan sinyal mereka ke ruang antar membran dan membantu 

memasukkan protein transmembran ke membran luar. 

Protein Prekursor Mitokondria Diimpor sebagai Rantai 
Polipeptida yang Tidak Dilipat 

Kami telah mempelajari hampir semua yang kami ketahui 

tentang mekanisme molekuler dari impor protein ke dalam mi- 

tokondria dari analisis sistem translokasi yang bebas sel dan 

dibentuk kembali, di mana mitokondria yang dimurnikan dalam 

tabung reaksi mengimpor protein prekursor mitokondria berlabel 

radiol. Dengan mengubah kondisi dalam tabung reaksi, dimung- 

kinkan untuk menetapkan persyaratan biokimia untuk impor. 

Protein prekursor mitokondria tidak melipat ke dalam struktur 

aslinya setelah disintesis; sebaliknya, mereka tetap tidak terlipat 

di sitosol melalui interaksi dengan protein lain. 

Beberapa dari protein yang berinteraksi ini adalah proteinu- 

mum pendamping dari keluarga hsp70, sedangkan yang lain did- 
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edikasikan untuk protein prekursor mitokondria dan mengikat 

langsung ke urutan sinyalnya. Semua protein yang berinteraksi 

membantu mencegah protein prekursor berkumpul atau melipat 

secara spontan sebelum mereka terlibat dengan kompleks TOM 

di membran mitokondria luar. Sebagai langkah pertama dalam 

proses impor, reseptor impor dari kompleks TOM mengikat urutan 

sinyal protein prekursor mitokondria. 

Protein yang berinteraksi kemudian dilepaskan, dan rantai 

polipeptida yang tidak terlipat diumpankan — urutan sinyal 

terlebih dahulu — ke dalam saluran translokasi. Pada prinsipnya, 

protein dapat mencapai ruang matriks mitokondria dengan 

melintasi dua membran sekaligus atau melintasi satu per satu. Se- 

seorang dapat membedakan antara kemungkinan-kemungkinan 

ini dengan mendinginkan sistem impor mitokondria bebas sel 

untuk menangkap protein pada langkah perantara dalam proses 

translokasi. 

Hasilnya adalah bahwa protein yang ditangkap tidak lagi 

mengandung urutan sinyal terminal-N mereka, yang menunjuk- 

kan bahwa terminal-N harus berada dalam ruang matriks tempat 

peptidase sinyal berada, tetapi sebagian besar protein masih 

dapat diserang dari luar mitokondria. Oleh enzim proteolitik yang 

ditambahkan secara eksternal. Jelasnya, protein prekursor dapat 

melewati kedua membran mitokondria sekaligus untuk memasuki 

ruang matriks (Gambar 22). 

Kompleks TOM pertama-tama mengangkut urutan sinyal 

melintasi membran luar ke ruang antar membran, di mana ia 

mengikat kompleks TIM, membuka saluran di kompleks tersebut. 

Rantai polipeptida kemudian ditranslokasi ke ruang matriks 

atau dimasukkan ke dalam membran bagian dalam. Meskipun 

kompleks TOM dan TIM biasanya bekerja sama untuk mentrans- 

lokasi protein prekursor melintasi kedua membran pada saat 

yang bersamaan, keduanya dapat bekerja secara independen. 

Dalam membran luar yang terisolasi, misalnya, kompleks TOM 
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dapat mentranslokasi urutan sinyal protein prekursor melintasi 

membran. Demikian pula, jika membran luar secara eksperimen- 

tal terganggu dalam mitokondria yang terisolasi, kompleks TIM23 

yang terbuka dapat secara efisien mengimpor protein prekursor 

ke dalam ruang matriks. 

Gambar 22. Impor protein oleh mitokondria. Urutan sinyal terminal-N dari 
protein prekursor mitokondria dikenali oleh reseptor kompleks 
TOM. Protein tersebut kemudian ditranslokasi melalui kompleks 
TIM23 sehingga secara transien menjangkau kedua membran 
mitokondria. Urutan sinyal dipecah oleh peptidase sinyal di ru- 
ang matriks untuk membentuk protein matang. Urutan sinyal 
bebas kemudian terdegradasi dengan cepat (tidak ditampilkan). 

 
Hidrolisis ATP dan Impor Protein Penggerak Potensial 
Membran Ke Ruang Matriks 

Transpor arah membutuhkan energi, yang dalam keban- 

yakan sistem biologis dipasok oleh hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP 

memicu impor protein mitokondria di dua lokasi terpisah, satu di 

luar mitokondria dan satu lagi di ruang matriks. Selain itu, impor 

protein membutuhkan sumber energi lain, yang merupakan po- 

tensial membran melintasi membran mitokondria bagian dalam 

(Gambar 23). 
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Gambar 23. Peran energi dalam impor protein ke dalam ruang matriks 

mitokondria. (1) Bound cytosolic hsp70 chaperone dilepaskan 
dari protein prekursor dalam langkah yang bergantung pada 
hidrolisis ATP. Setelah penyisipan awal urutan sinyal dan ba- 
gian yang berdekatan dari rantai polipeptida ke dalam saluran 
translokasi kompleks TOM, urutan sinyal berinteraksi dengan 
kompleks TIM. (2) Urutan sinyal kemudian ditranslokasi ke dalam 
ruang matriks dalam suatu proses yang membutuhkan energi 
dalam potensial membran melintasi membran dalam. (3) Mito- 
kondria hsp70, yang merupakan bagian dari kompleks ATPase 
impor, berikatan dengan daerah rantai polipeptida saat terpapar 
di ruang matriks, menarik protein melalui saluran translokasi, 
menggunakan energi hidrolisis ATP. 

 
Persyaratan pertama untuk energi terjadi pada tahap awal 

proses translokasi, ketika protein prekursor yang tidak terlipat, 

terkait dengan protein pendamping, berinteraksi dengan reseptor 

impor kompleks TOM. Pengikatan dan pelepasan polipeptida 

yang baru disintesis dari protein pendamping membutuhkan hi- 

drolisis ATP. Setelah urutan sinyal melewati kompleks TOM dan 

terikat ke kompleks TIM, translokasi lebih lanjut melalui saluran 

translokasi TIM memerlukan potensial membran, yang meru- 

pakan komponen listrik dari gradien elektrokimia H+ melintasi 

membran bagian dalam. Pemompaan H+ dari ruang matriks ke 

ruang antar membran, didorong oleh proses transpor elektron di 

membran bagian dalam, mempertahankan gradien elektrokimia. 

Oleh karena itu, energi dalam gradien elektrokimia H+ 

melintasi membran bagian dalam tidak hanya menggerakkan 

sebagian besar sintesis ATP sel, tetapi juga mendorong translokasi 
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rangkaian sinyal bermuatan positif melalui kompleks TIM dengan 

elektroforesis. 

Mitokondria hsp70 juga memainkan peran penting dalam 

proses impor. Mitokondria yang mengandung protein mutan gagal 

mengimpor protein prekursor. Mitokondria hsp70 adalah bagian 

dari perakitan protein multisubunit yang terikat pada sisi matriks 

kompleks TIM23 dan bertindak sebagai motor untuk menarik 

protein prekursor ke dalam ruang matriks. Seperti sepupu sitosol- 

nya, mitokondria hsp70 memiliki afinitas tinggi untuk rantai poli- 

peptida yang tidak terlipat, dan mengikat erat ke rantai protein 

yang diimpor segera setelah rantai tersebut keluar dari pener- 

jemah TIM di ruang matriks. 

Hsp70 kemudian mengalami perubahan konformasi dan me- 

lepaskan rantai protein dalam langkah yang bergantung pada ATP, 

memberikan gaya ratcheting / tarikan pada protein yang diimpor. 

Siklus pengikatan dan pelepasan selanjutnya yang digerakkan 

oleh energi ini memberikan kekuatan pendorong akhir yang di- 

perlukan untuk menyelesaikan impor protein setelah protein 

awalnya dimasukkan ke dalam kompleks TIM23 (lihat Gambar 

23). Setelah interaksi awal dengan mitokondria hsp70, banyak 

protein matriks yang diimpor diteruskan ke protein pendamping 

lainnya, mitokondria hsp60. Hsp60 membantu rantai polipeptida 

yang tidak terlipat untuk melipat dengan mengikat dan melepas- 

kannya melalui siklus hidrolisis ATP. 

Bakteri dan Mitokondria Menggunakan Mekanisme Serupa 
untuk Memasukkan Porin ke Membran Luarnya 

Membran luar mitokondria, seperti membran luar dari 

bakteri Gram-negatif, mengandung protein β-barel pembentuk 

pori yang melimpah yang disebut porins, dan dengan demikian 

dapat ditembus dengan bebas ke ion anorganik dan metabolit 

(tetapi tidak untuk kebanyakan protein). Berbeda dengan protein 

membran luar lainnya, yang berlabuh di membran melalui daerah 

transmembran α-heliks, kompleks TOM tidak dapat menginte- 
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grasikan porins ke dalam lapisan ganda lipid. Sebaliknya, porins 

pertama kali diangkut terbuka ke ruang antar membran, di mana 

mereka secara sementara mengikat protein pendamping khusus, 

yang menjaga porins dari agregasi (Gambar 24.A). 

Mereka kemudian mengikat kompleks SAM di membran 

luar, yang keduanya memasukkannya ke dalam membran luar 

dan membantunya melipat dengan benar. Salah satu subunit 

pusat kompleks SAM homolog dengan protein membran luar 

bakteri yang membantu memasukkan protein β-barrel ke dalam 

membran luar bakteri dari ruang periplasmik (setara dengan ruang 

antar membran di mitokondria) (Gambar 24.B). Jalur yang diles- 

tarikan ini untuk memasukkan protein β-barrel lebih jauh meng- 

garisbawahi asal mula endosimbiotik dari mitokondria. membran 

dari ruang periplasmic (setara dengan ruang antarmembran di 

mitokondria) (Gambar 24.B). Jalur yang dilestarikan ini untuk me- 

masukkan βprotein-barrel lebih jauh menggarisbawahi asal usul 

endosimbiotik dari mitokondria.  

Gambar 24. Integrasi porins ke dalam membran mitokondria luar dan 
membran bakteri. (A) Setelah translokasi melalui kompleks 
TOM di membran mitokondria luar, protein β-barrel terikat ke 
pendamping di ruang antarmembran. Kompleks SAM kemudian 
memasukkan rantai polipeptida yang tidak terlipat ke dalam 
membran luar dan membantu rantai terlipat. (B) Kompleks BAM 
yang terkait secara struktural di membran luar bakteri Gram- 
negatif mengkatalisis penyisipan dan pelipatan protein β-barrel. 
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Transpor ke Dalam Membran Mitokondria Bagian Dalam 
dan Ruang Antarmembran Terjadi Melalui Beberapa Rute 

Mekanisme yang sama yang mentranspor protein ke dalam 

ruang matriks menggunakan translocator TOM dan TIM23 (lihat 

Gambar 22) juga memediasi translokasi awal banyak protein yang 

ditujukan untuk bagian dalam membran mitokondria atau ruang 

antar membran. Dalam rute translokasi yang paling umum, hanya 

urutan sinyal terminal-N dari protein yang diangkut yang benar- 

benar memasuki ruang matriks (Gambar 25.A). Urutan asam 

amino hidrofobik, ditempatkan secara strategis setelah urutan 

sinyal terminal-N, bertindak sebagai urutan stop-transfer, men- 

cegah Translokasi lebih lanjut melintasi membran bagian dalam. 

Gambar 25. Impor protein dari sitosol ke dalam membran mitokondria ba- 
gian dalam dan ruang antarmembran. (A) Urutan sinyal terminal- 
N (merah) memulai impor ke dalam ruang matriks (lihat Gam- 
bar 22). Urutan hidrofobik (biru) yang mengikuti urutan sinyal 
penargetan matriks mengikat ke translocator TIM23 (oranye) di 
membran dalam dan menghentikan translokasi. Sisa protein 
tersebut kemudian ditarik ke dalam ruang antar membran me- 
lalui translocator TOM di membran luar, dan urutan hidrofobik 



51 

 

 

 

dilepaskan ke membran dalam yang menahan protein di sana. 
(B) Rute kedua untuk integrasi protein ke dalam membran dalam 
pertama-tama mengirimkan protein sepenuhnya ke dalam ru- 
ang matriks. Pemutusan urutan sinyal (merah) yang digunakan 
untuk translokasi awal membuka kedok urutan sinyal hidrofo- 
bik yang berdekatan (biru) pada N-terminus yang baru. Sinyal 
ini kemudian mengarahkan protein ke membran bagian dalam, 
menggunakan jalur bergantung OXA yang sama yang mema- 
sukkan protein yang dikodekan oleh genom mitokondria dan 
diterjemahkan ke dalam ruang matriks. (C) Beberapa protein 
terlarut dari ruang antarmembran juga menggunakan jalur yang 
ditunjukkan pada (A) dan (B) sebelum dilepaskan ke ruang antar 
membran oleh peptidase sinyal kedua, yang memiliki situs aktif- 
nya di ruang antarmembran dan menghilangkan hidrofobik. (D) 
Beberapa protein ruang antar membran terlarut teroksidasi oleh 
protein Mia40 (Mia = perakitan ruang antar membran mitokon- 
dria) selama proses impor. Mia40 membentuk perantara kovalen 
melalui ikatan disulfida antarmolekul, yang membantu menarik 
protein yang diangkut melalui kompleks TOM. Mia40 menjadi 
tereduksi dalam proses tersebut, dan kemudian dioksidasi ulang 
oleh rantai transpor elektron, sehingga dapat mengkatalis impor 
putaran berikutnya. (E) Multipass protein membran dalam yang 
berfungsi sebagai transporter metabolit mengandung urutan 
sinyal internal dan melewati kompleks TOM sebagai loop. Mereka 
kemudian mengikat ke pendamping di ruang antar membran, 
yang memandu protein ke kompleks TIM22. Kompleks TIM22 
dikhususkan untuk penyisipan protein membran dalam multi- 
pass. 

 

Sisa protein kemudian melintasi membran luar melalui 

kompleks TOM ke dalam ruang antar membran; urutan sinyal 

dipisahkan dalam matriks, dan urutan hidrofobik, dilepaskan dari 

TIM23, tetap berlabuh di membran bagian dalam. Dalam rute 

transportasi lain ke membran dalam atau ruang antar membran, 

kompleks TIM23 awalnya mentranslokasi seluruh protein ke 

dalam ruang matriks (Gambar 25.B). 

Peptidase sinyal matriks kemudian menghilangkan urutan 

sinyal terminal-N, mengekspos urutan hidrofobik pada terminal- 

N yang baru. Urutan sinyal ini memandu protein ke kompleks 
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OXA, yang memasukkan protein ke dalam membran bagian 

dalam. Seperti disebutkan sebelumnya, kompleks OXA terutama 

digunakan untuk memasukkan protein yang dikodekan dan diter- 

jemahkan dalam mitokondria ke dalam membran bagian dalam, 

dan hanya sedikit protein impor yang menggunakan jalur ini. 

Penerjemah yang terkait erat dengan kompleks OXA ditemu- 

kan di membran plasma bakteri dan di membran tilakoid klorop- 

las, di mana mereka memasukkan protein membran dengan me- 

kanisme serupa. Banyak protein yang menggunakan jalur ini ke 

membran dalam tetap berlabuh di sana melalui urutan sinyal hi- 

drofobik mereka (lihat Gambar 25.A dan B). Namun, yang lainnya 

dilepaskan ke ruang antar membran oleh protease yang meng- 

hilangkan jangkar membran (Gambar 25.C). 

Banyak dari protein yang telah dibelah ini tetap melekat 

pada permukaan luar membran dalam sebagai subunit perifer 

kompleks protein yang juga mengandung protein transmembran. 

Protein ruang antar membran tertentu yang mengandung motif 

sistein diimpor melalui jalur yang berbeda. Protein ini memben- 

tuk ikatan disulfida kovalen sementara ke protein Mia40 (Gambar 

25.D). 

Protein yang diimpor kemudian dilepaskan dalam bentuk 

teroksidasi yang mengandung ikatan disulfida intrachain. Mia40 

menjadi tereduksi dalam prosesnya, dan kemudian dioksidasi 

kembali dengan melewatkan elektron ke rantai transpor elektron 

di membran mitokondria bagian dalam. Dengan cara ini, energi 

yang disimpan dalam potensi redoks dalam rantai transpor 

elektron mitokondria digunakan untuk mendorong impor protein. 

Mitokondria adalah tempat utama sintesis ATP dalam sel, tetapi 

mitokondria juga mengandung banyak enzim metabolik, seperti 

yang ada dalam siklus asam sitrat. 

Jadi, selain protein, mitokondria juga harus mengangkut me- 

tabolit kecil melintasi membrannya. Sementara membran luar 

mengandung porins, yang membuat membran dengan bebas 



53 

 

 

 
 

dapat ditembus oleh molekul sekecil itu, sedangkan membran 

dalam tidak. Sebaliknya, keluarga transporter khusus metabolit 

mentransfer sejumlah besar molekul kecil melintasi membran 

bagian dalam. Dalam sel ragi, transporter ini terdiri dari 35 protein 

berbeda, yang paling melimpah mengangkut ATP, ADP, dan fosfat. 

Ini adalah protein transmembran multipass, yang tidak memiliki 

urutan sinyal yang dapat dibelah pada N-termini-nya tetapi men- 

gandung urutan sinyal internal. 

Mereka melintasi kompleks TOM di membran luar, dan 

pendamping ruang antar membran memandu mereka ke 

kompleks TIM22, yang memasukkannya ke dalam membran 

dalam dengan proses yang membutuhkan potensial membran, 

tetapi tidak mitokondria hsp70 atau ATP (Gambar 25.E) . Partisi 

yang menguntungkan secara energetik dari daerah transmem- 

bran hidrofobik ke dalam membran dalam kemungkinan besar 

akan mendorong proses ini. 

Dua Urutan Sinyal Protein Langsung ke Membran Tilakoid 
dalam Kloroplas 

Transpor protein ke kloroplas menyerupai transpor ke mito- 

kondria. Kedua proses terjadi pasca-translokasi, menggunakan 

kompleks translokasi terpisah di setiap membran, membutuhkan 

energi, dan menggunakan urutan sinyal N-terminal amphiphilic 

yang dihilangkan setelah digunakan. 

Namun, dengan pengecualian beberapa molekul pendam- 

ping, komponen protein yang membentuk kompleks translo- 

kasi berbeda. Selain itu, sementara mitokondria memanfaat- 

kan elektrokimia H+ gradien melintasi membran dalam mereka 

untuk mendorong transportasi, kloroplas, yang memiliki elektro- 

kimia H+ gradien melintasi membran tilakoid tetapi tidak pada 

membran dalamnya, menggunakan hidrolisis GTP dan ATP untuk 

menggerakkan impor melintasi membran tilakoidnya. membran 

ganda. Dengan demikian, kesamaan fungsional dapat dihasilkan 

dari evolusi konvergen, yang mencerminkan persyaratan umum 
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untuk translokasi melintasi membran ganda. 

Meskipun urutan sinyal untuk impor ke kloroplas secara 

dangkal mirip dengan yang untuk diimpor ke mitokondria, sel 

tumbuhan yang sama memiliki mitokondria dan kloroplas, se- 

hingga protein harus melakukan partisi dengan tepat di antara 

kedua organel. Pada tumbuhan, misalnya, enzim bakteri dapat 

diarahkan secara khusus ke mitokondria jika secara eksperimen- 

tal digabungkan ke urutan sinyal terminal-N dari protein mitokon- 

dria; enzim yang sama bergabung dengan urutan sinyal terminal- 

N dari protein kloroplas berakhir di kloroplas. Jadi, reseptor impor 

pada setiap organel membedakan urutan sinyal yang berbeda. 

Kloroplas memiliki kompartemen tertutup membran ekstra, 

tilakoid. Banyak protein kloroplas, termasuk subunit protein dari 

sistem fotosintetik dan ATP sintase, terletak di membran tilakoid. 

Seperti prekursor beberapa protein mitokondria, prekursor 

protein ini ditranslokasi dari sitosol ke tujuan akhirnya dalam dua 

langkah. Pertama, mereka melewati membran ganda ke dalam 

ruang matriks (disebut stroma dalam kloroplas), dan kemudian 

mereka berintegrasi ke dalam membran tilakoid atau berpindah 

ke ruang tilakoid (Gambar 26.A). 

Prekursor protein ini memiliki urutan sinyal tilakoid hidrofo- 

bik mengikuti urutan sinyal kloroplas terminal-N. Setelah urutan 

sinyal terminal-N digunakan untuk mengimpor protein ke dalam 

stroma, peptidase sinyal stroma menghilangkannya, membuka 

kedok urutan sinyal tilakoid yang memulai pengangkutan. melint- 

asi membran tilakoid Setidaknya ada empat rute di mana protein 

melintasi atau menjadi terintegrasi ke dalam membran tilakoid, 

dibedakan berdasarkan kebutuhannya akan pendamping stroma 

dan sumber energi yang berbeda (Gambar 26.B). 
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Gambar 26. Translokasi protein prekursor kloroplas ke dalam ruang ti- 
lakoid. (A) Protein prekursor mengandung urutan sinyal kloro- 
plas terminal-N (merah), diikuti segera oleh urutan sinyal tilakoid 
(coklat). Sekuens sinyal kloroplas memulai translokasi ke dalam 
stroma dengan mekanisme yang mirip dengan yang digunakan 
untuk translokasi protein prekursor mitokondria ke dalam ruang 
matriks, meskipun kompleks translokator, TOC dan TIC, berbeda. 
Urutan sinyal kemudian dipisahkan, membuka kedok urutan 
sinyal tilakoid, yang memulai translokasi melintasi membran tila- 
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koid. (B) Translokasi ke dalam ruang tilakoid atau membran tila- 
koid dapat terjadi dengan salah satu dari setidaknya empat rute: 
(1) jalur Sec, disebut demikian karena menggunakan komponen 
yang merupakan homolog protein Sec, yang memediasi trans- 
lokasi protein melintasi plasma bakteri membran; (2) jalur mirip 
SRP, disebut demikian karena menggunakan homolog kloroplas 
dari partikel pengenal sinyal, atau SRP; (3) sebuah TAT (twin ar- 
ginin translocation) jalur, disebut demikian karena dua arginines 
sangat penting dalam urutan sinyal bahwa protein langsung ke 
jalur ini, yang tergantung pada H+ gradien melintasi membran 
tilakoid; dan (4) jalur penyisipan spontan yang tampaknya tidak 
memerlukan translocator protein. 

 
Ringkasan 

Meskipun mitokondria dan kloroplas memiliki sistem gene- 

tiknya sendiri, mereka hanya menghasilkan sebagian kecil pro- 

teinnya sendiri. Sebaliknya, kedua organel tersebut mengimpor 

sebagian besar proteinnya dari sitosol, menggunakan mekanisme 

yang serupa. Dalam kedua kasus tersebut, protein diangkut dalam 

keadaan tidak terlipat melintasi kedua membran luar dan dalam 

secara bersamaan ke dalam ruang matriks atau stroma. 

Baik hidrolisis ATP dan potensi membran melintasi membran 

dalam mendorong translokasi ke mitokondria, sedangkan hidroli- 

sis GTP dan ATP mendorong translokasi ke kloroplas. 

Protein pendamping dari keluarga cytosolic hsp70 memper- 

tahankan protein prekursor dalam keadaan tidak terlipat, dan set 

kedua protein hsp70 di ruang matriks atau stroma menarik rantai 

polipeptida ke dalam organel. Hanya protein yang mengandung 

urutan sinyal tertentu yang ditranslokasi. Urutan sinyal dapat 

ditempatkan di N-terminus dan dipisahkan setelah impor atau 

menjadi internal dan dipertahankan. 

Transportasi ke dalam membran dalam terkadang menggu- 

nakan urutan sinyal hidrofobik kedua yang dibuka kedoknya saat 

urutan sinyal pertama dihilangkan. Pada kloroplas, pemasukan 

dari stroma ke tilakoid dapat terjadi melalui beberapa jalur, yang 
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dibedakan dengan pendamping dan sumber energi yang digu- 

nakan. 

 

D. Peroksisom 

Peroksisom berbeda dari mitokondria dan kloroplas dalam 

banyak hal. Terutama, mereka hanya dikelilingi oleh satu 

membran, dan tidak mengandung DNA atau ribosom. Jadi, 

karena peroksisom tidak memiliki genom, semua proteinnya di- 

kodekan di dalam nukleus. Peroksisom memperoleh sebagian 

besar protein ini dengan impor selektif dari sitosol, meskipun be- 

berapa di antaranya memasuki membran peroksisom melalui RE. 

Karena kita tidak membahas peroksisom di tempat lain, kita akan 

menyimpang untuk mempertimbangkan beberapa fungsi dari 

keluarga organel yang beragam ini, sebelum membahas biosinte- 

sisnya. Hampir semua sel eukariotik memiliki peroksisom. Mereka 

mengandung enzim oksidatif, seperti katalase dan urat oksidase, 

pada konsentrasi tinggi yang, dalam beberapa sel, peroksisom 

menonjol dalam mikrograf elektron karena adanya inti protein 

kristaloid (Gambar 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 27. 
Sebuah mikrograf elektron dari 
tiga peroksisom dalam sel hati 
tikus. Inklusi padat elektron 
parakristalin terutama terdiri dari 
enzim oksidase urat. (Atas kebai- 
kan Daniel S. Friend.) 
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Seperti mitokondria, peroksisom adalah tempat utama pe- 

manfaatan oksigen. Satu hipotesis adalah bahwa peroksisom 

adalah sisa-sisa organel purba yang melakukan semua metabo- 

lisme oksigen pada nenek moyang primitif sel eukariotik. Ketika 

oksigen yang dihasilkan oleh bakteri fotosintetik pertama kali 

terakumulasi di atmosfer, itu akan menjadi sangat beracun bagi 

sebagian besar sel. 

Peroksisom mungkin telah menurunkan konsentrasi oksigen 

intraseluler, sementara juga memanfaatkan reaktivitas kimianya 

untuk melakukan reaksi oksidasi yang berguna. Menurut pandan- 

gan ini, perkembangan selanjutnya dari mitokondria membuat 

peroksisom sebagian besar usang karena banyak dari reaksi 

biokimia yang sama — yang sebelumnya dilakukan dalam 

peroksisom tanpa menghasilkan energi — sekarang digabung- 

kan dengan pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Oleh 

karena itu, reaksi oksidasi yang dilakukan oleh peroksisom dalam 

sel saat ini sebagian bisa menjadi yang fungsinya tidak diambil 

alih oleh mitokondria. 

Peroksisom Menggunakan Oksigen Molekuler dan Hidro- 
gen Peroksida untuk Melakukan Reaksi Oksidasi 

Peroksisom dinamai demikian karena biasanya mengandung 

satu atau lebih enzim yang menggunakan oksigen molekuler untuk 

menghilangkan atom hidrogen dari substrat organik tertentu (di 

sini disebut sebagai R) dalam reaksi oksidasi yang menghasilkan 

hidrogen peroksida (H2O2): RH2 + O2 → R + H2O2 Katalase meng- 

gunakan H2O2 yang dihasilkan oleh enzim lain dalam organel 

untuk mengoksidasi berbagai substrat lain — termasuk asam 

format, formaldehida, dan alkohol — dengan reaksi “peroksidasi”: 

H2O2 + R′H2 → R′ + 2H2O. Jenis reaksi oksidasi ini sangat penting 

dalam sel hati dan ginjal, di mana peroksisom mendetoksifikasi 

berbagai molekul berbahaya yang masuk ke aliran darah. Sekitar 

25% etanol yang kita minum dioksidasi menjadi asetaldehida 

dengan cara ini. Selain itu, ketika kelebihan H2O2 terakumulasi 
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dalam sel, katalase mengubahnya menjadi H2O melalui reaksi 

2H2O2 → 2H2O + O2 Fungsi utama dari reaksi oksidasi yang dilaku- 

kan dalam peroksisom adalah pemecahan lemak. molekul asam. 

Proses yang disebut β oksidasi, memperpendek rantai alkil asam 

lemak secara berurutan dalam blok dua atom karbon sekaligus, 

dengan demikian mengubah asam lemak menjadi asetil KoA. 

Peroksisom kemudian mengekspor asetil KoA ke sitosol untuk di- 

gunakan dalam reaksi biosintetik. 

Dalam sel mamalia, β oksidasiterjadi di mitokondria dan 

peroksisom; dalam ragi dan sel tumbuhan, bagaimanapun, reaksi 

esensial ini terjadi secara eksklusif di peroksisom. Fungsi biosinte- 

tik penting dari peroksisom hewan adalah untuk mengkatalisasi 

reaksi pertama dalam pembentukan plasmalogens, yang meru- 

pakan kelas fosfolipid paling melimpah di mielin (Gambar 28). 

 

 
Gambar 28. Struktur sebuah plasmalogen. Plasmalogens sangat melimpah di 

selubung mielin yang melindungi akson sel saraf. Mereka mem- 
bentuk sekitar 80-90% fosfolipid membran mielin. Selain gugus 
kepala etanolamin dan asam lemak rantai panjang yang melekat 
pada tulang punggung gliserol fosfat yang sama yang digunak- 
an untuk fosfolipid, plasmalogens mengandung alkohol lemak 
yang tidak biasa yang terikat melalui hubungan eter (kiri bawah). 
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Kekurangan plasmalogen menyebabkan kelainan yang 

parah pada mielinisasi akson sel saraf, yang merupakan salah 

satu alasan mengapa banyak gangguan peroksisom menyebab- 

kan penyakit neurologis. Peroksisom adalah organel yang sangat 

beragam, dan bahkan dalam berbagai jenis sel dari satu organ- 

isme, peroksisom mungkin mengandung set enzim yang berbeda. 

Mereka juga sangat beradaptasi dengan kondisi yang berubah. 

Ragi yang tumbuh dengan gula, misalnya, memiliki sedikit 

peroksisom kecil. Tetapi ketika beberapa ragi ditanam dengan 

metanol, banyak peroksisom besar terbentuk yang mengoksi- 

dasi metanol; dan ketika tumbuh dengan asam lemak, mereka 

mengembangkan banyak peroksisom besar yang memecah asam 

lemak menjadi asetil KoA dengan β oksidasi. Peroksisom juga 

penting pada tumbuhan. Dua jenis peroksisom tumbuhan telah 

dipelajari secara ekstensif. Salah satunya ada di daun, di mana ia 

berpartisipasi dalam fotorespirasi (Gambar 29.A). 

Gambar 29. Mikrograf elektron dari dua jenis peroksisom 
yang ditemukan dalam sel tumbuhan. (A) Peroksisom dengan 
inti paracrystal- line dalam sel mesofil daun tembakau. 
Hubungan eratnya den- gan kloroplas dianggap memfasilitasi 
pertukaran bahan antara organel-organel ini selama 
fotorespirasi. Vakuola dalam sel tum- buhan setara dengan 
lisosom dalam sel hewan. (B) Peroksisom dalam sel kotiledon 
penyimpan lemak dari benih tomat 4 hari setelah 
perkecambahan. Di sini peroksisom (glioksisom) dikait- kan 
dengan tetesan lipid yang menyimpan lemak, yang mencer- 
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minkan peran sentralnya dalam mobilisasi lemak dan glukoneo- 
genesis selama perkecambahan biji. (A, dari SE Frederick dan EH 
Newcomb, J. Cell Biol. 43: 343-353, 1969. Dengan izin dari The Rock- 
efeller Press; B, dari WP Wergin, PJ Gruber dan EH Newcomb, J. Ultra- 
struct. Res.30 : 533–557, 1970. Dengan izin dari Academic Press.) 

 
Jenis lain dari peroksisom hadir dalam benih yang berkecam- 

bah, di mana ia mengubah asam lemak yang disimpan dalam lipid 

biji menjadi gula yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman 

muda. Karena konversi lemak menjadi gula ini dilakukan dengan 

serangkaian reaksi yang dikenal sebagai siklus glioksilat, peroksi- 

som ini juga disebut glioksisom (Gambar 29.B). Dalam siklus 

glioksilat, dua molekul asetil KoA yang dihasilkan oleh pemeca- 

han asam lemak di peroksisom digunakan untuk membuat asam 

suksinat, yang kemudian meninggalkan peroksisom dan diubah 

menjadi glukosa di dalam sitosol. Siklus glioksilat tidak terjadi 

pada sel hewan, dan oleh karena itu hewan tidak dapat mengubah 

asam lemak dalam lemak menjadi karbohidrat. 

Urutan Sinyal Singkat Mengarahkan Impor Protein ke 
Peroksisom 

Urutan spesifik dari tiga asam amino (Ser–Lys–Leu) yang 

terletak di C-terminus dari banyak protein peroksisom berfungsi 

sebagai sinyal impor. Protein peroksisom lainnya mengandung 

urutan sinyal di dekat N-terminus. Jika salah satu urutan terikat 

pada protein sitosol, protein tersebut diimpor ke peroksisom. 

Sinyal impor pertama kali dikenali oleh protein reseptor terlarut 

di sitosol. Banyak protein berbeda, yang disebut peroksin, berpar- 

tisipasi dalam proses impor, yang didorong oleh hidrolisis ATP. 

Sebuah kompleks yang terdiri dari setidaknya enam peroksin 

berbeda membentuk translocator protein di membran peroksi- 

som. Bahkan protein oligomer tidak harus dibuka untuk diimpor. 

Untuk memungkinkan lewatnya molekul kargo yang terlipat 

kompak, pori yang dibentuk oleh transporter dianggap dinamis 
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dalam dimensinya, menyesuaikan ukurannya dengan molekul 

kargo tertentu yang akan diangkut. Dalam hal ini, mekanisme- 

nya berbeda dari yang digunakan oleh mitokondria dan kloro- 

plas. Satu reseptor impor terlarut, peroksin Pex5 mengenali sinyal 

impor peroksisomal terminal-C. Ini menyertai muatannya sampai 

ke peroksisom dan, setelah kargo dilepaskan, siklus kembali ke 

sitosol. Setelah mengirimkan kargo ke lumen peroksisom, Pex5 

mengalami ubiquitylation. 

Modifikasi ini diperlukan untuk melepaskan Pex5 kembali ke 

dalam sitosol, di mana ubiquitin dibuang. Sebuah ATPase yang 

terdiri dari Pex1 dan Pex6 memanfaatkan energi hidrolisis ATP 

untuk membantu melepaskan Pex5 dari peroksisom. Penting- 

nya proses impor dan peroksisom ini ditunjukkan oleh penyakit 

manusia yang diturunkan sindrom Zellweger, di mana cacat dalam 

mengimpor protein ke dalam peroksisom menyebabkan defisien- 

si peroksisom yang parah. Orang-orang ini, yang selnya meng- 

andung peroksisom “kosong”, memiliki kelainan parah di otak, 

hati, dan ginjalnya, dan mereka mati segera setelah lahir. 

Mutasi pada gen penyandi peroksin Pex5 menyebabkan 

salah satu bentuk penyakit. Cacat pada Pex7, reseptor untuk 

sinyal impor terminal-N, menyebabkan penyakit peroksisom yang 

lebih ringan. Telah lama diperdebatkan apakah peroksisom baru 

muncul dari yang sudah ada sebelumnya melalui pertumbuhan 

dan fisi organel — seperti yang disebutkan sebelumnya untuk 

mitokondria dan plastida — atau apakah peroksisom tersebut 

berasal dari kompartemen khusus dari retikulum endoplasma 

(ER). Aspek dari kedua tampilan tersebut benar (Gambar 30). 
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Gambar 30. Sebuah model yang menjelaskan bagaimana peroksisom 
berkembang biak dan bagaimana peroksisom baru muncul. 
Vesikel prekursor peroksisom bertunas dari ER. Setidaknya dua 
protein membran peroksisom, Pex3 dan Pex15, mengikuti rute 
ini. Mesin yang menggerakkan reaksi awal dan yang memilih 
hanya protein peroksisom untuk dikemas ke dalam vesikula ini 
bergantung pada Pex19 dan protein sitosol lainnya yang masih 
belum diketahui. Vesikel prekursor peroksisom kemudian dapat 
bergabung satu sama lain atau dengan peroksisom yang sudah 
ada sebelumnya. Membran peroksisom mengandung reseptor 
impor dan penerjemah protein yang diperlukan untuk impor 
protein peroksisom yang dibuat pada ribosom sitosol, termasuk 
salinan baru dari reseptor impor dan komponen translocator. Di- 
duga, lipid yang dibutuhkan untuk pertumbuhan juga diimpor, 
meskipun beberapa mungkin berasal langsung dari RE dalam 
membran vesikula prekursor peroksisom. 

 
Sebagian besar protein membran peroksisom dibuat dalam 

sitosol dan dimasukkan ke dalam membran peroksisom yang 

sudah ada sebelumnya, tetapi yang lain pertama kali diintegra- 

sikan ke dalam membran ER, di mana protein tersebut dikemas 

ke dalam vesikula prekursor peroksisom khusus. Vesikel prekur- 

sor baru kemudian dapat bergabung satu sama lain dan mulai 

mengimpor protein peroksisom tambahan, menggunakan mesin 

impor protein mereka sendiri untuk tumbuh menjadi peroksisom 

matang, yang dapat menjalani siklus pertumbuhan dan fisi. 
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Ringkasan 

Peroksisom dikhususkan untuk melakukan reaksi oksidasi 

menggunakan oksigen molekuler. Mereka menghasilkan hidro- 

gen peroksida, yang mereka gunakan untuk tujuan oksidatif — 

dan mengandung katalase untuk menghancurkan kelebihannya. 

Seperti mitokondria dan plastida, peroksisom adalah organel 

yang menggandakan diri. Karena mereka tidak mengandung DNA 

atau ribosom, bagaimanapun, semua protein mereka dikodekan 

dalam inti sel. Beberapa protein ini dibawa ke peroksisom melalui 

vesikula prekursor peroksisom yang berasal dari RE, tetapi 

sebagian besar disintesis dalam sitosol dan diimpor langsung. 

Urutan spesifik tiga asam amino di dekat C-terminus dari banyak 

protein terakhir berfungsi sebagai sinyal impor peroksisom. Me- 

kanisme impor protein berbeda dari mitokondria dan kloroplas, 

bahkan protein oligomerik diimpor dari sitosol tanpa membuka 

lipatan. 

 
E. RETIKULUM ENDOPLASMA 

Semua sel eukariotik memiliki retikulum endoplasma (ER). 

Membrannya biasanya merupakan lebih dari setengah dari total 

membran sel hewan rata-rata. ER disusun menjadi labirin seperti 

jaringan tubulus bercabang dan kantung pipih yang meluas ke 

seluruh sitosol (Gambar 31). 

Gambar 31. Mikrograf fluoresen dari retikulum endoplasma. (A) Sel hewan 
dalam kultur jaringan yang direkayasa secara genetik untuk 
mengekspresikan protein membran ER yang menyatu dengan 
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protein fluoresen. ER meluas sebagai jaringan tubulus dan lem- 
baran di seluruh sitosol, sehingga semua daerah sitosol dekat 
dengan beberapa bagian membran ER. Membran inti luar, yang 
kontinu dengan ER, juga diwarnai. (B) Bagian dari jaringan ER di 
dalam sel tumbuhan hidup yang direkayasa secara genetik untuk 
mengekspresikan protein fluoresen di RE. (A, atas izin Patrick Chit- 
wood dan Gia Voeltz; B, atas izin Petra Boevink dan Chris Hawes.) 

 
Tubulus dan kantung saling berhubungan, dan membrannya 

bersambung dengan membran inti luar; Oleh karena itu, kom- 

partemen yang dibungkusnya juga kontinu dengan ruang antara 

membran inti dalam dan luar. Jadi, ER dan membran inti mem- 

bentuk lembaran kontinu yang melingkupi ruang internal tunggal, 

yang disebut lumen ER atau ruang cisternal ER, yang seringkali 

menempati lebih dari 10% dari total volume sel. Seperti disebut- 

kan di awal bab ini, ER memiliki peran sentral dalam biosintesis 

lipid dan protein, dan juga berfungsi sebagai penyimpanan Ca2+ 

intraseluler yang digunakan dalam banyak respons pensinyalan 

sel. 

Membran ER adalah tempat produksi semua protein trans- 

membran dan lipid untuk sebagian besar organel sel, termasuk 

ER itu sendiri, aparatus Golgi, lisosom, endosom, vesikula sekre- 

tori, dan membran plasma. Membran ER juga merupakan tempat 

di mana sebagian besar lipid untuk membran mitokondria dan 

peroksisom dibuat. Selain itu, hampir semua protein yang akan 

disekresikan ke bagian luar sel — ditambah protein yang ditu- 

jukan untuk lumen RE, aparatus Golgi, atau lisosom — pada 

awalnya dikirim ke lumen ER. 

ER Beragam Secara Struktural dan Fungsional 

Sementara berbagai fungsi ER sangat penting untuk setiap 

sel, kepentingan relatif mereka sangat bervariasi antara tipe sel 

individu. Untuk memenuhi tuntutan fungsional yang berbeda, 

daerah berbeda dari ER menjadi sangat terspesialisasi. Kami 

mengamati spesialisasi fungsional seperti perubahan dramatis 
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dalam struktur ER, dan oleh karena itu tipe sel yang berbeda 

dapat memiliki tipe membran ER yang berbeda secara khas. Salah 

satu spesialisasi ER yang luar biasa adalah ER kasar. Sel mamalia 

mulai mengimpor sebagian besar protein ke ER sebelum sintesis 

lengkap rantai polipeptida — artinya, impor adalah proses pen- 

erjemahan bersama (Gambar 32.A). Sebaliknya, impor protein 

ke dalam mitokondria, kloroplas, nuklei, dan peroksisom adalah 

proses pasca-translasi (Gambar 32.B).  

Gambar 32. Translokasi protein co-translational dan posttranslational. (A) 
Ribosom mengikat membran ER selama translokasi co-transla- 
tional. (B) Sebaliknya, ribosom sitosol menyelesaikan sintesis 
protein dan melepaskannya sebelum translokasi pasca-translasi. 
Dalam kedua kasus, protein diarahkan ke ER oleh urutan sinyal ER 
(merah dan oranye). 

 

Dalam transpor translasi bersama, ribosom yang mensintesis 

protein terikat langsung ke membran ER, memungkinkan salah 

satu ujung protein ditranslokasi ke ER sementara rantai polipep- 

tida lainnya sedang disintesis. Ribosom yang terikat membran ini 

melapisi permukaan RE, menciptakan daerah yang disebut reti- 

kulum endoplasma kasar, atau RE kasar; daerah RE yang tidak 

memiliki ribosom terikat disebut retikulum endoplasma halus, 

atau retikulum endoplasma halus (Gambar 33). 
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Gambar 33. ER kasar dan halus. (A) Sebuah mikrograf elektron dari RE kasar 
dalam sel eksokrin pankreas yang membuat dan mengeluarkan 
sejumlah besar enzim pencernaan setiap hari. Sitosol diisi den- 
gan lembaran membran ER yang bertabur ribosom. Di kiri atas 
adalah sebagian dari inti dan selubung inti; Perhatikan bahwa 
membran inti luar, yang kontinu dengan RE, juga bertabur ribo- 
som. (B) Retikulum endoplasma halus yang melimpah dalam sel 
yang mensekresi hormon steroid. Mikrograf elektron ini adalah 
sel Leydig yang mensekresi testosteron di testis manusia. (C) 
Rekonstruksi tiga dimensi daerah retikulum endoplasma halus 
dan retikulum endoplasma kasar dalam sel hati. Retikulum en- 
doplasma kasar membentuk tumpukan berorientasi cisternae pi- 
pih, masing-masing memiliki ruang lumenal dengan lebar 20-30 
nm. Membran retikulum endoplasma halus terhubung ke cister- 
nae ini dan membentuk jaringan tubulus halus berdiameter 30- 
60 nm. Lumen ER berwarna hijau. (D) Rekonstruksi tomografi dari 
sebagian jaringan ER dalam sel ragi. Ribosom yang terikat mem- 
bran (bola gelap kecil) terlihat pada lembaran datar dan daerah 
tubular dengan diameter tidak beraturan, menunjukkan bahwa 
ribosom mengikat membran ER dengan kelengkungan yang 
berbeda dalam sel-sel ini. (A, courtesy of Lelio Orci; B, courtesy of 
Daniel S. Friend; C, after RV Krstic ́ , Ultrastructure of the Mammalian 
Cell. New York: Springer-Verlag, 1979; D, dari M. West et al., J . Sel Biol. 
193: 333–346, 2011. Dengan izin dari Rockefeller University Press.) 
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Kebanyakan sel memiliki sedikit daerah retikulum endo- 

plasma halus, dan retikulum endoplasma sebagian halus dan 

sebagian kasar. Area retikulum endoplasma halus tempat vesikel 

mengangkut protein yang baru disintesis dan tunas lipid untuk 

diangkut ke badan Golgi disebut ER transisional. Dalam sel khusus 

tertentu, Retikulum Endoplasma halus berlimpah dan memiliki 

fungsi tambahan. Ini menonjol, misalnya, dalam sel yang ber- 

spesialisasi dalam metabolisme lipid, seperti sel yang mensinte- 

sis hormon steroid dari kolesterol; Retikulum endoplasma halus 

yang mengembang menampung enzim yang membuat kolesterol 

dan memodifikasinya untuk membentuk hormon (lihat Gambar 

33.B). 

Jenis sel utama di hati, hepatosit, juga memiliki sejumlah 

besar RE halus. Ini adalah tempat utama produksi partikel lipo- 

protein, yang membawa lipid melalui aliran darah ke bagian lain 

dari tubuh. Enzim yang mensintesis komponen lipid dari partikel 

terletak di membran ER halus, yang juga mengandung enzim 

yang mengkatalisasi serangkaian reaksi untuk mendetoksifikasi 

obat yang larut dalam lemak dan berbagai senyawa berbahaya 

yang dihasilkan oleh metabolisme.paling banyak dipelajari Reaksi 

detoksifikasi yang dilakukan oleh enzim sitokrom P450 keluarga, 

yang mengkatalisasi serangkaian reaksi di mana obat atau me- 

tabolit yang tidak larut dalam air yang jika tidak akan teraku- 

mulasi ke tingkat toksik dalam membran sel dibuat cukup larut 

dalam air untuk meninggalkan sel dan dikeluarkan melalui urin. 

Karena retikulum endoplasma kasar saja tidak dapat menampung 

cukup enzim ini dan enzim lain yang diperlukan, sebagian besar 

membran dalam hepatosit biasanya terdiri dari retikulum endo- 

plasma halus (lihat Tabel 2). 

Fungsi penting lainnya dari ER di sebagian besar sel eukario- 

tik adalah untuk memisahkan Ca2+ dari sitosol. Pelepasan Ca2+ ke 

dalam sitosol dari ER, dan reuptake selanjutnya, terjadi di banyak 

tanggapan yang cepat untuk sinyal ekstraseluler. Ca2+ pompa 

mengangkut Ca2+ dari sitosol ke dalam lumen ER. Konsentrasi 
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tinggi Ca2+ protein pengikat di ER memfasilitasi penyimpanan Ca2+. 

Dalam beberapa jenis sel, dan mungkin di sebagian besar, wilayah 

tertentu dari ER dikhususkan untuk penyimpanan Ca2+. Sel otot 

memiliki RE halus yang dimodifikasi dan melimpah yang disebut 

retikulum sarkoplasma. Pelepasan dan pengambilan kembali Ca2+ 

oleh retikulum sarkoplasma memicu kontraksi dan relaksasi myo- 

fibril, masing-masing, selama setiap putaran kontraksi otot. 

Untuk mempelajari fungsi dan biokimia ER, perlu dilakukan 

isolasi. Ini mungkin tampak seperti tugas yang sia-sia karena ER 

bercampur dengan komponen lain dari sitoplasma. Untungnya, 

ketika jaringan atau sel terganggu oleh homogenisasi, ER pecah 

menjadi fragmen, yang menyegel kembali untuk membentuk 

vesikel tertutup kecil (~ 100-200 nm) yang disebut mikrosom. 

Mikrosom relatif mudah untuk dimurnikan. Untuk ahli biokimia, 

mikrosom merupakan versi kecil asli dari ER, masih mampu trans- 

lokasi protein, glikosilasi protein (dibahas nanti), serapan dan 

pelepasan Ca2+, dan sintesis lipid. Mikrosom yang berasal dari RE 

kasar bertabur ribosom dan disebut mikrosom kasar. Ribosom 

selalu ditemukan di permukaan luar, sehingga bagian dalam 

mikrosom secara biokimia setara dengan lumen ER (Gambar 

34.A). 

 

Gambar 34. Isolasi mikrosom kasar dan halus yang dimurnikan dari ER. 
(A) Sebuah mikrograf elektron penampang tipis dari fraksi ER 
kasar yang dimurnikan menunjukkan banyak vesikel ribosom- 
estudded. (B) Ketika diendapkan ke kesetimbangan melalui 
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gradien sukrosa, kedua jenis mikrosom terpisah satu sama lain 
berdasarkan kepadatan yang berbeda. Perhatikan bahwa fraksi 
halus juga akan mengandung bahan turunan non-ER. (A, atas ke- 
baikan George Palade.) 

 
Banyak vesikel yang ukurannya mirip dengan mikrosom 

kasar, tetapi tidak memiliki ribosom yang melekat, juga dite- 

mukan dalam homogenat sel tersebut. Mikrosom halus berasal 

sebagian dari bagian halus dari ER dan sebagian dari fragmen ve- 

siculated dari membran plasma, aparatus Golgi, endosomes, dan 

mitokondria (rasio tergantung pada jaringan). Jadi, sementara 

mikrosom kasar jelas berasal dari bagian kasar ER, tidak mudah 

untuk memisahkan mikrosom halus yang berasal dari organel 

yang berbeda. 

Pengecualian mikrosom halus yang dibuat dari hati atau sel 

otot. Karena jumlah retikulum halus atau retikulum sarkoplasma 

yang luar biasa besar, masing-masing, sebagian besar mikrosom 

halus dalam homogenat jaringan ini berasal dari retikulum retiku- 

lum sarkoplasma halus. Ribosom yang menempel pada mikrosom 

kasar membuatnya lebih padat daripada mikrosom halus. Akibat- 

nya, kita dapat menggunakan sentrifugasi kesetimbangan untuk 

memisahkan mikrosom kasar dan halus (Gambar 34.B). Mikrosom 

sangat berharga dalam menjelaskan aspek molekuler fungsi ER, 

seperti yang akan kita bahas selanjutnya. 

Urutan Sinyal Pertama Kali Ditemukan pada Protein yang 
Diimpor ke Retikulum Endoplasma Kasar 

Retikulum endoplasma menangkap protein yang dipilih dari 

sitosol saat sedang disintesis. Protein ini terdiri dari dua jenis: 

protein transmembran, yang hanya ditranslokasi sebagian melinta- 

si membran ER dan tertanam di dalamnya, dan protein yang larut 

dalam air, yang sepenuhnya ditranslokasi melintasi membran 

ER dan dilepaskan ke dalam lumen ER. Beberapa protein trans- 

membran berfungsi di ER, tetapi banyak yang ditakdirkan untuk 
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berada di membran plasma atau membran organel lain. Protein 

yang larut dalam air ditujukan untuk sekresi atau untuk tinggal 

di lumen ER atau organel lain. Semua protein ini, terlepas dari 

nasibnya selanjutnya, diarahkan ke membran ER oleh urutan 

sinyal ER, yang memulai translokasi mereka melalui mekanisme 

umum. Urutan sinyal (dan strategi urutan sinyal penyortiran 

protein) pertama kali ditemukan pada awal tahun 1970-an dalam 

protein yang disekresikan yang ditranslokasi melintasi membran 

ER sebagai langkah pertama menuju pelepasan akhirnya dari sel. 

Dalam percobaan kunci, mRNA yang menyandikan protein yang 

disekresikan diterjemahkan oleh ribosom in vitro. 

Ketika mikrosom dihilangkan dari sistem bebas sel ini, protein 

yang disintesis sedikit lebih besar dari protein normal yang 

disekresikan. Namun, dengan adanya mikrosom yang berasal dari 

RE kasar, protein dengan ukuran yang benar telah diproduksi. 

Menurut hipotesis sinyal, perbedaan ukuran mencerminkan ke- 

hadiran awal dari urutan sinyal yang mengarahkan protein yang 

disekresikan ke membran ER dan kemudian dipisahkan oleh pep- 

tidase sinyal di membran ER sebelum rantai polipeptida selesai 

(Gambar 35). 

 

Gambar 35. Hipotesis sinyal. Pandangan yang disederhanakan dari trans- 
lokasi protein melintasi membran ER, seperti yang diusulkan semula. 
Ketika urutan sinyal ER muncul dari ribosom, itu menga- 
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rahkan ribosom ke translocator pada membran ER yang mem- 
bentuk pori di membran tempat polipeptida ditranslokasi. Se- 
buah peptidase sinyal berhubungan erat dengan translocator 
dan memotong urutan sinyal selama translasi, dan protein yang 
matang dilepaskan ke dalam lumen ER segera setelah sintesis- 
nya selesai. Translocator ditutup hingga ribosom terikat, sehing- 
ga permeabilitas membran ER dipertahankan setiap saat. 

 
Sistem bebas sel di mana protein diimpor ke mikrosom 

telah menyediakan prosedur yang kuat untuk mengidentifikasi, 

memurnikan, dan mempelajari berbagai komponen mesin mole- 

kuler yang bertanggung jawab untuk proses impor ER. 

 
 

Partikel Pengenalan Sinyal (SRP) Mengarahkan Urutan 
Sinyal ER ke Reseptor Tertentu dalam Membran ER Kasar 

Urutan sinyal ER dipandu ke membran ER oleh setidaknya 

dua komponen: partikel pengenalan sinyal (SRP), yang berputar 

di antara membran ER dan sitosol dan mengikat urutan sinyal, dan 

reseptor SRP di membran ER. SRP adalah kompleks yang besar; 

dalam sel hewan, ia terdiri dari enam rantai polipeptida berbeda 

yang terikat pada satu molekul RNA kecil. Sementara reseptor 

SRP dan SRP memiliki lebih sedikit subunit pada bakteri, homolog 

hadir di semua sel, menunjukkan bahwa mekanisme penargetan 

protein ini muncul di awal evolusi dan telah dilestarikan. Urutan 

sinyal ER sangat bervariasi dalam urutan asam amino, tetapi ma- 

sing-masing memiliki delapan atau lebih asam amino nonpolar di 

pusatnya. 

Bagaimana SRP mengikat secara khusus ke begitu banyak 

urutan yang berbeda? Jawabannya datang dari struktur kristal 

protein SRP, yang menunjukkan bahwa situs pengikatan uru- 

tan-sinyal adalah kantong hidrofobik besar yang dilapisi oleh 

metionin. Karena metionin memiliki rantai samping yang fleksibel 

dan tidak bercabang, kantongnya cukup plastik untuk menam- 
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pung urutan sinyal hidrofobik dengan urutan, ukuran, dan bentuk 

yang berbeda. SRP adalah struktur mirip batang, yang membung- 

kus subunit ribosom besar, dengan salah satu ujungnya terikat 

pada urutan sinyal ER saat muncul dari ribosom sebagai bagian 

dari rantai polipeptida yang baru dibuat; ujung lainnya memblokir 

situs pengikatan faktor perpanjangan di antarmuka antara subunit 

ribosom besar dan kecil (Gambar 36). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 36. 
Partikel pengenalan sinyal (SRP). (A) 
SRP mamalia adalah kompleks ribonukleo- 
protein mirip batang yang mengandung 
enam subunit protein (coklat) dan satu 
molekul RNA (biru). SRP RNA membentuk 
tulang punggung yang menghubung- kan 
domain protein yang berisi kantong 
pengikat sekuens sinyal ke domain yang 
bertanggung jawab untuk menghentikan 
terjemahan. Struktur kristal dari berbagai 
potongan SRP dari spesies berbeda di- 
rakit di sini menjadi model komposit un- 
tuk mendekati struktur SRP lengkap. (B) 
Garis tiga dimensi SRP yang terikat pada 
ribosom ditentukan dengan mikroskop 
krielektron. SRP mengikat subunit ribosom 
besar sehingga kantong pengikat urutan 
sinyalnya ditempatkan di dekat lokasi ke- 
luar rantai polipeptida yang sedang tum- 
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buh, dan domain jeda translasi diposisikan pada antarmuka antara subunit 
ribosom, di mana ia mengganggu pengikatan faktor elongasi. (C) Sebagai 
urutan sinyal muncul dari ribosom dan mengikat SRP, perubahan konformasi 
pada SRP memperlihatkan situs pengikatan untuk reseptor SRP. (B, diadaptasi 
dari M. Halic et al., Nature 427: 808–814, 2004. Dengan izin dari Macmillan Pub- 
lishers Ltd.) 

Blok ini menghentikan sintesis protein segera setelah peptida 

sinyal muncul dari ribosom. Jeda sementara ungkin memberi 

cukup waktu bagi ribosom untuk mengikat membran ER sebelum 

rantai polipeptida selesai, dengan demikian memastikan bahwa 

protein tidak dilepaskan ke dalam sitosol. Alat pengaman ini 

mungkin sangat penting untuk hidrolase yang disekresikan dan 

lisosom, yang dapat merusak sitosol; sel yang mengeluarkan 

sejumlah besar hidrolase, bagaimanapun, mengambil tindakan 

pencegahan tambahan dengan memiliki konsentrasi tinggi peng- 

hambat hidrolase dalam sitosolnya. Jeda ini juga memastikan 

bahwa sebagian besar protein yang dapat dilipat menjadi struktur 

kompak tidak dibuat sebelum mencapai translocator di membran 

ER. 

Jadi, berbeda dengan impor protein pasca translasi ke dalam 

mitokondria dan kloroplas, protein pendamping tidak diperlukan 

untuk menjaga agar protein tidak terlipat. Ketika urutan sinyal 

berikatan, SRP memperlihatkan situs pengikatan untuk reseptor 

SRP (lihat Gambar 36.B-C), yang merupakan kompleks protein 

transmembran dalam membran ER kasar. Pengikatan SRP ke 

reseptornya membawa kompleks SRP-ribosom ke translocator 

protein kosong di membran yang sama. Reseptor SRP dan SRP 

kemudian dilepaskan, dan translocator mentransfer rantai poli- 

peptida yang sedang tumbuh melintasi membran (Gambar 37). 

Proses transfer co-translational ini menciptakan dua populasi 

ribosom yang terpisah secara spasial di sitosol. Ribosom yang 

terikat membran, melekat pada sisi sitosol membran ER, terlibat 

dalam sintesis protein yang sedang ditranslokasi secara bersa- 

maan ke ER. Ribosom bebas, tidak terikat pada membran apa 
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pun, mensintesis semua protein lain yang dikodekan oleh genom 

inti. 

 

Gambar 37. Bagaimana urutan sinyal ER dan ribosom SRP mengarahkan ke 
membran ER. SRP dan reseptornya bekerja sama. SRP mengi- 
kat kedua urutan sinyal ER yang terbuka dan ribosom, dengan 
demikian menyebabkan jeda dalam terjemahan. Reseptor SRP 
pada membran ER, yang pada sel hewan terdiri dari dua rantai 
polipeptida yang berbeda, mengikat kompleks SRP-ribosom dan 
mengarahkannya ke translocator. Dalam reaksi yang kurang dipa- 
hami, reseptor SRP dan SRP kemudian dilepaskan, meninggalkan 
ribosom terikat ke translocator di membran ER. Penerjemah ke- 
mudian memasukkan rantai polipeptida ke dalam membran dan 
mentransfernya melintasi lapisan ganda lipid. Karena salah satu 
protein SRP dan kedua rantai reseptor SRP mengandung domain 
pengikat GTP, diperkirakan bahwa perubahan konformasi yang 
terjadi selama siklus pengikatan dan hidrolisis GTP memastikan 
bahwa pelepasan SRP terjadi hanya setelah ribosom mengalami 
terhubung dengan baik dengan translocator di membran ER. 
Translocator ditutup hingga ribosom terikat, sehingga permea- 
bilitas membran ER dipertahankan setiap saat. 

 
Ribosom terikat membran dan bebas secara struktural dan 

fungsional identik. Mereka hanya berbeda dalam protein yang 

mereka buat pada waktu tertentu. Karena banyak ribosom dapat 

berikatan dengan satu molekul mRNA, polibosom biasanya ter- 

bentuk. Jika mRNA mengkode protein dengan urutan sinyal ER, 

polibosom menjadi terikat pada membran ER, diarahkan ke sana 
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oleh urutan sinyal pada beberapa rantai polipeptida yang sedang 

tumbuh. Ribosom individu yang terkait dengan molekul mRNA 

semacam itu dapat kembali ke sitosol ketika mereka menyele- 

saikan translasi dan bercampur dengan kumpulan ribosom bebas. 

Namun, mRNA itu sendiri, tetap melekat pada membran ER oleh 

perubahan populasi ribosom, masing-masing ditahan sementara 

di membran oleh translocator (Gambar 38). 

 

Gambar 38. Poliribosom bebas dan terikat membran. (A) Kumpulan ribo- 
som yang umum mensintesis protein yang tinggal di sitosol dan 
yang diangkut ke ER. Urutan sinyal ER pada rantai polipeptida 
yang baru terbentuk berikatan dengan SRP, yang mengarahkan 
ribosom yang menerjemahkan ke membran ER. Molekul mRNA 
tetap terikat secara permanen ke ER sebagai bagian dari poli- 
bosom, sedangkan ribosom yang bergerak di sepanjang itu di- 
daur ulang; pada akhir setiap putaran sintesis protein, subunit 
ribosom dilepaskan dan bergabung kembali dengan kumpulan 
umum di sitosol. (B) Sebuah mikrograf elektron bagian tipis dari 
polibosom yang melekat pada membran ER. Bidang penampang 
di beberapa tempat memotong RE kira-kira sejajar dengan mem- 
bran, memberikan tampilan langsung dari pola polibosom sep- 
erti mawar. (B, atas kebaikan George Palade.) 
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Rantai Polipeptida Melewati Saluran Berair di Translocator 

Sudah lama diperdebatkan apakah rantai polipeptida di- 

transfer melintasi membran ER dalam kontak langsung dengan 

lapisan ganda lipid atau melalui saluran di translocator protein. 

Perdebatan diakhiri dengan identifikasi translocator, yang terbukti 

membentuk saluran berisi air di membran yang dilewati rantai poli- 

peptida. Inti translocator, yang disebut kompleks Sec61, dibangun 

dari tiga subunit yang sangat terkonservasi dari bakteri hingga sel 

eukariotik. Struktur kompleks Sec61 menunjukkan bahwa α yang 

heliksdisumbangkan oleh subunit terbesar mengelilingi saluran 

pusat di mana rantai polipeptida melintasi membran (Gambar 39). 

 

Gambar 39. Struktur kompleks Sec61. (A) Tampak samping (kiri) dan tampi- 
lan atas (kanan, dilihat dari sitosol) dari struktur kompleks Sec61 
dari archaeon Methanococcus jannaschii. Sec61α Subunitmemiliki 
struktur berulang terbalik dan ditampilkan dengan warna biru 
dan krem untuk menunjukkan simetri semu ini; dua lebih kecil 
β dan γ yang subunit ditampilkan dalam warna abu-abu. Pada 
tampilan di atas, beberapa heliks di depan telah dihilangkan agar 
bagian dalam pori terlihat. kuning Helix pendek diduga mem- 
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bentuk sebuah plug yang segel pori ketika Translocator ditutup. 
Untuk membukanya, kompleks mengatur ulang sendiri untuk 
mengeluarkan steker heliks keluar dari jalan, seperti yang ditun- 
jukkan oleh merah panah. Cincin rantai samping asam amino 
hidrofobik dianggap membentuk diafragma yang rapat di seki- 
tar rantai polipeptida translokasi untuk mencegah kebocoran 
molekul lain melintasi membran. Pori kompleks Sec61 juga bisa 
terbuka ke samping pada jahitan lateral. (B) Model keadaan ter- 
tutup dan terbuka dari penerjemah ditunjukkan pada tampilan 
atas, yang menggambarkan bagaimana urutan sinyal (atau seg- 
men transmembran) dapat dilepaskan ke dalam lapisan ganda 
lipid setelah pembukaan jahitan. (Kode PDB: 1RH5 dan 1RHZ.) 

 
Saluran ini dibatasi oleh pendek α heliks yang dianggap 

menjaga translocator tetap tertutup saat tidak digunakan dan 

berpindah ke samping saat bergerak melewati rantai polipeptida. 

Menurut pandangan ini, pori adalah saluran berpagar dinamis 

yang terbuka hanya sementara ketika rantai polipeptida melin- 

tasi membran. Dalam penerjemah idle, penting untuk menjaga 

saluran tetap tertutup, sehingga membran tetap kedap terhadap 

ion, seperti Ca2+, yang jika tidak akan bocor keluar dari ER. Saat 

rantai polipeptida mengalami translokasi, cincin rantai samping 

asam amino hidrofobik dianggap memberikan segel fleksibel 

untuk mencegah kebocoran ion. Struktur kompleks Sec61 menun- 

jukkan bahwa pori juga dapat terbuka sepanjang jahitan di sisinya. 

Memang, beberapa struktur penerjemah menunjukkannya 

terkunci dalam konformasi lapisan terbuka. Pembukaan ini me- 

mungkinkan akses lateral rantai peptida translokasi ke inti hidro- 

fobik membran, suatu proses yang penting baik untuk pelepasan 

peptida sinyal yang dibelah ke dalam membran (lihat Gambar 35) 

dan untuk integrasi protein transmembran ke dalam membran. 

bilayer, seperti yang akan kita bahas nanti. Dalam sel eukariotik, 

empat kompleks Sec61 membentuk rakitan translocator besar 

yang dapat divisualisasikan pada ribosom terikat ER setelah 

pelarutan deterjen pada membran ER (Gambar 40). Kemungkinan 

perakitan ini mencakup kompleks membran lain yang berasosiasi 
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dengan translocator, seperti enzim yang memodifikasi rantai poli- 

peptida yang sedang tumbuh, termasuk oligosakarida transferase 

dan sinyal peptidase. Perakitan penerjemah dengan komponen 

aksesori ini disebut translocon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 40. 
Ribosom (hijau) terikat pada trans- 
locator protein ER (biru). (A) Rekon- 
struksi tampilan samping kompleks 
dari gambar mikroskopis elektron. (B) 
Pandangan penerjemah dilihat dari 
lumen ER. Penerjemah berisi Sec61, 
protein aksesori, dan deterjen yang 
digunakan dalam sediaan. Domain 
protein aksesori meluas melintasi 
membran dan membentuk tonjolan 
lumenal. (C) Gambar skema ribosom 
terikat membran yang dipasang pada 
translocator, yang menunjukkan 
lokasi terowongan di subunit ribosom 
besar tempat rantai polipeptida yang 
sedang tumbuh keluar dari ribosom. 
MRNA (tidak ditampilkan) akan di- 
tempatkan di antara subunit ribosom 
kecil dan besar. (Diadaptasi dari JF Mé- 
nétret et al., J. Mol. Biol. 348: 445–457, 
2005. Dengan izin dari Academic Press.) 
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Perpanjangan Rantai Polipeptida yang Sedang Berlangsung 

Seperti yang telah kita lihat, translokasi protein menjadi mito- 

kondria, kloroplas, dan peroksisom terjadi pasca-translasi, setelah 

protein dibuat dan dilepaskan ke dalam sitosol, sedangkan trans- 

lokasi melintasi membran ER biasanya terjadi selama translokasi. 

Ini menjelaskan mengapa ribosom terikat ke ER tetapi tidak ke 

organel lain. Namun, beberapa protein yang disintesis sepenuh- 

nya, diimpor ke ER, menunjukkan bahwa translokasi tidak selalu 

memerlukan terjemahan yang berkelanjutan. Translokasi protein 

pasca-translasi umumnya terjadi di seluruh membran ER ragi dan 

membran plasma bakteri (yang dianggap terkait secara evolusion- 

er dengan RE). Untuk berfungsi dalam translokasi pasca-translasi, 

penerjemah ER membutuhkan protein tambahan yang memasuk- 

kan rantai polipeptida ke dalam pori dan mendorong translokasi 

(Gambar 41). 

 

Gambar 41. Tiga cara di mana translokasi protein dapat didorong me- 
lalui translocator yang secara struktural serupa. (A) Translo- 
kasi co-translational. Ribosom dibawa ke membran oleh reseptor 
SRP dan SRP dan kemudian bekerja dengan translocator protein 
Sec61. Rantai polipeptida yang tumbuh dijalin melintasi mem- 
bran saat dibuat. Tidak ada energi tambahan yang diperlukan, 
karena satu-satunya jalur yang tersedia untuk rantai yang tum- 
buh adalah dengan melintasi membran. (B) Translokasi pasca- 
translasi dalam sel eukariotik memerlukan kompleks tambahan 
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yang terdiri dari protein Sec62, Sec63, Sec71, dan Sec72, yang 
dipasang ke translocator Sec61 dan menyimpan molekul BiP ke 
rantai translokasi saat muncul dari translocator di lumen dari ER. 
Siklus pengikatan dan pelepasan BiP yang digerakkan oleh ATP 
menarik protein ke dalam lumen, sebuah mekanisme yang san- 
gat mirip dengan mekanisme impor mitokondria pada Gambar 
12-23. (C) Translokasi pasca-translasi pada bakteri. Rantai poli- 
peptida lengkap diumpankan dari sisi sitosol ke dalam homolog 
bakteri kompleks Sec61 (disebut kompleks SecY pada bakteri) di 
membran plasma oleh SecA ATPase. Perubahan konformasi yang 
didorong hidrolisis ATP menggerakkan gerakan seperti piston di 
SecA, setiap siklus mendorong sekitar 20 asam amino dari rantai 
protein melalui pori translocator. Jalur Sec yang digunakan untuk 
translokasi protein melintasi membran tilakoid dalam kloroplas 
menggunakan mekanisme yang serupa (lihat Gambar 12-26B). 
Sementara translocator Sec61, SRP, dan reseptor SRP ditemukan 
di semua organisme, SecA ditemukan secara eksklusif pada bak- 
teri, dan kompleks Sec62, 63, 71, 72 ditemukan secara eksklusif 
di sel eukariotik. (Diadaptasi dari P. Walter dan AE Johnson, Annu. 
Rev) 

 
Pada bakteri, protein motor translokasi, ATPase SecA, 

menempel pada sisi sitosol translokator, di mana ia mengalami 

perubahan konformasi siklik yang didorong oleh hidrolisis ATP. 

Setiap kali ATP dihidrolisis, sebagian dari protein SecA masuk ke 

dalam pori translocator, mendorong segmen pendek dari protein 

penumpang bersamanya. Sebagai hasil dari mekanisme ratchet 

ini, SecA ATPase secara progresif mendorong rantai polipeptida 

dari protein yang diangkut melintasi membran. Sel eukariotik 

menggunakan sekumpulan protein aksesori berbeda yang terkait 

dengan kompleks Sec61. Protein ini span membran ER dan meng- 

gunakan domain kecil di sisi lumenal dari membran ER untuk 

deposit hsp70-seperti protein pendamping (disebut BiP,untuk 

binding protein) ke rantai polipeptida karena muncul dari pori- 

pori ke ER lumen. 

Siklus pengikatan BiP yang bergantung pada ATP dan 

pelepasan mendorong translokasi searah, seperti yang dijelas- 
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kan sebelumnya untuk protein hsp70 mitokondria yang menarik 

protein melintasi membran mitokondria. Protein yang diangkut 

ke ER melalui mekanisme pasca-translasi pertama kali dilepaskan 

ke dalam sitosol, di mana mereka mengikat protein pendamping 

untuk mencegah lipatan, seperti yang dibahas sebelumnya untuk 

protein yang ditujukan untuk mitokondria dan kloroplas. 

Dalam Protein Transmembran Single-Pass, Urutan Sinyal 
ER Internal Tunggal Tetap di Lapisan Ganda Lipid sebagai 
Membranespanning α Helix 

Urutan sinyal ER dalam rantai polipeptida yang tumbuh diper- 

kirakan memicu pembukaan pori di translocator protein Sec61: 

setelah sinyal urutan dilepaskan dari SRP dan rantai yang tumbuh 

telah mencapai panjang yang cukup, urutan sinyal mengikat ke 

situs tertentu di dalam pori itu sendiri, sehingga membuka pori. 

Urutan sinyal ER oleh karena itu dikenali dua kali: pertama oleh 

SRP di sitosol dan kemudian oleh situs pengikatan di pori trans- 

locator protein, di mana ia berfungsi sebagai sinyal transfer awal 

(atau peptida transfer awal) yang membuka pori (misalnya, lihat 

Gambar 35 untuk mengetahui cara kerjanya untuk protein yang 

dapat larut). 

Pengenalan ganda dapat membantu memastikan bahwa 

hanya protein yang sesuai yang memasuki lumen RE. Sementara 

terikat dalam pori translokasi, urutan sinyal bersentuhan tidak 

hanya dengan kompleks Sec61, yang membentuk dinding pori, 

tetapi juga, di sepanjang jahitan lateral, dengan inti hidrofobik 

dari lapisan ganda lipid. 

Hal ini ditunjukkan dalam percobaan ikatan silang kimia di 

mana urutan sinyal dan rantai hidrokarbon lipid dihubungkan 

secara kovalen. Ketika rantai polipeptida yang baru lahir tumbuh 

cukup lama, peptidase sinyal ER memutuskan urutan sinyal 

dan melepaskannya dari pori ke dalam membran, di mana ia 

dengan cepat terdegradasi menjadi asam amino oleh protease 

lain di membran ER. Untuk melepaskan urutan sinyal ke dalam 
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membran, penerjemah membuka secara lateral sepanjang jahitan 

(lihat Gambar 35 dan 39). 

Oleh karena itu, translocator memiliki gerbang dalam dua 

arah: ia membuka untuk membentuk pori melintasi membran 

untuk membiarkan bagian hidrofilik dari protein melintasi lapisan 

ganda lipid, dan itu terbuka secara lateral di dalam membran 

untuk membiarkan bagian hidrofobik dari  protein  berpartisi ke 

dalam lapisan ganda lipid. Gerbang lateral pori merupakan 

langkah penting selama integrasi protein transmembran. Integra- 

si protein membran membutuhkan beberapa bagian dari rantai 

polipeptida ditranslokasi melintasi lapisan ganda lipid sedangkan 

yang lain tidak. 

Terlepas dari kompleksitas tambahan ini, semua mode penyi- 

sipan protein membran hanyalah varian dari urutan kejadian 

yang baru saja dijelaskan untuk mentransfer protein terlarut ke 

dalam lumen RE. Kami mulai dengan menjelaskan tiga cara di 

mana protein transmembran jalur tunggal dimasukkan ke dalam 

membran ER. Dalam kasus yang paling sederhana, urutan sinyal 

terminal-N memulai translokasi, seperti untuk protein yang dapat 

larut, tetapi segmen hidrofobik tambahan dalam rantai polipepti- 

da menghentikan proses transfer sebelum seluruh rantai polipep- 

tida ditranslokasi. Sinyal stop-transfer ini mengikat protein dalam 

membran setelah urutan sinyal ER (sinyal start-transfer) telah 

dibelah dan dilepaskan dari translocator (Gambar 42). 

Mekanisme gating lateral mentransfer urutan stop-transfer ke 

bilayer, di mana ia tetap sebagaitunggal yang α-segmenmencakup 

membranheliks, dengan N-terminus dari protein pada sisi lumenal 

membran dan C-terminus pada sisi sitosol. Dalam dua kasus 

lainnya, urutan sinyal bersifat internal, bukan di ujung terminal-N 

protein. Adapun urutan sinyal ER terminal-N, SRP mengikat urutan 

sinyal internal dengan mengenali fitur hidrofobik α-heliksnya. 
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Gambar 42. Bagaimana single-pass protein transmembran dengan dibelah 
Urutan sinyal ER diintegrasikan ke membran ER. Dalam protein 
ini, proses penerjemahan bersama diprakarsai oleh sinyal ER ter- 
minal-N sequence (merah) yang berfungsi sebagai starttransfer 
sinyal, membuka penerjemah sebagai pada Gambar 35. Selain 
starttransfer ini urutan, bagaimanapun, proteinjuga berisi urutan 
stop-transfer (jeruk); saat urutan ini memasuki penerjemah dan 
berinteraksi dengan penjilidan situs di dalam pori, penerjemah 
terbuka di jahitan dan mengeluarkan protein lateral ke dalam 
lapisan ganda lipid, tempat urutan stop-transfer tetap berlabuh 
protein di dalam membran. (Di dalam gambar dan dua angka 
berikutnya, itu ribosom telah dihilangkan untuk kejelasan.) 

 

SRP membawa ribosom yang membuat protein ke membran 

ER, dan urutan sinyal ER kemudian berfungsi sebagai sinyal 

transfer awal yang memulai translokasi protein. Setelah dilepas- 

kan dari penerjemah, urutan mulai-transfer internal tetap berada 

di lapisan ganda lipid sebagai merentang-membran α yang heliks. 

Urutan mulai-transfer internal dapat mengikat ke peralatan trans- 

lokasi dalam salah satu dari dua orientasi; ini pada gilirannya 

menentukan segmen protein mana (yang mendahului atau yang 

mengikuti urutan mulai-transfer) yang dipindahkan melintasi 

membran ke dalam lumen ER. 
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Dalam satu kasus, protein membran yang dihasilkan memiliki 

C-terminus pada sisi lumenal ( jalur A pada Gambar 43), sedang- 

kan pada kasus lain, memiliki N-terminus pada sisi lumenal ( jalur 

B pada Gambar 43). Orientasi urutan awal-transfer bergantung 

pada distribusi asam amino bermuatan di dekatnya, seperti yang 

dijelaskan dalam legenda gambar membran dari ruang periplas- 

mic (setara dengan ruang antarmembran di mitokondria) (Gambar 

24.B). Jalur yang dilestarikan ini untuk memasukkan βprotein- 

barrel lebih jauh menggarisbawahi asal usul endosimbiotik dari 

mitokondria. 

 
 

Gambar 43. Integrasi singlepass protein transmembran dengan urutan 
sinyal internal ke Membran ER. Sinyal ER internal urutan yang 
berfungsi sebagai start-transfer sinyal dapat mengikat pener- 
jemah menjadi satu dari dua cara, mengarah ke membran pro- 
tein yang memiliki salah satu dari C-terminusnya (jalur A) atau 
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N-terminusnya (jalur B) di lumen ER. Protein diarahkan ke jalur 
mana pun menurut fitur di rantai polipeptida mengapit internal 
start-transfer sequence: jika ada asam amino bermuatan lebih 
positif segera mendahului hidrofobik inti dari urutan mulai-trans- 
fer dari ada yang mengikutinya, membran protein dimasukkan 
ke dalam translocator dalam orientasi yang ditunjukkan di jalur 
A, sedangkan jika ada yang lebih positif asam amino bermuatan 
segera mengikuti inti hidrofobik dari mulai-transfer urutan dari- 
pada sebelumnya, protein membran dimasukkan ke dalamnya 
penerjemah dalam orientasi yang ditunjukkan di jalur B. Karena 
translokasi tidak dapat dimulai sebelum transfer dimulai urutan 
muncul di luar ribosom, translokasi dari bagian N-terminal pro- 
tein yang ditunjukkan pada (B) hanya dapat terjadi setelah ba- 
gian ini sepenuhnya disintesis. Perhatikan bahwa ada dua cara 
untuk menyisipkan file protein bentang-membran jalur tunggal 
yang N-terminusnya terletak di ER lumen: yang ditunjukkan pada 
Gambar 42 dan itu ditampilkan di sini di (B). 

 

Transpor Ke Dalam Membran Mitokondria Bagian Dalam 
dan Ruang Antarmembran Terjadi Melalui Beberapa Rute 

Mekanisme yang sama yang mentranspor protein ke dalam 

ruang matriks menggunakan translocator TOM dan TIM23 (lihat 

Gambar 22) juga memediasi translokasi awal dari banyak protein 

yang ditujukan untuk bagian dalam membran mitokondria atau 

ruang antar membran. Dalam rute translokasi yang paling umum, 

hanya urutan sinyal terminal-N dari protein yang diangkut yang 

benar-benar memasuki ruang matriks (Gambar 44.A). 

Urutan asam amino hidrofobik, ditempatkan secara strategis 

setelah urutan sinyal terminal-N, bertindak sebagai urutan stop- 

transfer, mencegah translokasi lebih lanjut melintasi membran 

bagian dalam. Sisa protein kemudian melintasi membran luar 

melalui kompleks TOM ke dalam ruang antar membran; urutan 

sinyal dipisahkan dalam matriks, dan urutan hidrofobik, dilepas- 

kan dari TIM23, tetap berlabuh di membran bagian dalam. 

Dalam rute transportasi lain ke membran bagian dalam atau 

ruang antar membran, kompleks TIM23 awalnya mentranslokasi 
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seluruh protein ke dalam ruang matriks (Gambar 44.B). 

 

Gambar 44. Impor protein dari sitosol ke dalam membran mitokondria 

bagian dalam dan ruang antarmembran. (A) Urutan sinyal 
terminal-N (merah) memulai impor ke dalam ruang matriks (lihat 
Gambar 22). Urutan hidrofobik (biru) yang mengikuti urutan sin- 
yal penargetan matriks mengikat ke translocator TIM23 (oranye) 
di membran dalam dan menghentikan translokasi. Sisa protein 
tersebut kemudian ditarik ke dalam ruang antar membran me- 
lalui translocator TOM di membran luar, dan urutan hidrofobik 
dilepaskan ke dalam membran dalam yang menahan protein 
di sana. (B) Rute kedua untuk integrasi protein ke dalam mem- 
bran dalam pertama-tama mengirimkan protein sepenuhnya ke 
dalam ruang matriks. Pemutusan urutan sinyal (merah) yang di- 
gunakan untuk translokasi awal membuka kedok urutan sinyal 
hidrofobik yang berdekatan (biru) pada N-terminus yang baru. 
Sinyal ini kemudian mengarahkan protein ke dalam membran 
dalam, menggunakan jalur bergantung OXA yang sama yang 
memasukkan protein yang dikodekan oleh genom mitokondria 
dan diterjemahkan ke dalam ruang matriks. (C) Beberapa protein 
terlarut dari ruang antarmembran juga menggunakan jalur yang 
ditunjukkan pada (A) dan (B) sebelum mereka dilepaskan ke ru- 
ang antar membran oleh peptidase sinyal kedua, yang memiliki 
situs aktif di ruang antarmembran dan menghilangkan hidrofo- 
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bik. urutan sinyal. (D) Beberapa protein ruang antar membran ter- 
larut teroksidasi oleh protein Mia40 (Mia = perakitan ruang antar 
membran mitokondria) selama proses impor. Mia40 membentuk 
perantara kovalen melalui ikatan disulfida antarmolekul, yang 
membantu menarik protein yang diangkut melalui kompleks 
TOM. Mia40 menjadi tereduksi dalam proses tersebut, dan ke- 
mudian dioksidasi ulang oleh rantai transpor elektron, sehingga 
dapat mengkatalis impor putaran berikutnya. (E) Multipass pro- 
tein membran dalam yang berfungsi sebagai transporter metab- 
olit mengandung urutan sinyal internal dan melewati kompleks 
TOM sebagai loop. Mereka kemudian mengikat ke pendamping 
di ruang antar membran, yang memandu protein ke kompleks 
TIM22. Kompleks TIM22 dikhususkan untuk penyisipan protein 
membran dalam multipass. 

 

Urutan asam amino hidrofobik, ditempatkan secara strategis 

setelah urutan sinyal terminal-N, bertindak sebagai urutan stop- 

transfer, mencegah translokasi lebih lanjut melintasi membran 

bagian dalam. Sisa protein kemudian melintasi membran luar 

melalui kompleks TOM ke dalam ruang antar membran; urutan 

sinyal dipisahkan dalam matriks, dan urutan hidrofobik, dilepas- 

kan dari TIM23, tetap berlabuh di membran bagian dalam. Dalam 

rute transportasi lain ke membran bagian dalam atau ruang antar 

membran, kompleks TIM23 awalnya mentranslokasi seluruh 

protein ke dalam ruang matriks (Gambar 44.B). 

Peptidase sinyal matriks kemudian menghilangkan urutan 

sinyal terminal-N, memperlihatkan urutan hidrofobik pada termi- 

nal-N yang baru. Urutan sinyal ini memandu protein ke kompleks 

OXA, yang memasukkan protein ke dalam membran bagian 

dalam. Seperti disebutkan sebelumnya, kompleks OXA terutama 

digunakan untuk memasukkan protein yang dikodekan dan diter- 

jemahkan dalam mitokondria ke dalam membran bagian dalam, 

dan hanya beberapa protein impor yang menggunakan jalur ini. 

Penerjemah yang terkait erat dengan kompleks OXA dite- 

mukan di membran plasma bakteri dan di membran tilakoid klo- 

roplas, di mana mereka memasukkan protein membran dengan 
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mekanisme serupa. Banyak protein yang menggunakan jalur 

ini ke membran bagian dalam tetap berlabuh di sana melalui 

urutan sinyal hidrofobiknya (lihat Gambar 44.A-B). Namun, yang 

lainnya dilepaskan ke ruang antar membran oleh protease yang 

menghilangkan jangkar membran (Gambar 44.C). Banyak dari 

protein yang telah dibelah ini tetap melekat pada permukaan 

luar membran dalam sebagai subunit perifer kompleks protein 

yang juga mengandung protein transmembran. Protein ruang 

antar membran tertentu yang mengandung motif sistein diimpor 

melalui jalur yang berbeda. Protein ini membentuk ikatan disul- 

fida kovalen sementara ke protein Mia40 (Gambar 44.D). 

Protein yang diimpor kemudian dilepaskan dalam bentuk 

teroksidasi yang mengandung ikatan disulfida intrachain. Mia40 

menjadi tereduksi dalam proses tersebut, dan kemudian diok- 

sidasi kembali dengan melewatkan elektron ke rantai transpor 

elektron di membran mitokondria bagian dalam. Dengan cara ini, 

energi yang disimpan dalam potensi redoks dalam rantai transpor 

elektron mitokondria digunakan untuk mendorong impor protein. 

Mitokondria adalah tempat utama sintesis ATP dalam sel, 

tetapi mitokondria juga mengandung banyak enzim metabolik, 

seperti yang ada dalam siklus asam sitrat. Jadi, selain protein, mi- 

tokondria juga harus mengangkut metabolit kecil melintasi mem- 

brannya. Sementara membran luar mengandung porins, yang 

membuat membran dengan bebas dapat ditembus oleh molekul 

sekecil itu, sedangkan membran dalam tidak. 

Sebaliknya, keluarga transporter khusus metabolit men- 

transfer sejumlah besar molekul kecil melintasi membran bagian 

dalam. Dalam sel ragi, transporter ini terdiri dari 35 protein 

berbeda, yang paling melimpah mengangkut ATP, ADP, dan fosfat. 

Ini adalah protein transmembran multipass, yang tidak memiliki 

urutan sinyal yang dapat dibelah pada N-termini mereka tetapi 

mengandung urutan sinyal internal. Mereka melintasi kompleks 

TOM di membran luar, dan pendamping ruang antar membran 



90 

 

 

 
 

memandu mereka ke kompleks TIM22, yang memasukkannya 

ke dalam membran dalam melalui proses yang membutuhkan 

potensial membran, tetapi tidak mitokondria hsp70 atau ATP 

(Gambar 44.E) . Partisi yang menguntungkan secara energetik dari 

daerah transmembran hidrofobik ke dalam membran dalam ke- 

mungkinan besar akan mendorong proses ini. 

Dua Urutan Sinyal Protein Langsung ke Membran Tilakoid 
dalam Kloroplas 

Transpor protein ke kloroplas menyerupai transpor ke mito- 

kondria. Kedua proses terjadi pasca-translokasi, menggunakan 

kompleks translokasi terpisah di setiap membran, membutuhkan 

energi, dan menggunakan urutan sinyal N-terminal amphiphilic 

yang dihilangkan setelah digunakan. Namun, dengan pengecuali- 

an beberapa molekul pendamping, komponen protein yang 

membentuk kompleks translokasi berbeda. Selain itu, sementara 

mitokondria memanfaatkanelektrokimia H+ gradienmelintasi 

membran dalam mereka untuk mendorong transportasi, kloro- 

plas, yang memilikielektrokimia H+ gradienmelintasi membran 

tilakoidnya tetapi tidak pada membran dalamnya, mengguna- 

kan hidrolisis GTP dan ATP untuk menggerakkan impor melinta- 

si membran tilakoidnya. membran ganda. Dengan demikian, 

kesamaan fungsional dapat dihasilkan dari evolusi konver- 

gen, yang mencerminkan persyaratan umum untuk translokasi 

melintasi membran ganda. 

Meskipun urutan sinyal untuk impor ke kloroplas secara 

dangkal mirip dengan yang untuk diimpor ke mitokondria, sel 

tumbuhan yang sama memiliki mitokondria dan kloroplas, 

sehingga protein harus mempartisi secara tepat antara kedua 

organel. Pada tumbuhan, misalnya, enzim bakteri dapat diarah- 

kan secara khusus ke mitokondria jika secara eksperimental diga- 

bungkan ke urutan sinyal terminal-N dari protein mitokondria; 

enzim yang sama bergabung dengan urutan sinyal terminal-N dari 

protein kloroplas berakhir di kloroplas. 
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Gambar 45. Translokasi protein prekursor kloroplas ke dalam ruang ti- 
lakoid. (A) Protein prekursor mengandung urutan sinyal kloro- 
plas terminal-N (merah), diikuti segera oleh urutan sinyal tilakoid 
(coklat). Urutan sinyal kloroplas memulai translokasi ke dalam 
stroma dengan mekanisme yang mirip dengan yang digunakan 
untuk translokasi protein prekursor mitokondria ke dalam ruang 
matriks, meskipun kompleks translokator, TOC dan TIC, berbeda. 
Urutan sinyal kemudian dipisahkan, membuka kedok urutan 
sinyal tilakoid, yang memulai translokasi melintasi membran tila- 
koid. (B) Translokasi ke dalam ruang tilakoid atau membran tila- 
koid dapat terjadi dengan salah satu dari setidaknya empat rute: 
(1) jalur Sec, disebut demikian karena menggunakan komponen 
yang merupakan homolog dari protein Sec, yang memediasi 
translokasi protein melintasi plasma bakteri membran (dibahas 
nanti); (2) jalur mirip SRP, disebut demikian karena menggunakan 
homolog kloroplas dari partikel pengenal sinyal, atau SRP (diba- 
has nanti); (3) sebuah TAT (twin arginin translokasi) jalur,disebut 
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demikian karena dua arginines sangat penting dalam urutan 
sinyal bahwa protein langsung ke jalur ini, yang tergantung pada 
H+ gradien melintasi membran tilakoid; dan (4) jalur penyisipan 
spontan yang tampaknya tidak memerlukan translocator pro- 
tein. 

 
Jadi, reseptor impor pada setiap organel membedakan urutan 

sinyal yang berbeda. Kloroplas memiliki kompartemen tertutup 

membran ekstra, tilakoid. Banyak protein kloroplas, termasuk 

subunit protein dari sistem fotosintetik dan ATP sintase, terletak 

di membran tilakoid. Seperti prekursor beberapa protein mito- 

kondria, prekursor protein ini ditranslokasi dari sitosol ke tujuan 

akhirnya dalam dua langkah. Pertama, mereka melewati membran 

ganda ke dalam ruang matriks (disebut stroma dalam kloroplas), 

dan kemudian mereka berintegrasi ke dalam membran tilakoid 

atau berpindah ke ruang tilakoid (Gambar 45.A). 

Prekursor protein ini memiliki urutan sinyal tilakoid hidrofo- 

bik mengikuti urutan sinyal kloroplas terminal-N. Setelah urutan 

sinyal terminal-N digunakan untuk mengimpor protein ke dalam 

stroma, peptidase sinyal stroma menghilangkannya, membuka 

kedok urutan sinyal tilakoid yang memulai pengangkutan. melint- 

asi membran tilakoid Setidaknya ada empat rute di mana protein 

melintasi atau menjadi terintegrasi ke dalam membran tilakoid, 

dibedakan berdasarkan kebutuhannya akan pendamping stroma 

dan sumber energi yang berbeda (Gambar 45.B). 

Kombinasi Sinyal Start-Transfer dan Stop-Transfer Menentu- 
kan Topologi Protein Transmembran Multipass 

Dalam protein transmembran multipass, rantai polipep- tida 

melewati bolak-balik berulang kali melintasi lapisan ganda lipid 

sebagaihidrofobik α heliks(lihat Gambar 10-17). Diper- kirakan 

bahwa urutan sinyal internal berfungsi sebagai sinyal transfer 

awal dalam protein ini untuk memulai translokasi, yang berlanjut 

hingga translocator menemukan urutan stop-transfer; 
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dalam protein transmembran jalur ganda, misalnya, polipeptida 

kemudian dapat dilepaskan ke lapisan ganda (Gambar 12-44). 

Gambar 46. Integrasi protein transmembran doublepass dengan urutan siny- 
al internal ke dalam membran ER. Dalam protein ini, urutan sinyal 
ER internal bertindak sebagai sinyal transfer awal (seperti pada 
Gambar 43) dan memulai transfer bagian C-terminal dari protein. 
Di beberapa titik setelah urutan stop-transfer memasuki translo- 
cator, translocator melepaskan urutan tersebut secara lateral ke 
dalam membran. 

 
Dalam protein multipass yang lebih kompleks, di mana banyak 

hidrofobik α heliks menjangkau bilayer, urutan transfer awal yang 

kedua memulai kembali translokasi lebih jauh ke bawah rantai 

polipeptida sampai urutan stop-transfer berikutnya menyebab- 

kan pelepasan polipeptida, dan seterusnya untuk start-transfer 

dan stop berikutnya -transfer urutan (Gambar 47). 
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Gambar 47. Penyisipan protein rhodopsin membran multipass ke dalam 

membran ER. Rhodopsin adalah protein peka cahaya dalam sel 
fotoreseptor batang di retina mamalia. (A) Plot hidropati mengi- 
dentifikasi tujuh daerah hidrofobik pendek di rhodopsin. (B) Dae- 
rah hidrofobik terdekat dengan N-terminus berfungsi sebagai 
urutan transfer awal yang menyebabkan bagian N-terminal se- 
belumnya dari protein melewati membran ER. Urutan hidrofobik 
berikutnya berfungsi secara bergantian sebagai urutan pemin- 
dahan awal dan pengalihan berhenti. Panahhijau menunjuk- 
kan dipasangkan start dan berhenti sinyal yang dimasukkan ke 
Translocator itu. (C) Rhodopsin terintegrasi terakhir memiliki N- 
terminus yang terletak di lumen ER dan C-terminusnya terletak 
di sitosol. Segienam biru mewakili oligosakarida kovalen. 

 
Urutan sinyal start-transfer dan stop-transfer hidrofobik 

keduanya bertindak untuk memperbaiki topologi protein dalam 

membran dengan mengunci diri mereka sendiri ke dalam 

membran sebagaimerentang-membran α yang heliks; dan mereka 

dapat melakukan ini dalam kedua orientasi. Apakah urutan sinyal 

hidrofobik berfungsi sebagai urutan awal-transfer atau stop-trans- 

fer harus bergantung pada lokasinya dalam rantai polipeptida, 

karena fungsinya dapat dialihkan dengan mengubah lokasinya di 

protein dengan menggunakan teknik DNA rekombinan. Jadi, per- 

bedaan antara urutan awal-transfer dan stop-transfer sebagian 
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besar dihasilkan dari urutan relatifnya dalam rantai polipeptida 

yang sedang tumbuh. Tampaknya SRP mulai memindai rantai 

polipeptida yang tidak terlipat untuk segmen hidrofobik pada N- 

terminusnya dan berlanjut menuju C-terminus, ke arah protein 

disintesis. 

Dengan mengenali segmen hidrofobik pertama yang muncul 

dari ribosom, SRP menetapkan “kerangka pembacaan” untuk in- 

tegrasi membran: setelah SRP memulai translokasi, penerjemah 

mengenali segmen hidrofobik berikutnya yang sesuai dalam arah 

transfer sebagai urutan stop-transfer, menyebabkan wilayah rantai 

polipeptida di antaranya menjadi berulir melintasi membran. 

Proses pemindaian serupa berlanjut sampai semua daerah hidro- 

fobik dalam protein telah dimasukkan ke dalam membran sebagai 

heliks α transmembran. Karena protein membran selalu disisip- 

kan dari sisi sitosol ER dengan cara yang diprogram ini, semua 

salinan dari rantai polipeptida yang sama akan memiliki orientasi 

yang sama dalam lapisan ganda lipid. Ini menghasilkan membran 

ER asimetris di mana domain protein yang terpapar di satu sisi 

berbeda dari yang terpapar di sisi lain. 

Asimetri ini dipertahankan selama banyak peristiwa tunas 

dan fusi membran yang mengangkut protein yang dibuat di ER 

ke membran sel lain. Jadi, cara protein yang baru disintesis dima- 

sukkan ke dalam membran ER juga menentukan orientasi protein 

di semua membran lainnya. Ketika protein diekstraksi dengan 

deterjen dari membran dan kemudian dibentuk kembali menjadi 

vesikula lipid buatan, biasanya terjadi campuran acak orientasi 

protein sisi kanan dan dalam. Dengan demikian, asimetri protein 

yang diamati dalam membran sel tampaknya bukan merupakan 

sifat yang melekat pada protein, tetapi hanya hasil dari proses di 

mana protein dimasukkan ke dalam membran ER dari sitosol. 
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Protein ER Tambat-Ekor Terintegrasi ke dalam Membran ER 
dengan Mekanisme Khusus 

Banyak protein membran penting yang ditambatkan di 

membran oleh transmembran terminal-C, α heliks hidrofobik. 

Protein berlabuh ekor ER ini mencakup sejumlah besar subunit 

protein SNARE yang memandu lalu lintas vesikuler. Ketika protein 

berlabuh ekor tersebut masuk ke dalam membran ER dari sitosol, 

hanya sedikit asam amino yang mengikuti transmembran α heliks 

pada sisi terminal-C yang ditranslokasi ke dalam lumen ER, 

sedangkan sebagian besar protein tetap berada di dalam sitosol. 

Karena posisi unik transmembran α helix dalam urutan protein, 

translasi berakhir sedangkan asam amino C-terminal yang akan 

membentuk transmembran α heliks belum keluar dari terowon- 

gan keluar ribosom. Oleh karena itu, pengakuan oleh SRP tidak 

memungkinkan. 

Sudah lama diperkirakan bahwa protein ini dilepaskan dari 

ribosom dan ekor terminal-C hidrofobik secara spontan berpar- 

tisi ke dalam membran ER. Mekanisme seperti itu tidak dapat 

menjelaskan, bagaimanapun, mengapa protein berlabuh ekor ER 

masuk ke dalam membran ER secara selektif dan tidak juga ke 

semua membran lain di dalam sel. Sekarang jelas bahwa mesin 

penargetan khusus terlibat yang digerakkan oleh hidrolisis ATP 

(Gambar 48). 

Meskipun komponen dan rinciannya berbeda, mekanisme 

penargetan pasca-translasi ini secara konseptual mirip dengan 

penargetan protein yang bergantung pada SRP (lihat Gambar 

37). Namun, tidak semua protein berlabuh ekor dimasukkan ke 

ER. Beberapa protein mengandung jangkar membran terminal-C 

yang berisi informasi penyortiran tambahan yang mengarahkan 

protein ke mitokondria atau peroksisom. Bagaimana protein ini 

disortir masih belum diketahui. 
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Gambar 48. Mekanisme penyisipan untuk protein berlabuh ekor. Dalam 
jalur posttranslational untuk penyisipan protein membran ER 
berlabuh ekor, kompleks pra-penargetan terlarut menangkap 
heliks α terminal-C hidrofobik setelah itu muncul dari terowon- 
gan keluar ribosom dan memuatnya ke Get3 ATPase. Kompleks 
yang dihasilkan ditargetkan ke membran ER melalui interaksi 
dengan kompleks reseptor Get1 – Get2 yang berfungsi sebagai 
mesin penyisipan protein membran. Setelah Get3 menghidrolisis 
ATP yang terikat, protein yang terikat pada ekor dilepaskan dari 
reseptor dan dimasukkan ke dalam membran ER. Pelepasan ADP 
dan pengikatan ATP yang diperbarui mendaur ulang Get3 kem- 
bali ke sitosol. 

 
Rantai Polipeptida yang Diterjemahkan Lipat dan Merakit 
di Lumen Retikulum Endoplasma Kasar 

Banyak protein dalam lumen RE sedang transit, dalam per- 

jalanan ke tujuan lain; yang lain, bagaimanapun, biasanya berada 

di sana dan hadir pada konsentrasi tinggi. Protein residen ER ini 

mengandung sinyal retensi ER dari empat asam amino pada C- 

terminusnya yang bertanggung jawab untuk mempertahankan 

protein dalam ER (lihat Tabel 3). Beberapa dari protein ini berfungsi 
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sebagai katalis yang membantu banyak protein yang ditranslokasi 

ke dalam lumen ER untuk melipat dan menyusun dengan benar. 

Salah satu protein penghuni ER yang penting adalah protein disul- 

fida isomerase (PDI), yang mengkatalisis oksidasi gugus sulfhidril 

(SH) bebas pada sistein untuk membentuk ikatan disulfida (S – S). 

Hampir semua sistein dalam domain protein yang terpapar baik 

pada ruang ekstraseluler atau lumen organel di jalur sekretori 

dan endositik terikat disulfida. Sebaliknya, ikatan disulfida sangat 

jarang terbentuk di domain yang terpapar sitosol, karena lingkun- 

gan pereduksi di sana. 

Rantai Polipeptida yang Diterjemahkan Lipat dan Merakit 
di Lumen Retikulum Endoplasma Kasar 

Banyak protein dalam lumen RE sedang transit, dalam per- 

jalanan ke tujuan lain; yang lain, bagaimanapun, biasanya berada 

di sana dan hadir pada konsentrasi tinggi. Protein residen ER ini 

mengandung sinyal retensi ER dari empat asam amino pada C- 

terminusnya yang bertanggung jawab untuk mempertahankan 

protein dalam ER (lihat Tabel 3). 

Beberapa dari protein ini berfungsi sebagai katalis yang 

membantu banyak protein yang ditranslokasi ke dalam lumen ER 

untuk melipat dan menyusun dengan benar. Salah satu protein 

penghuni ER yang penting adalah protein disulfida isomerase 

(PDI), yang mengkatalisis oksidasi gugus sulfhidril (SH) bebas 

pada sistein untuk membentuk ikatan disulfida (S–S). Hampir 

semua sistein dalam domain protein yang terpapar baik pada 

ruang ekstraseluler atau lumen organel di jalur sekretori dan en- 

dositik terikat disulfida. Sebaliknya, ikatan disulfida sangat jarang 

terbentuk di domain yang terpapar sitosol, karena lingkungan 

pereduksi di sana. 

Protein residen ER lainnya adalah protein pendamping BiP. 

Kami telah membahas bagaimana BiP menarik protein pasca- 

translasi ke dalam ER melalui translocator Sec61 ER. Seperti 

pendamping lainnya, BiP mengenali protein yang terlipat tidak 
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tepat, serta subunit protein yang belum berkumpul menjadi 

kompleks oligomer akhir mereka. Ia melakukannya dengan 

mengikat urutan asam amino yang terbuka yang biasanya 

terkubur di bagian dalam rantai polipeptida yang terlipat atau 

dirakit dengan benar. 

Contoh situs pengikatan BiP adalah bentangan asam amino 

hidrofobik dan hidrofilik yang biasanya terkubur dalam lembaran 

β dengan sisi hidrofobiknya berorientasi ke inti hidrofobik dari 

protein terlipat. BiP yang terikat mencegah protein berkumpul dan 

membantu menyimpannya di ER (dan dengan demikian keluar 

dari badan Golgi dan bagian selanjutnya dari jalur sekretori). 

Seperti beberapa anggota lain dari famili hsp70 protein pendamp- 

ing, yang mengikat protein yang tidak terlipat dan memfasilitasi 

impornya ke dalam mitokondria dan kloroplas, BiP menghidrolisis 

ATP untuk berpindah antara status pengikatan afinitas tinggi dan 

rendah, yang memungkinkannya untuk bertahan dan melepas- 

kannya. protein substratnya dalam siklus dinamis. 

Sebagian besar protein yang disintesis dalam retikulum 

umumnya yang endoplasma kasar diglikosilasi oleh penambahan 

oligosakarida tertaut-penambahan oligosakarida secara kovalen 

ke protein adalah salah satu fungsi biosintetik utama dari RE. 

Sekitar setengah dari protein terlarut dan terikat membran yang 

diproses di RE — termasuk yang ditujukan untuk diangkut ke 

badan Golgi, lisosom, membran plasma, atau ruang ekstraseluler 

— adalah glikoprotein yang dimodifikasi dengan cara ini. Banyak 

protein dalam sitosol dan nukleus juga terglikosilasi, tetapi tidak 

dengan oligosakarida: mereka membawa modifikasi gula yang 

jauh lebih sederhana, di mana satu gugus N-asetilglukosamin 

ditambahkan ke serin atau treonin protein. Selama bentuk glikosi- 

lasi protein yang paling umum di ER, dibentuk sebelumnya oli- 

gosakarida prekursor yang telah (terdiri dari N-asetilglukosamin, 

manosa, dan glukosa, dan mengandung total 14 gula) ditransfer 

secara blok ke protein. 
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Karena oligosakarida ini ditransfer ke gugus NH2 rantai 

samping dari asparagin di dalam protein, dikatakan sebagai 

terikat-Nterkait dengan atau asparagin. Transfer dikatalisis oleh 

kompleks enzim yang terikat membran, oligosakaril transferase, 

yang situs aktifnya terpapar pada sisi lumenal membran ER; ini 

menjelaskan mengapa protein sitosol tidak terglikosilasi dengan 

cara ini. Molekul lipid khusus yang disebut dolichol mengikat 

oligosakarida prekursor di membran ER. Oligosakarida prekur- 

sor ditransfer ke asparagin target dalam satu langkah enzimatik 

segera setelah asam amino mencapai lumen ER selama translo- 

kasi protein. Oligosakarida prekursor terkait dengan lipid dolichol 

oleh ikatan pirofosfat berenergi tinggi, yang menyediakan energi 

aktivasi yang mendorong reaksi glikosilasi. 

Terikat N-Glikolisasi protein di RE kasar. (A) Hampir segera 

setelah rantai polipeptida memasuki lumen ER, ia terglikosilasi 

pada asam amino asparagine target. Oligosakarida prekursor (di- 

tunjukkan dalam warna) hanya menempel pada asparagin dalam 

urutan Asn-X-Ser dan Asn-X-Thr (di mana X adalah asam amino 

apa pun kecuali prolin). Urutan ini terjadi jauh lebih jarang pada 

glikoprotein daripada pada protein sitosol nonglikosilasi. Jelas 

ada selektif tekanan terhadap urutan ini selama evolusi protein, 

mungkin karena glikosilasi di terlalu banyak tempat akan meng- 

ganggu pelipatan protein. 

Lima gula di dalam- abuabu kotakmembentuk wilayah inti 

oligosakarida ini. Bagi banyak glikoprotein, hanya gula inti yang 

bertahan dari pemangkasan oligosakarida ekstensif yang terjadi 

di badan Golgi. (B) prekursor Oligosakaridaditransfer dari jangkar 

lipid dolichol ke asparagine sebagai unit utuh dalam reaksi yang 

dikatalisis oleh transmembran transferase oligosakaril enzim. Satu 

salinan dari enzim ini adalah terkait dengan setiap penerjemah 

protein di membran ER. (Penerjemah adalah tidak ditampilkan.) 

Oligosaccharyl transferase berisi 13 heliks α transmembran dan 

domain lumenal ER besar yang berisi situs pengikatan substratnya. 

Asparagin mengikat terowongan yang menembus bagian dalam 
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enzim. Di sana, gugus amino dari asparagine dipelintir keluar dari 

bidang yang menstabilkan. 

Struktur yang ditampilkan adalah homolog prokariotik yang 

sangat mirip dengan subunit katalitik dari transferase oligosakaril 

eukariotik. (Kode PDB: 3RCE.) 

Satu salinan oligosaccharyl transferase dikaitkan dengan 

setiap translocator protein, memungkinkannya memindai dan 

mengglikosilasi rantai polipeptida yang masuk secara efisien. Oli- 

gosakarida prekursor dibuat gula oleh gula pada lipid dolichol 

yang terikat membran dan kemudian ditransfer ke protein. Gula 

pertama-tama diaktivasi di sitosol dengan pembentukan nukle- 

otida (UDP atau GDP) -satu perantaragula, yang kemudian me- 

nyumbangkan gula (langsung atau tidak langsung) ke lipid secara 

berurutan. Sebagian melalui proses ini, oligosakarida terkait lipid 

dibalik, dengan bantuan transporter, dari sitosol ke sisi lumenal 

membran ER (Gambar 49). 

Semua keragaman Nstruktur oligosakarida terikat-pada 

glikoprotein dewasa dihasilkan dari modifikasi selanjutnya dari 

oligosakarida prekursor asli. Saat masih di ER, tiga glukosis (lihat 

Gambar 49.) dan satu manosa dengan cepat dikeluarkan dari 

oligosakarida kebanyakan glikoprotein. Kami akan kembali ke 

pentingnya pemangkasan glukosa segera. Oligosakarida “pe- 

mangkasan,” atau “pemrosesan,” ini berlanjut di aparatus Golgi. 

N-Oligosakarida terikat-sejauh ini merupakan oligosakarida yang 

paling umum, ditemukan pada 90% dari semua glikoprotein. 

Lebih jarang, oligosakarida terkait dengan gugus hidroksil pada 

rantai samping dari asam amino serin, treonin, atau hidroksisin. 

Gula pertama dari oligosakarida terkait-O ini ditambahkan di ER 

dan oligosakarida kemudian diperpanjang lebih lanjut di aparatus 

Golgi. 
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Gambar 49. Sintesis prekursor oligosakarida terikat lipid dalam mem- 
bran ER kasar. Oligosakarida adalah gula yang dirakit dengan 
gula ke pembawa lipid dolichol (suatu poliisoprenoid) Dolichol 
panjang dan sangat hidrofobik: 22 unit lima karbonnya dapat 
menjangkau ketebalan lapisan ganda lipid lebih dari tiga kali, se- 
hingga oligosakarida yang melekat kuat berlabuh di membran. 
Gula pertama dihubungkan dengan dolichol melalui jembatan 
pirofosfat. Ikatan energi tinggi ini mengaktifkan oligosakarida 
untuk transfer akhirnya dari lipid ke rantai samping aspara- 
gin dari polipeptida yang tumbuh di sisi lumenal dari RE kasar. 
Seperti yang ditunjukkan, sintesis oligosakarida dimulai pada 
sisi sitosol membran ER dan berlanjut pada permukaan lume- 
nal setelah zat antara lipid (Man) 5 (GlcNAc) 2 dibalik melintasi 
lapisan ganda oleh transporter (yang tidak ditampilkan). Semua 
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reaksi transfer glikosil selanjutnya pada sisi lumenal dari ER meli- 
batkan transfer dari dolichol-P-glukosa dan dolichol-Pmannose; 
Monosakarida terkait lipid yang teraktivasi ini disintesis dari 
dolichol fosfat dan UDP-glukosa atau GDP-mannose (jika sesuai) 
di sisi sitosol RE dan kemudian dibalik melintasi membran ER. 
GlcNAc = N-acetylglucosamine; Man = mannose; Glc = glukosa. 

 

Oligosakarida Digunakan sebagai Tag untuk Menandai 
Keadaan Pelipatan Protein 

Telah lama diperdebatkan mengapa glikosilasi adalah modi- 

fikasi umum protein yang memasuki RE. Satu pengamatan yang 

sangat membingungkan adalah bahwa beberapa protein memer- 

lukan Nglikosilasi terikat-untuk pelipatan yang tepat di ER, namun 

lokasi tepat dari oligosakarida yang menempel pada permu- 

kaan protein tampaknya tidak menjadi masalah. Petunjuk peran 

glikosilasi dalam pelipatan protein berasal dari studi dua protein 

pendamping ER, yang disebut calnexin dan calreticulin karena 

mereka membutuhkan Ca2+ untuk aktivitasnya. 

Pendamping ini adalah protein pengikat karbohidrat, atau 

lektin, yang mengikat oligosakarida pada protein yang tidak 

terlipat sempurna dan mempertahankannya di ER. Seperti 

pendamping lainnya, mereka mencegah protein yang terlipat 

tidak lengkap dari penggabungan permanen. Baik calnexin dan 

calreticulin juga mempromosikan asosiasi protein yang terlipat 

tidak lengkap dengan pendamping ER lain, yang mengikat sistein 

yang belum membentuk ikatan disulfida. Calnexin dan calre- 

ticulin mengenali terikat N-Oligosakarida yang mengandung 

glukosa terminal tunggal, dan karena itu mengikat protein hanya 

setelah dua dari tiga glukosa pada oligosakarida prekursor telah 

dihilang-kan selama pemangkasan glukosa oleh glukosidase ER. 

Ketika glukosa ketiga telah dihilangkan, glikoprotein terlepas dari 

pendampingnya dan dapat meninggalkan ER. Lalu, bagaimana 

calnexin dan calreticulin membedakan dengan benar lipatan 

protein yang tidak terlipat sempurna? 
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Jawabannya terletak pada enzim ER lain, glukosil transferase 

yang terus menambahkan glukosa ke oligosakarida yang kehilan- 

gan glukosa terakhirnya. Ini menambahkan glukosa, bagaimana- 

pun, hanya untuk oligosakarida yang melekat pada protein yang 

tidak terlipat. Dengan demikian, protein yang tidak terlipat men- 

galami siklus pemangkasan glukosa secara terus menerus (dengan 

glukosidase) dan penambahan glukosa (dengan glukosil trans- 

ferase), mempertahankan afinitas untuk calnexin dan calreticulin 

sampai ia mencapai keadaan terlipat penuh (Gambar 50). 
 

Gambar 50. Peran N-Glikosilasi dalam pelipatan protein ER. 
Calnexin pro- tein pendamping yang terikat membran ER 
mengikat protein terlipat tidak lengkap yang mengandung 
satu glukosa terminal terikat pada N-Oligosakarida, menjebak 
protein di ER. Pengha- pusan glukosa terminal oleh 
glukosidase melepaskan protein dari calnexin. Glukosil 
transferase adalah enzim penting yang menentukan apakah 
protein terlipat dengan benar atau tidak: jika protein masih 
tidak terlipat sempurna, enzim mentransfer glukosa baru dari 
UDP-glukosa ke- Noligosakarida yang terikat, memperbarui 
afinitas protein untuk calnexin dan menyimpan- 
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nya di ER. Siklus ini berulang sampai protein terlipat sepenuh- 
nya. Fungsi calreticulin serupa, kecuali bahwa ia adalah protein 
residen ER yang dapat larut. Pendamping ER lain, ERp57 (tidak 
diperlihatkan), berkolaborasi dengan calnexin dan calreticulin 
dalam mempertahankan protein yang tidak terlipat sempurna 
di ER. ERp57 mengenali gugus sulfhidril bebas, yang merupakan 
tanda pembentukan ikatan disulfida yang tidak lengkap. 

 
Protein yang Dilipat Tidak Tepat Diekspor dari ER dan Ter- 
degradasi dalam Sitosol 

Terlepas dari semua bantuan dari pendamping, banyak 

molekul protein (lebih dari 80% untuk beberapa protein) yang 

ditranslokasi ke ER gagal mencapai keadaan terlipat atau oligo- 

meriknya dengan benar. Protein semacam itu diekspor dari RE 

kembali ke sitosol, di mana protein tersebut terdegradasi dalam 

proteasom. Dalam banyak hal, mekanisme retrotranslokasi mirip 

dengan mode translokasi pasca-translasi lainnya. 

Misalnya, seperti translokasi ke mitokondria atau kloroplas, 

protein pendamping diperlukan untuk menjaga rantai polipeptida 

dalam keadaan tidak terlipat sebelum dan selama translokasi. 

Demikian pula, sumber energi diperlukan untuk memberi- 

kan arah ke transportasi dan untuk menarik protein ke dalam 

sitosol. Terakhir, diperlukan penerjemah. Memilih protein dari 

RE untuk degradasi adalah proses yang menantang: protein yang 

salah lipatan atau subunit protein yang belum dirakit harus di- 

degradasi, tetapi pelipat antara protein yang baru dibuat tidak 

boleh. Bantuan dalam membuat perbedaan ini berasal dari Noli- 

gosakarida terikat-, yang berfungsi sebagai pengatur waktu yang 

mengukur berapa lama protein telah dihabiskan di ER. 

Pemangkasan lambat mannose tertentu pada pohon oligosa- 

karida inti oleh enzim (mannosidase) di ER menciptakan struktur 

oligosakarida baru yang dikenali oleh ER-lumenal lectin dari 

aparatus retrotranslokasi. Protein yang melipat dan keluar dari 

ER lebih cepat daripada mannosidase dapat membuang manosa 
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targetnya sehingga terhindar dari degradasi. Selain lektin di ER 

yang mengenali oligosakarida, pendamping dan protein disulfida 

isomerase (enzim yang disebutkan sebelumnya yang mengkatal- 

isasi pembentukan dan kerusakan ikatan S-S) berasosiasi dengan 

protein yang harus didegradasi. Pendamping mencegah protein 

yang tidak terlipat dari penggabungan, dan isomerase disulfida 

memutuskan ikatan disulfida yang mungkin telah terbentuk secara 

tidak benar, sehingga rantai polipeptida linier dapat ditranslokasi 

kembali ke dalam sitosol. 

Beberapa kompleks translocator memindahkan protein yang 

berbeda dari membran ER atau lumen ke dalam sitosol. Ciri umum 

adalah bahwa masing-masing mengandung enzim E3 ubiquitin 

ligase, yang menempelkan tag polyubiquitin ke protein yang tidak 

terlipat saat mereka muncul ke dalam sitosol, menandainya untuk 

kehancuran. Dipicu oleh energi yang berasal dari hidrolisis ATP, 

ATPase heksomerik dari keluarga AAA-ATPase menarik protein 

yang tidak terlipat melalui translocator ke dalam sitosol. N-Glyca- 

nase menghapus rantai oligosakarida yang enbloc.Dipandu oleh 

tag ubiquitinnya, polipeptida terdeglikosilasi dengan cepat dima- 

sukkan ke dalam proteasom, di mana ia terdegradasi (Gambar 51). 

 
Gambar 51. Ekspor dan degradasi protein ER yang salah lipatan. Protein larut 

yang salah lipatan dalam lumen ER dikenali dan ditargetkan ke 
kompleks translocator di membran ER. Mereka pertama kali ber- 
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interaksi dalam lumen ER dengan pendamping, isomerase di- 
sulfida, dan lektin. Mereka kemudian diekspor ke dalam sitosol 
melalui translocator. Dalam sitosol, mereka ada di mana-mana, 
terdeglikosilasi, dan terdegradasi dalam proteasom. Protein 
membran yang salah lipatan mengikuti jalur yang sama tetapi 
menggunakan translocator yang berbeda. 

 

Protein Salah Lipat di ER Mengaktifkan Respon Protein 
yang Tidak Dilipat 

Sel dengan hati-hati memantau jumlah protein yang salah 

lipatan di berbagai kompartemen. Akumulasi protein yang gagal 

melipat dalam sitosol, misalnya, memicu respons kejutan panas, 

yang merangsang transkripsi gen yang mengkode pendamping 

sitosol yang membantu melipat kembali protein. Demikian pula, 

akumulasi protein yang salah lipatan di ER memicu respons protein 

yang tidak terlipat, yang mencakup peningkatan transkripsi gen 

yang mengkode protein yang terlibat dalam retrotranslokasi dan 

degradasi protein dalam sitosol, pendamping ER, dan banyak 

protein lain yang membantu meningkatkan pelipatan protein. 

Bagaimana protein yang salah lipatan dalam ER memberi 

sinyal ke nukleus? Ada tiga jalur paralel yang mengeksekusi respon 

protein yang tidak terlipat (Gambar 52.A). Jalur pertama, yang 

awalnya ditemukan di sel ragi, sangat luar biasa. Protein yang salah 

lipatan di ER mengaktifkan transmembran protein kinase di ER, 

yang disebut IRE1, yang menyebabkan kinase mengalami oligo- 

merisasi dan memfosforilasi sendiri. (Beberapa kinase reseptor 

permukaan sel dalam membran plasma diaktifkan dengan cara 

yang sama). 

Oligomerisasi dan autofosforilasi IRE1 mengaktifkan domain 

endoribonuklease di bagian sitosol molekul yang sama, yang 

membelah mRNA sitosol tertentu molekul di dua posisi, menge- 

luarkan intron. (Ini adalah pengecualian unik untuk aturan bahwa 

intron disambung saat RNA masih di dalam nukleus.) Ekson yang 

dipisahkan kemudian bergabung dengan ligase RNA, menghasilk- 



108 

 

 

 
 

an mRNA yang disambung, yang diterjemahkan untuk menghasil- 

kan protein pengatur transkripsi aktif . Protein ini mengaktifkan 

transkripsi gen yang menyandi protein yang membantu meme- 

diasi respons protein yang tidak terlipat (Gambar 52). 

 
Gambar 52. Respon protein terbuka. (A) Dengan tiga jalur pensinyalan in- 

traseluler paralel, akumulasi protein yang salah lipatan dalam 
lumen ER memberi sinyal ke nukleus untuk mengaktifkan tran- 
skripsi gen yang menyandikan protein yang membantu sel men- 
gatasi protein yang salah lipatan di RE. (B) Penyambungan RNA 
yang diatur adalah sakelar pengaturan utama di jalur 1 dari re- 
spons protein yang tidak terlipat. 
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Protein yang salah lipatan juga mengaktifkan transmem- 

bran kinase kedua di ER, PERK, yang menghambat faktor inisiasi 

translasi dengan memfosforilasi, sehingga mengurangi produksi 

protein baru di seluruh sel. Salah satu konsekuensi dari reduksi 

sintesis protein adalah mengurangi fluks protein ke RE, sehingga 

mengurangi beban protein yang perlu dilipat disana. 

Beberapa protein, bagaimanapun, secara istimewa diter- 

jemahkan ketika faktor inisiasi translasi langka, dan salah satunya 

adalah regulator transkripsi yang membantu mengaktifkan tran- 

skripsi dari gen yang mengkode protein aktif dalam respon protein 

yang tidak terlipat. 

Akhirnya, regulator transkripsi ketiga, ATF6, awalnya disintesis 

sebagai protein ER transmembran. Karena tertanam di membran 

ER, ia tidak dapat mengaktifkan transkripsi gen di dalam nukleus. 

Ketika protein gagal melipat terakumulasi di ER, bagaimanapun, 

protein ATF6 diangkut ke badan Golgi, di mana ia bertemu dengan 

protease yang membelah domain sitosolnya, yang sekarang dapat 

bermigrasi ke nukleus dan membantu mengaktifkan transkripsi 

gen yang mengkode protein yang terlibat dalam respon protein 

terbuka. (Mekanisme ini mirip dengan yang dijelaskan pada 

Gambar 16 untuk aktivasi regulator transkripsi yang mengontrol 

biosintesis kolesterol.) 

Kepentingan relatif dari masing-masing dari ketiga jalur ini 

dalam respons protein yang tidak terlipat berbeda dalam jenis sel 

yang berbeda, memungkinkan setiap jenis sel untuk menyesuai- 

kan respons protein yang tidak terlipat dengan kebutuhan khu- 

susnya. 

Beberapa Protein Membran Memperoleh Jangkar Glikosil- 
fosfatidylinositol (GPI) yang Terlampir Secara Kovalen 

Seperti dibahas sebelumnya, beberapa enzim sitosol meng- 

katalisis penambahan kovalen rantai asam lemak tunggal atau 

gugus prenil ke protein terpilih. Lipid yang melekat membantu 
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mengarahkan dan menempelkan protein ini ke membran sel. 

Sebuah proses terkait dikatalisis oleh enzim ER yang secara 

kovalen menempelkan jangkar glycosylphosphatidylinositol 

(GPI) ke C-terminus dari beberapa protein membran yang ditu- 

jukan untuk membran plasma. Keterkaitan ini terbentuk di dalam 

lumen RE, di mana, pada saat yang sama, segmen transmembran 

dari protein tersebut dibelah (Gambar 53). 

 
Gambar 53. Penempelan jangkar GPI ke protein di ER. Protein GPIan- 

chored ditargetkan ke membran ER dengan urutan sinyal termi- 
nal-N (tidak ditampilkan), yang dihilangkan (lihat Gambar 42). 
Segera setelah sintesis protein selesai, protein prekursor tetap 
berlabuh di membran ER oleh urutan terminal-C hidrofobik dari 
15-20 asam amino; sisa protein ada di lumen ER. Dalam waktu 
kurang dari satu menit, enzim di ER memotong protein bebas 
dari C-terminus yang terikat membran dan secara bersamaan 
menempelkan C-terminus baru ke gugus amino pada perantara 
GPI yang telah dirakit sebelumnya. Rantai gula mengandung ino- 
sitol yang menempel pada lipid yang menjadi asal nama jangkar 
GPI. Ini diikuti oleh glukosamin dan tiga manosis. Manosa termi- 
nal terhubung ke fosfoetanolamina yang menyediakan gugus 
amino untuk mengikat protein. 

Sinyal yang menentukan modifikasi ini terkandung dalam 
rangkaian C-terminal hidrofobik dan beberapa asam amino yang 
berdekatan dengannya di sisi lumenal membran ER; jika sinyal 
ini ditambahkan ke protein lain, mereka juga menjadi termodifi- 
kasi dengan cara ini. Karena jangkar lipid yang terhubung secara 
kovalen, protein tetap terikat pada membran, dengan semua 
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asam amino yang awalnya terpapar di sisi lumenal RE dan akh- 
irnya di bagian luar membran plasma. 

 
Sejumlah besar protein membran plasma dimodifikasi dengan 

cara ini. Karena mereka melekat pada bagian luar membran plasma 

hanya dengan jangkar GPI mereka, pada prinsipnya mereka dapat 

dilepaskan dari sel dalam bentuk larut sebagai respons terhadap 

sinyal yang mengaktifkan fosfolipase spesifik dalam membran 

plasma. Parasit tripanosom, misalnya, menggunakan mekanisme 

ini untuk melepaskan lapisan protein permukaan yang berlabuh 

GPI ketika diserang oleh sistem kekebalan. Jangkar GPI juga 

dapat digunakan untuk mengarahkan protein membran plasma 

ke dalam rakit lipid dan dengan demikian memisahkan protein 

dari protein membran lainnya. 

ER Menyusun Sebagian Besar Lapisan Lipid Membran 

ER adalah tempat sintesis hampir semua kelas utama lipid 

sel, termasuk fosfolipid dan kolesterol, yang diperlukan untuk 

produksi membran sel baru. Fosfolipid utama yang dibuat adalah 

fosfatidilkolin, yang dapat dibentuk dalam tiga tahap dari kolin, 

dua asam lemak, dan gliserol fosfat (Gambar 54). 

 

Gambar 54. Sintesis fosfatidilkolin. Seperti diilustrasikan, fosfolipid ini disinte- 
sis dari gliserol 3-fosfat, sitidin-difosfokolin (CDP-kolin), dan asam 
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lemak yang dikirim ke ER oleh protein pengikat asam lemak si- 
tosolat. 

 
Setiap langkah dikatalisasi oleh enzim dalam membran ER, 

yang memiliki situs aktif menghadap sitosol, tempat semua me- 

tabolit yang diperlukan ditemukan. Dengan demikian, sintesis fos- 

folipid terjadi secara eksklusif di selebaran sitosol dari membran 

ER. Karena asam lemak tidak larut dalam air, mereka dibawa dari 

tempat sintesisnya ke ER oleh protein pengikat asam lemak di 

dalam sitosol. Setelah tiba di membran ER dan aktivasi dengan 

CoA, asil transferase berturut-turut menambahkan dua asam 

lemak ke gliserol fosfat untuk menghasilkan asam fosfatidat. 

Asam fosfatidat cukup tidak dapat larut dalam air untuk tetap 

berada dalam lapisan ganda lipid; ia tidak dapat diekstraksi dari 

lapisan ganda oleh protein pengikat asam lemak. 

Oleh karena itu, langkah pertama inilah yang memperbe- 

sar lapisan ganda lipid ER. Langkah selanjutnya menentukan 

kelompok kepala dari molekul lipid yang baru terbentuk dan oleh 

karena itu sifat kimiawi dari lapisan ganda, tetapi mereka tidak 

menghasilkan pertumbuhan membran bersih. Dua fosfolipid 

membran utama lainnya — phosphatidylethanolamine dan phos- 

phatidylserine — serta minor phospholipid phosphatidylinositol 

(PI), semuanya disintesis dengan cara ini. Karena sintesis fosfolipid 

terjadi di selebaran sitosol dari lapisan ganda lipid ER, perlu ada 

mekanisme yang mentransfer beberapa molekul fosfolipid yang 

baru terbentuk ke selebaran lumenal dari lapisan ganda. 

Dalam lapisan ganda lipid sintetis, lipid tidak “membalik- 

balik” dengan cara ini. Di ER, bagaimanapun, fosfolipid menyeim- 

bangkan melintasi membran dalam beberapa menit, yang hampir 

100.00 kali lebih cepat daripada yang dapat dijelaskan dengan 

“flipflop” spontan. Gerakan trans-bilayer yang cepat ini dimediasi 

oleh translocator fosfolipid berkarakteristik buruk yang disebut 

scramblase, yang secara nonselektif menyeimbangkan fosfolipid 

di antara dua selebaran lipid bilayer (Gambar 55). 
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Gambar 55. Peran translocator fosfolipid dalam sintesis lapisan ganda 
lipid. (A) Karena molekul lipid baru ditambahkan hanya ke sete- 
ngah sitosol dari bilayer membran ER dan molekul lipid tidak ber- 
pindah secara spontan dari satu lapisan tunggal ke lapisan lain, 
translokator fosfolipid transmembran (disebut pengacak) diper- 
lukan untuk mentransfer molekul lipid dari setengah sitosol ke 
setengah lumenal sehingga membran tumbuh sebagai lapisan 
ganda. Scramblase tidak spesifik untuk gugus kepala fosfolipid 
tertentu dan oleh karena itu menyeimbangkan fosfolipid yang 
berbeda antara dua lapisan tunggal. (B) Dipicu oleh hidrolisis 
ATP, flippase spesifik-head-group dalam membran plasma secara 
aktif membalik phosphatidylserine dan phosphatidylethanolamine 
secara langsung dari ekstraseluler ke selebaran sitosol, mencip- 
takan bilayer lipid asimetris yang khas dari membran plasma sel 
hewan. 

 
Dengan demikian, jenis fosfolipid yang berbeda dianggap 

terdistribusi secara merata antara dua selebaran membran ER. 
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Membran plasma berisi jenis translocator fosfolipid berbeda yang 

termasuk dalam famili pompa tipe-P. Flippase secara khusus 

mengenali fosfolipid yang mengandung gugus amino bebas di 

gugus kepala mereka (fosfatidilserin dan fosfatidletanolamina) 

dan mentransfernya dari selebaran ekstraseluler ke sitosol, meng- 

gunakan energi hidrolisis ATP. 

Oleh karena itu, membran plasma memiliki komposisi fosfo- 

lipid yang sangat asimetris, yang secara aktif dipertahankan oleh 

flippase. Membran plasma juga mengandung scramblase tetapi, 

berbeda dengan scramblase ER, yang selalu aktif, enzim membran 

plasma diatur dan hanya diaktifkan dalam beberapa situasi, 

seperti pada apoptosis dan pada trombosit yang diaktifkan, di 

mana ia bertindak untuk menghilangkan lipid. asimetri bilayer; 

Paparan fosfatidilserin yang dihasilkan pada permukaan sel apop- 

tosis berfungsi sebagai sinyal bagi sel fagositik untuk menelan 

dan mendegradasi sel mati. ER juga menghasilkan kolesterol dan 

ceramide (Gambar 56). 
 

Gambar 56. Struktur ceramide. 

 
Ceramide dibuat dengan mengembunkan asam amino serin 

dengan asam lemak untuk membentuk amino alcohol sphingosine 

(lihat Gambar 10–3); asam lemak kedua kemudian ditambahkan 

secara kovalen untuk membentuk ceramide. Ceramide diekspor 

ke badan Golgi, di mana ia berfungsi sebagai prekursor untuk 
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sintesis dua jenis lipid: rantai oligosakarida ditambahkan untuk 

membentuk glikosphingolipid (glikolipid), dan gugus kepala fos- 

fokolin dipindahkan dari fosfatidilkolin ke molekul ceramide lain 

untuk membentuk sphingomyelin. Jadi, glikolipid dan sfingomie- 

lin diproduksi relatif terlambat dalam proses sintesis membran. 

Karena mereka diproduksi oleh enzim yang situs aktifnya terpapar 

ke lumen Golgi, mereka ditemukan secara eksklusif di selebaran 

non-sitosol dari lapisan ganda lipid yang mengandungnya. 

Sebagaimana dibahas sebelumnya, membran plasma dan 

membran aparatus Golgi, lisosom, dan endosom semuanya 

merupakan bagian dari sistem membran yang berkomunikasi 

dengan ER melalui vesikel transpor, yang mentransfer baik protein 

maupun lipid. Mitokondria dan plastida, bagaimanapun, tidak 

termasuk dalam sistem ini, dan oleh karena itu mereka mem- 

butuhkan mekanisme yang berbeda untuk mengimpor protein 

dan lipid untuk pertumbuhan. Kita telah melihat bahwa mereka 

mengimpor sebagian besar proteinnya dari sitosol. 

Meskipun mitokondria memodifikasi beberapa lipid yang 

diimpor, mereka tidak mensintesis lipid de novo; sebaliknya, 

lipidnya harus diimpor dari ER, baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui membran sel lain. Dalam kedua kasus 

tersebut, mekanisme khusus diperlukan untuk transfer. Rincian 

tentang bagaimana distribusi lipid antara membran yang berbeda 

dikatalisasi dan diatur tidak diketahui. 

Protein pembawa yang larut dalam air yang disebut protein 

pertukaran fosfolipid (atau protein transfer fosfolipid) diperki- 

rakan mentransfer molekul fosfolipid individu di antara membran, 

berfungsi seperti protein pengikat asam lemak yang menggiring 

asam lemak melalui sitosol (lihat Gambar 55). Selain itu, mito- 

kondria sering terlihat berdekatan dengan membran ER dalam 

mikrograf elektron, dan kompleks persimpangan tertentu telah 

diidentifikasi yang menahan ER dan membran mitokondria luar 

dalam jarak yang berdekatan. Diperkirakan bahwa kompleks per- 
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simpangan ini menyediakan mekanisme transfer lipid yang ber- 

gantung pada kontak spesifik yang beroperasi di antara membran 

yang berdekatan ini. 

Ringkasan 

Jaringan ER yang luas berfungsi sebagai pabrik untuk produksi 

hampir semua lipid sel. Selain itu, sebagian besar sintesis protein 

sel terjadi pada permukaan sitosol retikulum endoplasma kasar: 

hampir semua protein yang ditujukan untuk sekresi atau untuk RE 

itu sendiri, badan Golgi, lisosom, endosom, dan membran plasma 

diimpor pertama kali. ke dalam ER dari sitosol. Dalam lumen 

ER, protein terlipat dan oligomerisasi, ikatan disulfida terben- 

tuk, danterikat ditambahkan N-Oligosakarida. Pola N-Glikosilasi 

terikat-digunakan untuk menunjukkan tingkat pelipatan protein, 

sehingga protein meninggalkan RE hanya ketika terlipat dengan 

benar. Protein yang tidak melipat atau oligomerisasi dengan benar 

ditranslokasi kembali ke dalam sitosol, di mana protein tersebut 

terdeglikosilasi, terpoliubikuitas, dan terdegradasi dalam protea- 

som. 

Jika protein yang salah lipatan terakumulasi secara berlebi- 

han di RE, mereka memicu respons protein yang tidak terlipat, 

yang mengaktifkan gen yang sesuai di nukleus untuk membantu 

ER mengatasi. Hanya protein yang membawa urutan sinyal ER 

khusus yang diimpor ke ER. Urutan sinyal dikenali oleh partikel 

pengenalan sinyal (SRP), yang mengikat rantai polipeptida yang 

sedang tumbuh dan ribosom dan mengarahkannya ke protein 

reseptor pada permukaan sitosol dari membran ER kasar. 

Pengikatan pada membran ER ini memulai proses translokasi 

yang mengikat rantai polipeptida melintasi membran ER melalui 

pori hidrofilik dari translocator protein. Protein larut ditujukan 

untuk lumen ER, untuk sekresi, atau untuk ditransfer ke lumen 

organel lain masuk sepenuhnya ke dalam lumen ER. Protein 

transmembran yang ditujukan untuk ER atau untuk membran 
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sel lainnya ditranslokasi sebagian melintasi membran ER dan 

tetap berlabuh di sana oleh satu atau lebih segmen α-heliks yang 

mencakup membran dalam rantai polipeptida mereka. Bagian 

protein hidrofobik ini dapat bertindak baik sebagai sinyal transfer 

awal atau transfer berhenti selama proses translokasi. Ketika 

polipeptida mengandung banyak, sinyal mulai-transfer dan stop- 

transfer bergantian, ia akan melewati bolak-balik melintasi bilayer 

beberapa kali sebagai protein transmembran multipass. Asimetri 

penyisipan protein dan glikosilasi di ER membentuk sisi membran 

dari semua organel lain yang disuplai ER dengan protein membran. 

Pertanyaan 

1. Sebutkan peran mitokondria dalam proses 

intraselular activity ? 

2. Sebutkan peran reticulum endoplasma pada proses intra- 

selular activity ? 

3. Sebutkan proses sortasi protein ? 

4. Bagaimana keterkaitan antar organela dalam proses intra- 

selular activity ? 
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