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A. PENDAHULUAN 

Setiap sel harus makan, berkomunikasi dengan dunianya dan 

merespon perubahan pada lingkungannya dengan cepat. Untuk 

mencapai tugas ini, sel terus menerus menyesuaikan komposisi 

dari plasma membrannya dan kopartemen internalnya dengan 

respon cepat yang dibutuhkan. Sistem membran internal yang 

rumit digunakan untuk menambah dan menghilangkan protein 

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

Melalui proses eksositosis, jalur sekretori membawa protein, kar- 

bohidrat, dan lipid yang baru disintesis ke membran plasma atau 

ruang ekstraseluler. 

Melalui proses sebaliknya dari endositosis, sel menghilangkan 

komponen membran plasma dan mengirimkannya ke komparte- 

men internal yang disebut endosom, dari mana mereka dapat 

didaur ulang ke daerah yang sama atau berbeda dari membran 

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

gunakan endositosis untuk menangkap nutrisi penting, seperti 

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

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

dalam sitosol untuk digunakan dalam berbagai proses biosintetik. 

Agar sel berfungsi dengan baik, mereka harus mengatur 

dirinya sendiri dalam ruang dan berinteraksi secara mekanis satu 

sama lain dan dengan lingkungannya. Mereka harus dibentuk 

dengan benar, kuat secara fisik, dan terstruktur dengan baik secara 

internal. Banyak yang harus mengubah bentuknya dan berpindah 

dari satu tempat ke tempat lain. Semua sel harus mampu mengatur 

ulang komponen internalnya saat mereka tumbuh, membelah, 

dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Fungsi spasial 

dan mekanis ini bergantung pada sistem filamen luar biasa yang 

disebut sitoskeleton (Gambar 1). 
 

Gambar 1. Sitoskeleton. (A) Sebuah sel dalam kultur telah difiksasi dan 

diberi label untuk menunjukkan susunan sitoplasma mikrotu- 

bulusnya (hijau) dan filamen aktin (merah). (B) Sel pemisah ini 

telah diberi label untuk menunjukkan mikrotubulus spindel- 

nya (hijau) dan sangkar di sekitarnya dari filamen perantara 

(merah). DNA di kedua sel diberi label dengan warna biru. (A, 

atas kebaikan Albert Tousson) 

 
Berbagai fungsi sitoskeleton bergantung pada perilaku tiga 

keluarga filamen protein — filamen aktin, mikrotubulus, dan 

filamen perantara. Setiap jenis filamen memiliki sifat mekanik, 
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dinamika, dan peran biologis yang berbeda, tetapi semuanya 

memiliki fitur fundamental tertentu. Sama seperti kita membu- 

tuhkan ligamen, tulang, dan otot kita untuk bekerja bersama, 

demikian pula ketiga sistem filamen sitoskeletal biasanya harus 

berfungsi secara kolektif untuk memberikan kekuatan, bentuk, 

dan kemampuannya untuk bergerak pada sel. 

Dalam bab ini, kami menjelaskan fungsi dan kekekalan dari 

tiga sistem filamen utama. Kami menjelaskan prinsip-prinsip 

dasar yang mendasari perakitan dan pembongkaran filamen, 

dan bagaimana protein lain berinteraksi dengan filamen untuk 

mengubah dinamikanya, memungkinkan sel untuk membentuk 

dan mem-pertahankan tatanan internal, untuk membentuk dan 

merombak permukaannya, dan untuk memindahkan organel 

secara terarah dari dari satu tempat ke tempat lain. Terakhir, kami 

membahas bagaimana integrasi dan regulasi sitoskeleton me- 

mungkinkan sel untuk berpindah ke lokasi baru. 
 

B. FUNGSI DAN ASAL DARI SITOSKELTON 

Tiga filamen sitoskeletal utama bertanggung jawab atas 

berbagai aspek organisasi spasial dan sifat mekanik sel. Filamen 

aktin menentukan bentuk permukaan sel dan diperlukan untuk 

penggerak seluruh sel; mereka juga mendorong penjepitan satu 

sel menjadi dua. Mikrotubulus menentukan posisi organel yang 

tertutup membran, transpor intraseluler langsung, dan memben- 

tuk spindel mitosis yang memisahkan kromosom selama pem- 

belahan sel. Filamen menengah memberikan kekuatan mekanis. 

Semua filamen sitoskeletal ini berinteraksi dengan ratusan protein 

tambahan yang mengatur dan menghubungkan filamen dengan 

komponen sel lain, serta satu sama lain. 

Protein pelengkap sangat penting untuk perakitan terkontrol 

dari filamen sitoskeletal di lokasi tertentu, dan termasuk protein 
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motor, mesin molekuler luar biasa yang mengubah energi hidroli- 

sis ATP menjadi gaya mekanis yang dapat memindahkan organel 

di sepanjang filamen atau memindahkan filamen itu sendiri. 

Pada bagian ini, kita membahas ciri-ciri umum protein yang 

menyusun filamen sitoskeleton. Kami fokus pada kemampuan 

mereka untuk membentuk intrinsik . truktur terpolarisasi dan ter- 

organisir sendiri yang sangat dinamis, memungkinkan sel untuk 

dengan cepat memodifikasi struktur dan fungsi sitoskeletal dalam 

kondisi yang berbeda. 

 
Filamen Sitoskeletal Beradaptasi dengan Bentuk Dinamis 
atau Struktur Stabil 

Sistem sitoskeletal bersifat dinamis dan mudah beradaptasi, 

diatur lebih seperti jalur semut daripada jalan raya antarnegara 

bagian. Jejak tunggal semut dapat bertahan selama berjam-jam, 

mulai dari sarang semut hingga tempat piknik yang lezat, tetapi 

semut individu di dalam jejak tersebut sama sekali tidak statis. 

Jika semut pengintai menemukan sumber makanan yang baru dan 

lebih baik, atau jika para piknik membersihkan dan pergi, struktur 

dinamis beradaptasi dengan kecepatan yang mencengangkan. 

Dengan cara yang sama, struktur sitoskeletal skala besar dapat 

berubah atau bertahan, sesuai kebutuhan, berlangsung untuk 

jangka waktu kurang dari satu menit hingga masa hidup sel. Tetapi 

komponen makromolekul individu yang menyusun struktur ini 

berada dalam keadaan fluks yang konstan. Jadi, seperti peruba- 

han jejak semut, penataan ulang struktural dalam sel membutuh- 

kan sedikit energi ekstra saat kondisi berubah. 

Pengaturan perilaku dinamis dan perakitan filamen sitoskel- 

etal memungkinkan sel eukariotik membangun berbagai macam 

struktur dari tiga sistem filamen dasar. Mikrograf mengilustrasi- 

kan beberapa struktur ini. Filamen aktin mendasari membran 
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plasma sel hewan, memberikan kekuatan dan bentuk pada lapisan 

ganda lipidnya yang tipis. Mereka juga membentuk banyak jenis 

proyeksi permukaan sel. Beberapa di antaranya adalah struktur 

dinamis, seperti lamellipodia dan filopodia yang digunakan sel 

untuk menjelajahi wilayah dan bergerak. 

Array yang lebih stabil memungkinkan sel untuk menahan diri 

terhadap substrat di bawahnya dan memungkinkan otot berkon- 

traksi. Bundel stereocilia pada permukaan sel rambut di telinga 

bagian dalam mengandung bundel filamen aktin yang stabil yang 

miring sebagai batang kaku sebagai respons terhadap suara, dan 

mikrovili yang terorganisir serupa pada permukaan sel epitel usus 

sangat meningkatkan luas permukaan sel apikal untuk mening- 

katkan penyerapan nutrisi. Pada tumbuhan, filamen aktin mendo- 

rong aliran cepat sitoplasma di dalam sel. 

Mikrotubulus, yang sering ditemukan dalam susunan sito- 

plasma yang meluas ke pinggiran sel, dapat dengan cepat 

mengatur ulang dirinya sendiri untuk membentuk poros mitosis 

bipolar selama pembelahan sel. Mereka juga dapat memben- 

tuk silia, yang berfungsi sebagai cambuk motil atau perangkat 

sensorik di permukaan sel, atau bundel yang selaras erat yang ber- 

fungsi sebagai jalur untuk pengangkutan bahan ke akson neuron 

panjang. Dalam sel tumbuhan, susunan mikrotubulus yang ter- 

organisir membantu mengarahkan pola sintesis dinding sel, dan 

dalam banyak protozoa mereka membentuk kerangka di mana 

seluruh sel dibangun. 

Filamen perantara melapisi permukaan bagian dalam 

selubung inti, membentuk sangkar pelindung untuk DNA sel; di 

dalam sitosol, mereka dipelintir menjadi kabel yang kuat yang 

dapat menahan lembaran sel epitel bersama-sama atau 

membantu sel-sel saraf untuk memperpanjang akson yang 

panjang dan kuat, dan mereka memungkinkan kita untuk mem- 
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bentuk pelengkap yang kuat seperti rambut dan kuku. Contoh 

penting dan dramatis dari reorganisasi cepat sitoskeleton terjadi 

selama pembelahan sel, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2 untuk fibroblast yang tumbuh di cawan kultur jaringan. Setelah 

kromosom bereplikasi, susunan mikrotubulus interfase yang 

menyebar ke seluruh sitoplasma dikonfigurasikan ulang menjadi 

poros mitosis bipolar, yang memisahkan dua salinan dari setiap 

kromosom menjadi inti anak. 

Pada saat yang sama, struktur aktin khusus yang memungkin- 

kan fibroblast merangkak melintasi permukaan piring mengatur 

ulang sehingga sel berhenti bergerak dan mengambil bentuk 

yang lebih bulat. Aktin dan protein motorik myosin yang terkait 

kemudian membentuk sabuk di sekitar tengah sel, cincin kontrak- 

til, yang menyempit seperti otot kecil untuk mencubit sel menjadi 

dua. 

Ketika pembelahan selesai, sitoskeleton dari dua fibroblas 

anak berkumpul kembali menjadi struktur interfase mereka untuk 

mengubah dua sel anak yang membulat menjadi versi yang lebih 

kecil dari sel induk yang rata dan merangkak. Banyak sel membu- 

tuhkan pengaturan ulang sitoskeletal yang cepat untuk fungsi nor- 

malnya selama interfase juga. Misalnya, neutrofil, sejenis warna 

putih. 

 
Gambar 2. Aktin filamen (juga dikenal sebagai filamen mikro) adalah po- 
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limer heliks dari aktin protein. Mereka adalah struktur fleksibel 

dengan diameter 8 nm yang tersusun menjadi berbagai bun- 

del linier, jaringan dua dimensi, dan gel tiga dimensi. Meski- 

pun aktinflamen tersebar di seluruh sel, namun terkonsentrasi 

paling tinggi di korteks, tepat di bawah membran plasma. (i) 

Filamen aktin tunggal; (ii) mikrovili; (iii) serat tegangan (merah) 

berakhir pada adhesi fokus (hijau); (iv) otot lurik. 
 

Gambar 3. Mikrotubulus adalah silinder panjang berongga yang terbuat 

dari protein tubulin. Dengan diameter luar 25 nm, mereka jauh 

lebih kaku dari pada aktinfamen. Mikrotubulus panjang dan 

lurus dan seringkali memiliki salah satu ujung yang menem- 

pel pada pusat pengorganisasian mikrotubulus (MTOC) yang 

disebut sentrosom. (i) Mikrotubulus tunggal; (ii) penampang 

melintang di dasar tiga silia yang menunjukkan mikrotubulus 

triplet; (iii) susunan mikrotubulus interfase (hijau) dan organel 

(merah); (iv) protozoa bersilia. 
 

Gambar 4. Serat menengah adalah serat seperti tali dengan diameter 

sekitar 10 nm; mereka terbuat dari protein filamen perantara, 
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yang merupakan keluarga besar dan heterogen. Salah satu 

jenis filamen menengah membentuk jalinan yang disebut 

lamina inti tepat di bawah membran inti bagian dalam. Jenis 

lain meluas melintasi sitoplasma, memberi kekuatan mekanis 

sel. Dalam jaringan epitel, mereka menjangkau sitoplasma 

dari satu persimpangan sel-sel ke yang lain, dengan demiki- 

an memperkuat seluruh epitel. (i) Film perantara individu; (ii) 

Lapisan perantara (biru) di neuron dan (iii) sel epitel; (iv) lami- 

na nuklir. 

 
 

Gambar 5 Diagram perubahan dalam organisasi sitoskeletal yang 

terkait dengan pembelahan sel. Fibroblast merangkak yang 

digambarkan di sini memiliki sitoskeleton aktin dinamis yang 

terpolarisasi (ditunjukkan dalam warna merah) yang menyu- 
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sun lamellipodia dan filopodia untuk mendorong ujung de- 

pan ke kanan. 

 
Polarisasi sitoskeleton aktin dibantu oleh sitoskeleton mikro- 

tubulus (hijau), terdiri dari mikrotubulus panjang yang berasal dari 

satu pusat pengorganisasian mikrotubulus yang terletak di depan 

nukleus. Ketika sel membelah, susunan mikrotubulus terpolari- 

sasi mengatur ulang untuk membentuk spindel mitosis bipolar, 

yang bertanggung jawab untuk menyelaraskan dan kemudian 

memisahkan kromosom yang digandakan (coklat). Filamen aktin 

membentuk cincin kontraktil di tengah sel yang menjepit sel 

menjadi dua setelah segregasi kromosom. Setelah pembelahan 

sel selesai, kedua sel anak mengatur ulang mikrotubulus dan si- 

toskeleton aktin menjadi versi yang lebih kecil dari yang ada di sel 

induk, memungkinkan mereka merangkak ke arah yang berbeda. 

Sel darah, mengejar dan menelan sel bakteri dan jamur yang 

secara tidak sengaja mendapatkan akses ke bagian tubuh yang 

biasanya steril, seperti melalui luka di kulit. Seperti kebanyakan 

sel merangkak, neutrofil bergerak maju dengan memperluas 

struktur protrusif yang diisi dengan filamen aktin terpolimerisasi. 

Ketika mangsa bakteri yang sulit ditangkap bergerak ke arah yang 

berbeda, neutrofil siap untuk mengatur kembali struktur protrusif 

yang terpolarisasi dalam beberapa detik (Gambar 6). 

 

Sitoskeleton Menentukan Organisasi Seluler dan Polaritas 

Dalam sel yang telah mencapai morfologi yang stabil 

dan ter-diferensiasi — seperti neuron dewasa atau sel epitel — 

elemen dinamis sitoskeleton juga harus menyediakan struktur 

berskala besar yang stabil untuk organisasi seluler. Pada sel 

epitel khusus yang melapisi organ seperti usus dan paru-paru, 

tonjolan permukaan sel berbasis sitoskeletal termasuk mikrovili 

dan silia dapat mempertahankan lokasi, panjang, dan diameter 



10 

 

 

 
 

yang konstan selama masa hidup sel. Untuk bundel aktin pada 

inti mikrovili pada sel epitel usus, ini hanya beberapa hari. Tetapi 

bundel aktin pada inti stereocilia pada sel rambut telinga bagian 

dalam harus mempertahankan organisasi stabilnya seumur hidup 

hewan, karena sel-sel ini tidak berputar. 
 

 

Gambar 6. Sebuah neutrofil mengejar bakteri. Dalam persiapan darah 

manusia ini, sekelompok bakteri (panah putih) akan ditang- 

kap oleh neutrofil. Saat bakteri bergerak, neutrofil dengan 

cepat memasang kembali jaringan aktin padat di tepi terde- 

pannya (disorot dengan warna merah) untuk mendorong ke 

arah lokasi bakteri. Pembongkaran cepat dan pemasangan 

kembali sitoskeleton aktin di sel ini memungkinkannya untuk 

mengubah orientasi dan arah gerakannya dalam beberapa 

menit. (Dari video yang direkam oleh David Rogers.) 

 
Sitoskeleton tetap sangat dinamis dan terus direnovasi dan 

diganti setiap 48 jam, bahkan dalam struktur permukaan sel yang 

stabil yang bertahan selama beberapa dekade. Selain membentuk 

tonjolan permukaan sel yang stabil dan terspesialisasi, sitoskele- 

ton juga bertanggung jawab atas polaritas seluler skala besar, 

memungkinkan sel untuk membedakan antara atas dan bawah, 

atau depan dan belakang. Informasi polaritas skala besar yang 

disampaikan oleh organisasi sitoskeletal sering kali dipertahan- 

kan selama masa hidup sel. Sel epitel terpolarisasi menggunakan 

susunan mikrotubulus, filamen aktin, dan filamen perantara yang 

terorganisir untuk mempertahankan perbedaan kritis antara per- 
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mukaan apikal dan permukaan basolateral. Mereka juga harus 

menjaga kontak perekat yang kuat satu sama lain untuk memung- 

kinkan satu lapisan sel ini berfungsi sebagai penghalang fisik yang 

efektif (Gambar 7). 

Gambar 7. Organisasi sitoskeleton dalam sel epitel terpolarisasi. Se- 

mua komponen sitoskeleton bekerja sama untuk menghasilkan 

bentuk karakteristik sel khusus, termasuk sel epitel yang melapisi 

usus kecil, yang digambarkan di sini. Pada permukaan apikal 

(atas), menghadap lumen usus, filamen aktin yang dibundel 

(merah) membentuk mikrovili yang meningkatkan luas permu- 

kaan sel yang tersedia untuk menyerap nutrisi dari makanan. Di 

bawah mikrovili, pita melingkar dari filamen aktin terhubung ke 

sambungan sel-sel yang mengikat sel satu sama lain. Filamen 

perantara (biru) ditambatkan ke jenis struktur perekat lainnya, 

termasuk desmosom dan hemidesmosom, yang menghubung- 
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kan sel epitel menjadi lembaran kokoh dan menempelkannya 

ke matriks ekstraseluler yang mendasarinya; struktur ini dibahas 

dalam Bab 19. Mikrotubulus (hijau) berjalan secara vertikal dari 

atas sel ke bawah dan menyediakan sistem koordinat global 

yang memungkinkan sel untuk mengarahkan komponen yang 

baru disintesis ke lokasi yang tepat 

Filamen yang Dirakit dari Subunit Protein yang Memberi- 
kan Sifat Fisik dan Dinamis Spesifik 

Filamen sitoskeletal dapat menjangkau dari satu ujung sel ke 

ujung lainnya, mencakup puluhan atau bahkan ratusan mikrom- 

eter. Namun molekul protein individu yang membentuk filamen 

hanya berukuran beberapa nanometer. Sel membangun filamen 

dengan merakit sejumlah besar subunit kecil, seperti memban- 

gun gedung pencakar langit dari batu bata. Karena subunit ini 

kecil, mereka dapat berdifusi dengan cepat di dalam sitosol, se- 

dangkan filamen yang dirakit tidak dapat. Dengan cara ini, sel-sel 

dapat mengalami reorganisasi struktural yang cepat, membong- 

kar filamen di satu situs dan memasang kembali di situs lain yang 

jauh. Filamen aktin dan mikrotubulus dibangun dari subunit yang 

kompak dan globular — subunit aktin untuk filamen aktin dan 

subunit tubulin untuk mikrotubulus — sedangkan filamen peran- 

tara terdiri dari subunit kecil yang memanjang dan berserat. 

Ketiga jenis utama filamen sitoskeletal terbentuk sebagai 

kumpulan heliks subunit yang berasosiasi sendiri, menggunakan 

kombinasi kontak protein ujung-ke-ujung dan sisi-ke-sisi. Perbe- 

daan dalam struktur subunit dan kekuatan dari gaya tarik menarik 

antara sehingga menghasilkan perbedaan penting dalam stabilitas 

dan sifat mekanik dari setiap jenis filamen. Sementara hubungan 

kovalen antara subunit mereka menyatukan tulang punggung 

banyak polimer biologis — termasuk DNA, RNA, dan protein 

— interaksi nonkovalen lemahlah yang menyatukan ketiga jenis 

polimer sitoskeletal. Akibatnya, perakitan dan  pembongkarannya 
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dapat terjadi dengan cepat, tanpa ikatan kovalen yang terbentuk 

atau putus. 

Subunit aktin filamen dan mikrotubulus asimetris dan terikat 

satu sama lain dari kepala ke ekor sehingga semuanya mengarah 

ke satu arah. Polaritas subunit ini memberikan polaritas struk- 

tural filamen sepanjang panjangnya, dan membuat kedua ujung 

polimer berperilaku berbeda. Selain itu, subunit aktin dan tubulin 

adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis nukleosida trifosfat 

— ATP dan GTP. Seperti yang akan kita bahas nanti, energi yang 

berasal dari hidrolisis nukleotida memungkinkan filamen berubah 

bentuk dengan cepat. 

Dengan mengontrol kapan dan di mana aktin dan mikro- 

tubulus berkumpul, sel memanfaatkan sifat polar dan dinamis 

dari filamen ini untuk menghasilkan gaya ke arah tertentu, 

untuk menggerakkan ujung depan sel yang bermigrasi ke depan, 

misalnya, atau untuk menarik kromosom terpisah selama sel. 

divisi. Sebaliknya, subunit dari filamen perantara adalah simetris, 

dan karenanya tidak membentuk filamen terpolarisasi dengan 

dua ujung yang berbeda. Subunit filamen menengah juga tidak 

mengkatalisis hidrolisis nukleotida. Namun demikian, filamen 

perantara dapat dibongkar dengan cepat bila diperlukan. Dalam 

mitosis, misalnya, kinase memfosforilasi subunit, yang mengarah 

ke disosiasi mereka. 

Filamen sitoskeletal dalam sel hidup tidak dibangun hanya 

dengan merangkai subunit dalam satu file. Seribu subunit tubulin 

yang berbaris dari ujung ke ujung, misalnya, akan menjang- 

kau diameter sel eukariotik kecil, tetapi filamen yang terbentuk 

dengan cara ini akan kekurangan kekuatan untuk menghindari 

kerusakan oleh energi panas sekitar, kecuali setiap subunit dalam 

filamen terikat sangat erat dengan dua tetangganya. Pengika- 

tan ketat seperti itu akan membatasi laju di mana filamen dapat 
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membongkar, membuat sitoskeleton menjadi struktur yang statis 

dan kurang berguna. Untuk memberikan kekuatan dan kemam- 

puan beradaptasi, mikrotubulus dibangun dari 13 protofilamen — 

rangkaian subunit linier yang digabungkan dari ujung ke ujung — 

yang berasosiasi satu sama lain secara lateral untuk membentuk 

silinder berongga. Penambahan atau hilangnya subunit di akhir 

satu protofilamen membuat atau memutus sejumlah kecil ikatan. 

Sebaliknya, kehilangan subunit dari tengah filamen membu- 

tuh-kan pemutusan lebih banyak ikatan, sementara memecahnya 

menjadi dua membutuhkan pemutusan ikatan dalam beberapa 

protofilamen pada saat yang bersamaan (Gambar 8). Energi lebih 

besar yang dibutuhkan untuk memutus beberapa ikatan non- 

kovalen secara bersamaan memungkinkan mikrotubulus untuk 

menahan kerusakan termal, sementara memungkinkan penam- 

bahan dan kehilangan subunit yang cepat pada ujung filamen. 

 

 
Gambar 8. Stabilitas termal filamen sitoskeletal dengan ujung dinamis. 



15 

 

 

 

Protofilamen yang terdiri dari untai tunggal subunit tidak 

stabil secara termal, karena putusnya satu ikatan antar sub- 

unit sudah cukup untuk memutus filamen. Sebaliknya, pem- 

bentukan filamen sitoskeletal dari lebih dari satu protofila- 

men me-mungkinkan ujungnya menjadi dinamis, sekaligus 

memungkin-kan filamen itu sendiri untuk tahan terhadap 

kerusakan termal. Dalam mikrotubulus, misalnya, melepas- 

kan satu dimer subunit dari ujung filamen membutuhkan pe- 

mutusan ikatan nonkovalen dengan maksimal tiga subunit 

lainnya, sedangkan mematahkan filamen di tengah membu- 

tuhkan pemutusan ikatan nonkovalen di ketiga belas proto- 

filamen. 

Filamen aktin heliks jauh lebih tipis dan oleh karena itu mem- 

butuhkan lebih sedikit energi untuk putus. Namun, beberapa 

filamen aktin sering digabungkan bersama di dalam sel, memberi- 

kan kekuatan mekanis, sambil memungkinkan perilaku dinamis 

dari ujung filamen. 

Seperti interaksi protein-protein spesifik lainnya, banyak in- 

teraksi hidrofobik dan ikatan nonkovalen yang mengikat subunit 

dalam filamen sitoskeletal bersama-sama. Lokasi dan jenis kontak 

subunit-subunit berbeda untuk filamen yang berbeda. Filamen 

perantara, misalnya, berkumpul dengan membentuk kontak 

lateral yang kuat antara gulungan gulungan α-heliks, yang mem- 

bentang di sebagian besar panjang setiap subunit berserat yang 

memanjang. Karena masing-masing subunit terhuyung-huyung 

dalam filamen, filamen perantara membentuk struktur seperti tali 

yang kuat yang mentolerir peregangan dan pembengkokan ke 

tingkat yang lebih besar daripada filamen aktin atau mikrotubulus 

(Gambar 9). 

 

Protein dan Motor Aksesori Mengatur Filamen Sitoskeletal 

Sel mengatur panjang dan stabilitas filamen sitoskeletal, serta 

jumlah dan geometrinya. Ia melakukannya sebagian besar dengan 
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mengatur keterikatannya satu sama lain dan ke komponen sel 

lainnya, sehingga filamen dapat membentuk berbagai macam 

struktur tingkat tinggi. Modifikasi kovalen langsung dari subunit 

filamen mengatur beberapa sifat filamen, tetapi sebagian besar 

regulasi dilakukan oleh ratusan protein tambahan yang menen- 

tukan spasial. 
 

 
Gambar 9. Fleksibilitas dan regangan pada filamen menengah. Fila- 

men perantara terbentuk dari subunit berserat memanjang 

dengan kontak lateral yang kuat, menghasilkan ketahanan 

terhadap gaya regangan. Ketika probe mekanis kecil diseret 

melintasi filamen menengah, filamen diregangkan lebih dari 

tiga kali panjangnya sebelum putus, seperti yang diilustra- 

sikan oleh filamen berlabel fluoresen di photomicrographs. 

Teknik ini disebut mikroskop gaya atom. (Diadaptasi dari L. 
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Kreplak et al., J. Mol. Biol. 354: 569-577, 2005. Dengan izin dari 

Elsevier.) 

Distribusi dan perilaku dinamis dari filamen, mengubah in- 

formasi yang diterima melalui jalur pensinyalan menjadi aksi si- 

toskeletal. Protein aksesori ini mengikat filamen atau subunitnya 

untuk menentukan lokasi perakitan filamen baru, untuk mengatur 

partisi protein polimer antara bentuk filamen dan subunit, untuk 

mengubah kinetika perakitan dan pembongkaran filamen, untuk 

memanfaatkan energi untuk menghasilkan gaya, dan untuk men- 

ghubungkan filamen satu sama lain atau ke struktur sel lain seperti 

organel dan membran plasma. 

Dalam proses ini, protein aksesori membawa struktur si- 

toskeletal di bawah kendali sinyal ekstraseluler dan intrase- 

luler, termasuk yang memicu transformasi dramatis sitoskeleton 

yang terjadi selama setiap siklus sel. Bertindak bersama, protein 

aksesori memungkinkan sel eukariotik untuk mempertahankan 

struktur internal yang sangat teratur tetapi fleksibel dan, dalam 

banyak kasus, untuk bergerak. 

Di antara protein yang paling menarik yang berasosiasi dengan 

sitoskeleton adalah protein motorik. Protein ini mengikat filamen 

sitoskeletal terpolarisasi dan menggunakan energi yang berasal 

dari siklus berulang hidrolisis ATP untuk bergerak di sepanjang itu. 

Lusinan protein motorik berbeda hidup berdampingan di setiap 

sel eukariotik. Mereka berbeda dalam jenis filamen yang mereka 

ikat (baik aktin atau mikrotubulus), arah pergerakannya sepan- 

jang filamen, dan “muatan” yang mereka bawa. Banyak protein 

motorik membawa organel yang tertutup membran — seperti 

mitokondria, tumpukan Golgi, atau vesikel sekretorik — ke lokasi 

yang tepat di dalam sel. 

Protein  motorik  lain  menyebabkan  filamen  sitoskeletal 

mengerahkan ketegangan atau bergeser satu sama lain, meng- 
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hasilkan gaya yang mendorong fenomena seperti kontraksi otot, 

pemukulan siliaris, dan pembelahan sel. Protein motor sitoskel- 

etal yang bergerak secara searah di sepanjang jalur polimer yang 

berorientasi mengingatkan pada beberapa protein dan kompleks 

protein lain yang dibahas di bagian lain dalam buku ini, seperti 

polimerase DNA dan RNA, helikase, dan ribosom. Semua protein 

ini memiliki kemampuan untuk menggunakan energi kimia untuk 

mendorong dirinya sendiri di sepanjang lintasan linier, dengan arah 

luncuran bergantung pada polaritas struktural lintasan. Semuanya 

menghasilkan gerakan dengan menggabungkan hidrolisis nukleo- 

sida trifosfat menjadi perubahan konformasi skala besar. 

 

Organisasi dan Pembelahan Sel Bakteri Bergantung pada 
Homolog Protein Sitoskeletal Eukariotik 

Meskipun sel eukariotik biasanya besar dan kompleks secara 

morfologis, sel bakteri biasanya hanya berukuran beberapa mi- 

krometer dan memiliki bentuk sederhana seperti bola atau 

batang. Bakteri juga tidak memiliki jaringan rumit organel yang 

tertutup membran intraseluler. Secara historis, ahli biologi be- 

rasumsi bahwa sitoskeleton tidak diperlukan dalam sel seder- 

hana tersebut. Kita sekarang tahu, bagaimanapun, bahwa bakteri 

mengandung homolog dari ketiga filamen sitoskeletal eukario- 

tik. Selain itu, aktin dan tubulin bakteri lebih beragam daripada 

versi eukariotiknya, baik dalam jenis rakitan yang mereka bentuk 

maupun dalam fungsi yang dijalankannya. Hampir semua bakteri 

dan banyak archaea mengandung homolog tubulin yang disebut 

FtsZ, yang dapat berpolimerisasi menjadi filamen dan berkumpul 

menjadi cincin (disebut cincin-Z) di lokasi di mana septum terben- 

tuk selama pembelahan sel (Gambar 10). 

Meskipun cincin-Z bertahan selama beberapa menit, masing- 

masing filamen di dalamnya sangat dinamis, dengan waktu paruh 

filamen rata-rata sekitar tiga puluh detik. 
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Gambar 10. Protein FtsZ bakteri, homolog tubulin pada prokariota. 

(A) Pita protein FtsZ membentuk cincin dalam sel bakteri 

yang membelah. Cincin ini telah diberi label dengan meng- 

gabungkan protein FtsZ menjadi protein fluoresen hijau 

(GFP), yang memungkinkannya untuk diamati pada sel E. coli 

yang hidup dengan mikroskop fluoresensi. (B) Filamen dan 

lingkaran FtsZ, dibentuk secara in vitro, seperti yang divisu- 

alisasikan dengan mikroskop elektron. (C) Pembelahan klo- 
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roplas (merah) dari alga merah juga dibelah menggunakan 

cincin protein yang terbuat dari FtsZ (kuning). (A, dari X. Ma, 

DW Ehrhardt dan W. Margolin, Proc. Natl Acad. Sci. USA 93: 

12998–13003, 1996; B, dari HP Erickson et al., Proc. Natl Acad. 

Sci. USA 93: 519–523, 1996. Keduanya dengan izin dari National 

Academy of Sciences; C, dari S. Miyagishima et al., Sel Tumbu- 

han 13: 2257–2268, 2001, dengan izin dari American Society of 

Plant Biologists.) 

 

Saat bakteri membelah, cincin-Z menjadi lebih kecil sampai 

benar-benar terlepas. Filamen FtsZ di cincin-Z dianggap meng- 

hasilkan gaya lentur yang mendorong invaginasi membran yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pembelahan sel. Cincin-Z juga 

dapat berfungsi sebagai tempat untuk lokalisasi enzim yang di- 

perlukan untuk membangun septum di antara dua sel anak. 

Banyak bakteri juga mengandung homolog aktin. Dua di an- 

taranya, MreB dan Mbl, ditemukan terutama dalam sel berbentuk 

batang atau spiral di mana mereka berkumpul untuk membentuk 

patch dinamis yang bergerak secara melingkar di sepanjang sel 

(Gambar 11.A). 

 

Gambar 11. Aktin homolog pada bakteri menentukan bentuk sel. 

(A) Protein MreB membentuk banyak patch yang terdiri dari 

banyak filamen pendek, terjalin linier atau heliks yang terli- 

hat bergerak melingkar sepanjang bakteri dan berhubungan 

dengan situs sintesis dinding sel. (B) Bakteri tanah Bacil- 

lus subtilis biasanya membentuk sel dengan bentuk seperti 

batang biasa bila dilihat dengan memindai mikroskop ele- 
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ktron (kiri). Sebaliknya, sel B. subtilis yang kekurangan aktin 

homolog MreB atau Mbl tumbuh dalam bentuk terdistorsi 

atau terpelintir dan akhirnya mati (tengah dan kanan). (A, dari 

P. Vats dan L. Rothfield, Proc. Natl Acad. Sci. USA 104: 17795– 

17800, 2007. Dengan izin dari National Academy of Sciences; 

B, dari A. Chastanet dan R. Carballido-Lopez, Front . Biosci. 4S: 

1582–1606, 2012. Dengan izin Frontiers in Bioscience.) 

Protein ini berkontribusi pada bentuk sel dengan berfungsi 

sebagai perancah untuk mengarahkan sintesis dinding sel pepti- 

doglikan, dengan cara yang sama seperti mikrotubulus membantu 

mengatur sintesis dinding sel selulosa di ketinggian. 

Sel tumbuhan, seperti halnya filamen FtsZ, MreB dan Mbl 

sangat dinamis, dengan waktu paruh beberapa menit, dan hidro- 

lisis nukleotida menyertai proses polimerisasi. Mutasi yang meng- 

ganggu ekspresi MreB atau Mbl menyebabkan kelainan ekstrim 

pada bentuk sel dan cacat pada segregasi kromosom (Gambar 

11.B). 

Kerabat MreB dan Mbl memiliki peran yang lebih terspesial- 

isasi. Homolog aktin bakteri yang sangat menarik adalah ParM, 

yang dikodekan oleh gen pada plasmid bakteri tertentu yang 

juga membawa gen yang bertanggung jawab atas resistensi anti- 

biotik dan menyebabkan penyebaran resistensi multidrug dalam 

epidemi. Plasmid bakteri biasanya menyandikan semua produk 

gen yang diperlukan untuk segregasinya sendiri, mungkin sebagai 

strategi untuk memastikan pewarisan dan perbanyakannya pada 

inang bakteri setelah replikasi plasmid. ParM berkumpul menjadi 

filamen yang berasosiasi di setiap ujung dengan salinan plasmid, 

dan pertumbuhan filamen ParM mendorong salinan plasmid yang 

direplikasi terpisah (Gambar 12). 

Struktur seperti gelendong ini tampaknya muncul dari stabil- 

isasi selektif filamen yang mengikat protein khusus yang direkrut 
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ke asal replikasi pada plasmid. Kerabat jauh tubulin dan FtsZ, 

disebut TubZ, memiliki fungsi serupa pada spesies bakteri lainnya. 
 

Gambar 12. Peran aktin homolog ParM dalam segregasi plasmid 

pada bakteri. (A) Beberapa plasmid yang resisten terhadap 

obat bakteri (oranye) menyandikan aktin homolog, ParM, 

yang akan secara spontan berinti membentuk filamen dina- 

mis kecil (hijau) di seluruh sitoplasma bakteri. Protein yang 

dikodekan plasmid kedua yang disebut ParR (biru) mengikat 

urutan DNA tertentu di dalam plasmid dan juga menstabil- 

kan ujung dinamis dari filamen ParM. Ketika plasmid mendu- 

plikasi, kedua ujung filamen ParM menjadi stabil, dan filamen 

ParM yang tumbuh mendorong plasmid duplikat ke ujung 

sel yang berlawanan. (B) Dalam sel bakteri ini yang menyim- 

pan plasmid yang resistan terhadap obat, plasmid diberi la- 

bel dengan warna merah dan protein ParM dengan warna 

hijau. Kiri, bundel filamen ParM pendek menghubungkan 

dua anak plasmid segera setelah duplikasi mereka. Benar, 

filamen ParM yang terpasang sepenuhnya telah mendorong 

plasmid duplikat ke kutub sel. (A, diadaptasi dari EC Garner, CS 

Campbell dan RD Mullins, Science 306: 1021-1025, 2004; B, dari 

J. MøllerJensen et al., Mol. Sel 12: 1477–1487, 2003. Dengan izin 

dari Elsevier.) 
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Dengan demikian, asosiasi diri protein pengikat nukleotida 

menjadi filamen dinamis digunakan di semua sel, dan keluarga 

aktin dan tubulin sangat kuno, mendahului pemisahan antara 

kerajaan eukariotik dan bakteri. Setidaknya satu spesies bakteri, 

Caulobacter crescentus, tampaknya menyimpan protein dengan 

kemiripan struktural yang signifikan dengan kelas utama ketiga 

dari filamen sitoskeletal yang ditemukan pada sel hewan, filamen 

perantara. Protein yang disebut crescentin membentuk struktur 

berserabut yang mempengaruhi bentuk sabit yang tidak biasa dari 

spesies ini; ketika gen pengkode crescentin dihapus, sel Caulo- 

bacter tumbuh sebagai batang lurus (Gambar 13). 

 

Gambar 13. Caulobacter dan bulan sabit. Bakteri berbentuk sabit Cau- 

lo-bacter crescentus mengekspresikan protein, crescentin, 

dengan serangkaian gulungan domain kumparan serupa 

dalam ukuran dan organisasi ke domain perantara eukario- 

tik filamen. (A) Bentuk protein bulan sabit serat (diberi label 

merah) yang mengalir ke bawah sisi dalam sel bakteri yang 

melengkung dinding. (B) Ketika gen terganggu, file bakteri 

tumbuh sebagai batang lurus (bawah). (Dari N. Ausmees, J.R. 

Kuhn dan C. Jacobs-Wagner, Sel 115: 705–713,2003. Dengan 

izin dari Elsevier.) 
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Ringkasan 

Sitoplasma sel eukariotik diatur secara spasial oleh jaringan 

protein fil- aments yang dikenal sebagai sitoskeleton. Jaringan 

ini berisi tiga jenis utama filamen: filamen aktin, mikrotubulus, 

dan filamen perantara. Ketiga tipe tersebut dari bentuk filamen 

sebagai rakitan heliks subunit yang mengasosiasikan diri meng- 

gunakan kombinasi bangsa kontak protein ujung ke ujung dan sisi 

ke sisi. Perbedaan struktur dari subunit dan cara perakitan sendiri 

memberikan filamen yang berbeda peralatan mekanis. Perakitan 

dan pembongkaran subunit terus-menerus merombak semua 

tiga jenis filamen sitoskeletal. Aktin dan tubulin (subunit dari 

aktin fila- ments dan mikrotubulus, masing-masing) mengikat 

dan menghidrolisis nukleosida trifosfat (ATP dan GTP, masing- 

masing), dan merakit head-to-tail untuk menghasilkan fila- ments 

mampu menghasilkan gaya. Dalam sel hidup, protein aksesori 

memodulasi dinamika dan pengorganisasian filamen sitoskeletal, 

menghasilkan peristiwa yang kompleks seperti pembelahan atau 

migrasi sel, dan menghasilkan arsitektur seluler yang rumit untuk 

membentuk jaringan terpolarisasi seperti epitel. Sel bakteri juga 

mengandung homolog dari aktin, tubulin, dan filamen perantara 

yang membentuk struktur dinamis yang membantu mengontrol 

bentuk dan pembelahan sel. 
 

C. ACTIN AND ACTIN-BINDING PROTEINS 

Sitoskeleton aktin melakukan berbagai fungsi dalam berbagai 

jenis sel. Setiap subunit aktin, kadang disebut globular atau G-

aktin, adalah asam amino 375 polipeptida yang membawa 

molekul ATP atau ADP yang terkait erat (Gambar 14.A). Aktin 

sangat terkonservasi dengan baik di antara eukariota. Amino 

urutan asam aktin dari spesies eukariotik yang berbeda biasanya 

sekitar 90% identik. Variasi kecil dalam urutan asam amino aktin 
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dapat menyebabkan signifikan perbedaan fungsional: Pada ver- 

tebrata, misalnya, ada tiga isoform aktin, disebut α, β, dan γ, yang 

sedikit berbeda dalam urutan asam aminonya dan memiliki fungsi 

yang berbeda. α -Aktin diekspresikan hanya dalam sel otot, se- 

dangkan β – dan γ -aktin ditemukan bersama di hampir semua 

sel non-otot. 

 
Actin Subunit Merakit Head-to-Tail untuk Membuat Fleksi- 
bel, Filamen Kutub 

Subunit aktin merakit kepala-ke-ekor untuk membentuk 

heliks tangan kanan yang rapat, membentuk sebuah struktur 

dengan lebar 8 nm disebut filamentous atau F-actin (Gambar 

14.B dan C). Karena subunit aktin asimetris dari sebuah filamen 

semuanya mengarah ke arah yang sama. 

Gambar14. Struktur aktin monomer dan filamen aktin. (A) Itu mono- 

mer aktin memiliki nukleotida (baik ATP atau ADP) terikat 

di celah yang dalam di pusat molekul. (B) Pengaturan dari 

monomer dalam filamen yang terdiri dari dua protofilamen, 

disatukan oleh kontak lateral, yang mengelilingi masing-ma- 

sing lainnya sebagai dua untai paralel heliks, dengan putaran 

yang berulang setiap 37 nm. Semua subunit dalam filamen 

memiliki hal yang sama orientasi. (C) Mikrograf elektron dari 

filamen aktin bernoda negatif. (C, atas izin Roger Craig.) 
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Saat ini, filamen bersifat polar dan memiliki ujung yang 

berbeda secara struktural: tumbuh lebih lambat minus end dan 

plus end yang tumbuh lebih cepat. Ujung minus juga disebut 

sebagai “Ujung runcing” dan ujung plus sebagai “ujung berduri”, 

karena “kepala panah” penampilan kompleks yang terbentuk 

antara filamen aktin dan pro-motorik myosin (Gambar 15). Di 

dalam filamen, subunit diposisikan dengan celah pengikat nuk- 

leotida mereka mengarah ke ujung minus. Filamen aktin individu 

cukup fleksibel. Bisa jadi filamen kaku dicirikan oleh panjang per- 

sistensi, panjang filamen minimum di mana fluktuasi termal dom 

cenderung menyebabkannya bengkok. 

Gambar 15. Polaritas struktural dari filamen aktin. (A) mikrograf elek- 

tron ini menunjukkan filamen aktin yang dipolimerisasi dari 

biji filamen aktin pendek yang dihias dengan domain motor 

myosin, menghasilkan file pola mata panah. Filamennya telah 

tumbuh jauh lebih cepat di ujung berduri (plus) daripada di 

ujung runcing (minus). (B) Gambar diperbesar dan model 

yang menunjukkan pola mata panah. (A, milik Tom Pollard; B, 

diadaptasi dari M. Whittaker, B.O. Carragher dan K.A. Milligan, 

Ultramicro. 54: 245–260, 1995.) 
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Panjang persistensi filamen aktin hanya beberapa puluh mik- 

rometer. Dalam sel hidup, bagaimanapun, protein aksesori men- 

ghubungkan silang dan mengikat filamen bersama, membuat- 

struktur aktin skala yang jauh lebih kaku daripada filamen aktin 

individu. 

 
Nukleasi adalah Langkah Pembatas Laju dalam Pembentu- 
kan Aktin Filamen 

Pengaturan pembentukan filamen aktin merupakan mekanis- 

me penting yang dengannya sel mengontrol bentuk dan perger- 

akannya. Oligomer kecil dari subunit aktin bisa berkumpul secara 

spontan, tetapi tidak stabil dan mudah dibongkar karena setiap 

monomer terikat hanya pada satu atau dua monomer lainnya. 

Untuk fila- aktin baru Untuk membentuk, subunit harus ber- 

kumpul menjadi agregat awal, atau nukleus distabilkan oleh 

beberapa kontak subunit-subunit dan kemudian dapat meman- 

jang dengan cepat penambahan lebih banyak subunit. Proses ini 

disebut nukleasi filamen. Banyak fitur nukleasi aktin dan polimeri- 

sasi telah dipelajari dengan aktin yang dimurnikan dalam tabung 

reaksi (Gambar 16). 
 

 

Gambar 16. Alur waktu polimerisasi aktin dalam tabung reaksi. (A) Po- 

limerisasi subunit aktin murni menjadi filamen terjadi setelah 
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fase lag. (B) Polimerisasi terjadi lebih cepat dengan adanya 

fragmen filamen aktin yang telah dibentuk sebelumnya, 

yang bertindak sebagai inti untuk pertumbuhan filamen. 

Seperti yang ditunjukkan,% subunit bebas setelah polimeri- 

sasi mencerminkan konsentrasi kritis (C), di mana tidak ada 

perubahan bersih dalam polimer. Polimerisasi aktin sering 

dipelajari dengan mengamati perubahan cahaya emisi dari 

probe fluoresen, yang disebut piren, yang telah terikat secara 

kovalen ke aktin. Pyrene-actin lebih berpendar cerah ketika 

dimasukkan ke dalam filamen aktin. 

Ketidakstabilan aggre-aktin yang lebih kecil gerbang men- 

ciptakan penghalang kinetik untuk nukleasi. Ketika polimeri- 

sasi dimulai, ini hasil penghalang dalam fase lag di mana tidak 

ada filamen yang diamati. Selama ini fase lag, bagaimanapun, 

beberapa agregat kecil yang tidak stabil berhasil membuat file 

transisi ke bentuk yang lebih stabil yang menyerupai filamen aktin. 

Ini mengarah ke fase perpanjangan filamen cepat di mana subunit 

ditambahkan dengan cepat ujung filamen berinti (Gambar 16.A). 

Terakhir, sebagai konsentrasi Monomer aktin menurun, sistem 

mendekati kondisi mapan di mana laju penambahan subunit 

baru ke ujung filamen tepat menyeimbangkan laju dari subunit 

disosiasi. Konsentrasi subunit bebas yang tersisa dalam larutan 

ini titik itu disebut konsentrasi kritis, C c. Seperti yang dijelaskan 

di Panel 16–2, nilainya konsentrasi kritis sama dengan konstan- 

ta laju untuk kehilangan subunit dibagi dengan konstanta laju 

untuk penambahan subunit — yaitu, C c = k off / k on, yang sama 

terhadap konstanta disosiasi, K d, dan kebalikan dari konstanta 

kesetimbangan, K. Dalam tabung reaksi, C c untuk polimerisasi 

aktin — yaitu, bebas konsentrasi monomer aktin di mana fraksi 

aktin dalam polimer berhenti meningkat — sekitar 0,2 μ M. 

Di dalam sel, konsentrasi tidak terpolimerisasi aktin jauh lebih 

tinggi dari ini, dan sel telah mengembangkan mekanisme untuk 
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mencegahnya sebagian besar aktin monomernya dari peraki- 

tan menjadi filamen, seperti yang akan kita bahas nanti. Fase lag 

dalam pertumbuhan filamen dihilangkan jika benih yang sudah 

ada sebelumnya (seperti fragmen filamen aktin yang telah di- 

hubungkan silang secara kimiawi) ditambahkan ke larutan pada 

awal reaksi polimerisasi (Gambar 16.B). Sel tersebut mengambil 

keuntungan besar dari persyaratan nukleasi ini: ia menggunakan 

protein khusus untuk mengkatalisis nukleasi filamen di lokasi 

tertentu, dengan demikian menentukan lokasinya tempat filamen 

aktin baru dipasang. 

 

Filamen Aktin Memiliki Dua Ujung Berbeda yang Tumbuh 
Berbeda Tarif 

Karena orientasi seragam subunit aktin asimetris dalam 

filamen, maka struktur di kedua ujungnya berbeda. Orientasi ini 

membentuk dua ujung setiap polimer berbeda dengan cara yang 

memiliki efek besar pada pertumbuhan filamen tarif. Konstanta 

laju kinetik untuk asosiasi subunit aktin dan disosiasi— k on dan 

k off, masing-masing — jauh lebih besar di ujung plus daripada 

ujung minus. Hal ini dapat dilihat ketika kelebihan monomer 

aktin yang dimurnikan diizinkan untuk luntur ke filamen bertanda 

polaritas — ujung plus dari filamen memanjang hingga sepuluh 

kali lebih cepat (lihat Gambar 15). Kalau filamen cepat encer biar 

bebas konsentrasi subunit turun di bawah konsentrasi kritis, plus 

ujungnya juga mendepolimerisasi lebih cepat. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa kedua ujung filamen 

aktin memiliki ekstensi afinitas bersih yang sama untuk subunit 

aktin, jika semua subunit berada dalam keadaan nukleotida yang 

sama. Penambahan subunit ke salah satu ujung filamen n subunit 

menghasilkan filament dari n+1 subunit. Jadi, perbedaan energi 

bebas, dan karenanya persamaan konstanta librium (dan konsen- 

trasi kritis), harus sama untuk penjumlahan dari subunit di kedua 
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ujung polimer. Dalam hal ini, rasio dari rate con- stants, k off / k 

on, harus identik di kedua ujungnya, meskipun nilai absolutnya 

konstanta laju ini sangat berbeda di setiap ujungnya. 

Sel memanfaatkan dinamika filamen aktin dan polaritas untuk 

melakukan mekanisme-pekerjaan ical. Perpanjangan filamen 

berlangsung secara spontan saat energi bebas ubah (∆ G) untuk 

penambahan subunit terlarut kurang dari nol. Inilah masalahnya 

ketika konsentrasi subunit dalam larutan melebihi konsentrasi 

kritis-tion. Sebuah sel dapat menggabungkan proses yang secara 

energik tidak menguntungkan dengan spontan ini proses; dengan 

demikian, sel dapat menggunakan energi bebas yang dilepaskan 

selama filamen spontan polimerisasi untuk memindahkan beban 

terpasang. Misalnya, dengan mengorientasikan fast-grow. 

Dengan menambahkan ujung filamen aktin ke arah tepi 

depan, sel motil dapat mendorong membran plasma maju, seperti 

yang akan kita bahas nanti. 

 

Hidrolisis ATP Dalam Filamen Aktin Menghasilkan Tread- 
milling di Stabil 

Sejauh ini dalam diskusi kita tentang dinamika filamen aktin, 

kita telah mengabaikan yang kritis fakta bahwa aktin dapat meng- 

katalisis hidrolisis dari nukleosida trifosfat ATP. Untuk subunit 

aktin bebas, hidrolisis ini berlangsung sangat lambat; Namun, 

akselerasinya- dikerjakan ketika subunit dimasukkan ke dalam 

filamen. Tak lama setelah ATP hidrolisis terjadi, gugus fosfat bebas 

dilepaskan dari setiap subunit, tetapi ADP tetap terjebak dalam 

struktur filamen. Jadi, dua jenis filamen berbeda struktur bisa ada, 

satu dengan “bentuk T” dari ikatan nukleotida (ATP), dan satu 

lagi dengan “bentuk D” terikat (ADP). Ketika nukleotida dihidro- 

lisis, banyak energi bebas yang dilepaskan oleh pembelahan usia 

ikatan fosfat-fosfat disimpan dalam polimer. Ini membuat peruba- 
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han energi bebas untuk pemisahan subunit lebih dari polimer 

bentuk-D negatif dari perubahan energi bebas untuk disosiasi 

subunit dari bentuk-T. polimer. 

Akibatnya, rasio k-off / k-on untuk polimer bentuk-D, yaitu 

secara numerik sama dengan konsentrasi kritisnya [C c (D)], lebih 

besar dari rasio sponding untuk polimer bentuk-T. Jadi, C c (D) 

lebih besar dari C c (T). Di cer- Pada konsentrasi subunit bebas, 

polimer bentuk-D akan menyusut sementara Polimer bentuk-T 

tumbuh. Dalam sel hidup, sebagian besar subunit aktin terlarut 

dalam bentuk T, sebagai konsentrasi ATP sekitar sepuluh kali lipat 

lebih tinggi dari pada ADP. 

Namun, semakin lama saat subunit berada di filamen aktin, 

semakin besar kemungkinan mereka memilikinya menghidrolisis 

ATP mereka. Apakah subunit di setiap ujung filamen ada di T atau 

bentuk D tergantung pada laju hidrolisis ini dibandingkan dengan 

laju sub- penambahan unit. Jika konsentrasi monomer aktin 

lebih besar dari kritis konsentrasi untuk polimer bentuk-T dan 

bentuk-D, kemudian subunit akan bertambah polimer di kedua 

ujungnya sebelum nukleotida dalam subunit yang ditambahkan 

sebelumnya dihidrolisis; akibatnya, ujung filamen aktin akan 

tetap dalam bentuk T. Di sisi lain, jika konsentrasi subunit kurang 

dari konsentrasi kritis- ion untuk polimer bentuk-T dan bentuk- 

D, kemudian hidrolisis dapat terjadi sebelumnya subunit berikut- 

nya ditambahkan dan kedua ujung filamen akan berbentuk D dan 

akan menyusut. Pada konsentrasi menengah subunit aktin, di- 

mungkinkan untuk laju penambahan subunit menjadi lebih cepat 

daripada hidrolisis nukleotida di ujung plus, tetapi lebih lambat 

dari hidrolisis nukleotida di ujung minus. 

Dalam hal ini, plus-end dari filamen tetap dalam konformasi 

T, sedangkan ujung minus mengadopsi D konformasi. Filamen 

kemudian mengalami penambahan bersih subunit di plus akhir, 
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sekaligus kehilangan subunit dari ujung minus. Ini mengarah ke 

properti luar biasa dari treadmilling filamen (Gambar 25). Pada 

konsentrasi subunit menengah tertentu, pertumbuhan filamen 

di ujung plus benar-benar menyeimbangkan penyusutan filamen 

di ujung minus. Di bawah ini kondisi, siklus subunit dengan cepat 

antara keadaan bebas dan berserabut, 

 

Harga dan Harga Off 

Polimer linier dari molekul protein, seperti itu sebagai filamen 

aktin atau mikrotubulus, merakit (mempolimerisasi) dan mem- 

bongkar (depolimerisasi) dengan penambahan dan penghilangan 

dari subunit di ujung polimer. Itu tingkat penambahan subunit ini 

(disebut monomer) diberikan oleh konstanta laju k on, yang 

memiliki satuan M –1 detik –1. Tingkat kerugian diberikan oleh k 

off (satuan detik –1). 
 

Gambar 17 
 

Nukleasi 

Polimer heliks distabilkan oleh beberapa kontak di anta- 

ranya subunit yang berdekatan. Dalam kasus aktin, dua molekul 
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aktin mengikat relatif lemah satu sama lain, tetapi penambahan 

monomer aktin ketiga untuk membentuk trimer membuat seluruh 

kelompok lebih stabil. Penambahan monomer lebih lanjut dapat 

dilakukan pada pemangkas ini, yang karenanya bertindak sebagai 

inti untuk polimerisasi. Untuk tubulin, nukleusnya lebih besar dan 

memiliki lebih banyak struktur rumit (mungkin sebuah cincin dari 

13 atau lebih molekul tubulin) —tetapi prinsipnya sama. 

Perakitan inti relatif lambat, yang menjelaskan fase lag terlihat 

selama polimerisasi. Fase lag dapat dikurangi atau dihapuskan 

seluruhnya dengan menambahkan inti yang telah dibuat sebel- 

umnya, seperti fragmen yang sudah terpolimerisasi mikrotubulus 

atau filamen aktin. 

Gambar 18 
 

Konsentrasi Kritis 

Jumlah monomer yang ditambahkan ke polimer (filamen 

aktin atau mikrotubulus) per kedua akan sebanding dengan kon- 

sentrasi subunit bebas (k pada C), tetapi subunit akan meninggal- 

kan ujung polimer di a laju konstan (k off ) yang tidak bergantung 

pada C. Saat polimer tumbuh, subunit digunakan, dan C diamati 

turun hingga mencapai a nilai konstan, yang disebut konsen- 

trasi kritis (C c). Pada konsentrasi ini, laju subunit penambahan 

sama dengan tingkat kerugian subunit. Pada kesetimbangan ini 

sehingga (di mana K d adalah konstanta disosiasi) 
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Kursus Waktu Polimerisasi 

Perakitan protein menjadi polimer heliks panjang seperti si- 

toskeletal filamen atau flagel bakteri biasanya menunjukkan per- 

jalanan waktu berikut: Fase lag sesuai dengan waktu yang dibu- 

tuhkan untuk nukleasi. Fase pertumbuhan terjadi saat monomer 

menambah ujung yang terbuka dari tumbuh filamen, menyebab- 

kan pemanjangan filamen. Fase ekuilibrium, atau kondisi mapan, 

dicapai saat pertumbuhan polimer karena penambahan monomer 

secara tepat menyeimbangkan penyusutan polimer karena pem- 

bongkaran kembali ke monomer. 

Gambar 19 
 

Ujung Positif dan Negatif 

Kedua ujung filamen aktin atau mikrotubulus berpolimerisasi 

pada tingkat yang berbeda. Ujung yang tumbuh cepat disebut ujung 
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plus, sedangkan ujung yang tumbuh lambat disebut ujung minus. Itu 

dibuat perbedaan dalam tingkat pertumbuhan di kedua ujungnya 

mungkin dengan perubahan konformasi masing-masing subunit 

sebagai itu memasuki polimer. Perubahan konformasi ini mempen- 

garuhi kecepatan penambahan subunit kedua ujungnya. 

Padahal k on dan k off akan memiliki nilai plus dan minus ujung 

polimer, rasio k off / k on — dan karenanya C c — harus sama di kedua 

ujungnya untuk reaksi polimerisasi sederhana (tanpa ATP atau 

Hidrolisis GTP). Ini karena interaksi subunit yang sama persis rusak 

ketika subunit hilang di kedua ujungnya, dan keadaan akhir subunit 

setelah disosiasi identik. Oleh karena itu, Δ G untuk kerugian subunit, 

yang menentukan konstanta ekuilibrium untuk asosiasinya dengan 

ujung, identik di kedua ujung: jika ujung plus tumbuh empat kali lebih 

cepat dari ujung minus, itu juga harus menyusut empat  kali lebih 

cepat. Jadi, untuk C> C c, kedua ujungnya tumbuh; untuk C 

<C c, kedua ujungnya menyusut. Hidrolisis nukleosida trifosfat yang 

menyertai Aktin dan polimerisasi tubulin menghilangkan  kendala ini. 
 

 
Gambar 20 
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Hidrolisis Nukleotida 

Setiap molekul aktin membawa molekul ATP yang terikat erat 

yang dihidrolisis menjadi molekul ADP terikat erat segera setelah 

dirakit menjadi polimer. Begitu pula masing-masing molekul tubulin 

membawa GTP yang terikat erat yang diubah menjadi ikatan yang 

kuat Molekul GDP segera setelah molekul berkumpul menjadi 

polimer. Hidrolisis nukleotida yang terikat mengurangi afinitas 

pengikatan subunit untuk subunit tetangga dan membuatnya lebih 

mungkin untuk dipisahkan dari setiap ujung filamen (lihat Gambar 16-

44 untuk mekanisme yang mungkin). Biasanya bentuknya yang 

menambah filamen dan bentuk yang meninggalkan. Mempertim- 

bangkan kejadian di ujung plus saja: Seperti sebelumnya, polimer 

akan tumbuh sampai C = C c. 

Untuk tujuan ilustrasi, kita bisa mengabaikannya k D on dan k   T 

off karena biasanya sangat kecil, sehingga pertumbuhan polimer 

berhenti ketika Ini adalah kondisi mapan dan bukan kesetimbangan 

sejati, karena ATP atau GTP yang terhidrolisis harus diisi ulang oleh 

reaksi pertukaran nukleotida dari subunit gratis (D → T ) 

 

 

 
 

Gambar 21 
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CAPS ATP dan GTP CAPS 

Tingkat penambahan subunit ke a tumbuh filamen aktin atau 

mikrotubulus bisa lebih cepat daripada tingkat di mana mereka 

nukleotida terikat dihidrolisis. Dibawah kondisi seperti itu, ujungnya 

memiliki “topi” dari subunit yang mengandung nukleosida trifosfat 

— penutup ATP pada aktin filamen atau tutup GTP pada mikrotu- 

bulus. 

Gambar 22 

Ketidakstabilan dinamis dan treadmilling adalah dua perilaku 

diamati pada polimer sitoskeletal. Kedua dikaitkan dengan nukleo- 

sida hidrolisis trifosfat. Ketidakstabilan dinamis diyakini mendomi- 

nasi mikrotubulus, sedangkan treadmilling mungkin mendominasi 

dalam filamen aktin. 
 

Treadmilling 

Salah satu konsekuensi dari hidrolisis nukleotida yang menyer- 

tai polimer formasi adalah untuk mengubah konsentrasi kritis di 

kedua ujung polimer. Karena k D off dan k T on mengacu pada reaksi 

yang berbeda, rasio mereka k D off / k T on tidak perlu sama di kedua 

ujung polimer, sehingga: 

Cc (minus end) > Cc (plus end) 

Jadi, jika kedua ujung polimer terbuka, polimerisasi berlang- sung 

sampai konsentrasi monomer bebas mencapai nilai itu di atas 
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C c untuk ujung plus tetapi di bawah C c untuk ujung minus. Saat    ini 

kondisi mapan, subunit menjalani perakitan bersih di ujung plus dan 

a pembongkaran bersih di ujung minus pada tingkat yang sama. 

Polimer mempertahankan panjang konstan, meskipun ada fluks 

netto dari subunit melalui polimer, yang dikenal sebagai treadmill- 

ing. 

Gambar 23 

Ketidakstabilan Dinamis 
 

Mikrotubulus mendepolimerisasi sekitar 100 kali lebih cepat 

dari ujung yang mengandung GDP-tubulin dibandingkan dari yang 

mengandung GTP-tubulin. Batas GTP mendukung pertumbuhan, 

tetapi jika hilang, maka depolimerisasi terjadi. 

 
Gambar 24 

Oleh karena itu, mikrotubulus individu dapat bergantian 

antara periode pertumbuhan lambat dan periode pembongkaran 
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cepat, fenomena yang disebut ketidakstabilan dinamis. sedang- 

kan panjang total filamen tetap tidak berubah. Ini “tapak kondi- 

si-mapan-milling ”membutuhkan konsumsi energi yang konstan 

dalam bentuk hidrolisis ATP. 

Gambar 25. Treadmilling suatu aktin filamen, dimungkinkan oleh 

ATP hidrolisis yang mengikuti penambahan subunit. (A) 

Penjelasan untuk kritik yang berbeda konsentrasi (C c) di plus 

dan minus berakhir. Subunit dengan ATP terikat (bentuk-T 

subunit) berpolimerisasi di kedua ujung filamen yang tum- 

buh, dan kemudian menjalani hidrolisis nukleotida dalam 

filamen. Sebagai filamen tumbuh, perpanjangan lebih cepat 

dari hidrolisis di ujung plus dalam contoh ini, dan subunit ter- 

minal di ujung ini adalah oleh karena itu selalu dalam bentuk 

T. Namun, hidrolisis lebih cepat daripada elongasi di minus 

akhir, dan subunit terminal di ujung ini dalam bentuk D. (B) 

Treadmilling terjadi pada konsentrasi menengah dari subunit 

gratis. Konsentrasi kritis untuk polimerisasi pada ujung fila- 

men di Bentuk T lebih rendah dari pada ujung filamen dalam 

bentuk D. Jika subunit sebenarnya konsentrasi berada di an- 

tara keduanya dua nilai, ujung plus tumbuh sedangkan mi- 

nus ujungnya menyusut, mengakibatkan treadmilling. 
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Fungsi Filamen Aktin Dihambat oleh Kedua Polimer-stabi- 
lisasi dan Bahan Kimia yang mendestabilisasi Polimer 

Senyawa kimia yang menstabilkan atau menggoyahkan 

filamen aktin penting alat dalam studi tentang perilaku dinamis 

dan fungsi filamen dalam sel. Sito- chalasin adalah produk 

jamur yang mencegah polimerisasi aktin dengan cara mengikat 

ditambah ujung filamen aktin. Latrunculin mencegah polimerisasi 

aktin dengan mengikat untuk aktin subunit. Phalloidins adalah 

racun yang diisolasi dari jamur Amanita yang mengikat erat 

sepanjang sisi filamen aktin dan menstabilkannya depolimerisasi. 

Semua senyawa ini menyebabkan perubahan dramatis pada aktin 

sitoskeleton dan bersifat toksik bagi sel, menunjukkan fungsi aktin 

filamen bergantung pada kesetimbangan dinamis antara filamen 

dan monomer aktin (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Penghambat Kimiawi pada Aktin dan Mikrotubulus 
 

 

Bahan kimia 
Efek pada 

Filamen 

 

Mekanisme 
 

Sumber asli 

Aktin 

Latrunculin Depolymerizes Binds actin subunits Sponges 

Cytochalasin B Depolymerizes Tutup filamen plus 
ujungnya 

Jamur 

Phalloidin Stabilizes Mengikat sepanjang 
filamen 

Jamur Amanita 

Mikrotubulus 

Taxol ® 
(paclitaxel) 

Stabilizes Binds along 
filaments 

Pohon yew 

Nocodazole Depolymerizes Mengikat subunit 
tubulin 

 

Colchicine Depolymerizes Filamen topi 
berakhir 

Crocus musim 
gugur 
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D. FILAMEN AKTIN 
 

Gambar 26 

Beberapa protein aksesori utama dari sitoskeleton aktin. 

Kecuali untuk protein motorik myosin, contohnya masing-mas- 

ing tipe utama ditampilkan. Masing-masing dibahas dalam teks. 

Namun, kebanyakan sel mengandung lebih dari seratus yang 
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berbeda protein pengikat aktin, dan kemungkinan ada jenis 

protein terkait aktin penting yang belum dikenali. in vitro, ketika 

konsentrasi monomer adalah 0,2 μ M, waktu paruh filamen, 

sebuah ukuran tentang berapa lama waktu yang dihabiskan 

monomer aktin individu dalam filamen seperti treadmill kira-kira 

30 menit. 

Dalam sel vertebrata non-otot, paruh aktin di filaments hanya 

30 detik, menunjukkan bahwa faktor seluler mengubah dinamika 

perilaku filamen aktin. Protein pengikat aktin secara dramatis 

mengubah fila aktin dinamika dan organisasi melalui kontrol 

spasial dan temporal mono- ketersediaan, nukleasi filamen, 

perpanjangan, dan depolimerisasi. Dalam bagian berikut, kami 

menjelaskan cara memodifikasi protein aksesori ini fungsi aktin 

di dalam sel. 

 

Kontrol Ketersediaan Monomer Kumpulan Actin Filament 

Di sebagian besar sel vertebrata non-otot, sekitar 50% aktin 

ada filamen dan 50% larut — namun konsentrasi monomer 

larutnya tetap 50–200 μ M, jauh di atas konsentrasi kritis. Mengapa 

begitu sedikit aktin berpolimerisasi menjadi filamen? 

Pasalnya, sel tersebut mengandung protein yang mengikat 

ke monomer aktin dan membuat polimerisasi menjadi kurang 

menguntungkan (suatu tindakan mirip dengan obat latrunculin). 

Protein kecil yang disebut timosin adalah yang paling banyak 

berlimpah protein ini. Monomer aktin yang terikat pada timosin 

berada di tempat yang terkunci negara bagian, di mana mereka 

tidak dapat mengasosiasikan baik dengan plus atau minus dari 

aktin fila- ments dan tidak dapat menghidrolisis atau menukar 

nukleotida terikat mereka. Bagaimana sel merekrut monomer 

aktin dari kumpulan penyimpanan dan penggunaan buffer ini 

mereka untuk polimerisasi? 
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Jawabannya bergantung pada program pengikat monomer 

lain. Profilin mengikat permukaan aktin monomer yang berlawan- 

an Celah pengikat ATP, menghalangi sisi monomer yang biasanya 

makan dengan ujung minus filamen, sambil membiarkan situs 

terbuka di monomer yang mengikat ke ujung plus (Gambar 27). 

Ketika kompleks profilin-aktin berikatan ujung plus gratis, pe- 

rubahan konformasi pada aktin mengurangi afinitasnya terhadap 

profilin dan profilin jatuh, meninggalkan filamen aktin satu subunit 

lebih panjang. Profilin bersaing dengan timosin untuk mengikat 

monomer aktin individu. 

Gambar 27. Pengaruh timosin dan profilin pada polimerisasi aktin. 

Monomer aktin yang terikat pada timosin bersifat sterik dice- 

gah untuk mengikat dan memanjangkan ujung plus dari 

filamen aktin (kiri). Sebuah monomer aktin yang terikat pada 

profilin, di sisi lain, mampu memanjangkan filamen (kanan). 

Timosin dan profilin tidak dapat mengikat monomer aktin 
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tunggal di waktu yang sama. Dalam sel di mana sebagian 

besar monomer aktin terikat pada timosin, aktivasi sejumlah 

kecil profilin dapat memproduksi perakitan filamen cepat. 

Seperti yang ditunjukkan (bawah), profilin mengikat mono- 

mer aktin yang dilepaskan secara sementara kolam mono- 

mer terikat timosin, memindahkannya ke ujung plus dari fila- 

men aktin, dan kemudian dilepaskan dan didaur ulang untuk 

putaran selanjutnya dari perpanjangan filamen. 

Dengan memanfaatkan aktivitas lokal profilin, sel dapat 

mengontrol pergerakan sub-aktin unit dari kolam terikat timosin 

yang diasingkan ke filamen plus ujungnya. Beberapa mekanisme 

mengatur aktivitas profilin, termasuk profilin phosphory-lation 

dan profilin mengikat fosfolipid inositol. Mekanisme ini dapat 

menentukan situs tempat profilin bertindak. Misalnya, profilin di- 

perlukan untuk pemasangan filamen bly di membran plasma, di 

mana ia direkrut melalui interaksi dengan asam membran fosfoli- 

pid. Di lokasi ini, sinyal ekstraseluler dapat mengaktifkan pro- filin 

untuk menghasilkan polimerisasi aktin lokal dan perluasan motil 

yang kaya aktin struktur seperti filopodia dan lamellipodia. 

 
Faktor Actin-Nucleating Mempercepat Polimerisasi dan 
Menghasilkan Filamen Bercabang atau Lurus 

Selain ketersediaan subunit aktin aktif, prasyarat kedua untuk 

Polimerisasi aktin seluler adalah nukleasi filamen. Protein yang 

mengandung aktin Motif pengikat monomer yang dihubungkan 

bersama-sama memediasi mekanisme yang paling sederhana 

nukleasi filamen. Protein nukleasi aktin ini membawa beberapa 

subunit aktin bersama-sama membentuk benih. Dalam ke- 

banyakan kasus, nukleasi aktin dikatalisis oleh salah satu dari 

dua berbagai jenis faktor: kompleks Arp 2/3 atau formin. Yang 

pertama adalah kompleks protein yang mencakup dua protein 

terkait aktin, atau ARP, masing-masing yang sekitar 45% identik 
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dengan aktin. Kompleks Arp 2/3 nukleat aktin fila- pertumbuhan 

dari ujung minus, memungkinkan perpanjangan cepat di ujung 

plus (Gambar 28.A dan 28.B). Kompleks dapat menempel pada 

sisi filamen aktin lainnya sementara tetap terikat pada ujung 

minus dari filamen yang telah berinti, dengan demikian memban- 

gun filamen individu menjadi jaring seperti pohon (Gambar 28.C 

dan 28.D). Formin adalah protein dimer yang tumbuh menjadi 

nukleus lurus, tidak bercabang filamen yang dapat dihubungkan 

silang oleh protein lain untuk membentuk ikatan paralel. Setiap 

subunit formin memiliki situs pengikatan untuk aktin monomer, 

dan dimer formin tampaknya nukleasi polimerisasi filamen aktin 

dengan menangkap dua monomer. 

Gambar 28. Pembentukan jaringan aktin dan nukleasi oleh kompleks 

Arp 2/3. (A) Struktur Arp2 dan Arp3 dibandingkan dengan 
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struktur dari aktin. Meskipun muka molekul yang setara den- 

gan ujung plus (atas) di Arp2 dan Arp3 sangat mirip dengan 

ujung plus aktin itu sendiri, perbedaan pada sisi dan ujung 

minus mencegah protein terkait aktin ini membentuk filamen 

sendiri atau bergabung menjadi filamen. dengan aktin. (B) 

Sebuah model untuk nukleasi filamen aktin oleh kompleks 

Arp 2/3. Dengan tidak adanya faktor penggerak, Arp2 dan 

Arp3 dipegang oleh protein aksesori mereka dalam orientasi 

yang mencegah mereka dari nukleasi filamen aktin baru. Saat 

faktor pengaktifan (ditunjukkan dengan warna biru segitiga) 

mengikat kompleks, Arp2 dan Arp3 disatukan ke dalam kon- 

figurasi baru yang menyerupai ujung plus dari filamen aktin. 

Aktin subunit kemudian dapat berkumpul ke struktur ini, me- 

lewati langkah pembatas laju nukleasi filamen. (C) Filamen 

nukleasi kompleks Arp 2/3 paling efisien bila diikat ke sisi fila- 

men aktin yang sudah ada sebelumnya. 

Hasilnya adalah cabang filamen yang tumbuh pada 

sudut 70° relatif terhadap filamen asli. Putaran nukleasi ber- 

cabang yang berulang menghasilkan jaringan filamen aktin 

yang seperti pohon. (D) Atas, mikrograf elektron dari aktin 

bercabang filamen yang dibentuk dengan mencampurkan 

subunit aktin yang dimurnikan dengan kompleks Arp 2/3 

yang dimurnikan. Bawah, gambar rekonstruksi dari cabang 

tempat kristal struktur aktin (merah muda) dan kompleks Arp 

2/3 telah disesuaikan dengan kerapatan elektron. Filamen in- 

duk membentang dari atas ke bawah, dan filamen anak ber- 

cabang ke kanan di mana kompleks Arp 2/3 mengikat tiga 

subunit aktin di filamen induk. (D, atas, dari R.D. Mullins dkk., 

Proc. Natl Acad. Sci. AS 95: 6181–6186, 1998, dengan izin dari 

National Academy of Sciences; botttom, dari N. Volkmann et al., 

Sains 293: 2456–2459, 2001, dengan izin dari AAAS) 

 
Saat filamen berinti yang baru tumbuh, dimer formin tetap 

terkait dengannya plus akhir yang berkembang pesat semen- 

tara masih memungkinkan penambahan subunit baru di ujung 

itu (Gambar 29). Mekanisme perakitan filamen ini jelas berbeda 

dari yang digunakan oleh kompleks Arp 2/3, yang tetap terikat 
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secara stabil ke filamen minus ujung, mencegah penambahan 

atau kehilangan subunit di ujung itu. Formin-de-Pertumbuhan 

filamen aktin independen sangat ditingkatkan oleh asosiasi aktin 

monomer dengan profilin (Gambar 30). Seperti aktivasi profilin, 

nukleasi filamen aktin oleh kompleks Arp 2/3 dan formin terjadi 

terutama pada membran plasma, dan kepadatan tertinggi filamen 

aktin di sebagian besar sel berada di pinggiran sel. Lapisan di 

bawah membran plasma disebut korteks sel, dan filamen aktin 

di wilayah ini menentukan bentuk dan pergerakan permukaan 

sel, memungkinkan sel untuk berubah bentuk dan kekakuannya 

dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan lingkungan 

eksternalnya. 

 
Gambar 29. Dimediasi perpanjangan aktin oleh formin. Bentuk pro- 

tein formin (hijau) kompleks dimer yang dapat melakukan 

nukleasi pembentukan filamen aktin baru (merah) dan tetap 

terkait dengan yang berkembang pesat ditambah akhir kare- 

na memanjang. Protein formin mempertahankan ikatannya 

dengan salah satu dari keduanya aktin subunit diekspos di 

ujung plus seperti itu memungkinkan setiap subunit baru 

untuk berkumpul. Hanya bagian dari molekul formin dimer 

besar ditampilkan di sini. Daerah lain mengatur aktivitasnya 

dan menghubungkannya ke struktur tertentu di dalam sel. 
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Gambar 30. Profilin dan formin. 

Beberapa anggota protein formin 

keluarga memiliki domain tidak terstruk- 

tur atau “kumis” yang berisi beberapa 

pengikatan situs untuk profilin atau 

kompleks profilin-aktin. Domain fleksibel 

ini berfungsi sebagai area pementasan 

untuk penambahan aktin ke ujung aktin 

yang sedang tumbuh filamen saat for- 

min terikat. Dalam beberapa kondisi, ini 

dapat meningkat-kan laju pemanjangan 

aktin filamen sehingga pertumbuhan 

filamen lebih cepat dari itu diharapkan 

untuk reaksi terkontrol difusi, dan lebih 

cepat dengan adanya formin dan profilin 

dibandingkan laju aktin murni saja. 

 

Protein Pengikat Aktin-Filamen Mengubah Dinamika Fila- 
men 

Perilaku filamen aktin diatur oleh dua kelas utama protein 

pengikat: yang mengikat di sepanjang sisi filamen dan yang 

mengikat ke ujungnya. Protein pengikat samping termasuk tro- 
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pomiosin, protein yang memanjang yang mengikat secara ber- 

samaan ke enam atau tujuh subunit aktin yang berdekatan di 

sepanjang masing-masing dua alur dari filamen aktin heliks. 

Selain menstabilkan dan membuat kaku filamen, pengikatan tro- 

pomiosin dapat mencegah filamen aktin dari berinteraksi dengan 

protein lain; aspek fungsi tropomiosin ini penting dalam mengon- 

trol kontraksi otot, seperti yang akan kita bahas nanti. Filamen 

aktin yang berhenti tumbuh dan tidak distabilkan secara khusus 

di dalam sel akan terdepolimerisasi dengan cepat, terutama pada 

ujung positifnya, setelah molekul aktin. 

Banyak formin secara tidak langsung terhubung ke membran 

plasma sel dan membantu polimerisasi penyisipan filamen aktin 

tepat di bawah permukaan membran. 
 

 
Gambar 31. Penutupan filamen dan pengaruhnya terhadap dinamika 

filamen. Sebuah populasi filamen yang tidak tertutup me- 

nambahkan dan kehilangan subunit di plus dan minus be- 

rakhir, menghasilkan pertumbuhan yang cepat atau penyu- 

sutan, tergantung konsentrasinya dari monomer gratis yang 

tersedia (garis hijau). Dengan adanya protein yang menutupi 

plus akhir (garis merah), hanya ujung minusnya saja mampu 

menambah atau kehilangan subunit; karena itu, pertum- 

buhan filamen akan lebih lambat sama sekali konsentrasi 
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monomer di atas kritis konsentrasi, dan penyusutan filamen 

akan menjadi lebih lambat di semua konsentrasi monomer 

di bawah konsentrasi kritis. Sebagai tambahan, konsentrasi 

kritis bagi populasi bergeser ke ujung minus filamen. 

Pengikatan protein capping ujung plus ( juga disebut CapZ 

karena lokasinya di pita otot Z) menstabilkan filamen aktin di titik 

plusnya diakhiri dengan membuatnya tidak aktif, sangat mengu- 

rangi laju pertumbuhan filamen dan depolimerisasi (Gambar 31). 

 
Di ujung minus, filamen aktin mungkin dibatasi oleh kompleks 

Arp 2/3 yang bertanggung jawab atas nukleasi banyak ujung 

minus dalam sel tipikal dilepaskan dari kompleks Arp 2/3 dan are 

membuka tutup. Tropomodulin, terkenal karena fungsinya dalam 

pembatasan yang luar biasa filamen aktin berumur panjang di 

otot, mengikat erat ke ujung minus dari filamen aktin-filaments 

yang telah dilapisi dan dengan demikian distabilkan oleh tropo- 

myosin. 

Ini juga bisa secara sementara menutup filamen aktin murni 

dan secara signifikan mengurangi pemanjangan dan tingkat de- 

polimerisasi. Keluarga besar protein tropomodulin mengatur 

aktin panjang filamen dan stabilitas di banyak tipe sel. Untuk efek 

maksimum, protein yang mengikat sisi filamen aktin melapisi 

filamen setuju sepenuhnya, dan karena itu harus hadir dalam 

jumlah tinggi. Sebaliknya, protein pengikat ujung dapat mempen- 

garuhi dinamika filamen bahkan ketika mereka ada di level yang 

sangat rendah. 

Karena penambahan dan kehilangan subunit terjadi terutama 

pada ujung filamen, satu molekul protein pengikat ujung per 

filamen aktin (kira-kira satu molekul per 200–500 aktin subunit) 

cukup untuk mengubah arsitektur file jaringan filamen aktin. 
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Protein Pemutusan Mengatur Depolimerisasi Filamen Aktin 

Mekanisme penting lainnya dari regulasi filamen aktin bergan- 

tung pada protein yang memecah filamen aktin menjadi banyak 

filamen yang lebih kecil, sehingga menghasilkan sejumlah besar 

ujung filamen baru. Nasib dari tujuan baru ini bergantung pada 

adanya protein aksesori lainnya. Dalam beberapa kondisi, yang 

baru terbentuk berakhir nukleat perpanjangan filamen, dengan 

demikian mempercepat perakitan filamen baru struktur. 

Di bawah kondisi lain, pemutusan mendorong depolimeri- 

sasi filamen tua, mempercepat laju depolimerisasi sepuluh kali 

lipat atau lebih. Selain itu ion, memutus perubahan sifat fisik dan 

mekanik sitoplasma: kaku, bundel besar dan gel menjadi lebih 

cair. Salah satu kelas protein pemecah aktin adalah superfamili 

gelsolin. Protein ini diaktifkan oleh sitosol Ca2+ tingkat tinggi. 

Gelsolin berinteraksi dengan sisi aktin filamen dan berisi sub- 

domain yang mengikat ke dua situs berbeda: satu yang terbuka 

di permukaan filamen dan yang tersembunyi di antara yang 

berdekatan. 

Menurut salah satu model, gelsolin mengikat sisi filamen 

aktin sampai fluktuasi termal menciptakan celah kecil antara 

subunit tetangga, di mana titik gelsolin memasukkan dirinya ke 

dalam celah untuk memutus filamen. Setelah pemutusan acara, 

gelsolin tetap melekat pada filamen aktin dan tutup ujung plus 

baru. Protein destabilisasi aktin-filamen penting lainnya, ditemu- 

kan di semua eukariotic sel, adalah cofilin. Juga disebut faktor 

depolimerisasi aktin, cofilin mengikat sepanjang panjang filamen 

aktin, memaksa filamen berputar sedikit lebih erat (Gambar 32). 

Tekanan mekanis ini melemahkan kontak antara subunit 

aktin di filamen, membuat filamen rapuh dan lebih mudah putus 

karena termal gerakan, menghasilkan ujung filamen yang meng- 
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alami pembongkaran cepat. Hasil dari, sebagian besar filamen 

aktin di dalam sel berumur lebih pendek daripada filamen yang 

terbentuk dari aktin murni dalam tabung reaksi. 

Gambar 32. Pemutaran filamen aktin yang diinduksi oleh cofilin. (A) 

Tiga-dimensi rekonstruksi dari mikrograf cryoelectron dari 

filamen yang terbuat dari aktin murni. Tanda kurung menun- 

jukkan rentang dua putaran aktin heliks. (B) Rekonstruksi 

filamen aktin dilapisi dengan cofilin, yang mengikat dalam 

stoikiometri 1: 1 ke subunit aktin di sepanjang filamen. Cofilin 

adalah protein kecil (14 kD) dibandingkan dengan aktin (43 

kD), sehingga filamen hanya tampak sedikit lebih tebal. En- 

ergi dari ikatan kofilin berfungsi untuk merusak filamen aktin, 

memutarnya lebih erat dan mengurangi jarak direntang oleh 

setiap putaran heliks. (Dari A. McGough et al., J. Cell Biol. 138: 

771–781, 1997. Dengan izin dari penulis.) 

Cofilin lebih disukai berikatan dengan filamen aktin yang 

mengandung ADP daripada Filamen yang mengandung ATP. 

Karena hidrolisis ATP biasanya lebih lambat dari filamen peraki- 

tan, filamen aktin terbaru dalam sel masih mengandung sebagian 

besar ATP dan tahan terhadap depolimerisasi oleh cofilin. Oleh 

karena itu, Cofilin cenderung membongkar filamen yang lebih tua 

di dalam sel. Seperti yang akan kita diskusikan nanti, disassem- 

yang dimediasi oleh kofilin Filamen aktin lama tetapi bukan baru 

sangat penting untuk pertumbuhan terpolarisasi dan terarah 

jaringan aktin yang bertanggung jawab untuk perayapan sel searah 
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dan motilitas intraseluler patogen. Filamen aktin dapat dilindungi 

dari cofilin dengan pengikatan tropomiosin. Dengan demikian, 

dinamika aktin di lokasi subseluler yang berbeda tergantung pada 

keseimbangan protein aksesori stabilisasi dan destabilisasi. 

Korteks aktin mendasari membran plasma dan terdiri dari 

gel- seperti jaringan atau jaringan aktin dendritik yang memung- 

kinkan tonjolan membran pada lamellopodia. Filopodia berben- 

tuk seperti paku proyeksi membran plasma itu memungkinkan sel 

menjelajahi lingkungannya. 

 
Array Filamen Aktin Tingkat Tinggi Mempengaruhi Mekanik 
Seluler Properti dan Pensinyalan 

Filamen aktin dalam sel hewan disusun menjadi beberapa 

jenis susunan: dendritik jaringan, bundel, dan jaringan seperti 

web (seperti gel) (Gambar 33). Berbeda struktur dimulai oleh 

aksi protein nukleasi yang berbeda: aktin fila- unsur jaringan den- 

dritik berinti oleh kompleks Arp 2/3, sedangkan bundel terbuat 

dari filamen lurus dan panjang yang diproduksi oleh formin. Inti 

protein- lapisan filamen dalam jaringan seperti gel belum di- 

tentukan dengan baik. Organisasi struktural jaringan aktin yang 

berbeda bergantung pada spesialisasi protein aksesori. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, Arp 2/3 mengatur filamen 

menjadi jaringan drit dengan menempelkan ujung minus filamen 

ke sisi filamen lainnya. Struktur filamen aktin lainnya dirakit dan 

dipelihara oleh dua kelas protein: membundel protein, yang men- 

ghubungkan filamen aktin ke dalam susunan paralel, dan protein 

pembentuk gel, yang menahan dua filamen aktin bersama-sama 

pada sudut yang besar satu sama lain, sehingga menciptakan 

jalinan yang lebih longgar. Baik bundling dan gel-form- protein 

umumnya memiliki dua situs pengikat aktin-filamen yang serupa, 

yang dapat baik menjadi bagian dari rantai polipeptida tunggal 
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atau disumbang-kan oleh masing-masing dari dua polipeptida- 

rantai pasang surut disatukan dalam sebuah dimer (Gambar 34). 
 

Gambar 33. Larik aktin dalam sel. Fibroblast yang merangkak dalam 

kultur jaringan hidangan ditampilkan dengan empat area di- 

perbesar menunjukkan susunan filamen aktin. Filamen aktin 

ditampilkan dengan warna merah, dengan panah menunjuk 

ke arah minus akhir. Serat stres bersifat kontraktil dan bekerja 

 

Gambar 34. Struktur modular empat protein pengikat-silang aktin. 

Setiap protein yang ditampilkan memiliki dua ikatan aktin 

situs (merah) yang terkait secara berurutan. Fimbrin memiliki 

dua aktin-situs mengikat, sehingga memegang dua aktinnya 

filamen sangat berdekatan (terpisah 14 nm), selaras dengan 
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polaritas yang sama. Dua situs pengikat aktin di α -aktinin 

dipisahkan oleh spacer disekitarnya Panjang 30 nm, agar 

bentuknya lebih longgar bundel aktin yang dikemas (lihat 

Gambar 35.A). 

Spasi dan penataan dari dua domain pengikat filamen ini me- 

nentukan jenis struktur aktin itu bentuk protein ikatan silang yang 

diberikan. Setiap jenis protein bundling juga menentukan molekul 

lain mana yang dapat melakukannya berinteraksi dengan filamen 

aktin terkait silang. Myosin II adalah protein motorik itu memung- 

kinkan serat tegangan dan susunan kontraktil lainnya berkontrak- 

si. Paket yang sangat dekat filamen aktin yang disebabkan oleh 

fimbrin protein bundling monomer kecil tampaknya tidak ter-ma- 

suk miosin, dan dengan demikian filamen aktin paralel disatukan 

oleh fimbrin tidak kontraktil. Di sisi lain, α-aktinin menghubung- 

kan silang secara berlawanan. 

 
Gambar 35. Pembentukan dua jenis bundel filamen aktin. (A) Fimbrin 

menghubungkan filamen aktin ke bundel ketat, yang tidak 

termasuk motor protein myosin II dari berpartisipasi dalam 

majelis. Sebaliknya, α -aktinin, yaitu sebuah homodimer, fila- 

men aktin ikatan silang menjadi bundel longgar, yang me- 

mungkinkan miosin (tidak ditampilkan) untuk dimasukkan 

ke dalam bundel. Fimbrin dan α -actinin cenderung mengec- 

ualikan satu sama lain karena sangat berbeda jarak dari bun- 

del aktin filamen itu mereka terbentuk. (B) mikrograf elektron 
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dari molekul α -aktinin yang dimurnikan. (B, kesopanan dari 

John Heuser.) 

Filamin memiliki dua situs pengikat aktin dengan keterkaitan 

berbentuk V di antara mereka, sehingga menghubungkan filamen 

aktin ke dalam jaringan dengan filamen diorientasikan hampir 

di kanan sudut satu sama lain (lihat Gambar 36). Spectrin adalah 

tetramer dari dua α dan dua subunit β, dan tetramer memiliki dua 

aktin- situs pengikat berjarak sekitar 200 nm. 

Gambar 36. Aktin ikatan-silang filamin filamen menjadi tiga dimensi 

jaringan dan diperlukan untuk normal migrasi saraf. (A) 

Setiap filamin homodimer memiliki panjang sekitar 160 nm 

sepenuhnya diperpanjang dan membentuk fleksibel, tinggi- 

hubungan sudut antara dua aktin yang berdekatan filamen. 

Satu set filamen aktin dihubungkan oleh filamin memben- 
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tuk secara mekanis jaring atau gel yang kuat. (B) Resonansi 

magnetik pencitraan otak manusia normal (kiri) dan pasien 

dengan periventrikular heterotopia (kanan) yang disebabkan 

oleh mutasi dalam gen filamin A. Berbeda dengan permu- 

kaan ventrikel halus dalam normalotak, zona kasar neuron 

kortikal (mata panah) terlihat di sepanjang dinding lateral 

dari ventrikel, mewakili neuron yang gagal bermigrasi ke 

korteks selama perkembangan otak. Sungguh, meskipun 

banyak neuron tidak berada di dalam tempat yang tepat, ke- 

cerdasan yang terpengaruh individu seringkali normal atau 

hanya dikompromikan ringan, dan klinis utama Sindroma 

adalah epilepsi yang sering bermula di dekade kedua kehidu- 

pan. (B, diadaptasi dari Y. Feng dan C.A. Walsh, Nat. Biol Sel. 6: 

1034–1038, 2004. Dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd.) 

Karena sangat berbeda jarak dan orientasi filamen aktin, 

dibundel oleh fimbrin otomatis mencegah penggabungan oleh 

α-aktinin, dan sebaliknya, sehingga menjadi dua jenis protein 

bundling sama-sama eksklusif. Protein bundling yang telah kita 

diskusikan sejauh ini memiliki koneksi yang lurus dan kaku. 

hubungan antara dua domain pengikat aktin-filamen. Aktin 

cross-link-protein memiliki koneksi yang fleksibel atau kaku, dan 

bengkok di antara keduanya mengikat domain, memungkinkan 

mereka membentuk jaringan atau gel filamen aktin, bukan bundel 

aktin. Filamin (lihat Gambar 34) mempromosikan pembentukan 

longgar dan gel yang sangat kental dengan menjepit dua filamen 

aktin kira-kira di kanan sudut (Gambar 36.A). Sel membutuhkan 

gel aktin yang dibentuk oleh filamin untuk memanjang proyeksi 

membran tipis seperti lembaran yang disebut lamellipodia yang 

membantu mereka merangkak melintasi permukaan padat. Pada 

manusia, mutasi pada gen filamin A. cacat dalam migrasi sel saraf 

selama awal perkembangan embrio. Sel di daerah periventriku- 

lar otak gagal bermigrasi ke korteks dan malah terbentuk nodul, 

menyebabkan sindrom yang disebut heterotopia periventrikular 

(Gambar 36.B). 
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Menariknya, selain mengikat aktin, filamin dilaporkan dapat 

berinteraksi dengan sejumlah besar protein seluler dengan ker- 

agaman fungsi yang tinggi, termasuk reseptor membran untuk 

memberi sinyal molekul, dan mutasi filamin juga dapat menye- 

babkan untuk cacat dalam perkembangan tulang, sistem kardio- 

vaskular, dan organ lainnya. Dengan demikian, filamin juga dapat 

berfungsi sebagai perancah pensinyalan dengan menghubungkan 

dan mengoordinasi-kan menghubungkan berbagai macam proses 

seluler dengan sito-skeleton aktin. 

 
Protein pembentuk web yang sangat berbeda dan dipela- 

jari dengan baik adalah spektrin, yang merupakan yang pertama 

diidentifikasi dalam sel darah merah. Spectrin adalah protein 

panjang dan fleksibel yang terbuat dari empat rantai polipeptida 

memanjang (dua subunit α dan dua subunit β), diatur demikian 

bahwa dua situs pengikat aktin-filamen berjarak sekitar 200 nm 

(dibandingkan dengan 14 nm untuk fimbrin dan sekitar 30 nm 

untuk α -actinin; lihat Gambar 35). 

 
Dalam merah sel darah, spektrin terkonsentrasi tepat di 

bawah membran plasma, di mana itu membentuk jaringan seperti 

web dua dimensi yang disatukan oleh filamen aktin pendek yang 

panjang persisnya diatur secara ketat dengan membatasi protein 

di setiap ujungnya; spektrin menghubungkan jaringan ini ke 

membran plasma karena memiliki situs pengikatan terpisah untuk 

protein membran perifer, yang dengan sendirinya ditempatkan di 

dekat lipid bilayer oleh protein membran integral. Jaringan yang 

dihasilkan menciptakan korteks sel yang kuat namun fleksibel 

yang memberikan dukungan mekanis untuk membran plasma 

di atasnya, memungkinkan sel darah merah untuk kembali ke 

asalnya. 
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Bentuk akhir setelah ditekan melalui kapiler. Kerabat dekat 

dari spektrin ditemukan di korteks sebagian besar jenis sel ver- 

tebrata lainnya, tempat mereka juga membantu membentuk 

dan menguatkan membran permukaan. Contoh yang sangat 

mencolok dari peran spektrin dalam mempromosikan stabilitas 

mekanis adalah akson neuron yang panjang dan tipis di nematode 

worm Caenorhabditis elegans, di mana spektrin diperlukan untuk 

mencegahnya pecah selama gerakan memutar yang dilakukan 

cacing selama merangkak. Hubungan sitoskeleton aktin kortikal 

ke membran plasma hanya dipahami sebagian. Anggota keluarga 

ERM (dinamai sesuai nama aslinya tiga anggota, ezrin, radixin, dan 

moesin), membantu mengatur domain membran melalui kemam- 

puannya untuk berinteraksi dengan protein transmembran dan 

yang mendasarinya sitoskeleton. 

 
Dengan demikian, mereka tidak hanya menyediakan tautan 

struktural untuk memperkuat sel korteks, tetapi juga mengatur 

aktivitas jalur transduksi sinyal. Moesin juga meningkatkan 

kekakuan kortikal untuk meningkatkan pembulatan sel selama 

mitosis. Mengukur- Hasil mikroskop gaya atom menunjukkan 

bahwa korteks sel tetap lunak selama mitosis saat moesin habis. 

Protein ERM dianggap mengikat dan mengatur sitoskeleton aktin 

kortikal dalam berbagai konteks, sehingga mempengaruhi bentuk 

dan kekakuan membran serta lokalisasi dan aktivitas molekul 

pensinyalan. 

 

Bakteri Dapat Membajak Sitoskeleton Aktin Inang 

 
Pentingnya protein aksesori dalam motilitas berbasis aktin 

dan produksi gaya Gambar ini diilustrasikan dengan indah oleh 

studi tentang bakteri dan virus tertentu yang digunakan komponen 

sitoskeleton aktin sel inang bergerak melalui sitoplasma. Sitoplas- 
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ma sel mamalia sangat kental, mengandung organel dan elemen 

sitoskeletal yang menghambat difusi partikel besar seperti 

bakteri atau virus. Untuk bergerak di dalam sel dan menyerang 

sel tetangga, beberapa patogen, termasuk Listeria monocytogenes 

(yang menyebabkan bentuk yang jarang tetapi serius keracunan 

makanan), atasi masalah ini dengan merekrut dan mengaktifkan 

Arp 2/3 kompleks di permukaannya. 

 
Kompleks Arp 2/3 melakukan nukleasi pada perakitan aktin 

filamen yang menghasilkan kekuatan besar dan mendo- rong 

bakteri melalui sitoplasma dengan kecepatan hingga 1 μ m 

/ detik, meninggalkan “ekor komet” aktin panjang. Motilitas ini 

dapat direkonsiliasi dalam tabung reaksi dengan menambahkan 

bakteri ke dalam campuran aktin murni, Arp 2/3 complex, cofilin, 

dan capping protein, menggambarkan bagaimana dinamika po- 

limerisasi aktin menghasilkan gerakan melalui regulasi spasial 

perakitan filamen. Seperti yang akan kita lihat, gerakan berbasis 

aktin semacam ini juga mendasari anggota penonjolan bran di 

tepi depan sel motil. 

 

Ringkasan 

 
Aktin adalah protein sitoskeletal yang sangat terkonservasi 

yang hadir dalam konsentrasi tinggi di hampir semua sel eukario- 

tik. Nukleasi menghadirkan penghalang kinetik untuk aktin polim- 

erisasi, tetapi begitu terbentuk, filamen aktin menjalani perilaku 

dinamis karena untuk hidrolisis ATP nukleotida terikat. Filamen 

aktin terpolarisasi dan dapat menjalani treadmilling ketika 

filamen berkumpul di ujung plus sambil di ujung minus. Dalam 

sel, dinamika filamen aktin diatur diuraikan di setiap langkah, 

dan berbagai bentuk serta fungsi aktin bergantung pada reseptor 

dari protein aksesori. Sekitar setengah dari aktin disimpan dalam 
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bentuk monomer melalui asosiasi dengan protein sekuester 

seperti timosin. Faktor nukleasi seperti kompleks Arp 2/3 dan 

formin mendorong pembentukan dari filamen bercabang dan 

paralel, masing-masing. Interaksi antar protein itu mengikat atau 

menutup filamen aktin dan yang mempromosikan pemutusan 

atau depolim filamen dapat memperlambat atau mempercepat 

kinetika perakitan dan pembongkaran filamen. Kelas lain dari 

protein aksesori merakit filamen menjadi struktur terurut yang 

lebih besar. 

 
Ketegangan antara susunan aktin ini dan membran plasma sel 

menghasilkan hewan kekuatan mekanik sel dan memungkinkan 

elaborasi struktur seluler kortikal seperti lamellipodia, filopodia, 

dan mikrovili. Dengan menginduksi aktin filamen polimerisasi di 

permukaannya, patogen intraseluler dapat membajak sitoskel sel 

inang dan bergerak di dalam sel. 

Gambar 37. Myosin II. (A) Dua kepala bola dan ekor panjang dari mole- 

kul miosin II yang dibayangi platina dapat dilihat dalam mik- 

rograf elektron ini. (B) Molekul miosin II terdiri dari dua rantai 

berat (masing-masing memiliki panjang sekitar 2000 asam 

amino; hijau) dan empat rantai ringan (biru). Rantai ringan 

terdiri dari dua jenis berbeda, dan masing-masing memiliki 

satu salinan untuk setiap jenis kepala myosin. Dimerisasi ter- 

jadi ketika dua heliks α dari rantai berat membungkus satu 

sama lain untuk membentuk kumparan melingkar, didorong 

oleh asosiasi asam amino hidrofobik jarak teratur. Susunan 

kumparan melingkar membuat sebuah batang diperpanjang 

dalam larutan, dan bagian dari molekul ini membentuk ekor. 

(A, milik David Shotton.) 
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E. MYOSIN DAN ACTIN 

Ciri penting dari sitoskeleton aktin adalah ia dapat memben- 

tuk struktur kontraktil filamen aktin hubungan silang dan geser 

relatif satu sama lain melalui aksi dari protein motorik myosin. 

Selain mendorong kontraksi otot, aktin–myo melakukan fungsi 

penting dalam sel non-otot. 

 

Protein Motor Berbasis Aktin Adalah Anggota Miosin 

Protein motorik pertama yang diidentifikasi adalah miosin 

otot rangka, yang umum kekuatan untuk kontraksi otot. Protein 

ini, sekarang disebut myosin II, adalah protein memanjang yang 

terbentuk dari dua rantai berat dan dua salinan dari masing-ma- 

sing dua rantai rantai ringan. Setiap rantai berat memiliki domain 

kepala bola di ujung-Nnya berisi mesin penghasil gaya, diikuti oleh 

asam amino yang sangat panjang urutan yang membentuk koil- 

kumparan diperpanjang yang menengahi dimerisasi rantai berat 

(Gambar 37). Kedua rantai ringan terikat dekat dengan kepala ter- 

minal-N domain, sedangkan ekor kumparan melingkar panjang 

membundel dirinya dengan ekor myosin lainnya molekul. Inter- 

aksi ekor-ekor ini membentuk “filamen tebal” bipolar yang besar 

memiliki beberapa ratus kepala myosin, berorientasi berlawanan 

arah pada keduanya ujung filamen tebal (Gambar 38). 

Setiap kepala miosin mengikat dan menghidrolisis ATP, meng- 

gunakan energi hidrolisis ATP untuk berjalan menuju ujung positif 

dari filamen aktin (Gambar 39). Yang berlawanan orientasi kepala 

di filamen tebal membuat filamen efisien pada slide- memasang 

pasangan filamen aktin yang berorientasi berlawanan satu sama 

lain, memperpendek otot. Pada otot rangka, di mana filamen 

aktin tersusun dengan hati-hati sejajar dalam susunan “filamen 

tipis” yang mengelilingi filamen tebal miosin, digerakkan oleh ATP 

geser filamen aktin menghasilkan kontraksi yang kuat. Jantung 
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dan halus otot mengandung molekul myosin II yang memiliki 

susunan yang sama, meskipun berbeda-gen menyandikannya. 
 

Gambar 38. Filamen tebal bipolar myosin II di otot. (A) Mikrograf elek- 

tron dari filamen tebal miosin II yang diisolasi dari otot katak. 

Catatan zona kosong tengah, yang bebas dari domain kepala. 

(B) Diagram skematik, tidak digambar menurut skala. Mole- 

kul myosin II berkumpul melalui daerah ekornya, dengan 

kepala menonjol ke luar filamen. Zona telanjang di tengah 

filamen seluruhnya terdiri dari miosin II ekor. (C) Bagian kecil 

dari filamen miosin II yang direkonstruksi dari mikrograf ele- 

ktron. Molekul miosin individu disorot dengan warna hijau. 

Filamen miosin II sitoplasma dalam sel non-otot jauh lebih 

kecil, meskipun terorganisir serupa. (A, milik Murray Stewart; 

C, berdasarkan R.A. Crowther, R. Padrón dan R. Craig, J. Mol. Biol. 

184: 429–439, 1985. Dengan izin dari Academic Press.) 
 

Gambar 39 
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Myosin Menghasilkan Kekuatan dengan Menggabungkan 
Hidrolisis ATP ke Perubahan Konformasional 

Protein motorik menggunakan perubahan struktural pada 

situs pengikatan ATP untuk menghasilkan siklik interaksi dengan 

filamen sitoskeletal. Setiap siklus pengikatan ATP, hidrolisis, dan 

rilis mendorong mereka maju dalam satu arah ke situs pengika- 

tan baru filamen. Untuk miosin II, setiap langkah gerakan sepan- 

jang aktin dihasilkan oleh ayunan heliks α sepanjang 8,5 nm, atau 

lengan tuas, yang secara struktural stabil diikat dengan pengikatan 

rantai ringan. Di dasar lengan tuas di sebelah kepala ini, ada heliks 

mirip piston yang menghubungkan gerakan di celah pengikat ATP 

di menuju ke rotasi kecil dari apa yang disebut domain konvert- 

er. Perubahan kecil dalam hal ini titik dapat mengayunkan heliks 

seperti tuas panjang, menyebabkan ujung heliks bergerak sekitar 

5.0 nm. Perubahan dalam konformasi miosin ini digabungkan 

dengan perubahan afinitas pengikatannya terhadap aktin, me- 

mungkinkan kepala miosin melepaskan cengkeramannya pada 

filamen aktin pada satu titik dan merebutnya lagi di titik lain. Me- 

kanisme penuh- siklus anokimia pengikatan nukleotida, hidroli- 

sis nukleotida, dan fosfat pelepasan (yang menyebabkan “power 

stroke”) menghasilkan satu langkah gerakan (Gambar 40). Pada 

konsentrasi ATP rendah, interval antara gaya-pro-mengurangi 

langkah dan pengikatan ATP berikutnya cukup lama sehingga 

satu langkah bisa diamati (Gambar 41). 

 

Menggeser Myosin II Sepanjang Aktin Filamen Menyebab- 
kan Otot Menjadi Kontraksi 

Kontraksi otot adalah bentuk gerakan yang paling dikenal 

dan paling dipahami hewan. Pada vertebrata, berlari, berjalan, 

berenang, dan terbang semuanya bergantung pada kontraksi otot 

rangka yang cepat pada perancah tulangnya, sementara gerakan 

tak terkendali seperti pemompaan jantung dan peristaltik usus 
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bergantung pada kontraksi- tion otot jantung dan otot polos. 

Semua bentuk otot ini kontraksi tergantung pada geser yang di- 

gerakkan oleh ATP dari susunan aktin yang sangat terorganisir 

filamen terhadap susunan filamen miosin II. 

Otot rangka adalah perkembangan evolusi yang relatif ter- 

lambat, dan otot sel sangat terspesialisasi untuk kontraksi yang 

cepat dan efisien. Panjang, tipis serat otot otot rangka sebenarnya 

adalah sel tunggal besar yang terbentuk selama perkembangan 

dengan fusi banyak sel terpisah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 40. 

Siklus perubahan struktural yang 

digunakan oleh miosin II untuk 

berjalan di sepanjang filamen 

aktin. Pada siklus myosin II, kepala 

tetap terikat pada filamen aktin 

hanya sekitar 5% dari seluruh waktu 

siklus, memungkinkan banyak 

miosin untuk bekerja sama untuk 

memindahkan filamen aktin tunggal 

(Film 16.3). (Berdasarkan I. Rayment 

et al., Science 261: 50–58, 1993.) 
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Sel otot besar dipertahankan banyak inti sel yang berkontri- 

busi. Inti ini terletak tepat di bawah plasma membran (Gambar 

42). Sebagian besar sitoplasma di dalamnya terdiri dari miofi brils, 

yang merupakan nama yang diberikan untuk elemen kontraktil 

dasar sel otot. Miofibril adalah struktur silinder dengan diameter 

1–2 μm yang seringkali sepanjang sel otot itu sendiri. Ini terdiri 

dari rantai unit kontraktil kecil yang panjang dan berulang— 

disebut sarcomeres, masing-masing panjangnya sekitar 2,2 μm 

— yang memberi vertebrata myofibril nya penampilan lurik 

(Gambar 43). Setiap sarkomer dibentuk dari miniatur, susunan 

paralel yang tersusun tepat dan sebagian filamen tipis dan tebal 

tumpang tindih. Filamen tipis tersusun aktin dan protein terkait, 

dan mereka terikat pada ujung plusnya ke Z disk di setiap ujung 

sarkomer. Ujung minus yang tertutup dari filamen aktin meluas ke 

tengah sarcomere, di mana mereka tumpang tindih dengan fila- 

ments, majelis bipolar terbentuk dari isoform otot spesifik myosin 

II (lihat Gambar 38). 

Gambar 41. Kekuatan tunggal molekul myosin bergerak sepanjang 

filamen aktin diukur menggunakan perangkap optik. (A) 

Skema percobaan, menunjukkan filamen aktin dengan man- 
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ik-manik terpasang di kedua ujungnya dan dipegang di tem- 

pat oleh berkas cahaya terfokus yang disebut pinset optik. 

Penjepit menjebak dan memindahkan manik, dan juga bisa 

digunakan untuk mengukur kekuatan yang diberikan pada 

manik melalui filamen. Dalam percobaan ini, filamen diposisi- 

kan di atas manik lain ke dimana motor myosin II dipasang, 

dan penjepit optik sudah biasa menentukan efek pengikatan 

miosin tentang pergerakan filamen aktin. (B) Jejak ini menun- 

jukkan gerakan filamen dalam dua percobaan terpisah. Awal- 

nya, kapan filamen aktin tidak terikat pada miosin, meng- 

hasilkan gerakan termal dari filamen fluktuasi bising dalam 

posisi filamen. Kapan satu miosin berikatan dengan filamen 

aktin, gerak termal menurun secara tiba-tiba dan kira-kira ha- 

sil perpindahan 10-nm dari pergerakan filamen oleh motor. 

Itu motor kemudian melepaskan filamen. Karena konsentrasi 

ATP sangat rendah dalam hal ini percobaan, miosin tetap me- 

lekat ke filamen aktin lebih lama dari itu akan ada di sel otot. 

(Diadaptasi dari C. Rüegg et al., Fisiologi 17: 213–218, 2002. 

Dengan izin dari Amerika Masyarakat Fisiologis.) 

Ketika wilayah tumpang tindih ini diperiksa secara penam- 

pang oleh mikroskop elektron, filamen miosin disusun dalam 

heksagonal biasa kisi, dengan filamen aktin berjarak merata di 

antara mereka (Gambar 43). Mobil otot diac dan otot polos juga 

mengandung sarkomer, meskipun organisasinya tidak teratur 

seperti pada otot rangka. Pemendekan sarkomer disebabkan 

oleh filamen miosin yang meluncur melewati aktin filamen tipis, 

tanpa perubahan panjang kedua jenis filamen (lihat Gambar 43.C 

dan 43.D). Filamen tebal bipolar berjalan menuju ujung positif 

dari dua set filamen tipis dengan orientasi berlawanan, didorong 

oleh lusinan miosin independen kepala yang diposisikan untuk 

berinteraksi dengan setiap filamen tipis. Karena tidak ada koordi- 

nasi di antara gerakan kepala miosin, sangat penting bagi mereka 

tetap terikat erat ke filamen aktin hanya untuk sebagian kecil dari 

setiap ATPase siklus sehingga mereka tidak menahan satu sama 

lain. 
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Gambar 42. 

Sel otot rangka (juga dise- 

but serat otot). (A) Ini sel 

multinuklear besar terbentuk 

melalui fusi banyak prekursor 

sel otot, disebut myoblasts. Di 

sini, satu sel otot digambar- 

kan. Pada manusia dewasa, sel 

otot biasanya berdiameter 50 

μm dan bisa sampai beberapa 

sentimeter. (B) Mikrograf fluo- 

resensi otot tikus, menunjuk- 

kan inti yang terletak di perifer 

(biru) dalam sel raksasa ini. 

Myofibril bernoda merah. (B, 

atas izin Nancy L. Kedersha.) 

Pemendekan sarkomer disebabkan oleh filamen miosin yang 

meluncur melewati aktin filamen tipis, tanpa perubahan panjang 

kedua jenis filamen (lihat Gambar 43.C dan 43.D). Filamen tebal 

bipolar berjalan menuju ujung positif dari dua set filamen tipis 

dengan orientasi berlawanan, didorong oleh lusinan miosin in- 

dependen kepala yang diposisikan untuk berinteraksi dengan 

setiap filamen tipis. Karena tidak ada koordinasi di antara gerakan 

kepala miosin, sangat penting bagi mereka tetap terikat erat ke 

filamen aktin hanya untuk sebagian kecil dari setiap ATPase siklus 

sehingga mereka tidak menahan satu sama lain. 

Setiap filamen tebal miosin memiliki sekitar 300 kepala (294 

di otot katak), dan setiap siklus kepala sekitar lima kali kedua 
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Gambar 43. 

Miofibril otot rangka 

(A) Elektron pembesaran rendah mi- 

krograf bagian longitudinal melalui 

sel otot rangka a kelinci, menunjuk- 

kan pola garis silang yang teratur. Sel 

berisi banyak miofibril sejajar (lihat 

Gambar 42). (B) Rincian otot rangka 

ditunjukkan pada (A), menunjuk- 

kan bagian dari dua miofibril yang 

berdekatan dan definisi sarcomere 

(panah hitam). (C) Diagram skema- 

tik sebuah sarkomer, menunjukkan 

asal dari pita gelap dan terang yang 

terlihat mikrograf elektron. Cakram 

Z, di setiap ujung sarkomer, adalah 

situs lampiran untuk ujung plus dari 

filamen aktin (filamen tipis); itu Garis 

M, atau garis tengah, adalah lokasi 

protein yang menghubungkan mio- 

sin II yang berdekatan filamen (fila- 

men tebal) satu sama lain. (D) Ketika 

sarkomer berkontraksi, filamen aktin 

dan miosin meluncur melewati satu 

sama lain tanpa pemendekan. (A 

dan B, atas izin Roger Craig.) 

 
 

dalam proses kontraksi cepat — menggeser miosin dan filamen 

aktin melewati satu sama lain dengan kecepatan hingga 15 μm/ 

detik dan memungkinkan terjadinya sarkomer untuk mem-pers- 

ingkat 10% panjangnya dalam waktu kurang dari seperlima puluh 

detik. Sinkronisasi cepat pemendekan kronik dari ribuan sarkomer 

yang tersebar dari ujung ke ujung myofibril memungkinkan otot 
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rangka berkontraksi cukup cepat untuk berlari dan terbang, atau 

untuk bermain piano. Protein aksesori menghasilkan keseraga- 

man yang luar biasa dalam organisasi filamen. ukuran, panjang, 

dan jarak di sarkomer (Gambar 45). Filamen aktin plus ujungnya 

ditambatkan di disk Z, yang dibuat dari CapZ dan α-actinin; disk 

Z menutup filamen (mencegah depolimerisasi), sambil menahan 

bundel dengan jarak teratur. 

Gambar 44. Mikrograf elektron dari otot penerbangan serangga 

yang dilihat persilangan. Miosin dan aktin filamen dikemas 

bersama dengan hampir keteraturan kristal. Berbeda dengan 

vertebrata mereka rekan-rekan, filamen miosin ini memiliki 

pusat berongga, seperti yang terlihat pada pembesaran di 

sebelah kanan. Geometri kisi heksagonal sedikit berbeda di 

otot vertebrata. (Dari J. Auber, J. de Microsc. 8: 197–232, 1969. 

Dengan izin dari Societé Française de Microscopie Électronique.) 

Panjang yang tepat dari setiap filamen tipis dipengaruhi oleh 

protein berukuran sangat besar, yang disebut nebulin. Nebulin 

membentang dari cakram Z. menuju ujung minus dari setiap 

filamen tipis, yang ditutup dan distabilkan oleh tropomodulin. 

Meskipun ada beberapa pertukaran subunit aktin yang lambat di 
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kedua ujungnya dari filamen tipis otot, sehingga komponen dari 

filamen tipis berubah berakhir dengan waktu paruh beberapa 

hari, filamen aktin dalam sarkomer adalah dengan kemampuan 

yang stabil dibandingkan dengan yang ditemukan pada keban- 

yakan tipe sel lainnya, yang dinamis filamen aktin berubah dengan 

waktu paruh beberapa menit atau kurang. 
 

Gambar 45. Organisasi aksesori protein dalam sarkomer. Setiap titin 

raksasa molekul memanjang dari cakram Z ke Garis M — jarak 

lebih dari 1 μ m. Bagian dari setiap molekul titin berhubungan 

erat dengan filamen tebal miosin (yang mengganti polaritas 

pada garis M); sisa molekul titin bersifat elastis dan berubah 

panjang sebagai kontrak sarcomere dan rileks. Setiap mole- 

kul nebulin sama persis panjang filamen tipis. Aktin filamen 

juga dilapisi dengan tropomiosin dan troponin (tidak diperli- 

hatkan; lihat Gambar 16–36) dan ditutup di kedua ujungnya. 

menutup ujung minus dari filamen aktin, dan CapZ menjang- 

karkan ditambah berakhir di disk Z, yang juga berisi α -actinin 

(tidak ditampilkan). 

Pasangan berlawanan dari template protein yang lebih 

panjang, disebut titin, posisikan filamen tebal di tengah-tengah 

antara cakram Z. Titin bertindak sebagai pegas molekuler, dengan 

rangkaian panjang domain mirip imunoglobulin yang dapat 

dibuka satu per satu sebagai stres diterapkan pada protein. Pem- 

bukaan dan pembongkar-an ulang domain-domain ini seperti 

musim semi menjaga filamen tebal tetap di tengah sarcomere 

dan memungkinkan serat otot untuk pulih setelah direntangkan 

secara berlebihan. Dalam C. elegans, yang sarkomernya lebih 
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panjang dari pada vertebrata, titin juga lebih panjang, menunjuk- 

kan bahwa titin berfungsi juga sebagai penggaris molekuler, yang 

dalam hal ini menentukan panjang keseluruhan. 

 
Kenaikan Mendadak dalam Konsentrasi Cytosolic Ca2+ 
Memulai Otot Kontraksi 

Interaksi molekuler yang menghasilkan gaya antara filamen 

tebal miosin dan filamen tipis aktin terjadi hanya ketika sinyal 

melewati otot rangka dari saraf yang merangsangnya. Segera 

setelah datangnya sinyal, sel otot harus dapat berkontraksi dengan 

sangat cepat, dengan semua sarkomer diperpendek secara bersa- 

maan. Dua ciri utama sel otot membuat sangat cepat kontraksi 

mungkin. Pertama, seperti yang telah dibahas sebelumnya, motor 

myosin individu kepala di setiap filamen tebal hanya menghabis- 

kan sebagian kecil dari waktu siklus ATP terikat ke filamen dan 

secara aktif menghasilkan gaya, sehingga banyak kepala myosin 

bisa bertindak secara berurutan dengan cepat pada filamen tipis 

yang sama tanpa mengganggu salah satunya lain. Kedua, sistem 

membran khusus merelai rap sinyal yang masuk iseng di seluruh 

sel. 

Sinyal dari saraf memicu potensi aksial dalam membran plasma 

sel otot, dan elek-eksitasi trikal menyebar dengan cepat ke dalam 

serangkaian lipatan membran — transversal tubulus, atau tubulus 

T — yang memanjang ke dalam dari sekitar membran plasma 

setiap myofibril. Sinyal tersebut kemudian diteruskan melintasi 

celah kecil ke sarkoplasma retikulum, selubung mirip jaring yang 

berdekatan dari retikulum endoplasma yang dimodifikasi itu 

mengelilingi setiap myofibril seperti stocking bersih (Gambar 46.A 

dan 46.B). Ketika potensial aksi yang masuk mengaktifkan saluran 

Ca2+ di tubulus-T membran. Masuknya Ca2+ memicu terbukanya 

saluran pelepasan Ca2+ di coplasmic reticulum (Gambar 46.C). Ca2+ 

membanjiri sitosol kemudian dimulai kontraksi setiap miofibril. 
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Karena sinyal dari plasma sel otot membran dilewatkan dalam 

milidetik (melalui tubulus T dan sarkoplasma retikulum) ke setiap 

sarkomer di dalam sel, semua miofibril di dalam sel berkontraksi 

sekaligus. 

Peningkatan konsentrasi Ca2+ bersifat sementara karena Ca2+ 

berlangsung cepat dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma 

oleh banyak hal, tergantung ATP Ca2+ ( juga disebut Ca2+ -ATPase) 

di dalam membrannya. Secara klinis, konsentrasi Ca2+ sitoplas- 

ma dikembalikan ke tingkat istirahat dalam waktu 30 meter per 

sekon, memungkinkan myofibril untuk rileks. Jadi, kontraksi otot 

bergantung pada dua hal proses yang mengonsumsi ATP dalam 

jumlah besar: filamen geser, digerakkan oleh ATPase dari domain 

motor myosin, dan pemompaan Ca2+, digerakkan oleh Ca2+. 

Gambar 46. Tubulus T dan retikulum sarkoplasma. (A) Gambar dua 

sistem membran yang menyampaikan sinyal untuk berkon- 
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traksi dari sel otot membran plasma ke semua miofibril di sel. 

(B) Menampilkan mikrograf elektron penampang tubulus T. 

Perhatikan posisi saluran rilis Ca2+ yang besar di membran 

retikulum sarkoplasma yang terhubung ke tubulus-T yang 

berdekatan selaput. (C) Diagram skematik menunjukkan 

bagaimana saluran rilis Ca2+ masuk membran retikulum sar- 

koplasma adalah dianggap dibuka dengan aktivasi saluran 

Ca2+ dengan gerbang tegangan. (B, atas izin Clara Franzini- 

Armstrong.) 

Ketergantungan Ca2+ pada kontraksi otot rangka vertebrata, 

dan karenanya ketergantungannya pada perintah yang dikirim- 

kan melalui saraf, sepenuhnya disebabkan oleh satu set protein 

aksesori khusus yang berhubungan erat dengan fila tipis aktin. 

Salah satu protein aksesori ini adalah bentuk otot tropomiosin, 

protein berpagar yang mengikat sepanjang alur heliks filamen 

aktin. Yang lainnya adalah troponin, kompleks dari tiga polipep- 

tida, troponin T, I, dan C (dinamai sesuai nama pengikatan tro- 

pomiosin, penghambatan, dan aktivitas pengikatan Ca2+, masing- 

masing). Troponin I mengikat aktin serta troponin T. Pada otot 

istirahat, troponin I – T kompleks menarik tropomiosin keluar dari 

alur pengikatan normalnya ke suatu posisi sepanjang filamen aktin 

yang mengganggu pengikatan kepala miosin, dengan demikian 

mencegah interaksi yang menimbulkan kekuatan. Ketika tingkat 

Ca2+ dinaikkan, troponin C — yang mengikat hingga empat 

molekul Ca2+, menyebabkan pelepasan troponin I itu memegang 

aktin. Ini memungkinkan molekul tropomiosin menyelinap 

kembali ke dalamnya posisi normal sehingga kepala miosin dapat 

berjalan di sepanjang filamen aktin (Gambar 47). 

Troponin C terkait erat dengan pro-pengikat Ca2+ di mana- 

mana kalmodulin; itu dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari 

kalmodulin yang telah memperoleh situs pengikatan troponin I 

dan troponin T, dengan demikian memastikan bahwa myofibril 

merespon dengan sangat cepat terhadap peningkatan kadar Ca2+. 
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konsentrasi. Pada sel otot polos, disebut demikian karena mereka 

kekurangan lurik teratur otot rangka, kontraksi juga dipicu oleh 

masuknya ion kalsium, tetapi mekanisme regulasi berbeda. Otot 

polos membentuk bagian kontraktil lambung, usus, dan rahim, 

serta dinding arteri dan banyak lagi struktur lain yang membutuh- 

kan kontraksi lambat dan berkelanjutan. Otot polos terdiri dari 

lembaran sel berbentuk gelendong yang sangat memanjang, ma- 

sing-masing dengan nukleus. Sel otot polos tidak mengekspresi- 

kan troponin. 
 

Gambar 47. Kontrol kontraksi otot rangka oleh troponin. (A) Filamen 

tipis sel otot rangka, menunjukkan posisi tropomiosin dan 

troponin di sepanjang filamen aktin. Setiap molekul tropo- 

miosin memiliki tujuh daerah dengan jarak yang sama deng- 

an urutan asam amino yang serupa, yang masing-masing 

dianggap mengikat subunit aktin di filamen. (B) Direkon- 

struksi gambar mikroskop cryoelectron dari filamen aktin 

yang menunjukkan posisi relatif dari untai tropomyosin yang 

ditumpangkan di ada (ungu tua) atau tidak ada (ungu muda) 

kalsium. (A, diadaptasi dari G.N. Phillips, J.P. Fillers dan C. Co- 

hen, J. Mol. Biol. 192: 111–131, 1986. Dengan izin dari Academic 

Press; B, diadaptasi dari C. Xu et al., Biophys. J. 77: 985–992, 1999. 

Dengan izin dari Elsevier.) 

Sebaliknya, ditinggikan kadar Ca2+ intraseluler mengatur kon- 

traksi melalui mekanisme yang bergantung padanya kalmodulin 

(Gambar 48). Calmodulin terikat Ca2+ mengaktifkan rantai ringan 

miosin kinase (MLCK), dengan demikian menginduksi fosforilasi 

miosin otot polos di salah satu dari dua rantainya. Ketika rantai 

ringan terfosforilasi, miosin kepala dapat berinteraksi dengan 

filamen aktin dan menyebabkan kontraksi, kepala myosin cende- 
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rung terlepas dari aktin dan menjadi tidak aktif. Peristiwa fosfo- 

rilasi yang mengatur kontraksi dalam sel otot polos terjadi relatif 

lambat, sehingga kontraksi maksimum seringkali membutuhkan 

hampir sekian detik (dibandingkan dengan beberapa milidetik 

yang dibutuhkan untuk kontraksi sel- sel otot etal). Tetapi aktivasi 

kontraksi yang cepat tidak penting dalam kelancaran. 

 
Gambar 48. Otot polos kontraksi. (A) Setelah stimulasi otot dengan 

aktivasi reseptor permukaan sel, Ca2+ dilepaskan ke dalam 

sitoplasma dari retikulum sarkoplasma (SR) berikatan kal- 

modulin. Ca2+ kalmodulin kemudian mengikat rantai cahaya 

miosin kinase (MLCK), yang memfosforilasi rantai ringan mio- 

sin, merangsang miosin aktivitas. Miosin non-otot diatur den- 

gan mekanisme yang sama (lihat Gambar 50). (B) Sel otot 

polos di salib bagian dinding usus kucing. Bagian luar diori- 

entasikan dengan lapisan otot polos sumbu panjang selnya 



77 

 

 

 

memanjang sejajar sepanjang usus, dan di atasnya kontraksi 

akan memperpendek usus. Itulapisan dalam berorientasi 

melingkar usus dan saat akan berkontraksi menyebabkan 

usus menjadi lebih sempit. Kontraksi kedua lapisan meremas 

materi melalui usus, seperti meremas pasta gigi dari tabung. 

(C) Model untuk peralatan kontraktil dalam sel otot polos, 

dengan bundel filamen kontraktil yang mengandung aktin 

dan miosin (merah) berorientasi miring ke panjang sumbu 

sel. Kontraksi mereka sangat besar memperpendek sel. Han- 

ya sedikit dari sekian banyak bundel ditampilkan. (B, milik 

Gwen V. Childs.) 

Otot Jantung adalah Mesin yang Direkayasa Secara Tepat 

Jantung adalah otot yang paling banyak bekerja di tubuh, 

berkontraksi sekitar 3 miliar (3 × 109) kali selama hidup manusia. 

Sel jantung mengekspresikan beberapa isoform spesifik dari otot 

jantung myosin dan otot jantung aktin. Bahkan perubahan kecil 

pada protein kontraktil khusus jantung ini — berubah yang tidak 

akan menyebabkan konsekuensi yang nyata di jaringan lain — 

dapat menyebabkan penyakit jantung serius (Gambar 49). Alat 

kontraktil jantung yang normal adalah mesin yang disetel dengan 

sangat baik bahwa kelainan kecil di mana pun dalam karya bisa 

cukup untuk dipakai secara bertahap itu turun selama berta- 

hun-tahun gerakan berulang. Kardiomiopati hipertrofik familial 

adalah penyebab umum kematian mendadak pada atlet muda. 

Ini adalah dominan secara genetik kondisi warisan yang mempen- 

garuhi sekitar dua dari setiap seribu orang, dan memang begitu 

terkait dengan pembesaran jantung, pembuluh koroner kecil 

yang abnormal, dan pelepasan turunnya irama jantung (aritmia 

jantung). 

 
Penyebab dari kondisi ini adalah salah satu dari lebih dari 40 

mutasi titik halus dalam gen yang mengkode β jantung rantai berat 

myosin (hampir semua menyebabkan perubahan di atau dekat 
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domain motor) atau satu dari sekitar selusin mutasi pada gen lain 

yang mengkode protein kontraktil termasuk rantai ringan miosin, 

troponin jantung, dan tropomiosin. Kesalahan kecil Mutasi indera 

pada gen aktin jantung menyebabkan jenis kondisi jantung lain, 

disebut kardiomiopati dilatasi, yang juga dapat menyebabkan 

gagal jantung dini. 

Gambar 49 Efek pada jantung a mutasi halus pada miosin jantung. Kiri, 

jantung normal dari tikus berusia 6 hari anak anjing. Benar, 

hati dari anak anjing dengan benar mutasi pada kedua sali- 

nan jantungnya gen myosin, mengubah Arg403 menjadi Gln. 

Panah menunjukkan atrium. Di dalam hati dari anak anjing 

dengan miosin jantung mutasi, kedua atrium sangat mem- 

besar (hipertrofik), dan tikus mati dalam a beberapa minggu 

setelah lahir. (Dari D. Fatkin et al., J. Clin. Menginvestasikan. 103: 

147–153, 1999. Dengan izin dari The American Society for Inves- 

tigasi Klinis.) 

Aktin dan Miosin Melakukan Berbagai Fungsi di Non-Otot 
Sel 

 
Kebanyakan sel non-otot mengandung sejumlah kecil aktin 
kontraktil – myosin II yang terbentuk secara sementara di 
bawah kondisi tertentu dan jauh lebih lebih besar dari serat 
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otot. Bundel kontraktil non-otot diatur oleh myosin fosforilasi 
daripada mekanisme troponin (Gambar 50). Ini bundel kon- 
traktil berfungsi untuk memberikan dukungan mekanis ke sel, 
misalnya, dengan merakit menjadi serat stres kortikal yang 
menghubungkan sel ke ekstraseluler 

 

Gambar 50. Fosforilasi rantai ringan dan regulasi perakitan miosin II 

menjadi filamen tebal. (A) Yang dikendalikan fosforilasi oleh 

enzim myosin light-chain kinase (MLCK) dari salah satu dari 

dua rantai ringan (yang disebut rantai cahaya pengaturan, di- 

tunjukkan dalam cahaya biru) pada non-otot myosin II dalam 

tabung reaksi memiliki setidaknya dua efek: menyebabkan 

perubahan konformasi kepala myosin, memperlihatkan ak- 

tin situs pengikatan, dan melepaskan ekor myosin dari “tem- 

pelan lengket” di kepala myosin, sehingga memungkinkan 

molekul myosin untuk berkumpul menjadi pendek, bipolar, 

filamen tebal. Otot polos diatur oleh mekanisme yang sama 

(lihat Gambar 48). (B) mikrograf elektron pendek diwarnai 

negatif filamen miosin II yang telah diinduksi untuk berkum- 

pul dalam tabung reaksi oleh fosforilasi rantai ringannya. Fila- 

men miosin II ini banyak lebih kecil dari yang ditemukan di 

sel otot rangka (lihat Gambar 38). (B, atas izin John Kendrick- 

Jones.) 

 
Banyak miosin membentuk dimer, dengan dua domain 

motorik per molekul, tetapi beberapa (seperti I, III, dan XIV) tam- 

paknya berfungsi sebagai monomer, hanya dengan satu domain 

motor. Myosin VI, terlepas dari strukturnya secara keseluruhan 



80 

 

 

 
 

kesamaan dengan anggota keluarga lainnya, memang unik dalam 

bergerak menuju akhir minus (bukan ujung plus) dari filamen 

aktin. Yang kecil penyisipan dalam domain head motornya, tidak 

ditemukan di miosin lain, mungkin bertanggung jawab atas pe- 

rubahan arah ini. matriks melalui adhesi fokus atau dengan mem- 

bentuk sabuk melingkar di epithel sel lial, menghubungkannya ke 

sel yang berdekatan melalui sambungan adherens). Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, aktin dan miosin II dalam kontraktil cincin 

menghasilkan kekuatan untuk sitokinesis, tahap terakhir dalam 

pembelahan sel. 

Akhirnya, sebagai dibahas nanti, bundel kontraktil juga 

berkontribusi pada adhesi dan ke depan gerakan sel yang bermi- 

grasi. Sel non-otot juga mengekspresikan keluarga besar protein 

myosin lainnya, yaitu memiliki struktur dan fungsi yang beragam 

di dalam sel. Menyusul penemuan otot ventional miosin, anggota 

kedua dari keluarga ditemukan di amuba air Acanthamoeba cas- 

tellanii. Protein ini memiliki struktur ekor yang berbeda dan tam- 

paknya berfungsi sebagai monomer, sehingga dinamai myosin I 

(untuk satu menuju). Miosin otot konvensional diganti namanya 

menjadi myosin II (untuk berkepala dua). 

Selanjutnya, banyak jenis myosin lainnya ditemukan. Rantai 

berat gen akhirnya dimulai dengan domain motor myosin yang 

dapat dikenali di N-terminus dan kemudian menyimpang secara 

luas dengan berbagai domain ekor terminal-C (Gambar 51). Itu 

Keluarga myosin termasuk sejumlah varietas berkepala satu dan 

berkepala dua itu hampir sama terkait dengan miosin I dan miosin 

II, dan nomenklatur sekarang mencerminkan perkiraan urutan 

penemuan mereka (miosin III hingga setidaknya miosin XVIII). 

Perbandingan urutan di antara berbagai eukariota menunjukkan 

adanya setidaknya 37 keluarga miosin berbeda di superfamili. 

Semua miosin kecuali satu gerakan menuju ujung plus dari 
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filamen aktin, meskipun mereka melakukannya pada kecepatan 

ent. Pengecualiannya adalah miosin VI, yang bergerak menuju 

ujung minus. Itu ekor myosin (dan ekor protein motorik pada 

umumnya) tampaknya telah mengalami diversifikasi selama 

evolusi untuk memungkinkan protein mengikat subunit lain dan 

berinteraksi dengannya kargo yang berbeda. Beberapa miosin 

hanya ditemukan pada tumbuhan, dan beberapa hanya ditemu- 

kan pada vertebrata. Namun, sebagian besar ditemukan di semua 

eukariota, menunjukkan bahwa miosin muncul lebih awal evolusi 

eukariotik. Genom manusia mencakup sekitar 40 gen miosin. 
 

Gambar 51. Superfamili myosin anggota. Perbandingan domain struk- 

tur rantai berat beberapa jenis myosin. Semua miosin me- 

miliki kesamaan domain motorik (ditampilkan dalam warna 

hijau tua), tetapi ekor C-terminal mereka (hijau muda) dan 

Ekstensi terminal-N (biru muda) sangat berbeda. Di sebelah 

kanan adalah penggambaran struktur molekul untuk kelu- 

arga ini anggota. 

Sembilan dari miosin manusia diekspresikan terutama atau 

secara eksklusif di sel-sel rambut telinga bagian dalam, dan 

mutasi pada lima di antaranya diketahui menyebabkan tuli he- 
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rediter. Miosin yang sangat terspesialisasi ini penting untuk kon- 

struksi dan fungsi bundel aktin yang kompleks dan indah yang 

ditemukan dalam stereocilia itu proyek dari permukaan apikal 

sel-sel ini; pro seluler ini Trusi miring sebagai respons terhadap 

suara dan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. 

Fungsi dari sebagian besar miosin masih harus ditentukan, tetapi 

ada beberapa berkarakter baik. 

Protein myosin I sering mengandung aktin-pengikat kedua- 

situs ing atau situs pengikat membran di ekornya, dan mereka 

umumnya terlibat dalam organisasi intraseluler — termasuk pe- 

nonjolan struktur kaya aktin di permukaan sel, seperti mikrovili, 

dan endo- sitosis. Myosin V adalah myosin berkepala dua dengan 

ukuran langkah besar dan terlibat dalam transportasi organel 

sepanjang filamen aktin. Berbeda dengan myosin II, yang bekerja 

sementara ke aktin filamen agar tidak saling mengganggu, myosin 

V bergerak terus menerus, atau secara bertahap, sepanjang 

filamen aktin tanpa melepaskannya. 

Fungsi myosin V adalah dipelajari dengan baik di ragi Sac- 

charo-myces cerevisiae, yang mengalami stereotip- Pola pertum- 

buhan dan pembelahan ical disebut budding. Aktin kabel di ibu 

titik sel menuju kuncup, di mana aktin ditemukan di tambalan 

yang berkonsentrasi di mana pertumbuhan dinding sel sedang 

berlangsung. Motor Myosin V membawa berbagai macam kargo 

termasuk mRNA, retikulum endoplasma, dan vesikula sekretorik 

— di sepanjang aktin kabel dan ke awal. Selain itu, myosin V me- 

mediasi partisi yang benar dari organel seperti peroksisom dan 

mitokondria antara ibu dan anak perempuan sel. 

 

Ringkasan 

Menggunakan domain leher mereka sebagai lengan tuas, 

miosin mengubah hidrolisis ATP menjadi pekerjaan mekanis untuk 
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bergerak di sepanjang filamen aktin secara bertahap. Kerangka 

otot terdiri dari myofibril berisi ribuan sarcomeres berkumpul dari 

susunan filamen aktin dan miosin II yang sangat teratur, bersama- 

sama dengan banyak protein aksesori. Kontraksi otot dirangsang 

oleh kalsium, yang menyebabkan protein tropomiosin terkait 

aktin-filamen bergerak, membuka ikatan miosin dan membiar- 

kan filamen meluncur melewati satu sama lain. Otot polos dan 

sel non-otot memiliki bundel aktin dan miosin yang tidak tertata 

rapi, yang diatur oleh fosforilasi rantai ringan miosin. Transportasi 

Myosin V. kargo dengan berjalan di sepanjang filamen aktin. 
 

F. MICROTUBULES 

Mikrotubulus secara struktural lebih kompleks daripada 

filamen aktin, tetapi memang demikian juga sangat dinamis dan 

memainkan peran yang sangat beragam dan penting di dalam sel. 

Mikrotubulus adalah polimer dari protein tubulin. Subunit tubulin 

itu sendiri adalah heterodimer terbentuk dari dua protein globular 

terkait erat yang disebut α-tubulin dan β-tubulin, masing-masing 

terdiri dari 445-450 asam amino, yang terikat erat bersama-sama 

oleh ikatan nonkovalen (Gambar 52.A). 

Kedua protein tubulin ini adalah hanya ditemukan di heterodi- 

mer ini, dan setiap monomer α atau β memiliki situs pengikatan 

untuk satu molekul GTP. GTP yang terikat pada α-tubulin secara 

fisik terperangkap antarmuka dimer dan tidak pernah terhidroli- 

sis atau ditukar; oleh karena itu dapat dianggap sebagai dianggap 

sebagai bagian integral dari struktur heterodimer tubulin. Nuk- 

leotida pada β tubulin, sebaliknya, bisa dalam bentuk GTP atau 

GDP dan ada dapat ditukar dalam dimer tubulin yang larut (tidak 

dipolimerisasi). 

Tubulin ditemukan di semua sel eukariotik, dan ada di banyak 

isoform. Ragi dan tubulin manusia 75% identik dalam urutan asam 
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amino. Pada mamalia, setidaknya ada enam bentuk α-tubulin dan 

jumlah β-tubulin yang sama, masing-masing dikodekan oleh gen 

yang berbeda. 

Bentuk tubulin yang berbeda sangat mirip, dan mereka 

umumnya kopolimerisasi menjadi mikrotubulus campuran di 

dalam tabung reaksi. Namun, mereka dapat memiliki lokasi yang 

berbeda dalam sel dan jaringan dan bekerja sedikit berbeda 

fungsi. Sebagai contoh yang mencolok, mutasi pada gen β-tubulin 

manusia tertentu menimbulkan gangguan gerak mata paralitik 

akibat hilangnya fungsi saraf mata. Banyak penyakit neurologis 

manusia telah dikaitkan dengan mutasi dalam gen tubulin yang 

berbeda. 

 

Mikrotubulus adalah Tabung Berongga Yang Terbuat Dari 
Protofilamen 

Mikrotubulus adalah struktur silinder berongga yang 

dibangun dari 13 protofila paralel, masing-masing terdiri dari 

heterodimer αβ-tubulin yang ditumpuk dari kepala ke ekor dan 

kemudian dilipat menjadi tabung (Gambar 52.B – 52.D). Peraki- 

tan mikrotubulus menghasilkan dua yang baru jenis kontak pro- 

tein-protein. Sepanjang sumbu longitudinal mikrotubulus, bagian 

“atas” dari satu molekul β-tubulin membentuk antarmuka dengan 

“bagian bawah” dari Molekul α-tubulin dalam heterodimer yang 

berdekatan. Antarmuka ini sangat mirip dengan antarmuka yang 

menahan monomer α dan β bersama-sama dalam subunit dimer, 

dan energi ikatnya tinggi. Tegak lurus terhadap interaksi ini, 

tetangga protofilamen membentuk kontak lateral. Dalam dimensi 

ini, kontak lateral utama adalah antara monomer dengan tipe 

yang sama (α-α dan β-β). Sebagai longitudinal dan lateral kontak 

diulang selama perakitan, sedikit terhuyung-huyung di kontak 

lateral memberi naik ke kisi mikrotubulus heliks. 
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Karena banyak kontak di dalam kisi menahan sebagian besar 

subunit dalam mikrotubulus di tempatnya, penambahan dan 

hilangnya subunit terjadi hampir secara eksklusif di ujung mik- 

rotubulus (lihat Gambar 8). Ini banyak kontak di antara subunit 

membuat mikrotubulus kaku dan sulit ditekuk. Panjang persis- 

tensi mikrotubulus adalah beberapa milimeter, membuat mikro- 

tubulus bules elemen struktural yang paling kaku dan paling lurus 

yang ditemukan di sebagian besar sel hewan. Subunit di setiap 

protofilamen dalam mikrotubulus semuanya mengarah ke hal 

yang sama arah, dan protofilamen itu sendiri disejajarkan secara 

paralel (lihat Gambar 52). 

 
Gambar 52. Struktur mikrotubulus dan subunitnya. (A) Subunit dari 

masing-masing protofilamen adalah heterodimer tubu- 

lin, terbentuk dari rapat pasangan terkait monomer α- dan 

β-tubulin. Molekul GTP dalam monomer α-tubulin terikat 

sangat erat sehingga dapat dianggap sebagai bagian inte- 

gral dari protein. Molekul GTP dalam monomer β-tubulin, 

bagaimanapun, kurang terikat erat dan memiliki peran pent- 

ing dalam dinamika filamen. Kedua nukleotida ditampilkan 
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dengan warna merah. (B) Satu subunit tubulin (αβ -heterodi- 

mer) dan satu protofilamen ditampilkan secara skematis. Se- 

tiap protofilamen terdiri dari banyak subunit yang berdeka- 

tan dengan orientasi yang sama. (C) Mikrotubulus adalah 

tabung berlubang kaku yang terbentuk dari 13 protofilamen 

yang disejajarkan secara paralel. (D) Segmen pendek mik- 

rotubulus dilihat dengan mikroskop elektron. (E) Mikrograf 

elektron dari penampang mikrotubulus yang menunjukkan 

sebuah cincin dari 13 protofilamen berbeda. (D, atas izin Rich- 

ard Wade; E, atas izin Richard Linck.) 

Oleh karena itu, kisi mikrotubulus itu sendiri memiliki po- 

laritas struktural yang berbeda, dengan α -tubulin terpapar pada 

ujung minus dan β-tubulin terpapar pada sisi plus akhir. Sedang- 

kan untuk filamen aktin, subunitnya memiliki orientasi paralel dan 

teratur mikrotubulus struktural dan polaritas dinamis (Gambar 

53), dengan ujung plus tumbuh dan menyusut lebih cepat. 

 

Gambar 53. Pertumbuhan istimewa mikrotubulus di ujung plus. Mik- 

ro-tubulus tumbuh lebih cepat di satu ujung daripada di 

ujung lainnya. Bundel yang stabil mikrotubulus yang diper- 

oleh dari inti silia (disebut aksonem) diinkubasi untuk waktu 
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yang singkat dengan subunit tubulin di bawah polimerisasi 

kondisi. Mikro-tubulus tumbuh paling cepat dari ujung posi- 

tif mikrotubulus bundel, ujung di atas di mikrograf ini. (Atas 

kebaikan Gary Borisy.) 

Mikrotubulus Mengalami Ketidakstabilan Dinamis 

Dinamika mikrotubulus, seperti yang terjadi pada filamen 

aktin, sangat dipengaruhi dengan pengikatan dan hidrolisis nuk- 

leotida — GTP dalam kasus ini. Hidrolisis GTP hanya terjadi 

dalam subunit β-tubulin dari dimer tubulin. Itu sangat berkem- 

bang perlahan-lahan dalam subunit tubulin bebas tetapi diper- 

cepat saat dimasukkan ke dalamnya mikrotubulus. Setelah hi- 

drolisis GTP, gugus fosfat bebas dilepaskan dan PDB tetap terikat 

pada β-tubulin dalam kisi mikrotubulus. Jadi, seperti dalam kasus 

filamen aktin, dua jenis struktur mikrotubulus dapat ada, satu 

dengan “bentuk T” dari ikatan nukleotida (GTP) dan satu dengan 

“bentuk D” terikat (PDB). Energi hidrolisis nukleotida disimpan 

sebagai regangan elastis di kisi polimer, membuat perubahan 

energi bebas untuk disosiasi subunit dari polimer bentuk-D lebih 

negatif daripada perubahan energi bebas untuk disosiasi subunit 

dari polimer bentuk-T. Akibatnya, rasio k off / k on untuk GDP- 

tubulin (konsentrasi kritisnya [C c (D)]) jauh lebih tinggi daripada 

GTP-tubulin. 

Jadi, dalam kondisi fisiologis, GTP-tubulin cenderung polim- 

erize dan GDP-tubulin menjadi depolimeri-sasi. Apakah subunit 

tubulin di ujung mikrotubulus berada di T atau bentuk D ter- 

gantung pada kecepatan relatif hidrolisis GTP dan penambahan 

tubulin. Jika kecepatan penambahan subunit tinggi — dan dengan 

demikian filamen berkembang pesat maka kemungkinan subunit 

baru akan ditambahkan ke polimer sebelum nukleotide dalam 

subunit yang ditambahkan sebelumnya telah dihidrolisis. Dalam 

hal ini polimer tetap dalam bentuk T, membentuk tutup GTP. 
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Namun, jika menilai penambahan subunit rendah, hidroli- 

sis dapat terjadi sebelum subunit berikutnya ditambahkan, dan 

ujung filamen akan berbentuk D. Jika subunit GTP-tubulin ber- 

kumpul di ujung mikrotubulus dengan laju yang mirip dengan 

laju hidro- GTP lisis, kemudian hidrolisis kadang-kadang akan 

“mengejar” laju penambahan subunit dan ubah ujungnya menjadi 

bentuk D. Transformasi ini tiba-tiba dan acak, dengan probabili- 

tas tertentu per satuan waktu yang bergantung pada konsentrasi 

bebas Subunit GTP-tubulin. Misalkan konsentrasi tubulin bebas 

adalah perantara antara konsentrasi kritis untuk ujung bentuk-T 

dan konsentrasi kritis untuk bentuk-D akhir (yaitu, di atas konsen- 

trasi yang diperlukan untuk perakitan bentuk-T, tetapi di bawah 

bahwa untuk bentuk D). 

Sekarang, tujuan apa pun yang berada dalam bentuk T akan 

tumbuh, sedangkan ujung mana pun yang kebetulan dalam bentuk 

D akan menyusut. Di satu mikrotubule, sebuah ujung bisa tumbuh 

untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk T, tapi kemudian ti- 

ba-tiba berubah ke bentuk D dan mulai menyusut dengan cepat, 

bahkan saat subunit gratis konsentrasi dipertahankan konstan. 

Di lain waktu, mungkin akan mendapatkan kembali bentuk-T. 

berakhir dan mulai tumbuh lagi. Interkonversi cepat antara yang 

tumbuh dan keadaan menyusut, pada konsentrasi subunit bebas 

yang seragam, disebut insta- dinamis bility (Gambar 16–54.A dan 

Gambar 55). 

Perubahan dari pertumbuhan penyusutan disebut bencana, 

sedangkan perubahan pertumbuhan disebut penyelamatan. 

Dalam populasi mikrotubulus, setiap saat beberapa ujungnya 

berada di T bentuk dan ada pula yang berbentuk D, dengan per- 

bandingan tergantung laju hidrolisisnya dan konsentrasi subunit 

bebas. In vitro, perbedaan struktural antara a Ujung bentuk-T dan 

ujung bentuk-D dramatis. 



89 

 

 

 
 

 
 

Gambar 54. Ketidakstabilan dinamis karena perbedaan struktural an- 

tara mikrotubulus yang tumbuh dan menyusut akhir. (A) 

Jika konsentrasi tubulin bebas dalam larutan berada di antara 

konsentrasi kritis bentuk terikat GTP dan PDB, ujung mikro- 

tubulus tunggal dapat mengalami transisi antara keadaan 

tumbuh dan keadaan menyusut. Mikrotubulus yang sedang 

tumbuh memiliki Subunit yang mengandung GTP di ujung- 

nya, membentuk tutup GTP. Jika hidrolisis nukleotida ber- 

langsung lebih cepat daripada penambahan subunit, maka 

tutupnya hilang dan mikrotubulus mulai menyusut, sebuah 

peristiwa yang disebut “malapetaka”. 

Tetapi subunit yang berisi GTP masih dapat ditambah- 

kan ke ujung menyusut, dan jika cukup menambahkan untuk 

membentuk tutup baru, kemudian pertumbuhan mikrotu- 

bulus melanjutkan, sebuah peristiwa yang disebut “penyela- 
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matan.” (B) Model untuk konsekuensi struktural dari hidrolisis 

GTP di kisi mikrotubulus. Penambahan subunit tubulin yang 

mengandung GTP ke ujung protofilamen menyebabkan 

ujung tumbuh dalam konformasi linier yang dapat dengan 

mudah dikemas ke dalam dinding silinder mikrotubulus. Hi- 

drolisis GTP setelah perakitan mengubah konformasi subunit 

dan cenderung memaksa protofilamen menjadi bentuk me- 

lengkung yang kurang bisa dimasukkan ke dalam dinding 

mikrotubulus. 

(C) Dalam mikrotubulus utuh, terbuat dari protofilamen 

Subunit yang mengandung PDB dipaksa menjadi konformasi 

linier oleh banyak ikatan lateral di dalam dinding mikrotubu- 

lus, diberi tutup stabil subunit yang mengandung GTP. Hilang- 

nya batas GTP, bagaimanapun, memungkinkan protofilamen 

yang mengandung PDB untuk bersantai konformasi mereka 

yang lebih melengkung. Hal ini menyebabkan gangguan 

progresif pada mikrotubulus. Di atas gambar tumbuh dan 

mikrotubulus yang menyusut, mikrograf elektron menunjuk- 

kan mikrotubulus aktual di masing-masing dari dua keadaan 

ini. Perhatikan khususnya keriting, menghancurkan proto- 

filamen yang meng-andung PDB di ujung mikrotubulus yang 

menyusut. (C, dari E.M. Mandelkow, E. Mandelkow dan R.A. Mil- 

ligan, J. Sel berbagai. 114: 977–991, 1991. Dengan izin dari The 

Rockefeller University Press.) 

 
 

Gambar 55. Pengamatan langsung dari ketidakstabilan dinamis mik- 

rotubulus di sel hidup. Mikrotubulus di kadal air sel epitel 

paru diamati setelahnya sel disuntik dengan jumlah kecil dari 

tubulin berlabel rhodamine. Memperhatikan ketidakstabilan 
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dinamis mikrotubulus di tepi sel. Empat individu mikrotubu- 

lus disorot untuk kejelasan; masing-masing menunjukkan su- 

sut bolak-balik dan pertumbuhan. (Kesopanan dari Wendy C. 

Salmon dan Clare Waterman-Storer.) 

β-monomer menghasilkan protofilamen lurus yang membuat 

lat kuat dan teratur kontak erat satu sama lain. Tetapi hidroli- 

sis GTP menjadi PDB dikaitkandengan perubahan konformasi 

halus pada protein, yang membuat protofila- bagian melengkung 

(Gambar 54.B). Pada mikrotubulus yang tumbuh pesat, tutup GTP 

dianggap membatasi kelengkungan protofilamen, dan ujungnya 

muncul lurus. Tetapi ketika subunit terminal telah menghidroli- 

sis nukleotida mereka, ini kendala dihilangkan, dan protofilamen 

yang melengkung terlepas. Cooper ini pelepasan atif dari energi 

hidrolisis yang disimpan dalam mikrotubulus menyebabkan kisi 

protofilamen melengkung untuk mengelupas dengan cepat, dan 

oligomer melengkung dari GDP-con-Taining tubulin terlihat di 

dekat ujung mikrotubulus depolimerisasi (Gambar 54.C). 

 

Fungsi Mikrotubulus Dihambat oleh Kedua Penstabil Po- 
limer dan Obat-obatan Polimer-destabilisasi 

 
Senyawa kimia yang merusak polimerisasi atau depolimeri- 

sasi mikrotubulus adalah alat yang ampuh untuk menyelidiki 

peran polimer ini dalam sel. Sedangkan colchicine dan nocodazole 

berinteraksi dengan subunit tubulin dan menyebabkan depolim- 

erisasi mikrotubulus, taksol mengikat dan menstabilkan mikro- 

tubulus, menyebabkan- meningkatkan polimerisasi tubulin (lihat 

Tabel 1). Obat-obatan seperti ini memiliki efek yang cepat dan 

mendalam pada organisasi mikrotubulus dalam kehidupan sel. 

Kedua obat depoli-merisasi mikrotubulus (seperti nocodazole) 

dan obat-obatan polimerisasi tubulus (seperti Taxol) secara 

istimewa membunuh sel yang membelah, sejak itu dinamika 

mikrotubulus sangat penting untuk fungsi yang benar dari gelen- 
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dong mitosis. Beberapa obat ini secara efisien membunuh jenis 

tumor tertentu sel pada pasien manusia, meskipun tidak tanpa 

toksisitas dengan cepat membelah normal sel, termasuk yang ada 

di sumsum tulang, usus, dan folikel rambut. 

Taxol di khususnya telah banyak digunakan untuk mengo- 

bati kanker payudara dan paru-paru, dan memang begitu sering 

berhasil dalam pengobatan tumor yang resisten terhadap ke- 

moterapi lain agen terapeutik. 

 

Kompleks Protein yang Mengandung Mikrotubulus Nukleat 
γ-Tubulin 

Karena pembentukan mikrotubulus membutuhkan interaksi 

banyak tubulin heterodimer, konsentrasi subunit tubulin diperlu- 

kan untuk inti spontanasi dari mikrotubulus sangat tinggi. Oleh 

karena itu dibutuhkan nukleasi mikrotubulus bantuan dari faktor 

lain. Sementara α - dan β -tubulins adalah blok penyusun reguler 

mikrotubulus, jenis tubulin lain, disebut γ-tubulin, hadir dalam 

ukuran yang jauh lebih kecil jumlahnya dari α - dan β-tubulin dan 

terlibat dalam nukleasi mikrotubulus pertumbuhan organisme 

mulai dari ragi hingga manusia. Mikrotubulus umumnya berinti 

dari lokasi intraseluler tertentu yang dikenal sebagai mikrotubu- 

lus-organisator center (MTOC) di mana γ -tubulin paling diper- 

kaya. Nukleasi dalam banyak kasus tergantung pada kompleks 

cincin tubulin γ (γ -TuRC). 

Dalam kompleks ini, dua protein aksesori mengikat langsung 

ke γ-tubulin, bersama dengan beberapa protein lainnya yang 

membantu membuat cincin spiral dari molekul tubulin, yang ber- 

fungsi sebagai templat yang menciptakan mikrotubulus dengan 

13 protofilamen (Gambar 56). 
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Gambar 56. Nukleasi mikrotubulus oleh kompleks cincin tubulin γ. 

(A) Dua salinan γ -tubulin yang diasosiasikan dengan sepas- 

ang protein aksesori untuk membentuk γ -tubulin small com- 

plex (γ -TuSC). Gambar ini dihasilkan oleh elektron resolusi 

tinggi mikroskop dari kompleks yang dimurnikan individu. 

(B) Tujuh salinan dari asosiasi γ -TuSC untuk membentuk 

struktur spiral yang terakhir γ -tubulin terletak di bawah yang 

pertama, menghasilkan 13 subunit γ -tubulin yang terpapar 

dalam orientasi melingkar yang sesuai dengan orientasi 13 

protofilamen dalam mikrotubulus. (C) Dalam banyak jenis 

sel, spiral γ -TuSC berasosiasi dengan protein aksesori tamba- 

han untuk membentuk kompleks cincin tubulin γ (γ -TuRC), 

yang kemungkinan akan nukleasi ujung minus mikrotubulus 

seperti yang ditunjukkan di sini. Catatan diskontinuitas lon- 

gitudinal antara dua protofilamen, yang dihasilkan dari ori- 

entasi spiral subunit tubulin-γ. Mikrotubulus sering memiliki 

satu “jahitan” yang merusak kemasan heliks yang seragam 

dari protofilamen. (A dan B, dari J.M. Kollman et al., Nature 466: 

879–883, 2010. Dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd.) 

Mikrotubulus Emanat dari Sentrosom di Sel Hewan 

Banyak sel hewan memiliki MTOC tunggal yang terdefini- si 

dengan baik yang disebut sentrosom, yang terletak di dekat 

nukleus dan dari mana mikrotubulus berinti di ujung minusnya, 

jadi ujung plus mengarah ke luar dan terus tumbuh dan menyusut, 
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menyelidiki seluruh volume tiga dimensi sel. Sentrosom biasanya 

merekrut lebih dari lima puluh salinan γ-TuRC. Selain itu, molekul 

γ–TuRC ditemukan di sitoplasma, dan sentrosom tidak mutlak 

diperlukan nukleasi mikrotubulus, karena menghancurkannya 

dengan pulsa laser tidak melampiaskan nukleasi mikrotubulus 

di tempat lain di dalam sel. Berbagai protein telah mengidentifi- 

kasi bahwa jangkar γ -TuRC ke sentrosom, tetapi mekanisme yang 

aktif nukleasi mikrotubulus di MTOCs dan di situs lain di dalam sel 

kurang berdiri. 

Tertanam di sentrosom adalah sentriol, sepasang struktur 

silinder- tures diatur pada sudut siku-siku satu sama lain dalam 

konfigurasi berbentuk L (Gambar 57). Sentriol terdiri dari susunan 

silinder dari mikrotubulus pendek yang dimodifikasi disusun 

menjadi bentuk tong dengan kesimetrian rangkap sembilan yang 

mencolok (Gambar 58). Bersama dengan sejumlah besar protein 

pelengkap, sentriol mengatur bahan perikentriolar, tempat 

nukleasi mikrotubulus terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelum- 

nya, sentrosom menggandakan dan membelah menjadi dua 

bagian sebelum mitosis, masing-masing berisi pasangan sentriol 

duplikat. 

Gambar 57. Sentrosom. (A) Sentrosom adalah MTOC utama sel hewan. 

Terletak di sitoplasma di sebelah inti, itu terdiri dari matriks 

amorf protein berserat yang kompleks cincin tubulin γ yang 

nukleasi mikrotubulus pertumbuhan melekat. Matriks ini dis- 
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usun oleh sepasang sentriol, seperti yang dijelaskan dalam 

teks. (B) Sentrosom dengan terpasang mikrotubulus. Ujung 

minus setiap mikrotubulus tertanam di sentrosom, tumbuh 

dari kompleks cincin tubulin γ, sedangkan ujung plus dari 

setiap mikrotubulus bebas di dalam sitoplasma. (C) Dalam 

gambar rekonstruksi MTOC dari C. Elegans sel, semak padat 

mikrotubulus dapat dilihat berasal dari sentrosom. (C, dari E.T. 

O’Toole et al., J. Sel Biol. 163: 451–456, 2003. Dengan izin dari 

penulis.) 
 

Gambar 58. Sepasang sentriol di sentrosom (A) Sebuah mikrograf elek- 

tron dari bagian tipis sentrosom terisolasi menunjukkan sen- 

triol ibu dengan nya pelengkap distal dan yang berdekatan 

putri centriole, yang terbentuk melalui peristiwa duplikasi 

selama fase S. Di sentrosom, itu pasangan sentriol dikelilingi 

oleh benda padat matriks bahan perikentriolar dari mana 

mikrotubulus berinti. Sentriol juga berfungsi sebagai badan 

basal untuk melakukan nukleasi pembentukan aksonem sili- 

aris (lihat Gambar 78). (B) Mikrograf elektron dari sebuah 

salib bagian melalui sentriol di korteks protozoa. Setiap sen- 

triol tersusun dari sembilan set mikrotubulus triplet disusun 
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membentuk silinder. (C) Setiap triplet berisi satu mikrotubu- 

lus lengkap (file Sebuah mikrotubulus) menyatu menjadi dua 

tidak lengkap mikrotubulus (mikrotubulus B dan C). (D) Pro- 

tein sentriolar SAS-6 membentuk dimer kumparan meling- 

kar. Sembilan dimer SAS-6 bisa mengasosiasikan diri untuk 

membentuk cincin. Bertempat di hub dari struktur sentriol 

cartwheel, cincin SAS-6 diperkirakan menghasilkan simetri 

sembilan kali lipat dari sentriol. (A, dari dari M. Paintrand, dkk. 

J. Struct. Biol. 108: 107, 1992. Dengan izin dari Elsevier; B, atas 

kebaikan Richard Linck; D, atas izin Michel Steinmetz.) 

Dua sentrosom bergerak ke lawan sisi situs nukleus ketika 

mitosis dimulai, dan mereka membentuk dua kutub spindel mito- 

sis. Organisasi mikrotubulus sangat bervariasi di antara spesies 

dan jenis sel yang berbeda. Dalam ragi tunas, mikrotubulus berinti 

pada MTOC yang tertanam di dalamnya selubung inti sebagai 

struktur kecil berlapis-lapis yang disebut tiang spindel tubuh, 

juga ditemukan di jamur dan diatom lain. Sel tumbuhan yang 

lebih tinggi tampak berinti mikrotubulus di situs didistribusikan di 

sekitar amplop inti dan di sel korteks. 

Baik jamur maupun sebagian besar sel tumbuhan tidak meng- 

andung sentriol. Oleh karena itu, semua sel ini tampaknya meng- 

gunakan γ-tubulin untuk nukleasi mikrotubulusnya. Dalam sel 

hewan yang dibudidayakan, konfigurasi mikrotubulus seperti aster 

kuat, dengan ujung plus dinamis mengarah ke luar menuju ping- 

giran sel dan stabil ujung minus dikumpulkan di dekat nukleus. 

Sistem mikrotubulus yang memancar dari sentrosom bertindak 

sebagai alat untuk mensurvei daerah luar sel dan untuk posisikan 

sentrosom di tengahnya. 

Bahkan dalam fragmen sel terisolasi yang tidak memiliki 

sentrosom, mikrotubulus dinamis mengatur diri mereka sendiri 

menjadi susunan berbentuk bintang dengan ujung minus mikro- 

tubulus berkumpul di tengah dengan ikatan ujung minus protein 
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(Gambar 59). Kemampuan sitoskeleton mikrotubulus untuk me- 

nemukan pusat sel membentuk sistem koordinat umum, yang 

kemudian digunakan untuk memposisikan banyak organel di 

dalam sel. Sel sangat berdiferensiasi dengan kompleks morfologi 

seperti neuron, otot, dan sel epitel harus menggunakan tambahan 

mengukur mekanisme untuk menetapkan koordinat internal yang 

lebih rumit sistem. Jadi, misalnya, ketika sel epitel membentuk 

persimpangan sel-sel dan menjadi sangat terpolarisasi, mikrotu- 

bulus minus berakhir pindah ke daerah dekat membran plasma 

apikal. Dari lokasi asimetris ini, sebuah susunan mikrotubulus 

meluas di sepanjang sumbu panjang sel, dengan ujung plus di- 

arahkan ke basal permukaan (lihat Gambar 7). 

Gambar 59 Sebuah kaleng mikrotubulus temukan pusat sel. Setelah 

lengan sel pigmen ikan dipotong dengan jarum, yaitu mik- 

rotubulus dalam fragmen sel yang terlepas mengatur ulang 

sehingga minusnya berakhir dekat bagian tengah fragmen, 

terkubur di pusat pengorganisasian mikrotubulus baru. 

Protein Pengikat Mikrotubulus Memodulasi Dinamika Fila- 
men dan Organisasi 

Dinamika polimerisasi mikrotubulus sangat berbeda dalam 

sel daripada dalam larutan dari tubulin murni. Mikrotubulus dalam 



98 

 

 

 
 

sel menunjukkan laju polimerisasi yang jauh lebih tinggi (biasanya 

10–15 μ m / menit, relatif terhadap sekitar 1,5 μ m / menit dengan 

tubulin yang dimurnikan pada konsentrasi yang sama), frekuensi 

bencana yang lebih besar, dan jeda yang diperpanjang pertum- 

buhan mikrotubulus, perilaku dinamis yang jarang diamati dalam 

larutan tubulin murni. Perbedaan ini dan lainnya muncul karena 

dinamika mikrotubulus di dalam sel diatur oleh berbagai protein 

yang mengikat dimer tubulin atau mikrotubules. Protein yang 

mengikat mikrotubulus secara kolektif disebut mikrotubulus-aso- 

siasi- roteinated, atau MAP. Beberapa MAP dapat menstabilkan 

mikrotubulus terhadap Sekelompok MAP juga dapat memediasi 

interaksi mikrotubulus dengan mikrotubulus lainnya komponen 

sel. Bagian ini menonjol di neuron, di mana mikro- bundel tubulus 

membentuk inti akson dan dendrit yang memanjang dari tubuh 

sel (Gambar 60). 

 

 
Gambar 60. 

Lokalisasi MAP di akson dan 

dendrit neuron. Mikrograf 

imunofluoresensi ini menunjuk- 

kan sebaran protein tau (hijau) 

dan MAP2 (oranye) di neuron. 

Sedangkan pewarnaan tau 

hanya terbatas pada akson 

(panjang dan bercabang neuron 

ini), pewarnaan MAP2 terbatas 

pada badan sel dan dendritnya. 

Antibodi yang digunakan di sini 

untuk mendeteksi tau hanya 

berikatan dengan tau yang tidak 

terfosforilasi; tau terfosforilasi 

juga hadir di dendrit. (Atas kebai- 

kan James W. Mandell dan Gary A. 

Banker.) 
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MAP ini memiliki setidaknya satu domain yang terikat ke per- 

mukaan mikrotubulus dan lainnya yang menonjol keluar. Panjang 

proyek- domain ing dapat menentukan seberapa dekat mikrotu- 

bulus berlapis MAP menyatu, seperti yang ditunjukkan dalam sel 

yang direkayasa untuk menghasilkan MAP yang berbeda secara 

berlebihan. Sel di atas mengekspresikan MAP2, yang memiliki 

domain proyeksi yang panjang, membentuk kumpulan stabil mik- 

rotubulus yang dijaga jaraknya lebar, sementara sel mengekspre- 

sikan tau, sebuah MAP dengan domain proyeksi yang jauh lebih 

pendek, kumpulan formulir yang dikemas lebih dekat mikrotubu- 

lus (Gambar 62). MAP adalah target dari beberapa protein kinase, 

dan fosforilasi MAP dapat mengontrol aktivitas dan lokalisasi di 

dalamnya sel. 

 

Microtubulus Plus-End-Binding Proteins Memodulasi Mikro- 
tubulus Dinamika dan Keterikatan 

Sel mengandung banyak protein yang mengikat ujung mikro- 

tubulus dan karenanya mempengaruhi stabilitas dan dinamika 

mikro-tubulus. Protein ini dapat mempengaruhi Beberapa protein 

aksesori utama dari mikrotubulus sito-skeleton. Kecuali untuk dua 

kelas protein motorik, contoh dari setiap tipe utama ditampilkan. 

Masing-masing dibahas dalam teks. Namun, kebanyakan sel men- 

gandung lebih banyak dari seratus protein pengikat mikrotubulus 

yang berbeda, dan - seperti untuk protein terkait aktin – kemung- 

kinannya bahwa ada jenis penting protein terkait mikrotubulus 

yang belum dikenali. 

Tingkat di mana mikrotubulus beralih dari kondisi tumbuh 

ke menyusut (frekuensi bebas quency of catastrophes) atau dari 

keadaan menyusut ke negara berkembang (frekuensi menye- 

la-matkan). Misalnya, anggota keluarga protein terkait kinesin 

yang dikenal sebagai Faktor bencana (atau kinesin-13) mengikat 

ujung mikro-tubulus dan tampaknya membongkar protofilamen 



100 

 

 

 

 

 
 

Gambar 61 

terpisah, menurunkan penghalang energi aktivasi normal yang 

mencegah mikrotubulus agar tidak terpisah menjadi protofilamen 

melengkung yang merupakan karakter acteristic dari keadaan 

menyusut (Gambar 63). Protein lain, disebut Nezha atau Patronin, 

melindungi mikrotubulus minus ujung dari efek faktor bencana. 

Sementara sangat sedikit protein pengikat ujung-ujung mikrotu- 

bulus yang telah terized, sebagian besar MAP telah diidentifikasi 
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yang diperkaya di mikrotbulus plus berakhir. Contoh yang sangat 

umum adalah XMAP215, yang mendekati homolog dalam organ- 

isme yang berkisar dari ragi hingga manusia. XMAP215 mengikat 

gratis subunit tubulin dan mengirim-kannya ke sisi positifnya, 

dengan demikian polimerisasi bule dan sekaligus menangkal akti- 

vitas faktor bencana (lihat Gambar 63). 
 

Gambar 62. Organisasi bundel mikrotubulus oleh MAP. (A) MAP2 

mengikat di sepanjang kisi mikrotubulus menjadi satu ujung- 

nya dan memperpanjang proyeksi yang panjang lengan den- 

gan pengikat mikrotubulus kedua domain di ujung lain. (B) 

Tau memiliki domain tautan silang mikrotubulus yang lebih 

pendek. (C) Mikrograf elektron menunjukkan tanda silang 

bagian melalui bundel mikrotubulus sel yang mengekspresi- 

kan MAP2 secara berlebihan. Biasa jarak mikrotubulus (MTs) 

dalam hal ini hasil bundel dari panjang konstan lengan mem- 

proyeksikan MAP2. (D) Penampang serupa melalui bundel 

mikrotubulus dalam sel yang berekspresi berlebihan tau. Di 

sini mikrotubulus diberi jarak lebih dekat bersama daripada 
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di (C) karena proyeksi tau relatif singkat lengan. (C dan D, atas 

izin J. Chen et al., Nature 360: 674–677, 1992. Dengan izin dari 

Macmillan Publishers Ltd.) 
 

Gambar 63. Pengaruh protein yang mengikat ujung mikrotubulus. Itu 

transisi antara pertumbuhan mikrotubulus dan penyusutan 

dikontrol dalam sel oleh a berbagai protein. Faktor bencana 

seperti kinesin-13, anggota dari superfamili protein motorik 

kinesin, mengikat untuk mikrotubulus berakhir dan mem- 

bongkarnya, dengan demikian mempromosikan depolim- 

erisasi. Disisi lain, MAP seperti XMAP215 menstabilkan ujung 

mikrotubulus yang sedang tumbuh (XMAP adalah singka- 

tan dari Xenopus microtubule-protein terkait, dan nomor 

tersebut mengacu ke massa molekulnya dalam kilodalton). 

XMAP215 mengikat dimer tubulin dan menghasilkan mereka 

ke mikrotubulus plus ujung, dengan demikian meningkatkan 

laju pertumbuhan mikrotubulus dan menekan bencana. 
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Gambar 64. Protein TIP ditemukan tumbuh ditambah ujung mikro- 

tubulus. (A) Bingkai dari selang waktu fluoresensi film dari 

tepi sel yang mengekspresikan tubulin berlabel fluoresen 

yang menyatu menjadi mikrotubulus (merah) serta + TIP 

protein EB1 ditandai dengan warna berbeda (hijau). Mikro- 

tubulus yang sama ditandai (tanda bintang) dalam bingkai 

film berturut-turut. Kapan mikrotubulus tumbuh (frame 1, 2), 

EB1 dikaitkan dengan ujung. Ketika mikrotubulus mengalami 

bencana dan mulai menyusut, EB1 hilang (frame 3, 4). EB1 

berlabel diperoleh kembali saat pertumbuhan dari mikrotu- 

bulus diselamatkan (Frame 5). (B) Dalam ragi fisi Schizosac- 

charomyces pombe, plus berakhir mikrotubulus (hijau) bera- 

sosiasi dengan homolog EB1 (merah) di keduanya tiang sel 

berbentuk batang. (A, kesopanan dari Anna Akhmanova dan 

Ilya Grigoriev; B, atas kebaikan Takeshi Toda.) 

Hasil pergeseran ini dalam peningkatan sepuluh kali lipat 

dalam ketidakstabilan dinamis mikrotubulus selama mitosis, 

transisi yang sangat penting untuk konstruksi mitosis yang efisien 

spindel. Dalam banyak sel, ujung minus mikrotubulus distabil- 

kan oleh asosiasi dengan protein capping atau sentrosom, atau 

mereka berfungsi sebagai depo mikrotubulus situs lymerization. 

 
Sebaliknya, plus berakhir dengan efisien menjelajahi dan 

menyelidiki seluruh ruang sel. Protein terkait mikrotubulus yang 

disebut program pelacakan ujung-plus teins (+ TIPs) terakumu- 

lasi di ujung aktif ini dan tampak meroket di sekitar sel sebagai 

penumpang di ujung mikrotubulus yang berkembang pesat, me- 
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misahkan diri dari berakhir ketika mikrotubulus mulai menyusut 

(Gambar 64). Faktor bencana terkait kinesin dan XMAP215 yang 

disebutkan di atas berperilaku sebagai +TIP dan bertindak untuk 

memodulasi pertumbuhan dan penyusutan mikrotubulus akhir 

tempat mereka melekat. +TIP lainnya mengontrol pemosisian 

mikrotubulus dengan membantu menangkap dan menstabilkan 

ujung mikrotubulus yang sedang tumbuh pada sel tertentu. 

EB1 dan kerabatnya, protein dim er kecil yang sangat ter- 

konservasi pada hewan, tumbuhan, dan jamur, adalah pemain 

kunci dalam proses ini. Protein EB1 tidak aktif bergerak ke arah 

nilai tambah, tetapi mengenali fitur struktural dari pertumbuhan 

plus end (lihat Gambar 64). Beberapa dari +TIP bergantung pada 

protein EB1 untuk mereka akumulasi plus-end dan juga berinte- 

raksi satu sama lain dan dengan mikrotubule. Dengan melekat 

pada ujung plus, faktor-faktor ini memungkinkan sel untuk me- 

manfaatkan energi polimerisasi mikrotubulus untuk menghasil- 

kan gaya dorong yang dapat digunakan untuk memposisikan 

spindel, kromosom, atau organel. 

 

Tubulin-Sequestering dan Microtubule-Severing Proteins Non- 
aktifkan Mikrotubulus 

Seperti halnya dengan monomer aktin, sel menyaring sub- 

tubulin yang tidak terpolimerisasi. unit untuk mempertahankan 

kumpulan subunit aktif pada tingkat dekat. Satu molekul dari 

protein kecil stathmin ( juga disebut Op18) berikatan dengan dua 

tubulin heterodimer dan mencegah penambahannya ke ujung mi- 

krotubulus (Gambar 65). Stathmin dengan demikian menurunkan 

kon-sentrasi efektif tubulin subunit yang tersedia untuk polimeri- 

sasi (tindakan yang analog dengan obat kolkisin), dan meningkat- 

kan kemungkinan pertumbuhan mikrotubulus beralih ke status 

menyusut. Fosforilasi stathmin menghambat pengikatannya 

tubulin, dan sinyal yang menyebabkan fosforilasi stathmin dapat 



105 

 

 

 
 

meningkatkan laju perpanjangan mikrotubulus dan menekan 

ketidakstabilan dinamis. Stathmin telah terlibat dalam regulasi 

proliferasi sel dan kematian sel. 

 
 

Gambar 65. Sekuestrasi tubulin oleh stathmin. Studi struktural den- 

gan elektron mikroskop dan kristalografi menyarankan yang 

mengikat protein stathmin yang memanjang di sepanjang 

sisi dua heterodimer tubulin. (Diadaptasi dari M.O. Steinmetz 

et al., EMBO J. 19: 572–580, 2000. Dengan izin dari John Wiley 

and Sons.) 

Menariknya, tikus yang kekurangan stathmin berkembang 

secara normal tetapi kurang menakutkan dibandingkan tikus tipe 

liar, mencerminkan peran stathmin di neuron amigdala, di mana 

biasanya diekspresikan pada tingkat tinggi. Pemutusan adalah 

mekanisme lain yang digunakan oleh sel untuk mendestabilisa- 

si mikrotik. bules. Untuk memutuskan mikrotubulus, tiga belas 

ikatan longitudinal harus diputus, satu untuk setiap protofilamen. 

Protein katanin, dinamai menurut kata dalam bahasa Jepang 

untuk “Pedang,” menyelesaikan tugas yang menuntut ini (Gambar 

66). 

Katanin dibuat dari dua subunit: subunit lebih kecil yang 

menghidrolisis ATP dan melakukan yang sebenarnya memutus- 

kan, dan yang lebih besar yang mengarahkan katanin ke sentro- 



106 

 

 

 
 

som. Rilis Katanin mikrotubulus dari keterikatannya ke pusat pen- 

gorganisasian mikrotubulus dan adalah dianggap berkontribusi 

pada depolimerisasi mikrotubulus cepat yang diamati di kutub 

spindel selama mitosis. Mungkin juga terlibat dalam pelepasan 

mikrotubulus dan depolimerisasi pada sel yang berkembang biak 

di interfase dan sel postmitotik seperti neuron. 
 

Gambar 66. Mikrotubulus diputuskan oleh katanin. Taksol distabilkan, 

rhodamin- mikrotubulus berlabel teradsorpsi di permukaan 

slide kaca, dan katanin yang dimurnikan ditambahkan ber- 

sama dengan ATP. (A) Ada a sedikit istirahat di mikrotubulus 

30 detik setelah penambahan katanin. (B) Sama lapangan 3 

menit setelah penambahan katanin. Banyak filamen telah pu- 
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tus tempat, meninggalkan serangkaian fragmen kecil di lo- 

kasi sebelumnya yang lama mikrotubulus. (Dari J.J. Hartman 

et al., Sel 93: 277–287, 1998. Dengan izin dari Elsevier.) 

Dua Jenis Protein Motorik Bergerak Bersama Mikrotubulus 

Seperti filamen aktin, mikrotubulus juga menggunakan protein 

motorik untuk mengangkut kargo dan melakukan berbagai fungsi 

lain di dalam sel. Ada dua kelas utama dari motor berbasis mik- 

rotubulus, kinesin dan dyneins. Kinesin-1, juga disebut “conven- 

tional kinesin“, pertama kali dimurnikan dari neuron cumi-cumi, 

di mana ia membawa organel yang tertutup membran menjauh 

dari badan sel menuju terminal akson oleh berjalan menuju ujung 

positif mikrotubulus. Kinesin-1 mirip dengan myosin II ini memiliki 

dua rantai berat per motor aktif; ini membentuk dua motor kepala 

bulat domain yang disatukan oleh ekor kumparan melingkar me- 

manjang yang bertanggung jawab untuk dimerisasi rantai berat. 

Satu rantai ringan kinesin-1 terhubung dengan masing-masing 

rantai berat melalui domain ekornya dan menengahi pengikatan 

kargo. Seperti myosin, kinesin adalah anggota dari superfamili 

protein besar, yang merupakan domain motorik elemen umum 

(Gambar 67). 

Ragi Saccharomyces cerevisiae memiliki enam buah kinesin 

yang berbeda. Nematoda C. elegans memiliki 20 kinesin, dan 

manusia memiliki 45. Setidaknya ada empat belas keluarga 

berbeda dalam superfamili kinesin. Kebanyakan mereka memiliki 

domain motorik di ujung-N rantai berat dan berjalan ke arahnya 

ujung plus mikrotubulus. Satu keluarga memiliki domain motorik 

di C-termi- nus dan berjalan ke arah yang berlawanan, menuju 

ujung minus mikrotubulus, sedangkan kinesin-13 memiliki domain 

motor sentral dan tidak berjalan sama sekali, tetapi menggunakan 

energi hidrolisis ATP untuk mendepolimerisasi ujung mikrotubu- 

lus, seperti dijelaskan di atas (lihat Gambar 63). 
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Beberapa rantai berat kinesin adalah homodimer, dan lainnya 

adalah heterodimer. Kebanyakan kinesin memiliki situs pengikatan 

di bagian ekor untuk mikrotulatif lain. sebagai alternatif, mereka 

dapat menghubungkan motor ke organel yang tertutup membran 

melalui rantai ringan atau protein adaptor. Banyak dari anggota 

keluarga super kinesin memiliki peran khusus dalam pembentu- 

kan gelendong mitosis dan segregasi kromosom selama pembela- 

han sel. Pada kinesin-1, alih-alih lengan tuas yang diayun, gerakan 

kecil di situs pengikatan nukleotida mengatur pemasangan dan 

pelepasan kepala motor domain ke wilayah penaut panjang. 

 
 

 
Gambar 67. Kinesin dan kinesin-protein terkait. Struktur empat kine- 

sin anggota keluarga super. Seperti di myosin superfamili, 

hanya domain motorik saja dilestarikan. Kinesin-1 memiliki 

domain motorik di ujung-N rantai berat. Itu domain tengah 

membentuk kumparan melingkar panjang, menengahi di- 

merisasi. Terminal C domain membentuk ekor yang menem- 

pel pada kargo, seperti organel yang tertutup membran. 
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Kinesin-5 membentuk tetramer di mana dua dimer diasosia- 

sikan dengan ekornya. Ini bertindak untuk melempar kepala 

kedua ke depan. 

Bipolar kinesin-5 tetramer mampu meluncur dua mikrotubu- 

lus melewati satu sama lain, analog untuk aktivitas filamen tebal 

bipolar dibentuk oleh miosin II. Kinesin-13 memilikinya domain 

motorik terletak di tengah-tengah rantai berat. Itu adalah anggota 

keluarga kinesin yang kehilangan aktivitas motorik biasa dan 

sebagai gantinya mengikat ujung mikrotubulus ke mempromosi- 

kan depolimerisasi (lihat Gambar 63). 

 
 
 
 
 
 

Gambar 68. 

Siklus mechanochemical kinesin. 

Kinesin-1 adalah a dimer dari dua 

domain motor pengikat nukleotida 

(kepala) yang dihubungkan melalui 

ekor kumparan melingkar panjang 

(lihat Gambar 16–56). Motor dua 

kinesin domain bekerja secara ter- 

koordinasi; selama “langkah” kinesin, 

kepala belakang terlepas dari situs 

peng-ikatan tubulinnya, melewati 

domain motor mitra, dan kemudi- 

an mengikat kembali ke tempat 

pengikatan tubulin berikutnya yang 

tersedia. Menggunakan “tangan- 

over-hand ”, dimer kinesin dapat 

bergerak untuk jarak yang jauh pada 

mikrotubulus tanpa sepenuhnya 

melepaskan jalurnya. 
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Kinesin-14 adalah kinesin C-terminal yang termasuk protein 

Drosophila Ncd dan protein ragi Kar3. Kinesin ini umumnya 

berjalan ke arah yang berlawanan dari mayoritas kinesin, menuju 

akhir minus, bukan akhir plus dari mikrotubulus. 

Di awal setiap langkah, salah satu dari dua kepala domain 

motor kinesin, kepala belakang atau tertinggal (hijau tua), terikat 

erat ke mikrotubulus dan ke ATP, sedangkan kepala depan atau 

kepala depan terikat secara longgar ke mikrotubulus dengan 

ADP di situs pengikatannya. Perpindahan depan motor belakang 

domain didorong oleh disosiasi ADP dan pengikatan ATP di 

depan kepala (antara panel 2 dan 3 pada gambar ini). Pengikatan 

ATP untuk ini domain motorik menyebabkan peptida kecil yang 

disebut “penghubung leher” bergeser dari menunjuk ke belakang 

ke konformasi menunjuk ke depan (neck linker adalah digambar di 

sini sebagai garis penghubung ungu antara domain motor utama 

dan coiled-coil yang terjalin). Pergeseran ini menarik kepala 

belakang ke depan, sekali itu telah terlepas dari mikrotubulus 

dengan terikat ADP [persyaratan pelepasan Hidrolisis ATP dan 

pelepasan fosfat (P i)]. Molekul kinesin sekarang bersiap untuk 

langkah berikutnya, yang dilanjutkan dengan pengulangan proses 

yang tepat ditampilkan. 

Protofilamen ke situs pengikatan 8 nm lebih dekat ke mikro- 

tubulus plus ujung, yang adalah jarak antara dimer tubulin dari 

protofilamen. Nukleotida-hidro- siklus lisis di dua kepala sangat 

terkoordinasi, sehingga siklus linker ini docking dan undocking 

memungkinkan motor berkepala dua untuk bergerak dalam hand- 

over-tangan (atau kepala di atas kepala) secara bertahap (Gambar 

68). Dyneins adalah keluarga motor mikrotubulus berujung minus 

yang tidak terkait ke kinesin. 

Mereka terdiri dari satu, dua, atau tiga rantai berat (termasuk 

domain motor) dan sejumlah besar dan variabel perantara terkait, 



111 

 

 

 
 

light-intermediate, dan light chain. Keluarga dynein memiliki 

dua cabang utama (Gambar 69). Cabang pertama mengan- 

dung dyneins sitoplasma, yaitu homodimer dari dua rantai berat. 

Dynein 1 sitoplasma dikodekan oleh satu gen di hampir semua 

sel eukariotik, tetapi hilang dari tanaman berbunga dan beberapa 

ganggang. Digunakan untuk perdagangan organel dan mRNA, 

untuk memposisikan beberapa sentro dan nukleus selama migrasi 

sel, dan untuk pembangunan mikrotubulus poros dalam mitosis 

dan meiosis. 

Dynein 2 sitoplasma hanya ditemukan pada eukariotik or- 

ganis-me yang memiliki silia dan digunakan untuk mengangkut 

material dari ujung ke pangkal dari silia, proses yang disebut trans- 

portasi intraflagellar. Dyneins aksonemal ( juga disebut dyneins 

siliaris) terdiri dari cabang kedua dan termasuk monomer, het- 

erodimers, dan heterotrimers, dengan satu, dua, atau tiga rantai 

berat yang mengandung motor, masing-masing. Mereka sangat 

terspesialisasi untuk gerakan geser yang cepat dan efisien. Unsur- 

unsur mikrotubulus yang mendorong pemukulan silia dan flagela. 
 

Gambar 69. Dyneins. (A) Bekukan etsa mikrograf elektron dari sebuah 

molekul dynein sitoplasma dan molekul siliaris (aksonemal) 

dynein. Seperti myosin II dan kinesin-1, dynein sitoplasma 

adalah molekul berkepala dua. Dynein siliaris ditampilkan 
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dari protozoa dan memiliki tiga kepala; dynein siliaris dari 

hewan memiliki dua kepala. Perhatikan bahwa kepala dynein 

sangat besar dibandingkan dengan kepala keduanya myosin 

atau kinesin. (B) Penggambaran skematis dynein sitoplasma 

menunjukkan keduanya rantai berat (biru dan abu-abu) yang 

berisi domain untuk pengikatan mikrotubulus (MT) dan Hi- 

drolisis ATP, dihubungkan dengan batang yang panjang. Teri- 

kat ke rantai berat ada banyak rantai perantara (hijau tua) dan 

terang rantai (hijau muda) yang membantu mediasi banyak 

fungsi dynein. (A, milik John Heuser; B, diadaptasi dari R. Vale, 

Cell 112: 467–480, 2003. Dengan izin dari Sel Tekan.) 

Gambar 70. Kekuatan stroke dynein (A) Organisasi domain di setiap ran- 

tai berat dynein. Ini adalah polipeptida besar, mengandung 

hampir 4000 asam amino. Jumlah berat rantai dalam dynein 
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sama dengan jumlahnya kepala motor. (B) Ilustrasi dynein c, 

dynein aksonem monomerik ditemukan di Chlamydomonas 

alga hijau uniseluler reinhardtii. Kepala motor dynein besar 

adalah cincin planar yang berisi C-terminal domain (abu- 

abu) dan enam domain AAA, empat yang mempertahankan 

urutan pengikatan ATP, tetapi hanya satu yang (merah tua) 

memiliki ekstensi aktivitas ATPase utama. Memperluas dari 

kepalanya adalah tangkai panjang dengan gulungan meling- 

kar situs pengikatan mikrotubulus di ujung, dan ekor yang 

menempel di sebelahnya mikrotubulus di aksonem. Di ATP- 

keadaan terikat, tangkai terlepas dari mikrotubulus, tetapi hi- 

drolisis ATP menyebabkan perlekatan tangkai-mikrotubulus 

(kiri). Pelepasan ADP dan fosfat selanjutnya (P i) kemudian 

mengarah ke konformasi besar “Power stroke” yang melibat- 

kan rotasi kepala dan tangkai relatif terhadap ekor (kanan). 

Setiap siklus menghasilkan langkah sekitar 8 nm, dengan 

demikian berkontribusi pada pemukulan flagela (lihat Gam- 

bar 76). Dalam kasus sitoplasma dynein, buntutnya melekat 

pada kargo semacam itu sebagai vesikel, dan satu pukulan 

kekuatan mengangkut kargo sekitar 8-nm mikrotubulus 

menuju ujung minusnya (lihat Gambar 71). (C) mikrograf 

elektron dari dyneins monomer yang dimurnikan dalam dua 

berbeda konformasi mewakili langkah-langkah yang berbe- 

da dalam siklus mekanikkimia. (C, dari S.A. Burgess dkk., Alam 

421: 715–718, 2003. Dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd.) 

 
Dyneins adalah motor molekuler terbesar yang diketahui, 

dan mereka juga di antara yang tercepat: dynein aksonemal yang 

menempel pada kaca geser dapat menggerakkan mikrotubulus 

dengan kecepatan 14 μ m / detik. Motor dynein secara struktural 

tidak terkait dengan miosin dan kinesin, tetapi masih mengikuti 

aturan umum penggandengan nukleotida hidrolisis menjadi mi- 

krotubulus mengikat dan melepaskan serta menghasilkan gaya 

perubahan konformasi (Gambar 70). 
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Mikrotubulus dan Motor Menggerakkan Organel dan 
Vesikel 

Fungsi utama motor sitoskeletal dalam sel interfase adalah 

transportasi dan posisi organel yang tertutup membran. Kinesin 

adalah orig diidentifikasi sebagai protein yang bertanggung jawab 

untuk transportasi aksonal anterograde cepat, pergerakan cepat 

mitokondria, prekursor vesikel sekretorik, dan bermacam-ma- 

cam komponen sinapsis di jalan raya mikrotubulus akson ke jauh 

terminal saraf. Dynein sitoplasma diidentifikasi sebagai motorik 

yang bertanggung jawab transportasi ke arah yang berlawanan, 

transportasi aksonal retrograde. Meskipun organ- Sel pada keban- 

yakan sel tidak perlu menempuh jarak yang begitu jauh, transpor 

terpolarisasi mereka sama pentingnya. 

Array mikrotubulus tipikal dalam sel interfase berorien- tasi 

dengan ujung minus di dekat pusat sel di sentrosom dan plus 

ujungnya meluas ke pinggiran sel. Jadi, gerakan sentripetal 

organel atau vesikula menuju pusat sel memerlukan aksi cyto-mo- 

tor dynein plasmik, sedangkan gerakan sentrifugal menuju pinggi- 

ran membutuhkan motor kinesin terarah plus-end. Menariknya, 

dalam sel hewan, hampir semuanya transportasi terarah minus- 

ujung digerakkan oleh motor dynein 1 sitoplasma tunggal, sedan- 

gkan 15 kinesin berbeda digunakan untuk transportasi terarah 

positif-negatif. 

Contoh jelas dari efek mikrotubulus dan motor mikrotubulus 

pada perilaku membran intraseluler adalah peran mereka dalam 

mengatur endoretikulum plasmik (ER) dan badan Golgi. Jaringan 

membran ER tubulus sejajar dengan mikrotubulus dan meluas 

hampir ke tepi sel, sedangkan badan Golgi terletak di dekat sen- 

trosom. Kapan sel diobati dengan obat yang mendepolimerisa- 

si mikrotubulus, seperti kolkisin atau nocodazole, ER runtuh ke 

tengah sel, sedangkan Golgi appa- ratus fragmen dan tersebar 
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di seluruh sitoplasma. In vitro, kinesin bisa tambatkan membran 

turunan ER ke jalur mikrotubulus yang telah dibentuk sebelum- 

nya dan berjalan ke arah mikrotubulus plus berakhir, menyeret 

membran ER keluar ke protru- tubular ion dan membentuk 

jaringan membran yang sangat mirip dengan ER dalam sel. 

Sebaliknya, dynein diperlukan untuk memposisikan badan 

Golgi di dekat sel pusat sel hewan; mereka melakukan ini dengan 

menggerakkan vesikula Golgi di sepanjang mikrotubulus trek 

menuju minus mikrotubulus berakhir di sentrosom. Ekor yang 

berbeda dan rantai ringannya yang terkait pada protein motorik 

tertentu memungkinkan motor untuk menempel pada kargo 

organel yang sesuai. Membran-sebagai- reseptor motorik terkait 

yang diurutkan ke dalam senyawa tertutup membran tertentu 

partisi berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan ekor 

kinesin yang sesuai anggota keluarga. 

Banyak virus memanfaatkan trans-trans berbasis motorik mi- 

krotubulus. port selama infeksi dan gunakan kinesin untuk ber- 

pindah dari situs replikasi dan perakitan ke membran plasma, 

dari mana mereka siap untuk menginfeksi tetangga- sel-sel 

yang membosankan. Protein membran luar dari virus Vaccinia, 

misalnya, mengandung motif asam amino yang menjadi peran- 

tara pengikatan pada rantai ringan kinesin-1 dan transportasi 

sepanjang mikrotubulus ke membran plasma. Menariknya, motif 

ini hadir di lebih dari 450 protein manusia, sepertiganya dikait- 

kan dengan penyakit manusia. memudahkan. Jadi, kinesin men- 

gangkut beragam kargo yang terlibat dalam berbagai jenis kargo 

fungsi seluler penting. Untuk dynein, kumpulan makromolekul 

besar sering memediasi perlekatan membran. Dynein sitoplasma, 

itu sendiri merupakan kompleks protein yang sangat besar, mem- 

butuhkan kerjasama dengan kompleks protein besar kedua yang 

disebut dynactin untuk mentranslokasi organel efektif. 
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Kompleks dinaktin mencakup filamen pendek seperti aktin 

yang terbentuk dari protein yang berhubungan dengan aktin 

Arp1 (berbeda dari Arp2 dan Arp3, komponennya dari kompleks 

Arp 2/3 yang terlibat dalam nukleasi filamen aktin konvensional) 

(Gambar 71). Sejumlah protein lain juga berkontribusi pada ikatan 

kargo dynein. regulasi motorik, dan fungsinya sangat penting 

dalam neuron, di mana cacat pada transportasi berbasis mikro- 

tubulus telah dikaitkan dengan neurologis penyakit. Contoh yang 

mencolok adalah otak halus, atau lissencephaly, disorder di mana 

sel gagal bermigrasi ke korteks serebral otak yang sedang berkem- 

bang. Salah satu jenis lissencephaly disebabkan oleh cacat pada 

Lis1, protein pengikat dynein diperlukan untuk migrasi nuklir di 

beberapa spesies. 

Gambar 71. Dynactin memediasi lampiran dynein ke membran- or- 

ganel tertutup. Dynein membutuhkan adanya sejumlah 

besar aksesori protein untuk diasosiasikan dengan membran 

organel tertutup. Dynactin itu besar kompleks yang mencak- 

up komponen itu mengikat lemah ke mikrotubulus, kompo- 

nen yang mengikat dynein itu sendiri, dan komponen yang 

membentuk filamen kecil seperti aktin dari protein terkait 

aktin Arp1. 
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Di otak normal, migrasi nukleus mengarahkan tubuh sel saraf 

yang berkembang ke posisi yang benar di korteks. Dengan tidak 

adanya Lis1, bagaimanapun, inti dari neuron yang bermigrasi gagal 

untuk melekat pada dynein, mengakibatkan cacat migrasi nuklir. 

Dynein diperlukan terus menerus untuk fungsi saraf, sebagai 

mutasi dalam subunit dynactin atau di daerah ekor dynein sito- 

plasma menyebabkan degenerasi saraf pada manusia dan tikus. 

Efek ini terkait dengan penurunan transpor aksonal retrograde 

dan memberikan bukti kuat tentang pentingnya transpor aksonal 

yang kuat di neuronal kelangsungan hidup. Sel dapat mengatur 

aktivitas protein motorik dan dengan demikian menyebabkan 

keduanya perubahan posisi organel yang tertutup membran atau 

seluruh selnya gerakan. Melanosit ikan merupakan salah satu 

contoh paling dramatis. Ini sel raksasa, yang bertanggung jawab 

atas perubahan cepat warna kulit di beberapa spesies ikan, men- 

gandung butiran pigmen besar yang dapat mengubah lokasinya 

respon terhadap stimulasi neuronal atau hormonal (Gambar 72). 

Gran pigmen berkumpul atau menyebar dengan bergerak 

di sepanjang jaringan mikrotubulus yang luas yang berlabuh di 

sentrosom dengan ujung minusnya. Keduanya, dynein dan motor 

mikrotubulus kinesin berhubungan dengan butiran pigmen. Itu 

gerakan keluar yang tersentak-sentak dapat terjadi akibat tarik- 

menarik antara dua pihak yang berlawanan protein motorik mi- 

krotubulus, dengan kinesin yang lebih kuat menang secara kes- 

eluruhan. Kapan Kadar AMP siklik intraseluler menurun, kinesin 

dinonaktifkan, meninggalkan dynein bebas untuk menyeret 

butiran pigmen dengan cepat ke pusat sel, mengubah butiran 

pigmen ikan warna. Dengan cara yang sama, gerakan dilapisi 

dengan organel membran lainnya protein motorik tertentu diken- 

dalikan oleh keseimbangan kompleks sinyal yang bersaing yang 

mengatur perlekatan dan aktivitas protein motorik. 
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Gambar 72. Melanosom teregulasi gerakan dalam sel pigmen ikan. 

Sel raksasa inilah yang bertanggung jawab untuk perubahan 

warna kulit di beberapa spesies ikan, mengandung pigmen 

besar butiran, atau melanosom (coklat). Itu melanosom dapat 

mengubah lokasinya di dalam sel sebagai respons terhadap 

hormonal atau stimulus saraf. (A) Tampilan skema sel pigmen, 

menunjukkan penyebaran dan agregasi melanosom sebagai 

respons untuk peningkatan atau penurunan intraseluler AMP 

siklik (cAMP), masing-masing. Kedua redistribusi melanosom 

terjadi bersama mikrotubulus. (B) Gambar bidang terang 

a sel tunggal dalam skala cichlid Afrika ikan, menunjukkan 

melanosomnya juga tersebar di seluruh sitoplasma (kiri) atau 

dikumpulkan di tengah sel (kanan). (B, atas kebaikan Leah 

Haimo.) 

Konstruksi Membutuhkan Rakitan Mikrotubulus Kompleks 
Dinamika Mikrotubulus dan Protein Motorik 

Konstruksi spindel mitosis dan sitoskeleton neuronal sangat 

penting. semut dan contoh menarik dari kekuatan organisasi 

oleh tim motor proteins berinteraksi dengan filamen sitoskeletal 
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dinamis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perakitan spindel 

mitosis tergantung pada reorganisasi array interfase mikrotubu- 

lus untuk membentuk susunan bipolar dari mikrotubulus, dengan 

ujung minusnya terfokus pada kutub dan ujung plusnya tumpang 

tindih di tengah atau terhubung ke kromosom. Perakitan spindel 

tergantung pada tindakan terkoordinasi dari beberapa protein 

motorik dan faktor lain yang memodulasi dinamika polimerisasi. 

Neuron juga mengandung struktur sitoskeletal yang kompleks. 

Saat mereka membedakan, neuron mengirimkan proses khusus 

yang akan menerima sinyal listrik (dendrit) atau mengirimkan 

sinyal listrik (akson) (lihat Gambar 60). 

Si Cantik dan morfologi percabangan akson dan dendrit yang 

rumit memungkinkan neuron untuk melakukannya membentuk 

jaringan pensinyalan yang sangat kompleks, berinteraksi dengan 

banyak sel lain secara bersamaan dan memungkinkan perilaku 

rumit dari makhluk yang lebih tinggi. Baik akson maupun dendrit 

(secara kolektif disebut neurit) diisi dengan kumpulan mikrotubu- 

lus yang penting untuk struktur dan fungsinya. Di akson, semua 

mikrotubulus berorientasi ke arah yang sama, dengan mereka 

ujung minus menunjuk kembali ke badan sel dan ujung plusnya 

menunjuk ke arah terminal akson (Gambar 73). 

Dalam dendrit, mikrotubulus memiliki polaritas campuran, 

dengan beberapa ujung plus mengarah ke luar dan beberapa 

menunjuk ke dalam. Vesikel bisa berasosiasi dengan kinesin dan 

dynein dan bergerak ke salah satu arah sepanjang mikrotubulus di 

akson dan dendrit, tergantung motor mana yang aktif. 
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Gambar 73. Organisasi mikrotubulus di neuron. Di neuron, mikrotubu- 

lus organisasi itu kompleks. Di akson, semuanya mikrotubu- 

lus berbagi polaritas yang sama, dengan tanda plusnya men- 

garah ke luar ujung akson. Tidak ada mikrotubulus tunggal 

meregangkan seluruh panjang akson; sebagai gantinya, seg- 

men pendek yang tumpang tindih dari mikrotubulus paralel 

membuat jalur untuk transportasi aksonal cepat. 

Konstruksi Rakitan Mikrotubulus Kompleks Membutuhkan 
Dinamika Mikrotubulus dan Protein Motorik 

Konstruksi gelendong mitosis dan sitoskeleton saraf adalah 

contoh yang penting dan menarik dari kekuatan organisasi oleh 

tim protein motorik yang berinteraksi dengan filamen sitoskele- 

tal dinamis. Seperti dijelaskan sebelumnya, perakitan spindel 

mitosis bergantung pada reorganisasi array interfase mikrotu- 

bulus untuk membentuk susunan bipolar mikrotubulus, dengan 

ujung minusnya terfokus pada kutub dan ujung plusnya tumpang 

tindih di tengah atau terhubung ke kromosom. 

Perakitan spindel bergantung pada aksi terkoordinasi dari 

beberapa protein motor dan faktor lain yang memodulasi dina- 

mika polimerisasi. Neuron juga mengandung struktur sitoskeletal 
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yang kompleks. Saat mereka berdiferensiasi, neuron mengirimkan 

proses khusus yang akan menerima sinyal listrik (dendrit) atau 

mengirimkan sinyal listrik (akson) (lihat Gambar 60). Morfologi 

percabangan akson dan dendrit yang indah dan rumit memung- 

kinkan neuron membentuk jaringan pensinyalan yang sangat 

kompleks, berinteraksi dengan banyak sel lain secara bersamaan 

dan memungkinkan perilaku rumit hewan tingkat tinggi. Baik 

akson maupun dendrit (secara kolektif disebut neurit) diisi dengan 

kumpulan mikrotubulus yang sangat penting untuk struktur dan 

fungsinya. Dalam akson, semua mikrotubulus berorientasi pada 

arah yang sama, dengan ujung minusnya mengarah kembali ke 

badan sel dan ujungmengarah ke terminal akson (Gambar 73). 

Mikrotubulus tidak menjangkau dari badan sel sampai ke 

terminal akson; masing-masing biasanya hanya beberapa mikrom- 

eter panjangnya, tetapi sejumlah besar akan terhuyung-huyung 

dalam larik yang tumpang tindih. Jejak mikrotubulus selaras ini 

bertindak sebagai jalan raya untuk mengangkut protein tertentu, 

vesikel yang mengandung protein, dan mRNA ke terminal akson, 

tempat sinapsis dibangun dan dipelihara. Akson terpanjang dalam 

tubuh manusia mencapai dari pangkal sumsum tulang belakang 

hingga kaki dan panjangnya mencapai satu meter. Sebagai per- 

bandingan, dendrit umumnya jauh lebih pendek daripada akson. 

Mikrotubulus dalam dendrit terletak sejajar satu sama lain tetapi 

polaritasnya bercampur, dengan beberapa mengarahkan ujung 

plusnya ke ujung dendrit, sementara yang lain mengarah kembali 

ke badan sel, mengingatkan pada susunan mikrotubulus antipara- 

lel dari spindel mitosis. 

 

Motile Cilia dan Flagella Dibangun dari Mikrotubulus dan 
Dyneins 

Sama seperti myofibril adalah mesin motilitas yang sangat 

terspesialisasi dan efisien yang dibuat dari filamen aktin dan 
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myosin, silia dan flagela adalah struktur motilitas yang sangat 

terspesialisasi dan efisien yang dibangun dari mikrotubulus dan 

dynein. Baik silia dan flagela adalah pelengkap sel mirip rambut 

yang memiliki bundel mikrotubulus di intinya. Flagela ditemukan 

pada sperma dan banyak protozoa. 

Dengan gerakan bergelombangnya, mereka memungkinkan 

sel-sel tempat mereka menempel untuk berenang melalui media 

cair. Silia diatur dengan cara yang sama, tetapi mereka memukul 

dengan gerakan seperti cambuk yang menyerupai gaya dada 

saat berenang. Pemukulan siliaris dapat mendorong sel tunggal 

melalui cairan (seperti dalam renang protozoa Paramecium) atau 

dapat memindahkan cairan ke permukaan sekelompok sel dalam 

jaringan. Dalam tubuh manusia, sejumlah besar silia (109/ cm2 

atau lebih) melapisi saluran pernapasan kita, menyapu lapisan 

lendir, partikel debu yang terperangkap, dan bakteri sampai ke 

mulut tempat mereka ditelan dan akhirnya dihilangkan. 
 

Gambar 74. Susunan mikrotubulus dalam flagel atau silia. (A) Mikro- 

graf elektron dari flagel sel alga hijau (Chlamydomonas) yang 

ditunjukkan pada penampang melintang, menggambarkan 

susunan mikrotubulus “9 + 2” yang khas. (B) Diagram bagian- 

bagian flagel atau silia. Berbagai proyeksi dari mikrotubulus 

menghubungkan mikrotubulus bersama-sama dan terjadi 

secara berkala di sepanjang aksonem. (C) Gambar tomografi 

elektron resolusi tinggi dari mikrotubulus doublet luar yang 

menunjukkan detail struktural dan fitur di dalam mikrotubu- 
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lus yang disebut protein dalam mikrotubulus (MIPs). (A, cour- 

tesy of Lewis Tilney; C, courtesy of Daniela Nicastro.) 

Demikian juga, silia di sepanjang saluran telur membantu 

menyapu telur ke arah rahim. Gerakan silia atau flagel dihasilkan 

oleh pembengkokan intinya, yang disebut aksonem. Aksonem 

terdiri dari mikrotubulus dan protein terkaitnya, diatur dalam pola 

yang khas dan teratur. Sembilan mikrotubulus doublet khusus 

(terdiri dari satu mikrotubulus lengkap dan satu parsial yang 

menyatu sehingga mereka berbagi dinding tubulus yang sama) 

disusun dalam sebuah cincin di sekitar sepasang mikrotubulus 

tunggal (Gambar 74). 

Molekul axonemal dynein membentuk jembatan antara mi- 

krotubulus doublet yang berdekatan di sekitar lingkar akson 

(Gambar 75). 

 
 

 
Gambar 75. Dynein siliaris. Dynein siliaris (aksonemal) adalah kumpulan 

protein besar (hampir 2 juta dalton) yang terdiri dari 9-12 ran- 

tai polipeptida, yang terbesar adalah rantai berat lebih dari 

500.000 dalton. (A) Rantai berat membentuk bagian utama 

domain kepala dan batang yang bulat, dan banyak rantai 

yang lebih kecil berkerumun di sekitar pangkal batang. Ada 

dua kepala di dynein luar di metazoa (ditampilkan di sini), 

tetapi tiga kepala di pro-tozoa, masing-masing terbentuk 

dari rantai beratnya sendiri. Ekor molekul mengikat erat mi- 

krotubulus A, sedangkan kepala bola besar memiliki tem- 

pat pengikatan bergantung ATP untuk mikrotubulus B (lihat 
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Gambar 74). Ketika kepala meng-hidrolisis ATP terikat mer- 

eka, mereka bergerak ke arah ujung minus dari mikrotubulus 

B, sehingga menghasilkan gaya geser antara mikrotubulus 

ganda yang berdekatan dalam silia atau flagel (lihat Gambar 

70). (B) Mikrograf elektron Freeze-etch dari silia yang menun- 

jukkan lengan dynein yang diproyeksikan secara berkala dari 

mikrotubulus doublet. 

 

Ketika domain motorik dynein ini diaktifkan, molekul dynein 

yang melekat pada satu doublet mikrotubulus (lihat Gambar 

70) mencoba berjalan di sepanjang doublet mikrotubulus yang 

berdekatan, cenderung memaksa doublet yang berdekatan untuk 

bergeser relatif satu sama lain, seperti halnya aktin filamen tipis 

meluncur selama kontraksi otot. Namun, adanya hubungan lain 

antara mikrotubulus doublet mencegah pergeseran ini, dan gaya 

dynein malah diubah menjadi gerakan lentur (Gambar 76). 
 

Gambar 76. Pembengkokan aksonem. (A) Ketika aksonem terpapar 

pada enzim proteolitik tripsin, hubungan yang menahan mi- 

krotubulus doublet yang berdekatan diputus. Dalam hal ini, 

penambahan ATP memungkinkan aksi motorik dari kepala 

dynein untuk menggeser sepasang mikrotubulus doublet 

terhadap pasangan lainnya. (B) Dalam aksonem utuh (seperti 
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dalam sperma), hubungan protein fleksibel mencegah geser 

dari doublet. Tindakan motorik karena itu menyebabkan 

gerakan menekuk, menciptakan gelombang atau gerakan 

pemukulan. 

Pada manusia, kelainan bawaan pada dynein aksonemal me- 

nyebabkan kondisi yang disebut primary ciliary dyskinesia atau 

sindrom Kartagener. Sindrom ini ditandai dengan pembalikan 

asi-metri normal organ dalam (sinus inversus) akibat tergang- 

gunya aliran cairan pada embrio yang sedang berkembang, ke- 

mandulan pria akibat sperma yang tidak bergerak, dan keren- 

tanan tinggi terhadap infeksi paru-paru akibat silia yang lumpuh 

tidak dapat dibersihkan. saluran pernafasan dari puing-puing dan 

bakteri. Bakteri juga berenang menggunakan struktur permukaan 

sel yang disebut flagela, tetapi tidak mengandung mikrotubu- 

lus atau dynein dan tidak melambai atau berdetak. Sebaliknya, 

flagela bakteri adalah filamen heliks yang panjang dan kaku, yang 

terdiri dari subunit berulang dari protein flagellin. Flagela berputar 

seperti baling-baling, digerakkan oleh motor putar khusus yang 

tertanam di dinding sel bakteri. Penggunaan nama yang sama 

untuk menunjukkan dua jenis peralatan renang yang sangat 

berbeda ini merupakan kecelakaan sejarah yang tidak mengun- 

tungkan. 

 

Silia Primer Melakukan Fungsi Pemberian Sinyal Penting 
dalam Sel Hewan 

Banyak sel memiliki pasangan silia dan flagela yang lebih 

pendek dan nonmotil yang disebut silia primer. Silia primer dapat 

dilihat sebagai kompartemen seluler khusus atau organel yang 

melakukan berbagai fungsi seluler, tetapi berbagi Hampir semua 

bentuk flagela dan silia motil eukariotik (dari protozoa hingga 

manusia) memiliki pengaturan karakteristik ini. Mikrotubulus 

memanjang terus menerus untuk panjang aksonem, yang dapat 
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mencapai 10–200 μm. Pada posisi teratur di sepanjang mikro- 

tubulus, protein aksesori menghubungkan kedua mikrotubulus. 

banyak fitur struktural dengan silia motil. 

Silia motil dan nonmotil dihasilkan selama interfase pada 

struktur yang berhubungan dengan membran plasma yang 

disebut badan basal yang dengan kuat mengakar mereka di per- 

mukaan sel. Inti dari setiap badan basal adalah sentriol, struktur 

yang sama ditemukan tertanam di pusat sentrosom hewan, 

dengan sembilan kelompok mikrotubulus triplet yang menyatu 

diatur dalam gerakan meroda (lihat Gambar 58). Sentriol multi- 

fungsi, berkontribusi untuk perakitan gelendong mitosis dalam 

membagi sel tetapi bermigrasi ke membran plasma sel interfase 

untuk template nukleasi aksonem (Gambar 77). 

 

 
Gambar 77. Silia primer. (A) Mikrograf elektron dan diagram badan basal 

silia primer neuron tikus. Aksonem silia primer (panah hitam) 

berinti oleh sentriol induk di badan basal, yang terlokalisasi di 

membran plasma dekat permukaan sel. (B) Sentriol berfungsi 

secara bergantian sebagai badan basal dan sebagai inti sen- 

trosom. Sebelum sel memasuki siklus pembelahan sel, silia 

primer dilepaskan atau diserap kembali. Sentriol merekrut 

bahan perikentriol dan menduplikasi selama fase S, meng- 

hasilkan dua sentrosom, yang masing-masing berisi sepa- 

sang sentriol. Sentrosom nukleasi mikrotubulus dan melo- 
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kalisasi ke kutub dari gelendong mitosis. Setelah keluar dari 

mitosis, silia primer tumbuh lagi dari sentriol induk. (A, atas 

kebaikan Josef Spacek.) 

Karena tidak ada translasi protein yang terjadi pada silia, 

konstruksi aksonem membutuhkan transpor intraflagellar (IFT), 

sistem transpor yang ditemukan pada alga hijau Chlamydomo- 

nas. Analog dengan akson, motor menggerakkan kargo dalam 

arah anterograde dan retrograde, dalam hal ini digerakkan oleh 

masing-masing kinesin-2 dan sitoplasma dynein 2. Silia primer 

ditemukan di permukaan hampir semua jenis sel, di mana mereka 

merasakan dan merespons lingkungan luar, berfungsi paling baik 

dipahami dalam konteks penciuman dan penglihatan. 

 
Di epitel hidung, silia yang menonjol dari dendrit neuron pen- 

ciuman adalah tempat penerimaan bau dan penguatan sinyal. 

Demikian pula, sel batang dan kerucut dari retina vertebrata 

memiliki silia primer yang dilengkapi dengan ujung yang diperluas 

yang disebut segmen luar, yang dikhususkan untuk mengubah 

cahaya menjadi sinyal saraf. Pemeliharaan segmen luar membu- 

tuhkan pengangkutan terus menerus yang dimediasi oleh IFT dari 

sejumlah besar lipid dan protein ke dalam silia, dengan kecepatan 

hingga 2000 molekul per menit. 

Hubungan antara fungsi silia dan indera penglihatan dan pen- 

ciuman digarisbawahi oleh sindrom Bardet-Biedl, serangkaian 

gangguan yang terkait dengan defek pada IFT, silia, atau badan 

basal. Pasien dengan sindrom Bardet-Biedl tidak dapat mencium 

dan menderita degenerasi retina. Karakteristik lain dari gangguan 

multifaset ini termasuk gangguan pendengaran, penyakit ginjal 

polikistik, diabetes, obesitas, dan polidaktili, menunjukkan bahwa 

silia primer memiliki fungsi dalam banyak aspek fisiologi manusia. 
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Ringkasan 

Mikrotubulus adalah polimer kaku dari molekul tubulin. 

Mereka berkumpul dengan penambahan subunit tubulin yang 

mengandung GTP ke ujung bebas mikrotubulus, dengan satu 

ujung (ujung plus) tumbuh lebih cepat dari yang lain. Hidrolisis 

GTP terikat terjadi setelah perakitan dan melemahkan ikatan 

yang menyatukan mikrotubulus. Mikrotubulus secara dinamis 

tidak stabil dan dapat menyebabkan pembongkaran yang parah, 

tetapi mereka dapat distabilkan dalam sel melalui asosiasi dengan 

struktur lain. Pusat pengorganisasian mikrotubulus seperti sentro- 

som melindungi ujung minus dari mikrotubulus dan terus menerus 

melakukan nukleasi pembentukan mikrotubulus baru. Protein 

terkait mikrotubulus (MAP) menstabilkan mikrotubulus, dan yang 

terlokalisasi ke ujung plus (+ TIP) dapat mengubah sifat dinamis 

mikrotubulus atau memediasi interaksinya dengan struktur lain. 

Menangkal aktivitas stabilisasi MAP adalah faktor bencana, seperti 

protein kinesin-13, yang bertindak untuk mengupas ujung mikro- 

tubulus. Anggota keluarga kinesin lainnya serta dynein menggu- 

nakan energi hidrolisis ATP untuk bergerak searah di sepanjang 

mikrotubulus. Motor dynein bergerak menuju ujung minus mikro- 

tubulus, dan pergeseran mikrotubulus aksonemalnya mendasari 

pemukulan silia dan flagela. Silia primer adalah organ sensorik 

nonmotile yang ditemukan pada banyak tipe sel. 
 

G. FILAMEN INTERMEDIASI DAN SEPTIN 

Semua sel eukariotik mengandung aktin dan tubulin. Tetapi 

jenis protein sitoskeletal utama ketiga, filamen perantara, mem- 

bentuk filamen sitoplasma hanya pada beberapa metazoa 

termasuk vertebrata, nematoda, dan moluska. Filamen perantara 

sangat menonjol dalam sitoplasma sel yang mengalami tekanan 

mekanis dan umumnya tidak ditemukan pada hewan yang 
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memiliki kerangka luar yang kaku, seperti artropoda dan echino- 

dermata. Tampaknya filamen perantara memberikan kekuatan 

mekanis ke jaringan untuk hewan yang lebih licin. Filamen peran- 

tara sitoplasma terkait erat dengan nenek moyang mereka, lamins 

nuklir yang jauh lebih umum, yang ditemukan di banyak eukariota 

tetapi hilang dari organisme uniseluler. 

Lamin inti membentuk jaring yang melapisi membran bagian 

dalam selubung inti, di mana mereka menyediakan tempat 

berlabuh untuk kromosom dan pori-pori inti. Beberapa kali selama 

evolusi metazoan, gen lamin tampaknya telah diduplikasi, dan 

duplikatnya telah berevolusi untuk menghasilkan filamen peran- 

tara sitoplasma seperti tali. Berbeda dengan aktin yang sangat 

kekal dan isoform tubulin yang dikodekan oleh segelintir gen, 

keluarga yang berbeda dari filamen perantara jauh lebih beragam 

dan dikodekan oleh 70 gen manusia yang berbeda dengan fungsi 

spesifik jenis sel yang berbeda (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Major Types of Intermediate Filament Proteins in Verte- 

brate Cells 
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Struktur Filamen Menengah Bergantung pada Bundel Late- 
ral dan Memutar Coiled-Coils 

Meskipun domain amino dan carboxy-terminal mereka 

berbeda, semua anggota keluarga filamen menengah adalah 

protein yang memanjang dengansentral yang dikonservasi yang 

αdomain-helikalmengandung 40 atau lebih motif berulang heptad 

yang membentuk struktur gulungan melingkar dengan monomer 

lain. Sepasang dimer paralel kemudian bergabung dalam gaya an- 

tiparalel untuk membentuk tetramer terhuyung-huyung (Gambar 

78). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 78. Model konstruksi filamen menengah. Monomer yang 

ditunjukkan pada (A) berpasangan dengan monomer lain 

untuk membentuk dimer (B), di mana domain batang pusat 

yang dilestarikan disejajarkan secara paralel dan digulung 

menjadi koil melingkar. (C) Dua dimer kemudian berbaris 

berdampingan untuk membentuk sebuah tetramer anti- 

paralel dari empat rantai polipeptida. Dimers dan tetramer 

adalah subunit larut dari filamen menengah. (D) Di dalam se- 
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tiap tetramer, dua dimer diimbangi satu sama lain, sehingga 

memungkinkannya untuk dikaitkan dengan tetramer lain. 

(E) Dalam filamen 10-nm akhir seperti tali, tetramer dikemas 

bersama dalam susunan heliks, yang memiliki penampang 

melintang 16 dimer (32 gulungan-gulungan). Separuh dari 

dimer ini mengarah ke setiap arah. Sebuah mikrograf elek- 

tron dari filamen menengah ditampilkan di kiri atas. (Mikro- 

graf elektron milik Roy Quinlan.) 

 

Tidak seperti subunit aktin atau tubulin, subunit filamen 

menengah tidak mengandung situs pengikatan untuk nukleotida. 

Lebih lanjut, karena subunit tetrameric terdiri dari dua dimer yang 

menunjuk ke arah yang berlawanan, kedua ujungnya sama. Oleh 

karena itu, filamen perantara yang dirakit tidak memiliki polari- 

tas struktural keseluruhan yang penting untuk filamen aktin dan 

mikrotubulus. Tetramer dikemas secara lateral untuk membentuk 

filamen, yang mencakup delapan protofilamen paralel yang terdiri 

dari tetramer. 

Oleh karena itu, setiap filamen antara memiliki penampang 

32 individu α-kumparan heliks. Sejumlah besar polipeptida ini 

semuanya berbaris bersama-sama, dengan interaksi hidrofobik 

lateral yang kuat yang khas dari protein koil-gulungan, memberi- 

kan filamen-filamen perantara karakter seperti tali. Mereka dapat 

dengan mudah ditekuk, dengan panjang persistensi kurang dari 

satu mikrometer (dibandingkan dengan beberapa milimeter untuk 

mikrotubulus dan sekitar sepuluh mikrometer untuk aktin), tetapi 

sangat sulit untuk dipatahkan dan dapat diregangkan hingga lebih 

dari tiga kali panjangnya. 

Sedikit yang dipahami tentang mekanisme perakitan dan 

pembongkaran filamen antara dibandingkan filamen aktin dan 

mikrotubulus. Dalam larutan protein murni, filamen perantara 

sangat stabil karena ikatan subunit yang erat, tetapi beberapa 
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jenis filamen perantara, termasuk vimentin, membentuk struktur 

yang sangat dinamis dalam sel seperti fibroblas. Fosforilasi protein 

mungkin mengatur pembongkarannya, dengan cara yang sama 

seperti fosforilasi mengatur pembongkaran lamin nukleus dalam 

mitosis. 

Sebagai bukti pergantian cepat, subunit berlabel yang disun- 

tikkan mikro ke dalam sel kultur jaringan dimasukkan ke dalam 

filamen perantara dalam beberapa menit. Renovasi jaringan 

filamen menengah menyertai peristiwa yang membutuhkan re- 

organisasi seluler dinamis, seperti pembagian, migrasi, dan dife- 

rensiasi. 

 
Filamen Menengah Memberikan Stabilitas Mekanis pada 
Sel Hewan 

Keratin adalah keluarga filamen menengah yang paling 

beragam: ada sekitar 20 yang ditemukan di berbagai jenis sel 

epitel manusia dan sekitar 10 lainnya yang khusus untuk rambut 

dan kuku; Analisis urutan genom manusia telah mengungkapkan 

bahwa ada 54 keratin yang berbeda. Setiap filamen keratin terdiri 

dari campuran protein keratin tipe I (asam) dan tipe II (netral / 

basa) yang sama; ini membentuk subunit filamen heterodimer 

(lihat Gambar 78). 

Jaringan keratin yang saling terkait yang disatukan oleh ikatan 

disulfida dapat bertahan bahkan saat sel mereka mati, memben- 

tuk penutup yang kuat untuk hewan, seperti pada lapisan luar 

kulit dan pada rambut, kuku, cakar, dan sisik. 

Keragaman keratin secara klinis berguna dalam diagno- sis 

kanker epitel (karsinoma), karena rangkaian keratin tertentu 

yang diekspresikan memberikan indikasi jaringan epitel di mana 

kanker berasal dan dengan demikian dapat membantu mengatur 
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pada pilihan pengobatan. Sebuah sel epitel tunggal dapat meng- 

hasilkan berbagai jenis keratin, dan ini terkopolimerisasi menjadi 

satu jaringan (Gambar 79). 

Gambar 79. Filamen keratin dalam sel epitel. Mikrograf imunofluo- 

resensi dari jaringan filamen keratin (biru) dalam sel epitel 

dalam kultur. Filamen di setiap sel secara tidak langsung ter- 

hubung ke tetangganya oleh desmosom (dibahas dalam Bab 

19). Protein kedua (merah) telah diwarnai untuk menunjuk- 

kan lokasi batas sel. (Atas kebaikan Kathleen Green dan Evan- 

geline Amargo.) 

Filamen keratin memberikan kekuatan mekanis ke jaringan 

epitel sebagian dengan mengikatkan filamen perantara di lokasi 

kontak sel-sel, yang disebut desmosom, atau kontak matriks sel, 

yang disebut hemidesmosom (lihat Gambar 7). Protein aksesori, 

seperti filaggrin, filamen keratin bundel dalam membedakan 

sel-sel epidermis untuk memberi lapisan kulit terluar ketanggu- 

han khusus mereka. Individu dengan mutasi pada gen penyandi 

filaggrin sangat rentan terhadap penyakit kulit kering seperti 

eksim. Mutasi pada gen keratin menyebabkan beberapa penyakit 

genetik manusia. Misalnya, ketika keratin yang rusak diekspresi- 
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kan di lapisan sel basal epidermis, mereka menghasilkan kelainan 

yang disebut epidermolisis bulosa simplex, di mana kulit melepuh 

sebagai respons terhadap tekanan mekanis yang sangat ringan, 

yang merusak sel basal (Gambar 80). 
 

Gen mutan yang mengkode protein keratin yang terpotong 

(tidak memiliki keduanya Domain N- dan C-terminal) dieks- 

presikan dalam mouse transgenik. Protein yang rusak ber- 

kumpul dengan keratin normal dan dengan demikian meng- 

ganggu jaringan filamen keratin di sel basal kulit. Mikrograf 

ringan penampang melintang (A) normal dan (B) kulit mu- 

tan menunjukkan bahwa hasil melepuh dari pecahnya sel di 

lapisan basal epidermis mutan (panah merah pendek). (C) 

Sketsa tiga sel di basal lapisan epidermis mutan, seperti yang 

diamati dengan mikroskop elektron. Seperti yang ditunjuk- 

kan oleh panah merah, sel pecah antara inti dan hemidesmo- 

som (dibahas dalam Bab 19), yang menghubungkan filamen 

keratin ke lamina basal di bawahnya. (Dari P.A. Coulombe et 

al., J. Cell Biol. 115: 1661–1674, 1991. Dengan izin dari The Rock- 

efeller University Press.) 

Jenis penyakit melepuh lainnya, termasuk gangguan pada 

mulut, lapisan esofagus, dan kornea mata, disebabkan oleh 

mutasi pada keratin yang berbeda yang ekspresinya khusus 

untuk jaringan tersebut. Semua penyakit ini ditandai dengan 

pecahnya sel sebagai akibat dari trauma mekanis dan disorgani- 

sasi atau penggumpalan sitoskeleton filamen keratin. Banyak 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 80. Kulit yang melepuh disebabkan oleh gen keratin mutan. 
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mutasi spesifik yang menyebab-kan penyakit ini mengubah ujung 

domain batang pusat, menunjuk-kan pentingnya bagian khusus 

protein ini untuk perakitan filamen yang benar. Anggota dari 

keluarga filamen perantara lain, yang disebut neurofilamen, dite- 

mukan dalam konsentrasi tinggi di sepanjang akson neuron ver- 

tebrata (Gambar 81). 
 

Gambar 81. Dua jenis filamen perantara dalam sel sistem saraf. (A) 

Gambar mikroskopis elektron beku-etch dari neurofilamen 

dalam akson sel saraf, menunjukkan ikatan silang yang luas 

melalui jembatan silang protein — sebuah susunan yang 

diyakini memberi proses sel yang panjang ini kekuatan tarik 

yang besar. Jembatan silang dibentuk oleh ekstensi panjang 

nonhelikal di C-terminus dari protein neurofilamen terbesar 

(NF-H). (B) Gambar freezeetch filamen glial dalam sel glial, 

menunjukkan bahwa filamen perantara ini halus dan memi- 

liki sedikit jembatan silang. (C) Mikrograf elektron transmisi 

konvensional dari penampang akson yang menunjukkan ja- 

rak sisi-ke-sisi reguler dari neurofilamen, yang jauh melebihi 

jumlah mikrotubulus. (A dan B, seizin Nobutaka Hirokawa; C, 

seizin John Hopkins.) 

Tiga jenis protein neurofilamen (NF-L, NF-M, dan NF-H) ber- 

kumpul secara in vivo, membentuk heteropolimer. Protein NF-H 

dan NF-M memiliki domain ekor terminal-C yang panjang yang 

mengikat ke filamen tetangga, menghasilkan susunan selaras 

dengan jarak antar muka yang seragam. Selama pertumbuhan 

aksonal, subunit neurofilamen baru digabungkan di sepanjang 
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akson dalam proses dinamis yang melibatkan penambahan 

subunit di sepanjang panjang filamen serta ujungnya. Setelah 

akson tumbuh dan terhubung dengan sel targetnya, diameter 

akson bisa bertambah sebanyak lima kali lipat. Tingkat ekspresi 

gen neurofilamen tampaknya secara langsung mengontrol 

diameter aksonal, yang pada gilirannya memengaruhi seberapa 

cepat sinyal listrik bergerak ke akson. Selain itu, neurofilamen 

memberikan kekuatan dan stabilitas pada proses sel neuron yang 

panjang. 

Penyakit neurodegeneratif amyotrophic lateral sclerosis (ALS, 

atau penyakit Lou Gehrig) dikaitkan dengan akumulasi dan per- 

akitan abnormal neurofilamen dalam badan sel neuron motorik 

dan di akson, penyimpangan yang dapat mengganggu transpor- 

tasi aksonal normal. Degenerasi akson menyebabkan kelemahan 

otot dan atrofi, yang biasanya berakibat fatal. Ekspresi berlebi- 

han NF-L atau NF-H manusia pada tikus menghasilkan tikus yang 

memiliki penyakit mirip ALS. Namun, hubungan kausatif antara 

patologi neurofilamen dan ALS belum ditetapkan dengan kuat. 

Filamen mirip vimentin adalah keluarga ketiga dari filamen peran- 

tara. Desmin, anggota keluarga ini, diekspresikan dalam rangka, 

jantung, dan otot polos, di mana ia membentuk perancah di 

sekitar cakram Z dari sarkomer (lihat Gambar 45). 

Tikus yang kekurangan desmin menunjukkan perkembangan 

otot awal yang normal, tetapi tikus dewasa memiliki berbagai 

kelainan sel otot, termasuk serat otot yang tidak sejajar. Pada 

manusia, mutasi pada desmin dikaitkan dengan berbagai bentuk 

distrofi otot dan miopati jantung, yang menggambarkan peran 

penting desmin dalam menstabilkan serat otot. Selain perannya 

yang mapan dalam menjaga stabilitas mekanis nukleus, semakin 

terbukti bahwa satu kelas lamin, tipe-A, bersama dengan banyak 

protein selubung inti, adalah perancah protein yang mengontrol 

berbagai proses seluler termasuk transkripsi, organisasi kromatin, 
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dan transduksi sinyal. Mayoritas laminopati dikaitkan dengan versi 

mutan lamin A dan termasuk penyakit spesifik jaringan. Kelainan 

tulang dan jantung mungkin dijelaskan oleh selubung inti yang 

melemah yang menyebabkan kerusakan sel dan kematian, tetapi 

laminopati juga dianggap muncul dari perubahan patogen dan 

spesifik jaringan pada ekspresi gen. 

 
Protein Linker Menghubungkan Filamen Sitoskeletal dan 
Menjembatani Amplop Nuklir 

Jaringan filamen perantara dihubungkan ke sisa sitoskeleton 

oleh anggota keluarga protein yang disebut plakins. Plakins beru- 

kuran besar dan modular, mengandung banyak domain yang men- 

ghubungkan filamen sitoskeletal satu sama lain dan ke kompleks 

sambungan. Plektin adalah contoh yang sangat menarik. Selain 

membundel filamen perantara, ia menghubungkan filamen 

perantara ke mikrotubulus, berkas filamen aktin, dan filamen dari 

protein motor myosin II; itu juga membantu memasang bundel 

filamen menengah ke struktur perekat pada membran plasma 

(Gambar 82). 
 

Gambar 82. Ikatan silang plektin dari berbagai elemen sitoskeletal. 

Plektin (hijau) terlihat di sini membuat ikatan silang dari fila- 

men menengah (biru) ke mikrotubulus (merah). Dalam mik- 

rograf elektron ini, titik (kuning) adalah partikel emas yang 

terkait dengan antibodi anti-plektin. Seluruh jaringan fila- 
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men aktin telah dihapus untuk mengungkapkan protein ini. 

(Dari TM Svitkina et al., J. Cell Biol. 135: 991-1007, 1996. Dengan 

izin dari The Rockefeller University Press.) 

 
Plektin dan plakin lainnya dapat berinteraksi dengan 

kompleks protein yang menghubungkan sitoskeleton ke interior 

inti. Kompleks ini terdiri dari protein SUN dari membran inti dalam 

dan protein KASH ( juga disebut nesprins) dari membran inti luar 

(Gambar 83). 

 

 
Gambar 83. Kompleks protein SUN-KASH menghubungkan nukleus 

dan sitoplasma melalui selubung inti. Sitoskeleton sito- 

plasma terhubung melintasi selubung inti ke lamina atau 

kromosom inti melalui protein SUN dan KASH (masing-ma- 

sing oranye dan ungu). Domain SUN dan KASH dari protein 

ini mengikat di dalam lumen selubung inti. Dari selubung 

inti bagian dalam, protein SUN terhubung ke lamina atau 

kromosom inti. Protein KASH di selubung inti luar terhubung 

ke sitoskeleton sitoplasma dengan mengikat protein motorik 

mikrotubulus, filamen aktin, atau plektin. 

 
Protein SUN dan KASH mengikat satu sama lain di dalam 

lumen selubung inti, membentuk jembatan yang menghubung- 

kan kerangka sitoskeleton nuklir dan sitoplasma. Di dalam 
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nukleus, protein SUN mengikat lamina atau kromosom inti, se- 

dangkan di sitoplasma, protein KASH dapat mengikat langsung 

ke filamen aktin dan secara tidak langsung ke mikrotubulus dan 

filamen perantara melalui asosiasi dengan protein motorik dan 

plakin. Keterkaitan ini berfungsi untuk memasangkan nukleus 

ke sitoskeleton secara mekanis dan terlibat dalam banyak fungsi 

seluler, termasuk pergerakan kromosom di dalam nukleus selama 

meiosis, posisi inti dan sentrosom, migrasi nuklir, dan organisasi 

sitoskeletal global. 

Mutasi pada gen untuk plektin menyebabkan penyakit 

manusia yang menghancurkan yang menggabungkan epider- 

molisis bullosa (disebabkan oleh gangguan filamen keratin kulit), 

distrofi otot (disebabkan oleh gangguan filamen desmin), dan 

neurodegenerasi (disebabkan oleh gangguan neurofilamen). Tikus 

yang kekurangan gen plektin fungsional mati dalam beberapa 

hari setelah lahir, dengan kulit melepuh serta otot rangka dan 

jantung yang abnormal. Jadi, meskipun plektin mungkin tidak di- 

perlukan untuk pembentukan awal dan perakitan filamen peran- 

tara, aksi penghubung silang diperlukan untuk menyediakan sel 

dengan kekuatan yang mereka butuhkan untuk menahan tekanan 

mekanis yang melekat pada kehidupan vertebrata. 

 

Septin Membentuk Filamen yang Mengatur Polaritas Sel 

Protein pengikat GTP yang disebut septins berfungsi sebagai 

sistem filamen tambahan di semua eukariota kecuali tumbuhan 

terestrial. Septin berkumpul menjadi filamen nonpolar yang 

membentuk cincin dan struktur mirip cagelike, yang bertindak 

sebagai perancah untuk memecah membran menjadi domain 

yang berbeda, atau merekrut dan mengatur aktin dan sitoskeleton 

mikrotubulus. Pertama kali diidentifikasi pada ragi tunas, filamen 

septin terlokalisasi di leher antara sel induk ragi yang membelah 

danyang sedang tumbuh (tunas dapat dilihat pada Gambar 83.A). 
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Di lokasi ini, septin menghalangi pergerakan protein dari satu 

sisi leher kuncup ke sisi lainnya, dengan demikian memusatkan 

pertumbuhan sel secara istimewa di dalam kuncup. Septin juga 

merekrut mesin aktin-miosin yang membentuk cincin kontraktil 

yang diperlukan untuk sitokinesis. Dalam sel hewan, septin ber- 

fungsi dalam pembelahan sel, migrasi, dan perdagangan vesikel. 

Pada silia primer, misalnya, cincin filamen septin berkumpul di 

dasar silia dan berfungsi sebagai penghalang difusi pada membran 

plasma, membatasi pergerakan protein membran dan memben- 

tuk komposisi spesifik pada membran siliaris (Gambar 84.B dan 

84.C). Pengurangan level septin mengganggu pembentukan dan 

pensinyalan silia primer. 

Gambar 84. Kompartementalisasi sel oleh septin. (A) Septin memben- 

tuk filamen di daerah leher antara sel ragi induk dan tunas. 

(B) Dalam fotomikrograf sel yang dikultur manusia ini, DNA 

diwarnai dengan warna biru dan septin diberi label dengan 

warna hijau. Mikrotubulus silia primer diberi label dengan an- 

tibodi yang mengenali bentuk tubulin (merah) yang dimodi- 

fikasi (diasetilasi) yang diperkaya di aksonem. (C) Gambar 

yang diperbesar menunjukkan kerah septin di dasar silia. (A, 

dari B. Byers dan L. Goetsch, J. Cell Biol. 69: 717–721, 1976. Den- 

gan izin dari Rockefeller University Press. B dan C, dari Q. Hu et 

al., Science 329: 436–439 2010. Dengan izin dari AAAS.) 
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Ada 7 gen septin dalam ragi dan 13 pada manusia, dan protein 

septin terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan hubungan 

sekuens. Dalam tabung reaksi, septin yang dimurnikan berkumpul 

menjadi hetero-heksamer simetris atau hetero-oktam yang mem- 

bentuk filamen berpasangan nonpolar (Gambar 85). Pengikatan 

GTP diperlukan untuk pelipatan polipeptida septin, tetapi peran 

hidrolisis GTP dalam fungsi septin tidak dipahami. Struktur septin 

berkumpul dan membongkar di dalam sel, tetapi mereka tidak 

seinamis filamen aktin dan mikrotubulus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 85. Septin berpolimerisasi membentuk fila- 

men dan lembaran berpasangan. (A) Mikrograf elek- 

tron dari batang septin dirakit dengan menggabungkan 

dua salinan masing-masing dari empat septin ragi yang 

diilustrasikan di sebelah kanan. Batang delapan subunit 

adalah nonpolar karena pasangan pusat subunit (Cdc10) 

menciptakan dimer simetris. (B) Mikrograf elektron dari filamen dan lem- 

baran septin berpasangan, dirangkai dari septin yang dimurnikan dengan 

adanya konsentrasi garam yang tinggi. (C) Filamen septin berpasangan 

dapat berkumpul oleh asosiasi lateral antara filamen, dimediasi oleh gu- 

lungan-gulungan yang dibentuk antara ekstensi C-terminal berpasangan 

dari Cdc3 dan Cdc12 yang memproyeksikan dari setiap filamen. (Gambar 

dan skema diadaptasi dari A. Bertin et al., Proc. Natl Acad. Sci. USA 105: 8274– 

8279, 2008. Dengan izin dari National Academy of Sciences.) 
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Ringkasan 

Sedangkan tubulin dan aktin telah sangat dilestarikan dalam 

evolusi, protein filamen menengah sangat beragam. Ada banyak 

bentuk spesifik jaringan dari filamen perantara dalam sitoplasma 

sel hewan, termasuk filamen keratin di sel epitel, neurofilamen di 

sel saraf, dan filamen desmin di sel otot. Fungsi utama filamen ini 

adalah memberikan kekuatan mekanis. Septins terdiri dari sistem 

filamen tambahan yang mengatur kompartemen di dalam sel. 
 

H. POLARISASI DAN MIGRASI SEL 

Tantangan utama dalam biologi sel adalah memahami 

bagaimana beberapa komponen molekul individu berkolaborasi 

untuk menghasilkan perilaku sel yang kompleks. Proses migrasi 

sel, yang kami jelaskan di bagian akhir ini, bergantung pada pe- 

nyebaran terkoordinasi dari komponen dan proses yang telah 

kita bahas dalam bab ini: perakitan dinamis dan pembongkaran 

polimer sitoskeletal, pengaturan dan modifikasi strukturnya 

oleh polimer protein yang terkait, dan aksi protein motorik yang 

bergerak di sepanjang polimer atau memberikan tekanan ter- 

hadapnya. Bagaimana sel mengoordinasikan semua aktivitas ini 

untuk menentukan polaritasnya dan memungkinkannya untuk 

menjalar ke seluruh bagian tubuh? 

 

Banyak Sel Dapat Merayap Melintasi Substratum 

Banyak sel bergerak dengan menjalar di atas permukaan 

daripada dengan menggunakan silia atau flagela untuk berenang. 

Amuba predator menjalar terus menerus untuk mencari makan, 

dan mereka dapat dengan mudah diamati untuk menyerang 

dan memakan ciliata dan flagellata yang lebih kecil di setetes air 

kolam. Pada hewan, hampir semua penggerak sel terjadi dengan 

cara menjalar/ berjalan, kecuali sperma yang berenang. Selama 
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embriogenesis, struktur hewan dibuat oleh migrasi sel individu 

ke lokasi target tertentu dan oleh gerakan terkoordinasi dari 

seluruh lembaran epitel. Pada vertebrata, sel krista saraf luar 

biasa untuk migrasi jarak jauhnya dari tempat asalnya di tabung 

saraf ke berbagai lokasi di seluruh embrio. Perayapan jarak jauh 

sangat penting untuk pembangunan seluruh sistem saraf: dengan 

cara inilah kerucut pertumbuhan yang kaya aktin di ujung maju 

akson yang sedang berkembang melakukan perjalanan ke target 

sinaptik akhirnya, dipandu oleh kombinasi sinyal larut dan sinyal 

terikat ke permukaan sel dan matriks ekstraseluler di sepanjang 

jalan. Makrofag dan neutrofil menjalar ke lokasi infeksi dan 

menelan penyerang asing sebagai bagian penting dari respons 

imun bawaan. 

Osteoklas terowongan ke dalam tulang, membentuk saluran 

yang diisi oleh osteoblas yang mengikutinya, dalam proses 

renovasi dan pembaruan tulang yang berkelanjutan. Serupa 

dengan itu, fibroblas bermigrasi melalui jaringan ikat, mengubah 

bentuknya jika perlu dan membantu membangun kembali struk- 

tur yang rusak di lokasi cedera. Dalam prosesi yang teratur, sel-sel 

di lapisan epitel usus berjalan ke sisi vili usus, menggantikan sel 

penyerap yang hilang di ujung vili. Sayangnya, perayapan sel 

juga berperan dalam banyak kanker, ketika sel-sel dalam tumor 

primer menyerang jaringan di sekitarnya dan menjalar ke dalam 

pembuluh darah atau pembuluh getah bening dan kemudian 

muncul di tempat lain di tubuh untuk membentuk metasta-   sis. 

Migrasi sel adalah proses kompleks yang bergantung pada 

korteks kaya aktin di bawah membran plasma. Tiga aktivitas 

berbeda yang terlibat: penonjolan, di mana membran plasma 

didorong keluar di depan sel; lampiran, di mana sitoskeleton aktin 

menghubungkan melintasi membran plasma ke substratum; dan 

traksi, di mana sebagian besar sitoplasma yang tertinggal ditarik 

ke depan (Gambar 86). 
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Gambar 86. Sebuah model bagaimana gaya yang dihasilkan di kor- 

teks kaya aktin menggerakkan sel ke depan. Penonjolan 

yang bergantung pada polimerisasi aktin dan ikatan kuat la- 

mellipodium di tepi depan sel menggerakkan tepi ke depan 

(hijau panahdi depan) dan meregangkan korteks aktin. Kon- 

traksi di bagian belakang sel mendorong badan sel ke depan 

(hijau panahdi belakang) untuk mengendurkan sebagian 

ketegangan (traksi). Kontak fokus baru dibuat di depan, dan 

kontak lama dibongkar di belakang saat sel bergerak maju. 

Siklus yang sama dapat diulangi, menggerakkan sel ke depan 

secara bertahap. Alternatifnya, semua langkah dapat dikoor- 

dinasikan dengan erat, menggerakkan sel maju dengan mu- 

lus. Aktin kortikal yang baru dipolimerisasi ditunjuk-kan den- 

gan warna merah. 

 
Pada beberapa sel perayap, seperti keratosit dari epider- 

mis ikan, aktivitas ini terjadi secara bersamaan, dan sel tampak 

meluncur ke depan dengan mulus tanpa berubah bentuk. Di sel 

lain, seperti fibroblas, aktivitas ini lebih mandiri, dan pengger- 

aknya tersentak-sentak serta tidak teratur. 
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Actin Polymerization Mendorong Penonjolan Membran 
Plasma 

Langkah pertama dalam penggerak, penonjolan tepi depan, 

sering kali bergantung pada gaya yang dihasilkan oleh polim- 

erisasi aktin yang mendorong membran plasma ke luar. Jenis sel 

yang berbeda menghasilkan jenis struktur protrusif yang berbeda, 

termasuk filopodia ( juga dikenal sebagai mikro) dan lamellipodia. 

Ini diisi dengan inti padat aktin berfilamen, yang tidak termasuk 

organel yang tertutup membran. Strukturnya berbeda terutama 

dalam cara aktin diatur oleh protein penghubung-silang aktin 

(lihat Gambar 34). Filopodia, dibentuk oleh migrasi kerucut per- 

tumbuhan neuron dan beberapa jenis fibroblas, pada dasarnya 

bersifat satu dimensi. Mereka mengandung inti filamen aktin yang 

panjang dan dibundel, yang mengingatkan pada mikrovili tetapi 

lebih panjang dan lebih tipis, serta lebih dinamis. 

Lamellipodia, dibentuk oleh sel epitel dan fibroblas, serta 

oleh beberapa neuron, adalah struktur berbentuk lembaran dua 

dimensi. Mereka mengandung mesh filamen aktin yang ter- 

hubung silang, yang sebagian besar terletak pada bidang yang 

sejajar dengan substrat padat. Invadopodia dan struktur terkait 

yang dikenal sebagai podosom mewakili jenis tonjolan kaya aktin 

ketiga. Ini meluas dalam tiga dimensi dan penting bagi sel untuk 

melintasi penghalang jaringan, seperti ketika sel kanker metasta- 

tik menyerang jaringan di sekitarnya. Invadopodia mengandung 

banyak komponen pengatur aktin yang sama seperti filopodia dan 

lamellipodia, dan juga mendegradasi matriks ekstraseluler, yang 

membutuhkan pengiriman vesikel yang mengandung protease 

pengurai matriks. 

Bentuk tonjolan membran yang berbeda yang disebut bleb- 

bing sering diamati secara in vivo atau saat sel dikultur pada 

substrat matriks ekstraseluler yang lentur. Blebs terbentuk 
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ketika membran plasma terlepas secara lokal dari korteks aktin 

di bawahnya, sehingga memungkinkan aliran sitoplasma untuk 

mendorong membran ke luar (Gambar 87). 

Gambar 87. Membran bleb diinduksi oleh gangguan aktin korteks. 

Di sebelah kiri adalah mikrograf cahaya yang menunjukkan 

tonjolan membran bola atau bleb yang diinduksi oleh ablasi 

laser di wilayah kecil korteks aktin. Korteks diberi label hijau 

di tengah gambardengan ekspresi GFP-aktin. (Atas kebaikan 

Ewa Paluch.) 

 
Pembentukan bleb juga bergantung pada tekanan hidrosta- 

tik di dalam sel, yang dihasilkan oleh kontraksi kumpulan aktin 

dan miosin. Setelah blebs memanjang, filamen aktin berkum- 

pul kembali pada membran bleb untuk membentuk korteks 

aktin baru. Rekrut-men miosin II dan kontraksi aktin dan miosin 

kemudian dapat memperkuat retraksi selaput membran. Sebagai 

alternatif, per-panjangan bleb baru dari yang lama dapat mendo- 

rong migrasi sel. 

 

Lamellipodia Mengandung Semua Mesin yang Dibutuhkan 
untuk Motilitas Sel 

Lamellipodia telah dipelajari dengan sangat baik di sel epitel 

epidermis ikan dan katak; sel epitel ini dikenal sebagai keratosit- 

keratinnya yang karena filamen yang banyak. Sel-sel ini biasanya 
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mencakup hewan dengan membentuk lembar epitel, dan mereka 

mengkhususkan diri untuk luka dekat sangat cepat, bergerak 

dengan tarif hingga 30 μm / min. Ketika dikultur sebagai sel 

individu, keratosit memiliki bentuk yang khas dengan lamellipo- 

dium yang sangat besar dan badan sel kecil yang tidak melekat 

pada substratum (Gambar 88). 

 

Gambar 88. Keratosit bermigrasi dari epidermis ikan. (A) Mikrograf ca- 

haya dari keratosit dalam kultur, diambil dengan jarak sekitar 

15 detik. Sel ini bergerak sekitar 15 μm / mnt. (B) Keratosit 

dilihat dengan memindai mikroskop elektron, menunjukkan 

lamellipodium datar yang lebar dan badan sel kecil, termasuk 

nukleus, terbawa di atas substratum di bagian belakang. (C) 

Distribusi filamen sitoskeletal di sel ini. Filamen aktin (merah) 

mengisi lamellipodium besar dan bertanggung jawab atas 

pergerakan cepat sel. Mikrotubulus (hijau) dan filamen 

menengah (biru) terbatas pada daerah dekat nukleus. (A dan 

B, atas kebaikan Juliet Lee.) 

Fragmen lamellipodium ini dapat diiris dengan mikropipet. 

Meskipun fragmen umumnya kekurangan mikrotubulus dan 

organel yang tertutup membran, mereka terus menjalar secara 

normal, tampak seperti keratosit kecil. Perilaku dinamis filamen 

aktin dalam keratosit lamellipodia dapat dipelajari dengan 
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memberi label pada sepetak kecil aktin dan memeriksa nasibnya. 

Ini mengungkapkan bahwa, sementara lamellipodia menjalan 

ke bagian depan, filamen aktin tetap diam sehubungan dengan 

substratum. Filamen aktin di jalinan sebagian besar berorientasi 

dengan ujung plusnya menghadap ke depan. Ujung minus sering 

kali melekat pada sisi filamen aktin lain oleh kompleks Arp 2/3 

(lihat Gambar 28), membantu membentuk jaringan dua dimensi 

(Gambar 89). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 89. Proses nukleasi 

filamen aktin dan pembentu- 

kan web oleh kompleks Arp 

2/3 di lamellipodia. 

(A) Keratosit dengan filamen ak- 

tin yang diberi label merah oleh 

phalloidin fluoresen dan kom- 

pleks Arp 2/3 yang diberi label 

hijau dengan antibodi terhadap 

salah satu subunitnya. Kompleks 

Arp 2/3 sangat terkonsentrasi di 

dekat bagian depan lamellipo- 

dium, tempat nukleasi aktin pal- 

ing aktif. (B) Mikrograf elektron 

replika bayangan platinum dari 

tepi depan keratosit, menunjuk- 
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kan jalinan filamen aktin padat. Label menunjukkan area yang diperbesar 

di (C). (C) Tampilan close-up dari daerah yang ditandai dari jaringan aktin 

di tepi depan yang ditunjukkan dalam (B). Banyak filamen bercabang 

dapat dilihat, dengan karakteristik sudut 70 ° yang terbentuk ketika kom- 

pleks Arp 2/3 melakukan nukleasi filamen aktin baru dari sisi filamen yang 

sudah ada sebelumnya (lihat Gambar 16-16). (Dari T. Svitkina dan G. Borisy, 

J. Cell Biol. 145: 1009-1026, 1999. Dengan izin dari penulis.) 
 

Jaringan secara keseluruhan sedang menjalani treadmilling, 

berkumpul di depan dan dibongkar di belakang, mengingatkan 

pada treadmilling yang terjadi pada filamen aktin individu yang 

dibahas sebelumnya (lihat Gambar 26). Pemeliharaan gerak 

searah oleh lamellipodia diduga memerlukan kerjasama dan inte- 

grasi mekanis dari beberapa faktor. Nukleasi filamen terlokalisasi 

di ujung depan, dengan pertumbuhan filamen aktin baru terjadi 

terutama di lokasi tersebut untuk mendorong membran plasma 

ke depan. Kebanyakan depolimerisasi filamen terjadi di situs 

yang terletak jauh di belakang tepi depan. Karena cofilin (lihat 

Gambar 32) mengikat secara kooperatif dan secara istimewa ke 

filamen aktin yang mengandung ADP-aktin (bentuk D), filamen 

bentuk-T baru yang dihasilkan di tepi depan harus tahan terhadap 

depolimerisasi oleh cofilin (Gambar 90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 90. Cofilin dalam lamellipodia. (A) Keratosit dengan filamen 

aktin yang diberi label merah oleh phalloidin fluoresen, dan 
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cofilin diberi label hijau dengan antibodi fluoresen. Meskipun 

jalinan aktin padat mencapai seluruhnya melalui lamellipo- 

dium, cofilin tidak ditemukan di tepi paling depan. (B) Tampi- 

lan close-up dari wilayah yang ditandai dengan putih persegi 

panjangdi (A). Filamen aktin yang paling dekat dengan tepi 

depan, yang juga paling baru terbentuk dan kemungkinan 

besar mengandung ATP-aktin (bukan ADP-aktin), umumnya 

tidak terkait dengan cofilin. (Dari T. Svitkina dan G. Borisy, J. 

Cell Biol. 145: 1009-1026, 1999. Dengan izin dari penulis.) 

 
Seiring bertambahnya usia filamen dan hidrolisis ATP, cofilin 

dapat secara efisien membongkar filamen yang lebih tua. Jadi, hi- 

drolisis ATP yang tertunda oleh aktin berfilamen dianggap mem- 

berikan dasar untuk mekanisme yang mempertahankan proses 

treadmilling searah yang efisien dalam lamellipodium (Gambar 

91); itu juga menjelaskan pergerakan intraseluler dari bakteri 

patogen seperti Listeria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 91. Model tonjolan jaringan aktin di ujung depan. Dua titik 

waktu selama gerak maju lamellipodium diilustrasikan, den- 

gan struktur yang baru dirakit pada titik waktu selanjutnya 

ditampilkan dalam warna yang lebih terang. Nukleasi dime- 
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diasi oleh kompleks Arp 2/3 di depan. Filamen aktin berinti 

yang baru dipasang ke sisi filamen yang sudah ada sebelum- 

nya, terutama pada sudut 70 °. Filamen memanjang, mendo- 

rong membran plasma ke depan karena semacam penahan 

array di belakang. Pada kecepatan tetap, filamen aktin plus 

ujung menjadi tertutup. Setelah subunit aktin yang baru di- 

polimerisasi menghidrolisis ATP ikatannya dalam kisi filamen, 

filamen menjadi rentan terhadap depolimerisasi oleh cofilin. 

Siklus ini menyebabkan pemisahan spasial antara rakitan 

filamen jaring di bagian depan dan pembongkaran filamen 

jaring di belakang, sehingga jaringan filamen aktin secara ke- 

seluruhan dapat bergerak maju, meskipun filamen individu 

di dalamnya tetap tidak bergerak sehubungan dengan sub- 

stratum. Namun, tidak semua aktin membongkar, dan aktin 

di bagian belakang lamellipodium berkontribusi pada lang- 

kah migrasi selanjutnya bersama dengan miosin. 

Kontraksi Myosin dan Adhesi Sel Memungkinkan Sel Men- 
arik Diri Maju 

Kekuatan yang dihasilkan oleh polimerisasi filamen aktin di 

bagian depan sel yang bermigrasi ditransmisikan ke substrat yang 

mendasari untuk mendorong gerakan sel. Untuk tepi depan sel 

yang bermigrasi untuk maju, penonjolan membran harus diikuti 

dengan adhesi ke substratum di depan. Sebaliknya, agar badan sel 

mengikuti, kontraksi harus dibarengi dengan de-adhesi di bagian 

belakang sel. Oleh karena itu, proses yang berkontribusi terhadap 

migrasi diatur secara ketat dalam ruang dan waktu, dengan 

polimerisasi aktin, adhesi dinamis, dan kontraksi miosin yang di- 

gunakan untuk mengoordinasikan gerakan. Myosin II beroperasi 

setidaknya dalam dua cara untuk membantu migrasi sel. Yang 

pertama adalah dengan membantu menghubungkan sitoskeleton 

aktin ke substratum melalui adhesi yang dimediasi integrin. 

Gaya yang dihasilkan oleh polimerisasi aktin dan aktivitas 

miosin menciptakan ketegangan pada lokasi perlekatan, men- 
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dorong pematangannya menjadi adhesi fokal, yang merupakan 

kumpulan dinamis dari protein struktural dan sinyal yang meng- 

hubungkan sel yang bermigrasi ke matriks ekstraseluler. Me- 

kanisme kedua melibatkan filamen bipolar myosin II, yang be- 

rasosiasi dengan filamen aktin di bagian belakang lamellipodium 

dan menariknya ke arah baru — dari hampir tegak lurus ke tepi 

depan hingga hampir sejajar dengan tepi depan. Kontraksi seperti 

sarkomer ini mencegah tonjolan, dan itu mencubit di sisi lamel- 

lipodium yang bergerak, membantu berkumpul di sisi sel saat 

bergerak maju (Gambar 92). 

 
 
 
 
 

 

Gambar 92. Kontribusi miosin 

II untuk motilitas sel terpolari- 

sasi. 

(A) Filamen bipolar Myosin II 

berikatan dengan filamen aktin 

dalam jalinan lamelipodial dan 

menyebabkan kontraksi jarin- 

gan. Reorientasi myosin-driven 

dari filamen aktin membentuk 

bundel aktin yang merekrut 

lebih banyak myosin II dan 

membantu menghasilkan gaya 

kontraktil yang diperlukan untuk 

retraksi tepi trailing dari sel yang 

bergerak. (B) Fragmen lamel- 

lipodium besar dari keratosit 

dapat dipisahkan dari badan sel 

utama baik dengan pembedahan 

dengan mikropipet atau dengan 

merawat sel dengan obat-obatan 
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tertentu. Banyak dari fragmen ini terus bergerak cepat, dengan keseluru- 

han organisasi sitoskeletal yang sama dengan keratosit utuh. Aktin (biru) 

membentuk jaring elemen yang menonjol di bagian depan fragmen. 

Myosin II (merah muda) dikumpulkan menjadi pita di bagian belakang. 

(Dari A. Verkhovsky et al., Curr. Biol. 9: 11-20, 1999. Dengan izin dari Elsevier.) 
 

Tonjolan yang dimediasi oleh aktin hanya dapat mendorong 

ujung depan sel ke depan jika ada interaksi yang kuat antara 

jaringan aktin dan adhesi fokus yang menghubungkan sel ke 

substrat. Ketika interaksi ini dilepaskan, tekanan polimerisasi 

di tepi depan dan kontraksi tergantung myosin menyebabkan 

jaringan aktin tergelincir kembali, menghasilkan fenomena yang 

dikenal sebagai aliran retrograde (Gambar 93). 
 

Gambar 93. Kontrol adhesi sel-substrat di tepi depan sel yang bermi- 

grasi. (A) Monomer aktin berkumpul di ujung filamen aktin 

berduri di tepi depan. Protein integrin transmembran (biru) 

membantu membentuk adhesi fokal yang menghubungkan 

membran sel ke substrat. (B) Jika tidak ada interaksi antara 
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filamen aktin dan adhesi fokus, filamen aktin didorong ke 

belakang oleh aktin yang baru dirakit. Motor myosin (hijau) 

juga berkontribusi pada gerakan filamen. (C) Interaksi antara 

protein adaptor pengikat aktin (coklat) dan integrin meng- 

hubungkan sitoskeleton aktin ke substratum. Gaya kontraktil 

yang dimediasi miosin kemudian ditransmisikan melalui ad- 

hesi fokus untuk menghasilkan traksi pada matriks ekstras- 

eluler, dan polimerisasi aktin baru mendorong ujung depan 

ke depan dalam tonjolan. 

Gaya traksi yang dihasilkan oleh sel yang bergerak mem- 

berikan tarikan yang signifikan pada substratum. Dengan me- 

numbuhkan sel pada permukaan yang dilapisi dengan tiang kecil 

yang fleksibel, gaya yang diberikan pada substrat dapat dihitung 

dengan mengukur defleksi setiap tiang dari posisi vertikalnya 

(Gambar 94). 
 

 
Gambar 94. Gaya traksi yang dilakukan oleh sel motil. (A) Pilar fleksibel 

kecil yang dipasang pada tekukan substrat sebagai respons 

terhadap gaya traksi. (B) Scanning mikrograf elektron dari sel 

pada substrat dilapisi dengan pilar-pilar yang 6,1 μm di ket- 

inggian. Lendutan pilar digunakan untuk menghitung vektor 

gaya yang sesuai dengan gaya tarikan ke dalam pada sub- 

strat di bawahnya. (Diadaptasi dari J. Fu et al., Nat. Metode 7: 

733–736, 2010. Dengan izin dari Macmillan Publishers.) 
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Pada hewan hidup, sebagian besar berjalan bergerak melint- 

asi substrat semifleksibel yang terbuat dari matriks ekstraseluler, 

yang dapat berubah bentuk dan diatur ulang oleh kekuatan sel 

ini. Sebaliknya, tegangan mekanis atau peregangan yang diter- 

apkan secara eksternal ke sel akan menyebabkannya merakit 

serat tegangan dan adhesi fokus, dan menjadi lebih kontraktil. 

Meskipun kurang dipahami, interaksi mekanis dua arah antara sel 

dan lingkungan fisiknya dianggap membantu jaringan vertebra- 

ta mengatur dirinya sendiri. versus belakang, atau di atas versus 

bawah. 

Penggerak sel membutuhkan polarisasi awal sel untuk 

memicu arah tertentu. Proses polarisasi sel yang dikontrol dengan 

hati-hati juga diperlukan untuk pembelahan sel yang berorien- 

tasi dalam jaringan dan untuk pembentukan struktur multisel 

yang terorganisir dan koheren. Studi genetik pada ragi, lalat, dan 

cacing telah memberikan sebagian besar pemahaman kita saat 

ini tentang dasar molekuler dari polaritas sel. Mekanisme yang 

menghasilkan polaritas sel pada vertebrata baru mulai diek- 

splorasi. Namun, dalam semua kasus yang diketahui, sitoskeleton 

memiliki peran sentral, dan banyak komponen molekuler telah 

dilestarikan secara evolusioner. Pembentukan berbagai jenis po- 

laritas sel tergantung pada regulasi lokal dari sitoskeleton aktin 

oleh sinyal eksternal. Banyak dari sinyal ini tampaknya berkumpul 

di dalam sel pada sekelompok GTPase monomer yang terkait erat 

yang merupakan anggota dari keluarga protein Rho—Cdc42, Rac, 

dan Rho. 

Seperti GTPase monomerik lainnya, protein Rho bertindak 

sebagai sakelar molekuler yang berputar antara keadaan terikat 

GTP aktif dan keadaan terikat GDP tidak aktif. Aktivasi Cdc42 

pada permukaan dalam membran plasma memicu polimerisasi 

aktin dan bundling membentuk filopodia. Aktivasi Rac mendo- 

rong polimerisasi aktin di pinggiran sel, yang mengarah pada 
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pembentukan ekstensi lamellipodial seperti lembaran. Aktivasi 

Rho mendorong baik pengikatan filamen aktin dengan filamen 

miosin II menjadi serat stres dan pengelompokan integrin dan 

protein terkait untuk membentuk adhesi fokal (Gambar 95). 
 

Gambar 95. Efek dramatis Cdc42, Rac, dan Rho pada organisasi aktin di 

fibroblas. Dalam setiap kasus, filamen aktin telah diberi label 

dengan phalloidin fluoresen. (A) Fibroblas yang kekurangan 

serum memiliki filamen aktin terutama di korteks, dan serat 

stres yang relatif sedikit. (B) Injeksi mikro dari bentuk Cdc42 

yang diaktifkan secara konstitutif menyebabkan penonjolan 

banyak filopodia panjang di pinggiran sel. (C) Injeksi mikro 

dari bentuk Rac yang diaktifkan secara konstitutif, sebuah 

GTPase monomerik terkait erat, menyebabkan pembentukan 

lamellipodium yang sangat besar yang memanjang dari selu- 

ruh lingkar sel. (D) Injeksi mikro dari bentuk Rho yang diak- 

tifkan secara konstitutif menyebabkan perakitan cepat dari 

banyak serat stres yang menonjol. (Dari A. Hall, Science 279: 

509–514, 1998. Dengan izin dari AAAS.) 
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Perubahan struktural yang dramatis dan kompleks ini terjadi 

karena masing-masing dari tiga sakelar molekuler ini memiliki 

banyak protein target hilir yang memengaruhi organisasi dan 

dinamika aktin. Beberapa target kunci dari Cdc42 yang diaktifkan 

adalah anggota dari keluarga protein WASp. Pasien manusia yang 

kekurangan WASp menderita Sindrom Wiskott-Aldrich, suatu 

bentuk defisiensi imun yang parah di mana sel-sel sistem kekeba- 

lan memiliki motilitas berbasis aktin yang abnormal dan trombos- 

it tidak terbentuk secara normal. Meskipun WASp sendiri hanya 

diekspresikan dalam sel darah dan sel sistem kekebalan, versi lain 

yang lebih banyak ditemukan memungkinkan Cdc42 yang diak- 

tifkan untuk meningkatkan polimerisasi aktin di banyak jenis sel. 

Protein WASp dapat berada dalam konformasi terlipat tidak 

aktif dan konformasi terbuka yang diaktifkan. Asosiasi dengan 

Cdc42-GTP menstabilkan bentuk terbuka WASp, memungkinkan- 

nya untuk mengikat kompleks Arp 2/3 dan sangat meningkatkan 

aktivitas nukleasi aktinnya (lihat Gambar 16-16). Dengan cara ini, 

aktivasi Cdc42 meningkatkan nukleasi aktin. Rac-GTP juga men- 

gaktifkan anggota keluarga WASp. Selain itu, ini mengaktifkan ak- 

tivitas ikatan silang dari filamin protein pembentuk gel dan meng- 

hambat aktivitas kontraktil dari protein motor myosin II. Dengan 

demikian menstabilkan lamellipodia dan menghambat pemben- 

tukan serat stres kontraktil (Gambar 96.A). 

Rho-GTP memiliki kumpulan target yang sangat berbeda. 

Alih-alih mengaktifkan kompleks Arp 2/3 untuk membangun 

jaringan aktin, Rho-GTP mengaktifkan protein formin untuk 

membangun bundel aktin paralel. Pada saat yang sama, Rho-GTP 

mengaktifkan protein kinase yang secara tidak langsung meng- 

hambat aktivitas cofilin, yang mengarah pada stabilisasi filamen 

aktin. Protein kinase yang sama menghambat kerja fosfatase pada 

rantai ringan miosin (lihat Gambar 50). Peningkatan konsekuen 

dalam jumlah bersih fosforilasi rantai ringan miosin meningkat- 
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kan jumlah aktivitas protein motorik myosin kontraktil dalam 

sel, meningkatkan pembentukan struktur yang bergantung pada 

tegangan seperti serat stres (Gambar 96.B). 
 

Gambar 96. Efek kontras aktivasi Rac dan Rho pada organisasi ak- 

tin. (A) Aktivasi GTPase Rac kecil menyebabkan perubahan 

pada protein aksesori aktin yang cenderung mendukung 

pembentukan jaringan aktin, seperti pada lamellipodia. Be- 

berapa jalur berbeda berkontribusi secara mandiri. Rac-GTP 

mengaktifkan anggota keluarga protein WASp, yang kemu- 

dian mengaktifkan nukleasi aktin dan pembentukan jaringan 

bercabang oleh kompleks Arp 2/3. Dalam jalur paralel, Rac- 

GTP mengaktifkan protein kinase, PAK, yang memiliki beber- 

apa target termasuk filamin penaut-silang pembentuk web, 

yang diaktifkan oleh fosforilasi, dan myosin light chain kinase 

(MLCK), yang dihambat oleh fosforilasi. Penghambatan hasil 

MLCK dalam penurunan fosforilasi rantai ringan pengaturan 

myosin dan menyebabkan pembongkaran filamen myosin II 

dan penurunan aktivitas kontraktil. 

Pada beberapa sel, PAK juga secara langsung mengham- 

bat aktivitas miosin II melalui fosforilasi rantai berat miosin 

(MHC). (B) Aktivasi GTPase Rho terkait mengarah ke nukleasi 

filamen aktin oleh formin dan meningkatkan kontraksi oleh 

miosin II, mendorong pembentukan bundel aktin kontraktil 

seperti serat stres. Aktivasi myosin II oleh Rho membutuhkan 
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protein kinase yang bergantung pada Rho yang disebut Rock. 

Kinase ini meng-hambat fosfatase yang menghilangkan gu- 

gus fosfat pengaktif dari rantai ringan myosin II (MLC); itu juga 

dapat secara langsung memfosforilasi rantai ringan miosin di 

beberapa jenis sel. Batuan juga mengaktifkan protein kinase 

lain, seperti LIM kinase, yang pada gilirannya berkontribusi 

pada pembentukan ikatan filamen aktin kontraktil yang sta- 

bil dengan menghambat cofilin faktor depolimerisasi aktin. 

Jalur pensinyalan yang serupa penting untuk membentuk 

cincin kontraktil yang diperlukan untuk sitokinesis. 

Dalam beberapa jenis sel, Rac-GTP mengaktifkan Rho, 

biasanya pada kecepatan yang lambat dibandingkan dengan 

aktivasi Rac pada kompleks Arp 2/3. Hal ini memungkinkan sel 

untuk menggunakan jalur Rac untuk membangun struktur aktin 

baru sambil mengaktifkan jalur Rho untuk menghasilkan kontrak- 

tilitas yang membangun ketegangan dalam struktur ini. Ini terjadi, 

misalnya, selama pembentukan dan pematangan kontak sel-sel. 

Seperti yang akan kita bahas lebih detail di bawah, komunikasi 

antara jalur Rac dan Rho juga memfasilitasi pemeliharaan perbe- 

daan skala besar antara bagian depan sel dan bagian belakang sel 

selama migrasi. 

 

Sinyal Ekstraseluler Dapat Mengaktifkan Tiga Anggota Ke- 
luarga Protein Rho 

Aktivasi monomer GTPases Rho, Rac, dan Cdc42 terjadi 

melalui pertukaran GTP untuk molekul GDP yang terikat erat, 

yang dikatalisasi oleh faktor pertukaran nukleotida guanin (GEFs). 

Dari sekian banyak GEF yang telah diidentifikasi dalam genom 

manusia, beberapa spesifik untuk satu keluarga Rho GTPase, 

sedangkan yang lain tampaknya bekerja pada banyak anggota 

keluarga. GEF yang berbeda dibatasi untuk jaringan tertentu dan 

bahkan lokasi subseluler tertentu, dan mereka sensitif terhadap 

jenis input pengaturan yang berbeda. GEF dapat diaktifkan 
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dengan isyarat ekstraseluler melalui reseptor permukaan sel, atau 

sebagai respons terhadap sinyal intraseluler. GEF juga dapat ber- 

tindak sebagai perancah yang mengarahkan GTPase ke efektor 

hilir. Menariknya, beberapa GEF keluarga Rho berasosiasi dengan 

ujung mikrotubulus yang tumbuh dengan mengikat salah satu dari 

+ TIP. Ini memberikan hubungan antara dinamika sitoskeleton 

mikrotubulus dan organisasi skala besar dari sitoskeleton aktin; 

koneksi seperti itu penting untuk integrasi keseluruhan bentuk 

dan pergerakan sel. 

 

Sinyal Eksternal Dapat Mendikte Arah Migrasi Sel 

Chemotaxis adalah pergerakan sel menuju atau menjauh dari 

sumber bahan kimia yang dapat menyebar. Sinyal eksternal ini 

bekerja melalui protein keluarga Rho untuk membentuk polaritas 

sel skala besar dengan mempengaruhi pengorganisasian alat mo- 

tilitas sel. Salah satu contoh yang dipelajari dengan baik adalah 

pergerakan kemotaktik kelas sel darah putih, yang disebut neu- 

trofil, menuju sumber infeksi bakteri. Protein reseptor pada per- 

mukaan neutrofil memungkinkan mereka untuk mendeteksi kon- 

sentrasi yang sangat rendah dari Npeptida berformat yang berasal 

dari protein bakteri (hanya prokariota yang memulai sintesis 

protein dengan N-formylmethionine). 

Dengan menggunakan reseptor ini, neutrofil diarahkan ke 

target bakteri dengan kemampuannya mendeteksi perbedaan 

hanya 1% dalam konsentrasi peptida difusif ini di satu sisi sel 

versus sisi lainnya (Gambar 97.A). Dalam hal ini, dan dalam ke- 

motaksis Dictyostelium amoebae menuju sumber AMP siklik, 

pengikatan chemoattractant ke reseptor G-protein-coupled men- 

gaktifkan phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks), yang menghasilkan 

sinyal molekul [PI (3,4,5) P3] yang pada gilirannya mengaktifkan 

Rac GTPase. 
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Rac kemudian mengaktifkan kompleks Arp 2/3 yang mengarah 

ke tonjolan lamelipodial. Melalui mekanisme yang tidak diketa- 

hui, akumulasi jaringan aktin terpolarisasi di ujung depan menye- 

babkan peningkatan lokal lebih lanjut dari aktivitas PI3K dalam 

loop umpan balik positif, memperkuat induksi tonjolan. PI (3,4,5) 

P3 yang mengaktifkan Rac tidak dapat berdifusi jauh dari tempat 

sintesisnya, karena dengan cepat diubah kembali menjadi PI (4,5) 

P2 oleh lipid fosfatase yang aktif secara konstitutif. Pada saat yang 

sama, pengikatan ligan kemoattraktan ke reseptornya mengak- 

tifkan jalur pensinyalan lain yang mengaktifkan Rho dan menin- 

gkatkan kontrak-tilitas berbasis miosin. Kedua proses tersebut 

secara langsung menghambat satu sama lain, sehingga aktivasi 

Rac mendominasi di depan sel dan aktivasi Rho mendominasi di 

belakang (Gambar 97.B). 
 

 
Gambar 97. Polarisasi neutrofil dan kemotaksis. (A) Ujung pipet di se- 

belah kanan membocorkan sejumlah kecil bakteri peptida 

formil-Met-Leu- Phe, yang dikenali oleh neutrofil manusia se- 

bagai produk dari penyerang asing. Neutrofil dengan cepat 

memperluas lamellipodium baru menuju sumber peptida ke- 

moattraktan (atas). Ia kemudian memperluas lamellipodium 

ini dan mempolarisasi sitoskeletonnya sehingga myosin II 

kontraktil terletak terutama di bagian belakang, berlawanan 
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dengan posisi lamellipodium (tengah). Akhirnya, sel berjalan 

menuju sumber peptida (bawah). Jika bakteri nyata adalah 

sumber peptida, bukan dari pipet peneliti, neutrofil akan 

menelan bakteri dan menghancurkannya (lihat juga Gambar 

6). (B) Pengikatan molekul bakteri ke reseptor berpasangan 

G-protein pada neutrofil merangsang motilitas terarah. Re- 

septor ini ditemukan di seluruh permukaan sel, tetapi lebih 

cenderung terikat pada ligan bakteri di bagian depan. Dua 

jalur pensinyalan berbeda berkontribusi pada polarisasi sel. 

Di depan sel, stimulasi lead Rac jalur, melalui G protein trimer- 

ik Gi,untuk pertumbuhan jaringan aktin menonjol. Pembawa 

pesan kedua dalam jalur ini berumur pendek, sehingga ton- 

jolan terbatas pada wilayah sel yang paling dekat dengan 

stimulan. Reseptor yang sama juga merangsang jalur pen- 

sinyalan kedua, melalui protein G trimerik G12 dan G13, yang 

memicu aktivasi Rho. Kedua jalur tersebut saling bertentan- 

gan. Karena tonjolan berbasis Rac aktif di depan sel, Rho han- 

ya diaktifkan di bagian belakang sel, merangsang kontraksi 

bagian belakang sel dan membantu gerakan terarah. (A, dari 

OD Weiner et al., Nat. Cell Biol. 1: 75-81, 1999. Dengan izin dari 

Macmillan Publishers Ltd.) 

Hal ini memungkinkan sel untuk mempertahankan polari- 

tas fungsionalnya dengan tonjolan di tepi depan dan kontraksi di 

belakang. Isyarat kimiawi yang tidak dapat berdifusi yang melekat 

pada matriks ekstraseluler atau pada permukaan sel juga dapat 

mempengaruhi arah migrasi sel. Ketika sinyal-sinyal ini mengak- 

tifkan reseptor, mereka dapat menyebabkan peningkatan adhesi 

sel dan mengarahkan polimerisasi aktin. 

 
Sebagian besar migrasi sel jarak jauh pada hewan, termasuk 

migrasi sel saraf dan perjalanan kerucut pertumbuhan saraf, ber- 

gantung pada kombinasi sinyal yang dapat difusi dan tidak dapat 

difus untuk mengarahkan sel yang bergerak atau kerucut pertum- 

buhan ke tujuan yang tepat. 
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Komunikasi di Antara Elemen Sitoskeletal Mengkoordinasi- 
kan Polarisasi Sel Utuh dan Penggerak 

Sitoskeleton yang saling berhubungan sangat penting untuk 

migrasi sel. Meskipun pergerakan didorong terutama oleh polim- 

erisasi aktin dan kontraktilitas miosin, septin dan filamen peranta- 

ra juga berpartisipasi. Misalnya, jaringan filamen antara vimentin 

berasosiasi dengan integrin pada adhesi fokal, dan fibroblas yang 

kekurangan vimentin menunjukkan gangguan stabilitas mekanis, 

migrasi, dan kapasitas kontraktil. Selain itu, gangguan protein 

penghubung yang menghubungkan berbagai elemen sitoskel- 

etal, termasuk beberapa plakins dan protein KASH, menyebab- 

kan kerusakan pada polarisasi sel dan migrasi. Dengan demikian, 

interaksi di antara sistem filamen sitoplasma, serta hubungan 

mekanis ke nukleus, diperlukan untuk perilaku sel utuh yang 

kompleks seperti migrasi. 

Sel juga menggunakan mikrotubulus untuk membantu 

mengatur gerakan yang terus-menerus ke arah tertentu. Dalam 

banyak sel yang bergerak, posisi sentrosom dipengaruhi oleh 

lokasi polimerisasi aktin protrusif. Aktivasi reseptor di tepi depan 

yang menonjol dari sel mungkin secara lokal mengaktifkan protein 

motorik dynein yang menggerakkan sentrosom dengan menarik 

mikro-tubulusnya. Beberapa protein efektor hilir dari Rac dan Rho 

memodulasi dinamika mikrotubulus secara langsung: misalnya, 

protein kinase yang diaktivasi oleh Rac dapat memfosforilasi 

(dan dengan demikian menghambat) stathmin protein pengikat 

tubulin, sehingga menstabilkan mikrotubulus. Pada gilirannya, 

mikrotubulus memengaruhi pengaturan ulang aktin dan adhesi 

sel. Sentrosom nukleasi sejumlah besar mikrotubulus dinamis, 

dan reposisinya berarti bahwa ujung plus dari banyak mikrotubu- 

lus ini meluas ke daerah protrusif sel. Interaksi langsung dengan 

mikrotubulus membantu memandu dinamika adhesi fokus dalam 

sel yang bermigrasi. 
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Mikrotubulus   juga   dapat   mempengaruhi pembentukan 

filamen aktin dengan mengirimkan Rac-GEF yang mengikat ke 

+TIP yang berjalan pada ujung mikrotubulus yang sedang tumbuh. 

Mikrotubulus juga mengangkut kargo ke dan dari focal adhesi, 

sehingga mempengaruhi pensinyalan dan pembongkarannya. 

Dengan demikian, mikrotubulus memperkuat informasi polaritas 

yang diterima sitoskeleton aktin dari dunia luar, memungkinkan 

respons sensitif terhadap sinyal lemah dan memungkinkan motili- 

tas untuk bertahan dalam arah yang sama untuk waktu yang lama. 

 

Ringkasan 

Pergerakan sel utuh dan pembentukan serta penataan sel 

skala besar memerlukan aktivitas terkoordinasi dari ketiga sistem 

filamen dasar bersama dengan berbagai macam protein aksesori 

sitoskeletal, termasuk protein motorik. Sel menjalar secara menye- 

luruh dalam perkembangan embrio dan juga dalam penyem- 

buhan luka, pemeliharaan jaringan, dan fungsi sistem kekeba- 

lan pada hewan dewasa adalah contoh utama dari tindakan 

sitoskeletal yang terkoordinasi dan kompleks tersebut. Agar sel 

dapat menjalar, ia harus menghasilkan dan mempertahankan 

polaritas struktural keseluruhan, yang dipengaruhi oleh isyarat 

eksternal. Selain itu, sel harus mengoordinasikan tonjolan di tepi 

depan (dengan perakitan filamen aktin baru), adhesi bagian sel 

yang baru menonjol ke substratum, dan gaya yang dihasilkan oleh 

motor molekuler untuk membawa badan sel ke depan. 
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