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Hitzaurrea 
 
Biologia ikasteari ekin nion natura gustatzen zitzaidalako, eta bereziki, naturan 
dauden ezkutuko mekanismoak nola funtzionatzen duten jakiteak zirrara 
sortzen zidalako. Biologiako ikasle nintzelarik, Jesus Mari Txurruka irakaslearen 
eskutik murgildu nintzen lehen aldiz laborategiko lanetan. Ikasketetan aurreratu 
ahala, laugarren mailako biologia molekularreko laborategi praktiketan, 
biokimika irakatsi zidan maixuarekin egin nuen topo. Biologia molekularrak 
segituan erakarri ninduen eta Jesus Mari Arizmendi doktoreak diziplina horrek 
aurkezten zituen aukerak saiatzeko moduko ikerketa proiektu batean parte 
hartzeko eskaintza luzatu zidanean ez nuen zalantzarik izan baiezkoa ematen. 
Proiektua, Europar Batasuneko finantziazioa zuen, eta mitokondrioko arnas 
konplexuaren azterketa orokorrean zetzan. Guk, kloroplastoetako tilakoidetan 
egon zitekeen konplexu homologoa aztertzea genuen helburutzat. Garai 
haietan, laurogei eta hamar garren erdialdean, landareetan egon zitekeen 
balizko konplexu horren existentziaz zegoen froga bakarrenetarikoa zera zen: 
kloroplastoek bazituztela konplexuaren partaideak izan zitezkeen azpi-unitate 
batzuek kodetuko lituzkeen geneak. Baina, hauek sasigeneak ote ziren ala ez 
frogatzeke zegoen. 
 
Neure tesiko Ikerketa proiektuaren helburu nagusiak honela laburbildu 
zitezkeen: konplexuaren existentzia frogatu, horrela balitz isolatu eta/edo 
purifikatu, eta bere aktibitatea ahal zen neurrian karakterizatu. 
 
Ez zan lan erreza izan. Proteina konplexu hau, oso kantitate murritzean 
azaltzen den mintzeko konplexu erraldoi bat dela suertatu bait zen. Hori dela 
eta konplexua purifikatzeko saiakera ezberdin asko egin behar izan nuen; hots, 
teknika ezberdin asko ikasi eta zeregin ezberdinetan jardun ahal izan nuen. 
Adibidez, zirraraz gogoratzen ditut tesi aurreko lanetan, Euskal Herriko 
Unibertsitatean eskuz egin ziren lehenetako PCR (Polymerase Chain Reaction) 
bidezko DNA anplifikazioak, eta ondorengo DNA sekuentziazioak burutu 
genituela 1993. urtean. Baina noski, ez zen dana pagotxa izan eta ez genituen 
jaso emaitza onak soilik. Horren lekuko dira konplexua purifikatzeko eginiko 
saiakera antzuak, tesian jasoak daudenak. Dena den, saiakera okerretatik 
ikasterik badagoela jabetu nintzen eta zientzian erronkei aurre egiteko bide 
berriak urratu behar direla. Testuinguru horretan, kromatografiarekin urratutako 
bide antzuak utzi genituen eta mintzetako proteinak aztertzeko bereziki 
aproposak diren gel ez desnaturalizatzaile berri batzuek erabiltzeari ekin 
genion. Horrela lortu genuen mintzeko proteina erraldoi eta ezegonkorra den 
konplexuaren isolamendu eta analisia burutzea. Ikerketa honen fruitu da Plant 
Cell Physiology aldizkarian plazaratutako lana. Oro har, saiakera antzu eta 
arrakastatsuetan, Jesus Mari Arizmendiren eskutik asko ikasi nuela esan nahi 
nuke. 
 
Mintzetako proteinen purifikazio eta analisiaren esparruan murgilduta egonda, 
Europa mailan antolatzen ziren (eta diren) ikerle gazteendako kurtso 
ezberdinetara joateko aukera izan nuen. Ongi gogoratzen dut FEBS 
kurtsoetariko baten (Federation of European Biochemical Societies) 
proteomikaren hastapenen berri izatea ahalbidetu zigula. Horrela ezagutu nuen 
masa espektrometria eta teknika honek proteinen azterketarako aurkezten  



 
  

 
 
zituen aukera zabalak. Berehala jabetu nintzen proteomika etorkizuneko 
ikerketa esparrua zela, eta hain zuzen ere neure doktorego ondorengo 
trebakuntza eta ikerkuntza arlo horretan egitea erabaki nuen. Gaur egun 
proteomika lanetan buru belarri murgildua dihardut. 
 
Bukatzeko esan beharra daukat tesia euskara hutsean idatzi nuela. Ikasketa 
gehienak euskaraz ikasi, laborategian horrela jardun, eta tesi zuzendariaz 
edukitako elkarrizketa orotako hizkuntza izatean, modu naturalean irten 
zitzaidan. Nik dakidala, EHUko Biokimika eta Biologia Molekularreko Sailean 
euskara hutsean defendatutako lehen tesia da hau. Egia esan, ez dakit zer 
punturarte eredugarria den, ez eta gaur egun zenbait esamolde eta 
terminologia zuzenak izaten jarraitzen ote duten. Dena dela argi daukat 
begirune haundiz hartu nuela erantzukizuna, eta ahal bezain ongi egiten saiatu 
ginela (Arizmendi eta Txurruka irakasleen zuzenketa zorrotz eta ordainezinak 
jaso bait nituen). Norbaiti zerbaiterako lagungarri gertatu dakiokeelakoan, UEUk 
kudeatutako Tesiker egitasmoari luzatu diot lana. 
 

Eibarren, 2009ko Ekainaren 29an 
 

Felix Elortza Basterrika 
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LABURDURAK 

ACP: azilo-taldeen proteina garraiatzailea. 

BCA: azido bizinkoninikoa. 

BN-PAGE: poliakrilamidazko gel-elektroforesi urdin natiboa. 

BSA: betabereen sero albumina. 

CMC: kontzentrazio mizelar kritikoa. 

DAB: diamimo bentzidina. 

DMF: dimetil formamida. 

DTT: ditiotreitol. 

EDTA: azido etilendiaminotetrazetikoa. 

EPR: elektroien erresonantzia paramagnetikoa. 

FNR: ferredoxina-NADP+ oxidorreduktasa. 

IPTG: isopropil-β-D-tiogalaktopiranosidoa. 

LHCII: II konplexu argi-biltzailea. 

NAD+: nikotinamida adenina dinukleotidoa. 

NADP+: nikotinamida adenina dinukleotido fosfatoa. 

NBT: ρ-nitro tetrazolium urdina. 

NDH: tilakoidetako NAD(P)H:plastokinona oxidorreduktasa konplexua. 

PMSF: fenilmetilsulfonilfluoruroa. 

PSI: I fotosistema. 

PVDF: polibinildenodifluoruroa 

SDS-PAGE: sodio dodezilsulfato-poliakrilamidazko gel elektroforesia. 

TFA: azido trifluoroazetikoa. 

URF: Izendatu gabeko irakurketa-esparrua. 

X-gal: 5-bromo-4-kloro-3-indonil-β-D-galaktopiranosidoa. 
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Oxidazio fosforilatzailea (oxigenorainoko elektroi-garraioak eragindako ATP-

sintesia) eta fotofosforilazioa (eguzkitiko argiak eragindako ATP-sintesia) biosferan 

gertatzen diren energi transdukzio garrantzitsuenak direla esan daiteke. Organismo 

aerobikoetan sintetizatzen den ATP gehientsuena bi prozesu hauetan lortzen da. 

Oxidazio fosforilatzailean, organismo aerobikoen metabolismoa bere etekin-mailaren 

gailurrera iristen dela esan genezake. Karbohidratoen, gantzen eta aminoazidoen 

degradazioan gertatzen diren urrats oxidatzaile orok, zelulako arnas katean bat egiten 

dute. Elektroiek, katabolismoko bitartekarietatik oxigenorainoko bidean, ATP-sintesian 

erabiliko den energia askatzen dute. Fotofosforilazioan, organismo fotosintetikoek 

eguzkitiko energia bereganatzen dute. 

Gehien ikertuta dagoen eta eredu gisa erabiltzen den ugaztunen arnas kateak, lau 

konplexu entzimatiko ditu (1.1 irudia). I eta II konplexuek ubikinona erreduzitzen dute, 

lehenak NADH-a eta bigarrenak sukzinatoa oxidatuz. Ubikinonak, bigeruza lipidikoaren 

barnean zehar higitzen den elektroi-garraiatzaile gisa jokatzen du. III konplexuak, 

ubikinona oxidatu eta c zitokromoa erreduzitzen du; azken hori ere elektroi-garraiatzaile 

higikorra da, baina hidrosolugarria. Azkenik, IV konplexuak c zitokromoa oxidatu eta 

oxigenoa erreduzitzen du, ura emanez. Kate honetan zehar gauzatutako elektroi-

garraioak eraginda I, III eta IV konplexuek protoiak ponpatzen dituzte mitokondrioko 

mintz tarteko gunera, protoi-gradientea sortuz. Gradiente honi esker, ATP sintasak 

ATP-a sintetizatzen du (Mitchell, 1961). 

1.1 Irudia. Ugaztunen mitokondrioko barne-mintzean kokatutako arnas katea (Lehninger et al., 1993). 
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NADH:ubikinona oxidorreduktasa (I konplexua) arnas kateko lehen erreakzioa 

katalizatzen duen proteina-konplexua da. NADH-tik ubikinonaraino elektroiak 

garraiatzen ditu, eta horren ondorioz askatzen den energia gradientearen aurkako protoi-

-ponpaketarako erabiltzen du, eta era horretan mintzan zeharko indar protoi-higiarazlea 

eratzen laguntzen du. Prozesu horren erreakzio orokorra ondoko hau da: 

 NADH + Q + 5 Hn
+     NAD+ + QH2 + 4 Hp

+ 

non Q kinona den, eta Hn
+ eta Hp + mintzaren barruko alde negatiboa eta kanpoko 

alde positibora bideratutako protoiak adierazten duten. FMN talde bat eta 6tik 9ra 

bitarteko burdina/sufre taldeak dira entzimaren talde prostetiko bereizgarriak (Friedrich, 

1998). Konplexuaren aktibitatea naturan aurkitzen diren zenbait konposatuk inhibi 

dezakete, adibidez: errotenona intsektizida eta pierizidina antibiotikoa (Weiss et al., 

1991; Walker, 1992; Friedrich et al., 1994). Mitokondrioko arnas kateko I konplexu 

gisa ezagutzen dugu baina bakterio askotan dagoen baliokideari NADH deshidrogenasa 

deritzo (NDH-I). Gauzak errazteko mitokondrioko eta bakterioen entzima hauek 

izendatzeko I konplexu terminoa erabiliko dugu.  

I konplexuaren egitura bereziki konplexua da. Betaberearen mitokondrioko I 

konplexuak 42 polipeptido ezberdin ditu gutxienez. Zazpi azpiunitate mitokondrioan 

kodetuta daude eta besteak nukleoan (Weiss et al., 1991; Arizmendi et al., 1992b; 

Skehel et al., 1998). Bakterioen I konplexua sinpleagoa da eta Escherichia coli-rena 

adierazle minimotzat jotzen da. Azken hori, entzimaren lana betetzeko guztiz 

beharrezkoak diren azpiunitatez osatuta dagoela esan genezake (Weidner et al., 1993; 

Leif et al., 1995; Friedrich, 1998). 

1.1 BAKTERIOEN I KONPLEXUA 

Bakterioen domeinu barruan, I konplexua bakterio purpureoen lau taldeetan azaltzen 

dela egiaztatu da. Adibidez, Zymomonas mobilis-ek (α-taldekoa) A-pierizidinarekiko 

sentikorra den NADH oxidasa aktibitatea duela ikusi da (Strohdeicher et al., 1990). 

Alcaligenes eutropus-en (β-taldekoa) mintzekin egindako EPR (electron paramagnetic 

resonance) azterketetan, I konplexuarentzat bereziak diren seinaleak neurtu dira (Kömen 

et al., 1991). E. coli-ren kasuan (γ-taldekoa) konplexuaren 14 geneak sekuentziatu eta 
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entzima purifikatzea lortu da (Weidner et al., 1993; Leif et al., 1995). Myxococcus 

xanthus (δ–taldekoa) bakterioan ere aurkitu dira I konplexuko azpiunitateak kodetzen 

dituzten geneak (Laval-Favre et al., 1997). Mitokondrioko ND1 eta ND5 geneen 

homologoak sekuentziatu dira Bacillus stearothermophilus eta Bacillus subtilis 

bezalako bakterio gram positiboetan (Sakoda & Imanaka, 1993), nahiz eta K+/H+ edo 

Na+/H+ antiporte funtzioa duen proteinaren geneak izan daitezkeen (Unemoto & 

Hayashi, 1989; 1993; Pfenninger-Li et al., 1996). 

Bakterioetan, NADH:kinona oxidorreduktasa aktibitatea duen baina protoiak 

ponpatzen ez dituen entzima ere badago eta NDH-II (NDH-2) deritzo. Honek ez-

kobalenteki lotutako FAD-a du talde prostetikotzat baina ez, aldiz, inolako 

burdina/sufre talderik. 

Nahiz eta sekuentzia-homologiarik ez eduki, Na+ ioiak ponpatu eta NADH-tik 

kinonarainoko elektroi-garraioa burutzen duen NADH deshidrogenasa Na+-

translokatzailea (Na+-NDH edo Na+-NQR gisa izendatua), funtzioari dagokionez I 

konplexuaren familia barruan kokatzea nahiko onartuta dago gaur egun. 1.1 taulan ikus 

dezakegu proteina-familia honen partaideen zenbait berezitasun. 

1.1 Taula. Bakterioen NADH:kinona oxidorreduktasen berezitasunak (Yagi et al., 1998). 

BAKTERIOEN NADH:KINONA OXIDORREDUKTASAK 

 NDH-1 Na+-NDH NDH-2 

Ioi-ponpa H+ Na+ - 

Kofaktoreak 

Ez-kobalenteki itsatsitako 
FMN-a 

 
8-9 burdina/sufre talde 

2[2Fe-2S] 
6-7[4Fe-4S] 

Ez-kobalenteki itsatsitako 
FAD-a 

(FMN-a?) 
 

1[2Fe-2S] 

Ez-kobalenteki 
itsatsitako 

FAD-a 

Azpiunitate-kopurua 14 4-6 1 

Inhibitzaileak 

Errotenona 
Pierizidina 
Kapsaizina 

Azetogenina annonazeoak (e.b., 
1-erroliniastatina) 

Ag+ 

HQNO Flabona (?) 
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Bakterioen I konplexuari buruzko azterketa sakonak Paraccocus denitrificans, 

Rhodobacter capsulatus eta E. coli bakterioetan egin dira. P. denitrificans, aerobikoki 

hazten denean, mitokondrioan agertzen den arnas katearen antzekoa garatzen du eta 

bertako I konplexuaren EPR azterketek, mitokondrioko konplexuaren burdina/sufre 

taldeek erakutsitako ezaugarriak dituztela ikusi da. E. coli-ren 14 azpiunitateei 

dagozkien geneetaz gain, I konplexuarekin erlazionatutako beste 6 URF (unidentified 

reading frame) aurkitu dira organismo horretan (Yagi et al., 1993), baina hauek 

azpiunitate “laguntzaileak” kodetzen dituztenentz argitu gabe dago oraindik. R. 

capsulatus bakterioaren kasuan ere, I konplexua kodetzen duen gene-taldea ere behatu 

da (Dupuis et al., 1995). Aipatutako oinarrizko 14 gene hoietaz gain, beste 6 URF ere 

agertzen dira bertan, baina hauek ez dute arestian azaldutako P. denitrificans-eko beste 

6 horiekin antzekotasunik. R. capsulatus-en URF horietan eragindako delezioek 

konplexuaren aktibitatean eragin arina erakutsi dutenez, produktuen horien funtzioa 

oraindik ere argitzeke dago (Yagi et al., 1998). 

1.1.1 E. coli-ren I konplexua 

E. coli-ren I konplexua da entzima honen adierazlerik sinpleenaren adibidea. E. coli-

ren genomako nuo (NADH ubikinona oxidorreduktasa) geneen locus-ak 14 gene dauzka 

eta gene horietatik eratorritako proteina guztiek, mitokondrioko I konplexuaren 

azpiunitateekin antzekotasunak dituzte. E.coli-n nuoC eta nuoD geneak bat eginda 

daudela (nuoCD) esan beharra dago eta, ondorioz, benetan 13 gene dituela (Friedrich, 

1998). Hala ere, funtzionalki 14 direnez (nahiz eta 2 uztartuta egon) eta eztabaidarako 

komenigarriagoa denez, lan honetan 14 izango balira bezala jokatuko dugu. 

Proteina osoak 550 kDa inguruko masa du eta bere egiturari dagokionez, 3 azpi-

ataletan banatzen da (1.2 irudia). Lehena hidrosolugarria da eta, NADH substratuarekin 

elkarrekintza zuzena duena da; NuoE, F eta G deritzenak dira bertako partaideak eta 

FMN eta 4 burdina/sufre talde ditu. Bigarrena NuoB, C, D eta I azpiunitateek osatzen 

dute, burdina/sufre talde bat dago bertan kokatuta eta atal uztartzaile gisa jokatzen du. 

Hirugarrenaren barnean, izaki eukariotikoen mitokondrioan kodetzen diren azpiunitate 

hidrofobikoen homologoak direnak daude, alegia NuoA, H, J, K, L, M eta N izenekoak. 

Bertan kinonarekiko elkarrekintza-gunea kokatzen da (Friedrich, 1998). 
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1.2 Irudia. E.coli-ren I konplexuaren eredu topologikoa eta nuo operona. a) Azpiatalen antolaketa. b) 

Konplexuari dagozkion geneen ordena.  

A-tik N-rako hizkiek, nuo operonaren geneei dagozkie. Q ubikinonari eta N1b, N1c, N2, N3 eta N4 

EPR bidez detektatutako burdina/sufre taldeei dagozkie. Substratuen eta kofaktoreen lotura-guneak, 

sekuentzia bidez aurreikusita bezala azalduta daude. NADH deshidrogenasa atala eta berau kodetzen 

duten geneak horiz, uztartze-funtzioa duen atala eta bere geneak berdez eta mintzeko atala eta bere 

geneak urdinez marrazturik daude (Friedrich, 1998). 

 

1.2 MITOKONDRIOKO I KONPLEXUA 

Mitokondrioko I konplexua organismo eukariotiko gehienetan aurkitzen da eta 

Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe eta Kluyveromyces lactis 

legamiak dira entzima hau ez duten eta ezagunak diren salbuespenak (Nosek & 

Fukuhara, 1994). I konplexua, ugaztunek duten ubikinona oxidorreduktasa bakarra den 

bitartean, izaki eukariotiko sinpleagoek eta landareen mitokondrioek, protoirik 

ponpatzen ez duten eta bakterioen NDH-II deshidrogenasen antzekoak diren 

NADH:ubikinona oxidorreduktasa desberdinak dituzte (Friedrich et al., 1995). Arestian 

aipatutako I konplexua ez duten legamiek NADH-aren oxidazioa entzima-mota horretaz 

burutzen dute.  

Organismo eukariotiko ezberdinen mitokondrioko I konplexuen gertakinak egin dira, 

hala nola: betaberearena (Walker, 1992), Neurospora crassa onddoarena (Weiss et al., 

1991) eta Vicia faba eta Solanum tuberosum goi-mailako landareena (Laterme & 

Boutry, 1993; Herz et al., 1994). Neurospora crassa-k dituen 35 azpiunitateen eta 
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betaberearen I konplexuak dituen 42 azpiunitateen sekuentziak ezagutzen dira (Schulte 

et al., 1994; Skehel et al., 1998). Mitokondrioko I konplexua E. coli-ren oinarrizko 14 

azpiunitateen homologoetan oinarritzen da, eta beste azpiunitate guztiak “laguntzaile” 

gisa izendatzen dira. Badaude zenbait hipotesi horien funtzioa azaltzen saiatzeko, eta 

horietariko bat honako hauxe da: azpiunitate laguntzaile horien zeregina, konplexuaren 

barnean zehar doazen eta ihes eginez gero, oxigeno-espezie erreaktiboak eratuko 

lituzketen energi maila handiko elektroien kanporatzea ekiditea (Friedrich & Weiss, 

1997). Baina gai honek oraindik ere erabat argitu gabe darrai. 

Dena dela, azpiunitate laguntzaile horietariko bik funtzio berezia izan dezakete. 10 

kDa-etako masa molekularra duen azpiunitatea, fosfopanteina duen azilo taldeen 

proteina garraiatzailea (Acyl Carrier Protein, ACP) da (Runswick et al., 1991, Sackman 

et al., 1991). Mitokondrioko proteina hau, bakterioetan edo plastidioetan gantz-azidoen 

sintesian parte hartzen duten eta azilo taldeen garraiatzaile diren proteinekin estuki 

erlazionatuta dago. ACP-aren genea etenda duen N. crassa-ren mutanteagaz egindako 

azterketetan, I konplexua ez dela osotzen ikusi da, nahiz eta konplexuaren azpiunitate 

gehientsuenak (denak ez badira) sintetizaturik egon (Schneider et al., 1996). Bestalde, 

mitokondrioko ACP hori S. cerevisiae legamian ere agertzen da, legamia horrek, gorago 

adierazi den bezala, I konplexurik eduki ez arren. 40 kDa-etako masa molekularra duen 

beste azpiunitate laguntzaile bereziak, NAD(P)+-arekin lotzeko motibo bat du eta 

NAD(P)+-aren menpekoak diren beste deshidrogenasa/erreduktasa talde batekin 

erlazionatuta dago (Fearnley & Walker, 1992; Friedrich et al., 1995). Azken azpiunitate 

horren gabezia duen N. crassa-ren mutanteak, katalitikoki funtzionala ez den I 

konplexua osatzen du. Bi azpiunitate hauek, oraindik ezezaguna den I konplexuaren 

eraikuntzarako bidezidor baten partaideak izan litezke (Videira, 1998). 

1.2.1 Landareen mitokondrioko arnas katea eta I konplexua 

Landareak, beraien mitokondrioko arnas katearen konplexutasuna dela-eta, beste 

izaki eukariotikoetatik bereizten dira (1.3 irudia). Protoiak ponpatzen dituzten I, III eta 

IV konplexuetaz gain, protoiak ponpatzen ez dituzten eta errotenonarekiko sentikorrak 

ez diren lau NAD(P)H deshidrogenasa eta, halaber, ubikinol oxidasa alternatiboa dituzte 

mitokondrioko barne-mintzean (Moller et al., 1993; Roberts et al., 1995). NAD(P)H 

deshidrogenasa horietariko bi, mitokondrioko barne-mintzeko matrizearen aldean 

kokatuta daude. Batak NADH-a eta besteak NADPH-a (baliteke NADH-a ere) 
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oxidatzen dituzte eta azido zitrikoaren zikloan eratzen den NADH-a oxidatzeko, I 

konplexuarekin lehia daitezke. Landareen arnas katearen elektroi-sarreraren 

konplexutasunak, arazo eta egoera bereziak sortarazten ditu, oinarrizko energi mailari 

lotutako NADH-aren oxidazioaren eta ATP-aren sintesirako orduan. Arnasketa bitartez 

hornitzen den ATP-aren kontsumo fisiologikoaren beharrizanak, landare-ehunaren 

arabera asko alda daitezke. Arnas etekin oso altuaren beharraren adibide gisa, polen 

garauak garatuko dituzten zelulak aipa ditzakegu. Kontrako muturreko adibidea, ATP 

gutxi eratu beharreko kasua, hots arnas kateko etekin baxua behar denekoa, landare 

termogenikoetan aurkituko dugu. Hauetan almidoi-kantitate handiak azkarki 

katabolizatzen dira landarearen tenperatura igotzeko (Rasmusson et al., 1998). 

 

 

1.3 Irudia. Landareen mitokondrioko barne-mintzeko arnas katea. Orokorrean animalien arnas 

katearen antzekoa da, baina azpimarragarria da errotenonarekiko sentikorrak ez diren NAD(P)H 

deshidrogenasen agerpena, bi mintzaren kanpoalderantz orientaturik (NDex) eta beste bi barnealderantz 

(NDin). Horretaz gain, oxidasa alternatibo bat dago (AltOx) zeina, beroa sortarazteko, landare-ehun 

batzuetan bere aktibitatea bereziki emendatua duen. SDH, sukzinato deshidrogenasa; Cyt c, c zitokromoa 

(Rasmusson et al., 1998) 

Prozesu hauetan, I konplexu protoi-ponpatzailea eta beste lau konplexu ez-

ponpatzaileen artean ematen den matrizeko NADH-aren oxidazioa nola banatzen den 

gaur egun oraindik argitu gabe dago. 
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1.3 I KONPLEXUAREN EGITURA 

Egitura atomiko zehatza ezezaguna bada ere, azken urteotan ekarpen garrantzitsuak 

egin dira I konplexuaren egiturari dagokionean. Mikroskopio elektronikoa erabiliz N. 

crassa (Guénebaut et al., 1997), E. coli (Guénebaut et al., 1998) eta betaberearen 

(Grigorieff, 1998) I konplexuen hiru dimentsiotako irudiak lortu dira; 28 Ǻ, 34 Ǻ eta 22 

Ǻ-etako bereizmenaz hurrenez hurren (1.4 irudia). 

1.4 Irudia. E. coli, N. crassa eta betaberearen mitokondrioko I konplexuen itxura (Grigorieff, 1999). 

N. crassa-ren I konplexuaren egitura izan zen ezagutu zen lehena. Entzimaren 

egiturak L itxura duela ikusi da, beheko alde hidrofobikoa mintzean murgilduta 

dagoelarik. Honekiko elkarzut dagoen kirtena, mitokondrioko matrizean barneratzen da 

eta izaera hidrofilikoa du. Mintzeko atalak itxura luzanga du eta estugune bat dauka 

erdialdean; matrizeko atalak, aldiz, forma globularragoa du. 

Beranduago plazaratu diren E. coli eta betaberearen I konplexuaren egiturari buruzko 

datuek, N. crassa-n ikusitako L itxuraren bezalakoa dutela egiaztatu dute. Betaberearen 

I konplexuaren kasuan, Grigorieff-ek (1998) matrizearekin ukipenean dagoen atal 

hidrofilikoari eta mintzean murgilduta dagoen atal hidrofobikoari dagozkien masa 

molekularrak (520 eta 370 kDa, hurrenez hurren) Finel eta lankideek (1992) konplexu 

berdinean deskribatutako Iα eta Iβ atalen pisuei esleitutakoekin bat datozenez, lantalde 

biek ikertutako atalen artean korrespondentzia dagoela pentsa daiteke. 
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1.4 GIZAKIEN MITOKONDRIOKO ARNAS KATEKO I KONPLEXUA ETA 

GAIXOTASUNAK 

60ko hamarkadaz geroztik, modu aerobikoan energia sortarazteko bidezidor 

metabolikoen akatsetan oinarritutako gaixotasunen aztarnak aurkitzen hasi ziren. 

Mitokondrioko barne-mintzean aurkitzen den arnas kateko konplexuak ziren azterketen 

itua. Ordura arte deskribatutako gaixotasunen eragin metabolikoen artean, fosforilazio 

oxidatzailea blokatzea edo bere aktibitatea murriztea zeuden. Jarduera aerobiko handiko 

organoak, hots ATP-eskaera altuko organoak, dira akats horiek bereziki jasaten 

dituztenak, burumuina, erretina, muskulu kardiakoa eta eskeletikoa, adibidez (Morgan-

Huges, 1986).  

90eko hamarkadan, mitokondrioko arnas kateko elektroi-garraioan parte hartzen 

duten konplexuen akatsen eta gaixotasun neurodegeneratiboen arteko lotura sustatzen 

duten emaitzak agertzen joan ziren. I konplexuak eragin zuzena dueneko gaixotasunen 

artean, Parkinsona (Schapira et al., 1990), Huntington-en gaixotasuna (Parker et al., 

1990), Leber-en neuropatia optiko jarauntsigarria (Larsson et al., 1991), eta beste 

zenbait gaixotasun neurodegeneratibo daude. Gainera, zahartze-prozesua arnas kateko 

elektroi-garraioaren etekinaren murrizpenarekin erlazionatzen duten frogak aurkitu dira 

(Boffoli et al., 1994). 

Akats hauek, arnas kateko konplexuen azpiunitateak kodetzen dituzten geneetan 

gertatutako mutazio puntualek edo delezioek eragindakoak izan daitezke (Robinson, 

1998; Schon, 2000). Baita ere, mitokondrioan kodetutako RNA garraiatzaileen geneetan 

gertatutako mutazioek edo delezioek, RNA garraiatzaile akastuna sortarazi dezakete, eta 

horren ondorioz, arnas kateko konplexu ez-normala eratu. Arrazoi genetikoetaz gain, 

zenbait droga eta osagai toxikok arnas kateko konplexuen funtzio egokian eragin 

kaltegarria izan dezakete, eta horren ondorioz aipatutako gaixotasun degeneratiboren bat 

sortarazi. 

1.4.1 I konplexua eta zahartzea 

Teoria anitz daude zahartze-prozesuaren azalpena ematen saiatzen direnak. Azken 

urteotan, mitokondrioak zelularen metabolismoan duen garrantziaz jabetuta, zahartze-
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prozesuaren eta arnas kateak izan ditzakeen akatsen arteko loturak geroz eta hestuagoak 

direla ikusi da. 

Zelula somatikoen mutazioen teoriak proposatzen duenez, zahartze-prozesuaren eta 

denboraren poderioz DNA-n metatzen doazen mutazioen artean erlazio zuzena dago. 

Arnas kateko konplexuek nukleoan eta mitokondrioan kodetutako azpiunitateak 

dituztenez, genoma horietariko edozeinetan gertaturiko mutazioen eraginpean daude. 

Mitokondrioko DNA mutazioekiko bereziki eraginerreza da, izan ere mitokondrioko 

matrizean kokaturik eta erradikal askeen sortzaile ezaguna den arnas katetik gertu 

baitago (Muller-Hocker, 1992). Nukleoko DNA-k duen eta, besteak beste, babes-

funtzioa ematen dioten histonarik ez dago mitokondrioan, ez eta nukleoko DNA-ren 

konponketa-sistema bezalako mekanismorik. Gainera, mitokondrioko γ polimerasak 

DNA-ren sintesian sortzen dituen akats-proportzioa, nukleoko polimerasarekin 

konparatuz, altua da. Guzti hori kontutan izanda, mitokondrioko DNA, denboraren 

poderioz mutazioen metaketen pilaketa-leku aparta gisa jokatzea eragiten du (Kalous & 

Drahota, 1996). 

1.4.2 I konplexua eta Parkinson gaixotasuna 

Parkinson gaixotasuna bradikinesia, dardarak eta zurruntasun sintometaz ezaguna da 

klinikoki. Gehienetan, 60 eta 70 urte inguruko gizakiengan azaltzen da eta I 

konplexuarekin erlazionatuta dauden gaixotasunen artean hau da ugariena.“Substantia 

nigra” delakoaren neurona dopaminergikoak erasotzeaz gain, nerbio-sistema zentraleko 

beste zenbait ataletan ere eragina du. Gaixotasun hau jasateko arrazoien artean, badirudi 

eragin jarauntsigarrietaz gain inguruneko eraginak ere erantzukizunik baduela. Azken 

ikerketek geroz eta indar handiagoa ematen diote, I konplexuko azpiunitateen 

mitokondrioko geneetan emandako anormaltasunek sortarazitako disfuntzioek 

eragindako gaixotasuna delako ideiari (Schapira, 1998; Kirchner et al., 2000). I 

konplexuaren inhibitzaileek, Parkinson gaixotasunaren sintomak sortarazten dituztela 

frogatu da duela gutxi, I konplexuaren akatsen eta Parkinsonaren arteko erlazioari 

indarra emanez (Betarbet et al., 2000). 
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1.5 I KONPLEXUAREN ETA BESTE PROTEINEN ARTEKO ERLAZIOA 

I konplexuaren sorrera, lehendanik existitzen ziren eta elektroi-garraioa eta protoi-

ponpaketa ahalbidetzen zituzten proteina-atalen uztarketaz eratu izana litekeena da 

(Weiss et al., 1991; Fearnley & Walker, 1992; Friedrich & Weiss, 1997). Proteina 

ezberdin horien eta I konplexuaren atalen artean dauden homologiak ikusirik, gaur 

eguneko itxura eta funtzioa lortu arte konplexuaren atalen bidezko eboluzioa eman dela 

aho batez onartzen da. Baina prozesu hori eragin duen mekanismoa oraindik 

eztabaidagarria da (Baron et al., 1991; Bork, 1992; Doolittle, 1994). 

I konplexuaren elektroi-garraioan parte hartzen duten ataletan zentratuz gero, 

bakterioen beste proteina ezagun batzuen antzekoak direla beha daiteke 1.5 irudian eta 

1.2 taulan agertzen den bezala.  

 

 

1.5 Irudia. I konplexuarekin erlazioa duten bakterioen proteinak. 1) Hidrogenasa NAD+-

erreduzitzailea; 2) Formato hidrogenoliasa; 3) Glukosa deshidrogenasa; 4) K+/H+ garraiatzailea. I 

konplexuarekin erlazioa duten entzimen atalak marraz, puntuz edo beltzez daude adierazita; erlaziorik ez 

duten parteak aldiz zuriz daude (Friedrich & Weiss, 1997). 
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1.2 Taula. E. coli-ren I konplexuko azpiunitateen eta bakterioen zenbait proteinen arteko erlazioa. 

(Friedrich & Weiss, 1997). 

1.1.1 atalean aipatu den bezala, E.coli-ren I konplexua 3 atal edo modulutan bana 

daiteke eta berauek konparaketarako oinarritzat hartuta, ondoko azterketa egin 

dezakegu. 

1.5.1 NADH-arekin elkarrekintza duen atala 

NADH-arekin elkarrekiten duen eta NuoE, F eta G azpiunitateez osotutako I 

konplexuaren atal hidrofilikoa, zenbait bakteriotan agertzen den hidrogenasa NAD+ -

erreduzitzailearen atal batekin erlazionatuta dago. NAD+-a erreduzitzen duen 

hidrogenasa hau hidrosolugarria da eta ondoko organismoetan aurkitu da: A. eutrophus 

bakterio purpureoan (Tran-Betcke et al., 1990), Desulfovibrio fructosovorans sulfato-

erreduzitzailea den bakterioan (Malki et al., 1995) eta Anabaena variabilis eta Anacystis 

nidulans zianobakterioetan (Schmitz et al., 1995). A. eutrophus eta A. variabilis-en 

hidrogenasa honek α, β, γ eta δ deritzen lau azpiunitatez osatuta dago. α/γ dimeroak 

I KONPLEXUAREN ETA ZENBAIT PROTEINEN ARTEKO ERLAZIOA 

Organismoa eta entzima 

E. coli 
I 

konplexua 

A. eutrophus 
A. variabilis 
hidrogenasa 

NAD+-
erreduzitzailea 

E. coli 
Formato 

hidrogenoliasa 

Bakterioen 
Ni/Fe 

hidrogenasa 

Bakterioen 
glukosa 

deshidrogenasa 

R. meliot K+/H+ 
garraiatzailea 

Bacillus C-125  
Na+/H+ 

garraiatzailea 

NuoE α N muturra 
(HoxF)      

NuoF α C muturra 
(HoxF)      

NuoG 
(N muturra) γ (Hox U)      

NuoB δ HycG Azpiunitate 
txikia    

NuoC  HycE           
N muturra     

NuoD β C muturra HycE           
C muturra 

Azpiunitate 
handia    

NuoH  HycD  N muturra   
NuoI  HycF     
NuoL  HycC   PhaA ORF1 
NuoM     PhaD  
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NAD+-aren erredukzioan parte hartzen du (ikus 1.5 irudia). Diaforasa aktibitatea duen 

dimero honek 900 aminoazidotako egitura-unitatea, FMN taldea eta zenbait 

burdina/sufre talde ditu (Friedrich & Schwartz, 1993). Guzti hori I konplexuko NADH 

deshidrogenasa atalean ere aurkitzen da (Pilkington et al., 1991b). α azpiunitatea, I 

konplexuko NuoE eta F-ren arteko bategitea litzake eta NuoG-ren amino muturreko 200 

aminoazidoak γ azpiunitatearen homologoak dira. Egindako ikerketek iradokitzen 

dutenez, I konplexuko NADH deshidrogenasaren atala eta hidrogenasaren NAD+-aren 

erreduzitzailea den atala, aitzindari berdinetik eratorriak izan daitezke. 

1.5.2 Atal uztartzailea 

NuoB, C, D eta I-z osatutako I konplexuko atal uztartzailea nikel hidrogenasekin 

erlazionatuta dago. Nikel hidrogenasak entzima desberdinetan agertzen direneko bi 

azpiunitatez osatuta egoten dira gutxienez, eta hainbat burdina/sufre talde izaten dituzte. 

Oro har, bakterioen nikel hidrogenasen δ eta β azpiunitaeek NuoB eta NuoD 

azpiunitateekin homologia dute (Albracht, 1993). 1.5.1 atalean aipatutako hidrogenasa 

NAD+-erreduzitzailea dugu adibide modura, izan ere entzima honen hidrogenasa atala 

osatzen duten δ eta β azpiunitateek NuoB eta NuoD-rekin homologia erakusten baitute. 

Atal uztartzailea E.coli-ren formato hidrogenoliasarekin ere erlazionatuta dago. 

Entzima hori, baldintza anaerobiko hertsietan adierazten da soilik eta formato 

deshidrogenasak katalizaturiko formatoaren oxidazioa eta hidrogenoliasak 

katalizatutako protoi-erredukzioa akoplatzen ditu; bere zortzi geneak hyc operonean 

antolaturik daude (Böhm et al., 1990; Sauter et al., 1992). HycE, G eta F, I 

konplexuaren atal uztartzailearekin erlazionatuta dagoen hidrogenoliasa atala osotzen 

dute (ikus 1.5 irudia eta 1.2 taula). 

Hidrogenasaren ataleko azpiunitate handia den HycE-a, NuoC eta NuoD geneen 

arteko bat egitearen emaitza da (Videira & Azevedo, 1994). Hidrogenasaren ataleko 

azpiunitate txikia den HycG-a, NuoB-rekin erlazionatuta dago eta [4Fe-4S] talde bat 

eratzen du. Bestalde, HycF-a, bakterio askotan aurki daitekeen 2[4Fe-4S] ferredoxina 

“tipikoa” da eta NuoI-rekin dago erlazionatuta (Friedrich, 1998). 
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1.5.3 Ubikinonarekin elkarrekiten duen atal hidrofilikoa 

I konplexuko atal hidrofobikoko zenbait azpiunitatek ere homologoak dituzte beste 

proteina batzuetan. Aitzinean aipatutako formato hidrogenoliasaren HycC eta D 

azpiunitateak NuoL eta H-ren homologoak dira. Laurak mintz-proteinak dira eta protoi-

-ponpaketan eta ubikinonaren lotura-gunearekin erlazionatuta daudela uste da. 

Glukosa:ubikinona oxidorreduktasa (glukosa deshidrogenasa), bakterioetan arrunta 

den entzima da. Espazio periplasmikoan kokaturik dago eta glukosa oxidatzen du eta, 

pirrolokinolinakinona bitartekari delarik, ubikinonaraino garraiatzen ditu elektroiak 

(Matsushita et al., 1989). Polipeptido bakarreko entzima da eta ubikinonaren antzekoak 

diren zenbait konposatu naturalek konpetitiboki inhibi dezakete, I konplexua inhibi 

dezaketen bezala (Friedrich et al., 1990; 1994). Glukosa deshidrogenasaren amino 

muturraren sekuentzia aztertuta, mintzan zehar hedatzen diren 5 α helize dituela eta 

ustez ubikinona erreduzitzeko gunea duela ikusi da eta, Nuo H-rekin eta goian 

aipaturiko formato hidrogenoliasaren HycD-rekin homologia erakusten du (Yamada et 

al., 1993). Ubikinonarainoko elektroi-garraioa, zenbait inhibitzailerekiko 

sentikortasuna, mintz-proteina batzuen sekuentzia eta tolestura-motaren antzekotasuna 

kontutan hartuta, I konplexuak eta bakterioetako glukosa deshidrogenasak 

ubikinonarekin lotzeko duten gunea antzekoa dutela uste da. 

Bakterioen Na+/H+ eta K+/H+ garraiatzaileekin duen homologian oinarrituta, I 

konplexuak protoien garraiorako atal bat duela proposatu da (Friedrich & Weiss, 1996). 

Rhizobium meliloti-k zazpi pha gene ditu (pH adaptation-etik eratorritako akronimoa). 

Gene horiek, landare ostalarian nitrogenoa finkatzeko nodulu sinbiotikoen agerpenerako 

beharrezkoak dira. Aipatutako geneetariko bat eteten bada, bakterioa potasioarekiko 

sentikorra bilakatzen da, batez ere pH alkalinoan, eta landare-zeluletan irauteko 

gaitasuna galtzen du. PhaD azpiunitatea, NuoM-ren homologoa da. PhaA-k I 

konplexuko NuoL azpiunitatearekin homologia erakusten du eta, halaber, Bacillus C-

125 bakterioko Na+/H+ garraiatzailearen ORF1 genearen produktuarekin eta goian 

aipatutako formato hidrogenoliasaren HycC azpiunitatearekin. ORF1, hycC, phaA edo 

nuoL geneen homologoa B. stearothermophilus (Sakoda & Imanaka, 1993) eta B. 

subtilis  bakterioetan ere aurkitu da, eta ziurrenik protoien antiportean parte hartzen 

duen proteina bat kodetuko du. 
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I konplexuaren mintzeko azpiunitateak diren NuoL, M eta N, aitzindari beretik 

eratorriak izan litezke (Kikuno & Miyata, 1985). NuoL eta M-ren arteko antzekotasuna 

handiagoa da, NuoN-rekin dutena baino. I konplexuko NuoA, J eta K mintzeko beste 

azpiunitateen jatorria zein izan daitekeen ezezaguna da oraindik eta ezagutzen diren 

beste proteinetan ez da homologorik aurkitu. 

1.6 ZIANOBAKTERIOEN ETA KLOROPLASTOKO NDH KONPLEXUA 

Tilakoide-mintzak, aspalditik izan dira ikerketa anitzen aztergai. Bertan, besteak 

beste, fotosistemak (PSI eta PSII), b/f zitokromoa eta ATP sintasa aurkitzen dira (1.6 

irudia). Urteetan zehar egindako azterketetan elektroi-garraioan zerikusirik izan 

zezakeen beste proteina garrantzitsurik ez zen agertu mintz horietan. 

  

1.6 Irudia. Tilakoide-mintzeko elektroi-garraio linealaren eskema (Lehninger et al., 1993). 

80ko hamarkadaren bukaeran eta 90eko hamarkadaren hasieran, betaberearen 

mitokondrioko I konplexuaren azterketei bultzakada handia eman zitzaien. Orduan ikusi 

zen mitokondrioan kodetutako zazpi azpiunitateek (Anderson et al., 1981, 1982; 

Chomyn et al., 1986) eta nukleoan kodetutako lauk (Fearnley et al., 1989; Dupuis et al., 

1991; Pilkington et al., 1991a; Arizmendi et al., 1992a) kloroplastoko genoman 

kodetutako homologoak zituztela (Ohyama et al., 1986; Shinozaki et al., 1986; 
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Hiratsuka et al., 1989). Hori dela eta kloroplastoko gene horieri ndh (NADH 

deshidrogenasa) izena esleitu zitzaien. I konplexu minimotzat jotzen den E. coli-ren 14 

azpiuniteetatik 11 azpiunitateren homologoak kloroplastoan kodetzen dira (Friedrich et 

al., 1995). Guzti horrek, kloroplastoan I konplexuaren bezalako konplexu bat ager 

zitekeenaren susmoa zabaldu zuen komunitate zientifikoan.  

Azterketa molekularrek ndh geneak transkribatzen zirela frogatu zuten 

(Matsubayashi et al., 1987; Steinmüller et al., 1989). Geroago, gene horien produktuen 

aurka lortutako antigorputzen bidez egindako azterketa immunokimikoen bidez, 

transkripzioaz gain, itzulpena ere gertatzen zela frogatu zen (Nixon et al., 1989; Berger 

et al., 1993b). Horrekin geneak adierazten zirela frogatu zen. Badarik ere, gerta zitekeen 

geneak adierazi arren konplexu funtzional bat ez eratzea. Gainera, lau transkripzio-

unitate daudela kontutan izanda, baliteke denak ez adieraztea. 

Garai hartan gene horiek, sasigeneak izan zitezkeelakoari buruzko galdera airean 

zegoen, hots, bazitekeen benetako funtziorik ez zuten gene gisa jokatzea. Eboluzioan 

zehar gertatutako prozesu endosinbiotikoetako aztarnatzat jotzen zituzten batzuk. Beste 

batzuren ustez aldiz, gene horien produktuek konplexu bat osotu zezaketen 

tilakoideetan, NDH konplexua hain zuzen ere. Hala ere, zaila zen ulertzea, arnas kateko 

I konplexuaren homologoaren zeregina kloroplastoan.  

Arnas katearekin konparatzen badugu, elektroi-garraio fotosintetikoak kontrako 

erreakzioa betetzen du, hau da, uraren oxidazioz askatzen diren elektroiak NADP+-a 

erreduzitzeko erabiltzen dira. Termodinamikoki berezkoa ez den erreakzio hau 

eguzkitiko energiari esker da posible. Fotosistemak eguzkitiko energiaz baliatzen dira 

bestela berezkoak ez diren oxidazio/erredukzioak katalizatzeko. Gainera, elektroi-

garraio fotosintetikoak energia askatzen du bere bideko zenbait puntutan, energi 

askapena mintzaren alde bien artean protoi-gradientea sortzeko erabiltzen delarik. 

Azkenean, sortutako protoi-gradienteaz baliatuz ATP sintasak ATP-a sintetizatzen du. 

Uretatik NADP+-rainoko elektroi-garraio horri, elektroi-garraio fotosintetiko lineala 

deitzen zaio. Arnas-kate ezberdinen eta fotosintesiko elektroi-garraiorako katearen 

arteko konparaketa 1.7 irudian ikus daiteke. 
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1.7 Irudia. Izaki ezberdinetan dauden arnas kateetako eta fotosintesiko elektroi-garraio ezberdinen 

eskemak. a) Ugaztunen mitokondrioa. b) Legamien eta landareen mitokondrioa. c) E. coli-ren mintz 

zitoplasmatikoa. d) Zianobakterioen mintz fotosintetikoa eta landareen tilakoide-mintza. Hurrengo 

laburdurak erabili dira: Complex I, NADH:ubikinona/plastokinona oxidorreduktasa; Complex III, 

ubikinol:c zitokromo oxidorreduktasa; Complex IV, c zitokromo oxidasa; NDH, protoirik ponpatzen ez 

duen NADH:ubikinona oxidorreduktasa; bo complex, bo zitokromo ubikinol oxidasa; bd complex, bd 

zitokromo ubikinol oxidasa; PSI, I fotosistema; PSII, II fotosistema; b6f complex, b6f zitokromo 

plastokinol:plastozianina oxidorreduktasa; FNR, ferredoxina:NADPH oxidorreduktasa; Q, ubikinona; C, 

c zitokromoa; PQ, plastokinona; PC, plastozianina; Fd, ferredoxina. Geziek elektroiek jarraitzen duten 

norazkoa adierazten dute (Friedrich & Weiss, 1997). 

Bigarren elektroi-garraio fotosintetiko bat ere badago, zeinean azken emaitza ez baita 

NADPH-aren lorpena, baizik eta, protoi-gradientea sortarazten denez, ATP-a 

sintesatzen baita. Horri, PSI-aren inguruan ematen den fotosintesi ziklikoa deritzo 

(Cleland & Bendall, 1992; Fork & Herbert, 1993) eta oraindik ez dago erabat argi 

elektroiek jarraitzen duten bidea edo bideak. Elektroi-garraio fotosintetikoen mota bi 

horien jarduerek beharrizan fisiologiko ezberdinei aurre egitea ahalbidetzen du, izan ere, 

zelulak behar duen ATP/NADPH proportzioa ingurune-baldintzen arabera, hala nola, 

CO2-kontzentrazio, argi-intentsitate eta tenperaturaren arabera aldatzen baita. 

Fotosintesiko elektroi-garraio linealean, NADPH-a eta ATP-a estekiometrikoki ekoizten 

dira eta gainerako ATP-molekulak, PSI-aren inguruan emandako elektroi-garraio 
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ziklikoan ekoizten dela onartua dago (Allen, 1983).  

Zianobakterioetan elektroi-garraio fotosintetikoaz gain, arnas kateko elektroi-

garraioa ere mintz berean ematen dela kontutan hartu beharra dago. Arnas kateko 

elektroi-garraioak, fotosintesiko elektroi-garraio linealarekin elektroi-garraiatzaileak 

partekatzen ditu (Scherer, 1990). Arnasketa-prozesuaren ondorio garbia, NAD(P)H-a 

kontsumitzea eta ATP-a ekoiztea da. Horregatik, arnas katearen eta fotosintesiaren 

arteko jarduera-mailaren kontrola garrantzitsua da ATP-aren eta NAD(P)H-aren 

proportzioak doitzeko. 

Mi eta lankideek (1992) Synechococcus sp. PCC 7002 zianobakterioarekin egindako 

lanetan NAD(P)H deshidrogenasa arnas kateko partaide izateaz gain, PSI-aren inguruan 

ematen den elektroi-garraio ziklikoan ere parte hartzen zuenaren frogak plazaratu 

zituzten. Goi-mailako C3 eta C4 landareekin egindako azterketa-mota berdinean, 

estromako osagaiek eragindako P700-aren erredukzioa neurtu ahal izan zuten eta, beraz, 

fotosintesi ziklikoa. Prozesuaren erantzule, zianobakterioetan bezala, NDH konplexua 

izan zitekeela aipatu zuten beraien lanetan (Asada et al., 1992; 1993). Horrela, NDH 

konplexuaren zeregina, fotosintesiko elektroi-garraio ziklikoan parte hartzea izan 

zitekeela iradoki zuten. 

Garai horietan kloroarnasketa izenez bataiatutako prozesu bat deskribatu zen, 

lehenbizi Chlamydomonas reinhardtii deritzon alga unizelularrean (Bennoun, 1982; 

Peltier et al., 1987) eta gero goi-mailako landareen kloroplastoetan ere bai (Garab et al., 

1989). Kloroarnasketa, tilakoide-mintzetan ematen den eta NAD(P)H-tik 

oxigenorainoko elektroi-garraiorako sistema baten jarduera izendatzeko erabiltzen den 

berba da eta NDH konplexuak arnas katea horren lehen osagai gisa joka lezake. 

Chlamydomonas algak nitrogenotan peitua zen hazkuntza-medioan hazi eta gero 

egindako azterketetan, kloroarnasketa nitrogeno-peitutasun horretara moldatzearen 

baten ondorioa izan zitekeela iradoki zen (Peltier & Schmidt, 1991). Plastokinonaren 

“pool”-aren erredukzio ez-fotokimikoa ere deskribatu zen, eta aktibitate hori 

kloroarnasketarekin erlazionatuta egon zitekeen prozesutzat jo zen (Groom et al., 1993). 

Arestian deskribatutako prozesu horiek, maila fisiologikoan aztertuta zeuden, baina 

oinarri molekularra emango liekeen NAD(P)H:plastokinona oxidorreduktasa ez zegoen 

karakterizaturik.  
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Egoera horretan heldu genion lan honetan azaldutako ikerkuntza proiektuari. Gure 

lehen helburua, goi-mailako landareetan, kloroplastoko NDH konplexu funtzionalaren 

agerpenaren frogak lortzea zen. Hori baieztatuz gero, bere partaideei buruzko 

informazioa lortu eta maila molekularrean konplexuaren jarduera zein den argitzeko 

lanak burutu nahi ziren. 
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2 MATERIAL ETA METODOAK 
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2.1 DISOLUZIO INDARGETZAILEAK, KULTIBO-MEDIOAK ETA 

BAKTERIO-ANDUIAK 

2.1.1 Kultibo-medioak 

LB: 10 g triptona, 5 g legami erauzkin, 10 g NaCl, 50 g anpizilina, (% 1.5 agar) eta 

urez litro batera eraman. 

2xTY: 16 g baktotriptona, 10 g legami erauzkin, 5 g NaCl pH 7.4ra doitu eta urez 

litro batera eraman. 

TYE: 1 l 2xTY, 15 g agar. 

H-top agarra: 8 g baktoagar, 10 g baktotriptona, 8 g NaCl eta urez litro batera 

eraman. 

2.1.2 Disoluzio indargetzaileak 

Denhart-en disoluzioa x 50: % 1 BSA, % 1 Ficoll (p/b), % 1 Polibinilpirolidona.  

GTE: 25 mM Tris/HCl pH 8.0, 50 mM glukosa, 10 mM EDTA. 

Hibridazio-disoluzioa: 150 ml SSC (x 20), 10 ml SSS (irakindakoa), 50 ml Denhart-

en disoluzio (x 50), 5 ml % 10 SDS eta urez 300 ml-tara eraman. 

PBS: 1.7 mM KH2PO4 eta 10 mM Na2HPO4 pH 7.4, 136 mM NaCl, 2 mM KCl. 

SSC: 30 mM trisodio zitrato pH 7.0, 290 mM NaCl. 

SSS: 5 mg/ml izokin-espermaren DNA, zunda txikiaz sonikatu, 10 minutuz potentzia 

maximoan.  

TE: 10 mM Tris/HCl pH 8.0, 0.1 mM EDTA. 

TAE: 40 mM Tris/azetiko pH 8.0, 1 mM EDTA. 

TBE: 5mM Tris/boriko pH 8.0, 0.2 mM EDTA. 

TFB: 10 mM Mes/KOH pH 6.3, 45 mM MnCl2, 10 mM CaCl2, 100 mM KCl, 3 mM 
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Hexamino kobalto kloruroa  

2.1.3 Bakterio-anduiak 

 Anduia    Genotipoa 

 BL21(DE3) hsdS gal (λcIts857ind1 Sam7 nin5 lacUV5-

T7 gene 1) 

 DH5α supE44 ΔlacU169 (ф80 lacZΔM15) hsdR17 

recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1 

 TG1 supE hsdΔ5 thi Δ (lac-proAB) F’[traD36 

pro AB+ lacIq lacZΔM15] 

 

2.2 ILARRAREN ndhI ETA ndhK GENEEN ZATIEN KLONAKETA ETA 

SEKUENTZIAZIOA 

2.2.1 PCR-a 

PCR-ak Promega etxeko Taq polimerasaz egin ziren, ondoko baldintzetan: 

 

 

 

 

 

 

 

94 ºC, 5 min 

 
30 ziklo  

94 ºC, 1 min 
Parekaketa tenperatura, 2 min 
72 ºC, 2 min 

72 ºC, 7 min 
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Prozedurarako, Techne GeneE termoziklagailua erabili zen. PCR mota ezberdinak 

egin ziren (2.1 taula). “Booster” deritzon PCR-an, lehen 30 zikloko txandan haslearen 

azken kontzentrazioa 0.05 µM-ekoa izan zen. Honen ondoren 30 zikloko bigarren 

txanda egiteko, lehen txandako PCR-nahasketari (hodi berean) disoluzio indargetzailea, 

dNTP-ak, entzima eta hasleak gehitzen zitzaizkion azken hauen kontzentrazioa 2 µM-

ekoa izan arte. Anplifikazioaren bigarren txandan erabilitako hasleak, lehen txandan 

erabilitakoak baino barruragokoak direnean, “nested” PCR-a deritzogu. Molde gisa 

Percoll metodoaz lortutako kloroplasto-lagina erabili zen. 

2.1 taula. PCR desberdinak burutzeko erabilitako osagaien bolumenak. 

Orain arte aipatutako hasle-kontzentrazio oro, hasle endekatuen kasurako izan da. 

Hasle bakarreko prozeduretan hauen kontzentrazioa erdia izan zen.  

Erabilitako hasleak  

              Q   Q   T   I   R   A 

I-1F: TAG GAATTC CAR CAR ACN ATH MGN GC 

 (-)            E   H   R   D   Y   T 

I-1R: CGA AAGCTT TC RTG NCK RTC RTA NGT 

              W   P   L   L   Y   G 

PCR-NAHASTURAK 

 Booster1 
(μl) 

Booster2 
(μl) 

Arrunta 
(μl) 

MgCl2 4.8 1.8 6 
H2O 38 - 57 
x10 sol. indargetzailea 7 3 10 
dNTPak (1.25 mM) 11 16 16 
F haslea (1μM) 3.5 - - 
R haslea (1μM) 3.5 - - 
F haslea (40μM) - 5 5 
R haslea (40 μM) - 5 5 
Moldea 1 - 1 
Taq polimerasa (5 U/μl) 1 1 1 
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K-1F TAG GAATTC TGG CCN YTN YTN TAY GG 

 (-)            Q  E/D  Y  T/N  G   T 

K-1RA CGA AAGCTT TG NTC RTA NKT NCC NGT 

 (-)            T   T   F  C/S  R   N 

K-1RB CGA AAGCTT GT NGT RAA NSA NCK RTT 

K-2F AGA GAATTC CTGTTATAGATGCTATAACA 

 (-)            A   I   S  H/D  W   D 

K-2R AGA AAGCTT GC DAT NSW RTS CCA RTC 

K-3F AGA GGATCC CATGGGGAAAGGGAGCA 

K-3R AGA AAGCTT CGATCCTATTAATGAAGCA 

Nukleotido degeneratuen kodea 

R: A/G    D:T/G/A    W:T/A 

Y:C/T    N:A/G/C/T    M:A/C 

H:A/C/T    S:G/C 

PCR guztietan 40 ˚C-tako parekaketa-tenperatura erabili zen, salbuezpen batekin, K-

3F eta K-3R hasleekin burututako PCR-an 47 ˚C-takoa izan baitzen. 

2.2.2 DNA-elektroforesiak 

DNA ikusi eta aztertzeko, % 0.8 (plasmido liserituentzako) edo % 1.5eko (PCR 

produktuentzako) agarosa-proportzioko gelak erabili ziren. Gelak egiteko eta korritzeko, 

TBE edo TAE disoluzio indargetzaileak erabili ziren. 

Pisu molekularren markatzaile gisa, Hae III errestrikzio-entzimaz liseritutako ФX174 

fagoaren DNA eta Hind III-z liseritutako λ fagoaren DNA erabili ziren. 

2.2.3 Hibridazioak 

Bi hibridazio-mota egin ziren: PCR-produktuena eta M13 klonena. 
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PCR-produktuak elektroforesiz banatu ziren agarosazko geletan. Gela 0.5 M NaOH, 

1.5 NaCl disoluzioan 15 min-z inkubatu zen bertako DNA-harizpiak desnaturaliza 

zitezen eta, gero, neutralizatzeko, 0.5 M Tris/HCl pH 7.0, 1.5 NaCl disoluzioan 

murgildu zen beste 15 min-z. DNA kapilaritatez transferitu zen mintzera gau osoan 

zehar (Hybond-N, Amersham Pharmacia Biotech). 

M13-en soilguneak dituzten Petri kutxen gainean, kutxaren tamaina berdina duen 

mintza (Hybond-N, Amersham Pharmacia Biotech) ezarri 30 segundoz eta posizioa 

tinta txinatarretan sartutako orratz batez markatu zen. Prozedura bera birritan egiten zen, 

gero klon positiboak zalantzarik gabe aukeratu ahal izateko. Mintzeko DNA 

desnaturalizatu eta neutralizatzeko arestian aipatutako disoluzio berdinak erabili ziren. 

Behin puntu horretara helduta, bi hibridazioei urrats berdinak eragin zitzaizkien. 

DNA filtroan finkatzeko argi ultramorea erabili zen, Linus etxeko “UV Mini cross” 

aparailuaz eta 700 μJule-tako energia igorriz. 

Zundaren markaketarako polinukleotido kinasa eta [γ-32P]ATP-a (Amersham 

Pharmacia Biotech) erabili zen (2.2 taula). Markatu eta gero, inkorporatu ez zen ATP 

erradiaktiboa zundatik bereizteko, Sephadex G50 (Amersham Pharmacia Biotech) 

zentrifugarako zutabetxoak erabili ziren. 

2.2 Taula. Zunden markaketarako osagaien bolumenak. 

Erabilitako zundak: 

     H   F   E   F   D   K 

I-1P   CAY TTY GAR TTY GAY AA 

ZUNDAK MARKATZEKO NAHASTURA 

Osagaia (μl) 

Zunda [36ng] + H2O 6.3 

TE 10.2 

x10 kinasa disoluzio indargetzailea 2.5 

Kinasa 1 

[γ-32P]ATP, 3000 Ci/mmol 5 
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     T   M   K   M   A   P 

K-1P   ACN ATG AAR ATG GCN CC 

Filtroei aurrehibridazio-urrats bat eragin zitzaien, hibridazio-disoluzioan 55 ºC-tan 

30 min-z inkubatuz. Gero, markatutako zunda zuen hibridazio-disoluzio berria gehitu 

zen bertara, eta zunda bakoitzari zegokion parekaketa-tenperaturan (I-1P: 33 ºC-tan eta 

K-1P: 40 ºC-tan) 6 orduz inkubatu ziren mintzak termostatizatutako hibridazio-labean 

(HB-2D Hybridizer, Techne). Garbiketak SSC x 6 disoluzioan egin ziren zunda 

bakoitzari zegokion tenperaturan 10 min-z; prozesu hau hirutan errepikatu zen. X 

izpientzako filma (Fuji Medical X-Ray Film, Fuji Photo Film Co.) lehortutako filtroaren 

eraginpean jarri zen, –20 ºC-tan , gau osoz eta seinalea areagotzeko pantaila 

fluoreszentea erabiliz. 

2.2.4 DNA birkonbinatuaren lorpena 

DNA-zatikien erauzketa eta purifikaziorako Geneclean II kit-a (Bio 101, Inc.) erabili 

zen etxe komertzial berak azaldutako moduan. 

Plasmido birkonbinatuak, Sambrook eta lankideek (1989) deskribatu bezala eraiki 

eta aztertu ziren. Horretarako New England Biolabs, Amersham Pharmacia Biotech, 

Promega eta Boehringer Mannheim etxeetako errestrikzio-entzimak erabili ziren. 

Liseriketak, erabilitako errestrikzio-entzimendako disoluzio-indargetzaile egokia 

erabiliz, 37 ºC-tan 2 orduz egin ziren. 

Liseriketak egin eta gero, liseriketa-nahasteak, 70 ºC-tan 30 min-z inkubatzen ziren, 

ligazioa egin aurretik errestrikzio-entzimak inaktibatzeko. 

Horretaz gain, erabilitako bektore ezberdinen gertaketa egiteko, bektore liserituak 

fosfatasa alkalinoz (Boehringer Mannheim) tratatu ziren. Horrek, plasmido bera berriz 

ere zirkularizatzeko aukerak murrizten ditu eta plasmidoan barneratu behar den DNA 

zatia sartzeko posibilitateak bermatzen ditu. Ondorio garbi gisa “back ground”-a jaitsi 

egiten da. 

Ligaziorako 100 U T4 fagoaren DNA ligasa erabili zen (New England Biolabs), 10 

µl-tako bolumenean eta giro tenperaturan 2 orduz inkubatzen zelarik. 
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2.2.5 Transfekziorako bakterio konpetenteen prestaketa 

Gau osoan hazitako E. coli TG1 bakterioak, 50 ml 2xTY-n 100 aldiz diluitu ostean 

37 ºC-tan ordu bat eta hogei min-z irabiatuz inkubatzen utzi ziren, kultiboak 0.4-0.6ko 

A600 izan arte. 2000 rpm-tan eta 4 ºC-tan 10 min-z zentrifugatu zen (Sorvall SL 50-T). 

TFB disoluziotik 17 ml gehitu jalkinari eta bertan berresegi zen. 10 min-z izotzetan 

inkubatu ondoren, 2000 rpm-tan eta 4 ºC-tan 10 min-z zentrifugatu zen (Sorvall SL 50-

T). Jalkinari TFB disoluziotik 4 ml gehitu eta jalkina pipetaz leunki berresegi zen. 

Ondoren, berresegitakoari 140 µl DMF gehitu eta 5 min-z izotzetan inkubatu zen. Beste 

140 µl 2.25 M DTT (40 mM azetatoan, pH 6.0-an prestatua) gehitu zitzaizkion eta 10 

min-z izotzetan inkubatu zen. Azkenez, berriz ere 140 µl DMF gehitu zitzaion eta 5 

min-z izotzetan inkubatu zen. 

2.2.6 Transfekzioa 

Aitzinean azaldutako metodoaz prestatutako bakterio konpetenteen 0.2 ml gehitu 

ziren ligazio-nahasketara. Izotzetan 30 min-z utzi eta horren ondoren bero-talka 90 

segundoz 42 ºC-tan eragin zitzaien. 48 ºC-tan edukitako 3ml H-top agarrari, DMF-an 

prestatutako % 4 X-gal disoluziotik 10 µl eta % 5 IPTG disoluziotik 10 µl gehitu 

ondoren transfektatutako bakterioak gehitu, nahastu eta TYE plaka batera isuri zen. 

Plakak 37 ºC-tan gau osoz inkubatu ziren. 

2.2.7 Harizpi bakuneko M13-aren prestaketa 

Gau osoz hazitako TG1 bakterioak, 1.5 ml 2xTY kultibo-medioan 100 aldiz diluitu 

eta M13 fagoen soilgune batean ziztatutako txotx esterilaz infektatu ziren. 37 ºC-tan 4.5 

orduz irabiatzen hazi ondoren bakterioak mikrozentrifuga batean 4 ºC-tan eta 5 min-z 

11000 x g-tan zentrifugatuz jalki ziren eta gainjalkina 0.17 ml % 20 PEG 8000, eta 

2.5M NaCl zuen eppendorf garbi batera igaro zen. Epperdorf-a bost aldiz ahozpez jarriz 

azkarki irabiatu ondoren 10 min-z giro-tenperaturan inkubatu eta 5 min-z zentrifugatu 

zen. Gainjalkina baztertu eta 30 segundoz berriz ere zentrifugatu ondoren, geratutako 

likido dena kendu zen. Jalkinari 0.1 ml TE gehitu eta ongi irabiatu zen. Fenolizatu, 

etanol/azetatoz prezipitatu eta % 70 etanolez garbitu ondoren DNA-jalkina lehortzen 

utzi zen. Jalkina 0.1 ml TE-n berresegi zen. 
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2.2.8 Sekuentziazioa 

DNA-ren sekuentziazioa modu ez-automatikoan egin zen (Sanger et al., 1977), 

Sequenase entzima erabiliz (Amersham Pharmacia Biotech) eta markaketarako 

[35S]dATPαS, 1000 Ci/mmol erabili zen (Amersham Pharmacia Biotech). Gelak % 38 

akrilamida, % 2 bis-akrilamida eta % 46 urea zuten, eta % 0.5etik % 5erako TBE-

gradientean eginda zeuden.  

 

2.3 ILARRAREN ndhI ETA ndhK GENEEN GAINADIERAZPENA 

2.3.1 pKN172 gainadierazpen-bektorea 

Gainadierazpenerako erabilitako bektorea T7 fagoaren RNA polimerasaren 

sustatzaile indartsuaz hornituta dago. Beraz, proteina heterologoaren adierazpenerako, 

T7 fagoaren RNA polimerasaren genea duen E. coli BL21 (DE3) bakterio-andui berezia 

behar da (Studier & Moffat, 1986). 2.1 irudian ikus ditzakegu plasmido horren 

berezitasunak eta polilokarriaren sekuentzia (Way et al., 1990). 
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2.1 Irudia. pKN172 adierazpenaren bektorea A) bektorearen eskema; B) Polilokarriaren sekuentzia. S-D, 

Shine-Dalgarno sekuentzia. T7, T7 fagoaren Ø 10 sustatzailea.  

2.3.2 Gainadierazpenerako DNA-zatien lorpenerako erabilitako hasleak 

Gainadierazi beharreko ndhI eta ndhK geneen zatikiak adierazpen-bektorean klonatu 

ahal izateko, ondoko hasleak erabiliz PCR bidez anplifikatu ziren. 

                              EcoR I       Nde I 
EX KF:  AGA GAATTC CATATG GGTACTAGTTGTTGCTTCATTGAATT 
 
                             Hind III 
EX KR: TAG AAGCTT TTATTA TTGATAACTAATTGGATCTTCATCGAT 

 

                              EcoR I       Nde I 
EX IF: AGA GAATTC CATATG GCTGCACGTTACATTGGTCAAAGTTTC 
 
                            Hind III 
EX IR: TAG AAGCTT TTATTA TGAAAGTTCATATTCTTCAGTCATTG 
 

Aipagarria da, EX IF adierazpen-haslean arginina kodetzen duen kodonarentzat 

AGG beharrean CGT jarri genuela, bigarren hau maizago erabiltzen baita E. coli-n. 

Hasleen kontzentrazioa 1μM, parekaketa-tenperatura 55 ˚C eta bestelako ezaugarriak 

2.1 taulan PCR arrunterako adierazitakoak izan ziren. 

2.3.3 DNA birkonbinatuaren lorpena eta sekuentziazioa 

PCR-produktu egokiak arestian aipatutako 2.2.4, .5, .6, .7 eta .8 azpiataletan azaldu 

den bezala klonatu eta sekuentziatu ziren. 

Sekuentzia egokiko klonak aukeratu eta harizpi bikoitzeko M13-a lortu zen. Azken 

hau EcoR I eta Hind III entzimez liseritu zen, adierazi beharreko DNA-zatikia lortu ahal 

izateko. DNA-zatiki hau agarosazko gelaren bidez M13-tik banandu eta “geneclean” 

delako prozeduraz lortu zen. Purifikatutako DNA-zatiki hori NdeI entzimaz liseritu zen 
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pKN172 adierazpen-bektorean ligatu ahal izateko.  

2.3.4 Harizpi bikoitzeko M 13-aren prestaketa 

Gau osoz hazitako TG1 bakterioak, 1.5 ml 2xTY kultibo-medioan 100 aldiz diluitu, 

M13 fagoen soilgune batean ziztatutako txotx esterilaz infektatu eta 37 ºC-tan 5 orduz 

irabiatzen hazi ziren. Bakterioak mikrozentrifuga batean 5 min-z 11000 x g-tan eta 4 ºC-

tan zentrifugatuz jalki ziren, eta gainjalkina (fagoen “stock”-a) gau osoz 4 ºC-tan utzi 

zen. Gau osoz hazitako TG1 bakterioen 0.5 ml-ri, fagoen “stock”-etik 100 μl gehitu eta 

giro-tenperaturan 5 min-z utzi ziren. Fago eta bakterioak (600 μl) 50 ml 2xTY-ra gehitu 

eta 37 ºC-tan 5 orduz inkubatu ziren. Hemendik aurrera, plasmidoen gertaketa izango 

balitz bezala egin zen. 

2.3.5 Plasmidoen gertaketa 

Gau osoz hazten utzitako bakterio-kultiboaz, 50 ml-tako 2xTY 1:100 diluzioan 

inokulatu eta 5-6 orduz, 37 ºC-tan inkubatu ziren. Zelulak 8000 x g-tan (Sorvall SL-

50T), 4 ºC-tan eta 10 min-z zentrifugatuz jalki ziren. Jalkina 2 ml GTE-n berresegi, 8 

mg lisozima gehitu eta 5 min-z giro-tenperaturan utzi zen. 4 ml 0.2 M NaOH, % 1 SDS 

gehitu eta irabiatu ondoren 5 min-z izotzetan utzi zen. 3 ml 5 M potasio azetato/azido 

azetiko pH 5 gehitu, irabiatu eta 5 min-z izotzetan utzi zen. Nahastea, 8000 x g-tan 

(Sorvall SL-50T), 4 ºC-tan eta 10 min-z zentrifugatu eta gainjalkina Pasteur pipetaz 

zentrifugako hodi garbi batera pasatu zen. 15 ml etanol absolutu gehitu, 2 min-z giro-

tenperaturan utzi eta 18000 x g-tan (Sorvall SL-50T), 4 ºC-tan eta 10 min-z zentrifugatu 

zen. Jalkina 1ml TE-n berresegi zen eta 1 ml 5 M LiCl gehitu eta gero, 5 min-z 

izotzetan utzi eta 18000 x g-tan (Sorvall SL-50T), 4 ºC-tan eta 5 min-z zentrifugatu zen. 

Gainjalkina berriz ere zentrifugako hodi garbi batera igaro zen. 2.5 bolumen (5ml) 

etanol:3 M sodio azetato pH 5 (25:1) gehitu, -20 ºC -tan 30 min-z utzi eta 18000 x g-tan 

(Sorvall SL-50T), 4 ºC-tan eta 5 min-z zentrifugatu zen. Jalkina 400 μl TE-n berresegi 

zen eta eppendorf hodi batera pasatu zen. Irakindako 3 μl RNAsa (100 μg/ml, Sigma) 

gehitu eta 15 min-z 37 ºC-tan utzi zen. Horren ondoren, 200 μl 2.5 M NaCl, % 20 PEG 

8000 gehitu, 15 min-z izotzetan utzi eta mikrozentrifugan 5 min-z zentrifugatu zen. 

Lortutako jalkina 100 μl TE-n berresegi zen. Kloroformo:fenol erauzketa egin, 

etanol/sodio azetatoz jalki, eta % 70 etanolez garbitu ondoren jalkina lehortu zen. Azken 

jalkin hau, 100 μl TE-en berresegi zen. 
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Hasiera batean arestian aipatutako protokoloa jarraitzen bagenuen ere, bukaeran 

askoz ere erosoagoa den Qiagen etxe komertzialeko “Plasmid Midiprep”-a egiten zen. 

2.3.6 Andui gainadierazkorraren transformazioa 

2xTY-ko 50 ml-ri gau osoan hazten utzitako E. coli BL21 (DE3) bakterioen 0.5 ml 

gehitu, eta 37 ºC-tan irabiatuz ordu eta erdiz inkubatzen utzi ziren, kultiboa 0.4-0.6ko 

A600–era iritsi arte. Ondoren, 300 x g-tan eta 4 ºC-tan (Sorvall SL 50-T) 10 min-z 

zentrifugatu zen. Gainjalkina baztertu, jalkinari 100 mM CaCl2 disoluziotik 15 ml 

gehitu eta zelulak pipetaz berresegi ziren. 30 min-z izotzetan inkubatu, eta arestian 

aipatu den bezala zentrifugatu ondoren gainjalkina baztertu zen. Jalkitako zelulei, 100 

mM CaCl2 disoluziotik 2.5 ml gehitu zitzaien eta kontu handiz pipetaz berresegi 

ondoren 4 ºC-tan gorde ziren. 

CaCl2 metodoaz prestatutako zelula konpetenteen 100 µl-ri 1µl plasmido gehitu eta 

izotzetan 30 min-z inkubatu ziren. Bero-talka eragin 42 ºC-tan 2-3 min-z eta 100 µl 

2xTY kultibo-medioa gehitu zitzaien. Bakterioek anpizilinarekiko erresistentzia adieraz 

zezaten 37 ºC-tan irabiatuz inkubatu eta anpizilinadun plaketan erein ziren. 

2.3.7 Gainadierazpenerako klonen hautespena 

Adierazpenerako erabili genuen pKN172 bektoreak, selekzio fenotipikorako 

mekanismorik ez zuenez, bektore birkonbinatuz transformaturiko klonen hautespena 

egiteko ondoko bi metodo hauek erabili ziren: PCR bidezko metodoa eta plasmidoaren 

errestrikzio-analisia.  

PCR bidezko metodoa burutzeko bektorearen polilokarriaren aldameneko sekuentziei 

so eginda, ondoko hasle hauek diseinatu ziren: 

T7F: AGGGAGACCACAACGGTTTCC 

T7R: GGATATAGTTCCTCCTTTCAG 

Plasmidoaren errestrikzio-analisia burutzeko Nde I eta Hind III errestrikzio-entzimak 

erabili ziren. 
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2.3.8 Klonatutako geneen gainadierazpena 

Hautespenean positibo gisa ezagututako klon bat hartu eta bakterioak 0.1 mg/ml 

anpizilina zuen LB kultibo-medioan hazten jarri ziren, A600 = 0.3 izan arte. Orduan, 

IPTG gehitu zitzaion 0.6 mM izan arte eta inkubazioak beste 3 orduz luzatu ziren. 

Zelulak zentrifugazioz jaso eta 50 mM Tris/HCl pH 7.5, NaCl 100mM-ean berresegi eta 

gero, French-en prentsatik 140 Mpa-tan igaroaraziz apurtu ziren. Gainadierazitako 

proteinak inklusio-gorputz gisa sortarazten zituen bakterioak eta frakzio ez-

disolbagarrian aurkitzen zirenez, 20000 x g-tan eta 30 min-z egindako zentrifugazioz 

jaso ziren. 

2.3.9 Gainadierazitako proteinen purifikazioa 

Esan bezala, gainadierazitako proteinak inklusio-gorputz bezala sortarazten zituen 

bakterioak. Horrek proteina hidrosolugarrietatik erraz banatzeko aukera ematen zuen. 

Inklusio-gorputz horiek solubilizatzeko SDS-PAGE-aren zamaketarako disoluzioa 

erabili genuen (12.5 mM Tris/HCl pH 6.8, % 1 merkaptoetanol, % 2 glizerol, % 0.4 

SDS, % 0.005 bromofenol urdin). Beraien purifikaziorako SDS-PAGE preparatiboak 

erabili ziren, 20 x 20 cm-tako gelak korrituz (ikus 2.12 atala). Gure proteinei zegozkien 

bandak moztu eta elektroeluitu egin ziren. 

2.3.10 Elektroeluzioa 

Poliakrilamidazko geletik proteinak erauzteko, elektroeluzioa deritzon metodoa 

erabili zen. Horretarako Little Blue Tank (ISCO) delako sistema erabili zen. 

Elektroeluzio desnaturalizatzailea 100 mM NH4HCO3, % 0.1 SDS disoluzio 

indargetzailea erabiliz egin zen, ondoko baldintzetan: 1 W, 7 mA eta 18 orduz. 

Elektroeluziorako gel-zatiak sartzen direneko kaiolatxoen bi ahoetan 2 kDa-eko “cut-

off”-a duen dialisi-mintzak jarri ziren, proteinek barrunbetik ihes egin ez zezaten (2.2 

irudia). Elektroeluitutakoa liofilizatu, uretan birresegi eta proteina etanolez prezipitatu 

eta gero, PBS disoluzio indargetzailean berresegi zen. 
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2.2 Irudia. Elektroeluziorako erabilitako sistemaren eskema. 

 

2.4 ANTIGORPUTZEN LORPENA 

Antigeno gisa erabiliko ziren E. coli-n gainadierazitako proteinak purifikatuta eta 

PBS disoluzio indargetzailean berresegita zeudela, lehen ziztaketarako, 1:1 bolumeneko 

proportzioan nahastu ziren Freund-en adjubante osoaz. “Vortex”-a erabiliz nahastu eta 

emultsioa lortu eta gero, untxiari azal azpiko ziztaketa eragin zitzaion. Gogorapen-

txertaketak, 2tik 4 astetara bitartean egin ziren, kasu hauetan Freund-en adjubante 

osagabea erabiliz. Lehen ziztaketatik hilabete igaro ondoren, astero odola atera zitzaien 

untxiei eta antigorputzen titulazioak egiten hasi ziren (Harlow & Lane, 1988). Lehen 

ziztaketatik 8 astetara atera zen azken aldiz odola. 

Serotik antigorputzak purifikatzeko Amersham Pharmacia Biotech etxeko HiTrap 

Protein A zutabea erabili zen. Horretarako etxe komertzialak iradokitzen zituen 

baldintzak erabili ziren. Gure antigorputzak espezifikoki purifikatzeko asmoz, BioRad 

etxeko Affi-Gel Hz erretxina erabili zen, antigenoa atxiki eta gero gure antigorputzak 

purifikatzeko erabili zena. Kasu honetan ere etxe komertzialak azaldutako urratsak 

jarraitu ziren. 

 

2.5 ILARRAREN ETA ARTOAREN HAZKUNTZA 

Lincon motako ilar landareak (Pisum sativum L.)  eta artoa (Zea mays L.), 
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negutegian hazi ziren bermikulita/perlita (1:2) proportzioan prestatutako substratu 

artifizialean eta Hoaglan disoluzio nutritiboaz ureztatuz (Arnon & Hoaglan, 1940). 

Ilarraren kasuan haziak ernaldu eta handik 2 astetara erauzten ziren kloroplastoak, 

artoaren kasuan, 3 astetara. 

 

2.6 KLOROPLASTOEN GERTAKETA 

Kloroplastoen gertaketarako bi prozedura erabili ziren. Bien arteko ezberdintasun 

nagusia prozesatu daitekeen lagin kopurua da batik bat. Percoll bidezko prozeduraz 

kloroplastoak zelulako beste organulu eta mintzetatik erabat garbi azalduko dira 

(Leegood & Malkin, 1986). Baina hemen azaltzen dugun kantitate handiekin lan egiteko 

erabilitako metodoa ere kloroplasto garbiak lortzeko modukoa dela frogatu dute 

Sazanov eta lankideek (1998). 

Azpimarratzekoa da kloroplasto-gertaketa ona lortzeko hostoak osasuntsuak izatea 

garrantzitsua dela, bestela kloroplasto apurtu gabeak lortzea zaila gertatzen baita.  

2.6.1 Percoll bidezko banaketa 

Hostoen homogeneizaziorako, 2 litroko edukiera eta aiztoak zorrotzak zituen 

homogeneizagailua (Phillips HR 2835) erabili zen. Hostoak landaretik moztu bezain 

azkar, pisatu (250 g-tako txandak) eta homogeneizagailuan sartu ziren. Bertara, 4 ˚C-tan 

zegoen homogeneizazio-disoluzioaren litro bat gehitu zen (50 mM Hepes/KOH pH 8.0, 

0.33 M sorbitol, 2 mM EDTA, 1 mM MnCl2, 1mM MgCl2). Homogeneizatutakoa, gasa 

kirurgikoaren 8 geruzatan zehar iragazi, eta iragazia 2000 x g-tan (Sorvall SL-250T), 3 

min-z zentrifugatu zen. Gainjalkina baztertu egin zen eta jalkina, kontu handiz 

homogeneizazio-disoluzioaren bolumen txiki batean berresegi zen (isipu oso bigun 

batez edo zentrifugazio-hodia izotza/uretan zegoela leunki irabiatuz). Berresegitakoa 50 

ml-takozentrifugazio-hodian prestatutako % 40 eta % 85eko bi Percoll faseen gainean 

zamatu zen eta 2000 x g-tan zentrifugatu zen 20 min-z (Sorvall ST-H50 errotore 

baskulantean eta zentrifugaren galga itzalita zuela, Percoll faseak nahastu ez zitezen). 

Zentrifugazioaren ondoren bi faseen artean kokatutako geruza berdea kloroplasto osotaz 

eratuta dago. Pasteur pipeta batez jaso eta homogeneizazio-disoluzioaz bizpahiru aldiz 

garbitu ziren Percoll arrastoak ezabatzeko. 
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2.6.2 Kloroplastoen gertakin handia lortzeko prozedura 

Hostoen homogeneizaziorako aitzinean aipatutako homogeneizagailu berdina erabili 

zen. Hostoak landaretik moztu bezain azkar, pisatu (250 g-tako txandak) eta 

homogeneizagailuan sartu ziren. Bertara, 4 ˚C-tan zegoen 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 

mM sorbitol, 2 mM EDTA homogeneizazio-disoluzioaren litro bat gehitu zen. 

Homogeneizatutakoa, gasa kirurgikoaren 8 geruzatan zehar iragazi ondoren, 

kloroplastoak batzeko abiadura murritzeko zentrifugazioa erabili zen, 1500 x g-tan, 4 

˚C-tan, 3 min-z zentrifugatuz (Sorvall SL-250 T). Lortutako jalkinean zeuden 

kloroplastoak jaso eta gainjalkina baztertu egin zen. Urrats hau beste bitan errepikatu 

zen kloroplasto garbiagoak lortzeko, aitzinean aipatutako disoluzio indargetzailean. 

Azken jalkina, disoluzio indargetzaile berdinean berresegi zen. 

 

2.7 MITOKONDRIOEN GERTAKETA 

Ilarren sustraiak garbitu, eta artaziekin 1 cm-tako zati txikitan moztu ziren. 

Moztutako zatiak, homogeneizagailuan sartu (150 g) eta 20 mM MOPS pH 7.5, 0.3 M 

manitol, 1 mM EDTA, % 0.2 BSA homogeneizazio-disoluzioaren 500 ml gehitu 

zitzaien. 5 segundoz homogeneizatu eta gero, iragazki handi baten gainean ezarritako 

gasa kirurgikoaren 8 geruzatan zehar iragazi zen homogeneizatutakoa. Iragazia, 10 min-

z 4 ˚C-tan 1200 x g-tan (Sorvall SL-250 T) zentrifugatu zen. Gainjalkina jaso eta 20 

min-z 4 ˚C-tan 10000 x g-tan (Sorvall SL-250 T) zentrifugatu zen. Bigarren 

zentrifugazio honen osteko gainjalkina baztertu zen eta jalkina Pasteur pipeta batez 

homogeneizazio-disoluzioaren 0.5 ml-tan berresegi zen. 

 

2.8 TILAKOIDE-MINTZEN PRESTAKETA ETA SOLUBILIZAZIOA  

Kloroplastoen tilakoide-mintzak eskuratzeko, kloroplasto osoak 2000 x g-tan jalkin 

eta talka hiposmotikoa eragin zitzaien kloroplasto osoei 20 mM Bistris pH 6.0, 15 mM 

NaCl, 5 mM MgCl2 disoluzio indargetzailean berresegiz. Tilakoide-mintzak 5000 x g-

tan 5 min-z zentrifugatuz (Sorvall SL-50T) jalkinean lortu genituen. 

Mintzak solubilizatzen erabilitako detergenteak lauril maltosidoa, Triton X-100-a 
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(Sigma) eta Glukopon izeneko alkil poliglukosido ez-komertziala (Henkel Iberica 

etxeak oparitutakoa) izan ziren. Hauek 0.5, 1 eta 2 detergente/proteina (p/p) 

proportzioan erabili ziren (proteinaren azken kontzentrazioa 8 mg/ml zen). Detergentea 

gehitu eta gero, solubilizazio-prozesua 4 ˚C-tan, 30 min-z irabiatuz gauzatu zen. 

Lortutako lagina 104000 x g-tan eta ordu batez zentrifugatu zen (Beckman TLA 

120). Gainjalkina jaso eta jalkina, aurrerago azalduko diren proteina kuantifikazio eta 

solubilizazio azterketetarako, zentrifugatu aurreko bolumenera eraman zen.  

 

2.9 ILARRAREN NDH KONPLEXUAREN PURIFIKAZIOA 

2.9.1 Amonio sulfato bidezko frakzionamendua 

Solubilizazioa egin eta gero lortutako gainjalkinari sodio kolatoa (% 20ko 

disoluziotik) % 1.6 kontzentraziora arte gehitu zitzaion. Amonio sulfato hotz eta 

saturatua, saturazioko % 20raino gehitu, 4 ˚C-tan 10 min-z irabiatu eta 31000 x g-tan 

zentrifugatu zen (Sorval ST-micro). Jalkina jaso, lortutako gainjalkinari sodio 

kolatoaren lehen gehitutako bolumen erdia gehitu zen, berriz ere sodio kolatoaren 

kontzentrazioa gutxi gorabehera % 1.6 izan zedin; gero, amonio sulfatoa saturazioko % 

40raino eraman zen. Arestian esan bezala berriz irabiatu eta zentrifugatu ostean, jalkina 

jaso zen. Azken gainjalkin horri, amonio sulfatoa saturatu arte gehitu zitzaion eta 

aurreko prozedura errepikatu eta gero, jalkina lortu zen (Buchanan & Walker, 1994). 

2.9.2 Gel-iragazpeneko kromatografia 

Kromatografia aurrera eramateko, Amersham Pharmacia Biotech etxeko Gradifrac 

kromatografia-sistema erabili zen. Etxe komertzial bereko Superdex 200 HR 16/60 

zutabea (120 ml), eta honen erretxina berberaz paketaturiko XK 26/100 zutabea (450 

ml) erabili ziren. Erretxina hau 10 eta 600 kDa tarteko proteinen banaketarako 

baliagarria da. Zutabeak kalibratzeko Sigma etxeko ondoko proteinak erabili ziren: 

tiroglobulina (669 kDa), apoferritina (443 kDa), β-amilasa (200 kDa), seroalbumina (66 

kDa), anhidrasa karbonikoa ( 29 kDa) eta c zitokromoa (12.4 kDa). 

Laginen kromatografia burutzeko erabilitako disoluzio indargetzailea ondoko hau 

izan zen: 20 mM Bistris pH 6.5, 50 mM sakarosa, 50 mM NaCl, % 10 glizerola, 1 mM 
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EDTA, % 0.002 PMSF eta zegokion detergentea (% 0.2 (p/b) Glukopona, % 0.1 lauril 

maltosidoa edo % 0.05 (p/b) Triton X-100a). Kromatografiaren baldintzak: sartutako 

laginen bolumenak zutaberaren % 1 ingurukoak izan ziren; HR 16/60 zutabea 

erabiltzean, fluxua 0.25 ml/min eta frakzioak 2.5 ml-takoak izan ziren eta XK 26/100 

zutabea erabiltzean fluxua 0.3 ml/min eta frakzioak 7.5 ml-takoak izan ziren. 

2.9.3 Sakarosa-gradientean egindako zentrifugazioa 

Proteinak beraien pisu molekularraren arabera banatzen dituen teknika da. Indar 

zentrifugoak eraginda, proteinak, beraien dentsitate berdina duen gradientearen puntura 

arte migratuz banatuko dira. % 7.5etik % 20rako sakarosa-gradientea 12 ml-tako hodian 

egin zen, 50 mM Tris/azetikoan pH 6.5ean indargeturik. Ultrazentrifugazioak 16 ordu 

iraun zuen, 180000 x g-tan (Kontron TST 41.14) eta gradientea mantentzeko 

zentrifugaren balazta ezabatu zen. Laginak jasotzeko, pipeta batez 0.5 ml-tako frakzioak 

hartu ziren gradientearen goiko partetik hasita, pisu molekular txikienetik 

handiagoenerantz izango zuten frakzioak lortuz. 

2.9.4 Ioi-trukapeneko kromatografia 

Amersham Pharmacia Biotech-eko Mono Q HR 5/5 (1 ml) zutabea erabili zen eta 

etxe bereko FPLC kromatografia-sistema. Disoluzio indargetzaileak hauek izan ziren; A 

disoluzioa: 20mM Tris/HCl pH 8.0, % 10 glizerol, 50 mM sakarosa, 1mM EDTA, % 

0.002 PMSF eta % 0.1 (p/b) Triton X-100; B disoluzioa: A disoluzioa + 1 M NaCl. 

Fluxua 1 ml/min izan zen, B-ren % 0tik % 35erako gradientea 20 ml-tan egin zen eta 

frakzioen bolumena 1 ml-takoa izan zen. 

2.9.5 Afinitate-kromatografia 

Matrize bati kobalenteki atxikiturik dauden espezifikotasun handiko lotugai bidez 

proteinak purifikatzeko erabiltzen den tekniken barruan dago afinitate-kromatografia. 

Guk kromatografia zutabean egin beharrean, “batch” delako prozedura erabili genuen. 

Honetarako “RDL-9 affinity chromatography media” (Sigma) deritzon kit-ak dituen 

erretxinak erabili genituen: Cibacron Blue, Blue 4, Blue 72, Brown 10, Green 5, Green 

19, Red 120, Yellow 3 eta Yellow 86. 

Solubilizatutako tilakoide-mintzak erretxinarekin 30 min-z inkubatu ondoren, 

mikrozentrifuga batean 1 min-z 11000 x g-tan zentrifugatu ziren. Atxiki ez zena 
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gainjalkinean azalduko zen eta jalkitako erretxinan atxikitakoa. Erretxinan 

atxikitakoaren eluzioa aztertzeko metodo bera erabili zen. Tratamendu desberdinak 

erabili ondoren, erretxinatik askatutakoa eta bertara atxikita mantentzen zena 

zentrifugazioz banatzen zen. Askatutakoaren eta atxikirik mantentzen zenaren 

jarraipena SDS-PAGE (atxikitakoa aztertzeko erretxinak zamaketa disoluzioaz 50 °C-

tan 20 min-z inkubatzen ziren) eta ondorengo Western plapaketa bidez egin zen (ikus 

2.12 eta 2.13 atalak). 

2.9.6 Metalak kelatzen dituen erretxina bidezko kromatografia 

Kromatografia hau burutzeko Amersham Pharmacia Biotech-eko Hitrap Chelating (1 ml) delako 

zutabea erabili zen eta kromatografia-sistema arestian aipatutako FPLC-a izan zen. Laginak tilakoide-

mintz solubilizatuak izan ziren, baina honako aldaketa txiki hau egin zitzaien: solubilizazio-disoluzioari 

EDTA osagaia kendu zitzaion, izan ere EDTA-k zutabeari atxikitako kobrea askatuko baitluke. Disoluzio 

indargetzaileak hauek izan ziren; A disoluzioa: Na2HPO4 pH 7.0, 150mM NaCl, 50 mM sakarosa; B 

disoluzioa: A disoluzioa + 1 M NH4Cl. Eluziorako gradiente linealak zein eskailera-gradiente ezberdinak 

egin ziren, eta eluzio hauen ostean zutabean atxikita mantentzen zena askatzeko 1 ml 50 mM EDTA 

erabili zen. Goraxeago esan den bezala, EDTAk zutabeari atxikitako kobrea askatzen duenez, beroni 

atxikitako proteina oro irteten da zutabetik. Fluxua 1ml/min eta frakzioak 1 ml-takoak izan ziren. 

2.9.7 Alderantzizko faseko kromatografia 

Proteina-kopuru murritzarekin lan egitea baimentzen duen eta proteinak eta 

peptidoak banatzeko bereizmen handiko teknika den alderantzizko faseko μRPC 

C2/C18 SC 2.1/10 zutabea erabili zen (Amersham Pharmacia Biotech). Kromatografia 

hau egiteko Pharmacia etxeko SMART sistema erabili zen. 

Zutabean zamatu ziren laginak gel-iragazpeneko kromatografian lortutako frakzio positiboak izan 

ziren, proteina-kantitatea zutabearen heinaren barruan zelarik: 400 μg. Erabilitako eluzio-sistema: A 

eluentea, % 0.1 TFA uretan; B eluentea, % 0.1 TFA azetonitrilotan. Fluxua 100 μl/min eta B-ren % 0tik 

% 50erako gradientea 8 ml-tan egin zen eta, ondoren, beste 0.5 ml-tan B-ren % 100ra arte eraman zen. 

Jasotako frakzioak 100 μl-takoak izan ziren. 

 

2.10 AZETONA BIDEZKO PREZIPITAZIOA 

Azetona bidezko prezipitazioa, proteinak kontzentratzeko metodo erraz eta azkarra 

da. Gainera, prezipitazio-mota honegaz, proteinak daudeneko disoluziotik beste 
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osagaiak kentzeko oso erabilgarria da; adibidez, SDS-a, gatzak edo lipidoak kentzeko. 

Prozedura ondoko hau da: proteina-gertakinari, -20 °C-tan dagoen azetona gehitu 1:1 

bolumenean, irabiatu eta 30 min-z -20 °C-tan gorde. Ondoren 13000 x g-tan 30 min-z 

zentrifugatu, gainjalkina baztertu, jalkina jaso eta nahi den disoluzio indargetzailean 

berresegi. 

 

2.11 PROTEINEN KUANTIFIKAZIOA 

Proteinen kuantifikaziorako azido bizinkoninikoaren (BCA) metodoa erabili zen 

(Smith et al., 1985). Metodoa, baldintza alkalinoetan Cu+2-ak proteinen lotura 

peptidikoekin elkarrekitean Cu+-a emateko jasaten duen erredukzioan datza. Metodo 

honen sentikortasuna 0.2 eta 50 μg proteina tartean dago. Kalibrazio-zuzena BSA 

(bovine serum albumine) proteinaz egin zen. Prozedura BCA Protein Assay Kit-ean 

(Pierce) datozen azalpenak jarraituz egin zen. Metodo hau, detergenteekiko eta 

lipidoekin duen interferentzia murritzagatik aukeratu zen. 

Amonio sulfato bidez egindako frakzionamenduan lortutako laginen proteina-

kuantifikazioa, Bradford-en (Bio-Rad Protein assay, Bio-Rad) metodoaz egin genuen, 

honek amonio sulfatoarekiko jasankortasun askoz ere handiagoa duelako (Bradford, 

1976). 

Hala ere, proteina kuantifikatu aurretik, laginak kontzentratu eta interferentziarik sor 

zitzaketen konposatuak kentzeko asmoz, laginak askotan azetonaz prezipitatzen ziren. 

 

2.12 PROTEINEN ELEKTROFORESI DESNATURALIZATZAILEAK 

Glizinazko SDS-PAGE gelak (Laemmli, 1970) % 10 eta % 15eko proportzioetan 

erabili ziren, aztertu beharreko proteinaren tamainaren arabera. Gelak 10 cm x 10 cm x 

0.5 mm neurrikoak ziren eta Cambridge Electroforesis Ltd. etxeko sisteman korritu 

ziren. Elektroforesirako baldintzak hauexek izan ziren: 25mA, 500V eta ordu bat 

inguru, hots, bromofenol urdina gelaren muturrera heldu arte. Proteina txikien 

azterketarako erresoluzio hobea erakusten duten trizinazko SDS-PAGE gelak (Schägger 
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& von Jagow, 1987) % 15ean erabili ziren. 

Pisu molekularren markatzaile gisa Sigma etxeko ondoko markatzaileak erabili ziren: 

aurrez tindatutako “Prestained molecular weight standard mixture”-a (proteinei lotutako 

tindatzailearen eraginez, beraien agerizko pisu molekularra aldatu egin liteke sorta 

batetik bestera; gutxi gorabeherako masak hauek lirateke: 193, 112, 86, 70, 57, 39 eta 

35kDa) eta markatzaile arruntak diren “Dalton Mark VII-L for SDS”-a (66, 45, 36, 29, 

24, 20 eta 14 kDa). 

Gelak tindatzeko % 0.1 Coomassie Brilliant Blue R-250, % 50 metanol eta % 10 

azetiko zuen disoluzioa erabili zen. Horrela tindatutako gelak destindatzeko, % 10 

azetiko eta % 10 metanol zuen disoluzioaz garbitu ziren. Gelean kargatutako proteina-

kantitatea metodo honekin detektatzeko baino urriagoa zen kasuetan, zilar-tindaketa 

egin zen etxe komertzialak iradoki bezala (Silver Stain Plus, Bio-Rad). 

 

2.13 WESTERN PLAPAKETA 

SDS-PAGE geletako proteinak PVDF-zko mintzetara transferitu ziren, erdi lehorra 

deritzogun elektroplapaketa sistema erabiliz. Muntaia egiteko 10 x 10 cm-tako 

Whatman 3MM paperak erabili ziren, zeintzuak hiru disoluzio indargetzaile 

ezberdinetan busti eta gero, 2.3 irudian azaltzen den bezala jarri bait ziren. 

2.3 Irudia. Western plapaketaren muntaia. 

 

Erabilitako disoluzio indargetzaileak ondoko hauek ziren:  

1 disoluzioa: 0.3 M Tris. 

2 disoluzioa: 25 mM Tris. 

3 disoluzioa: 25mM Tris/HCl pH 9.4. 
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Plapaketa 80 mA (0.8 mA/cm2) mugatzaile bezala jarrita egin zen 45 min-z. Boltaia 

25 V-tan mugatzen zen badaezpada, hortik gora muntaia asko berotzeko arriskua 

baitago. Erabilitako plapagailua Cambridge Electrophoresis Ltd. etxekoa plapagailua 

izan zen. 

Plapaketa egin eta gero, immunodetekzioa deritzon prozesua egiteko, PVDF mintza 

30 min-z 10 ml blokeatze-disoluzioan inkubatu zen: PBS, % 0.05 (p/b) Tween 20 eta % 

5 esne gaingabetuaren hautsak. Bertara, untxiaren sero immunea gehitu zen 1:1000 

diluzioan eta ordu batez giro-tenperaturan irabiatuz (A 600 Rocker, Denley) inkubatu 

zen. Mintza 10 ml PBS, % 0.05 (p/b) Tween 20-az 5 min-z eta sei aldiz garbitu eta gero, 

berriz ere blokeatze-disoluzioaren 10 ml-tan ezarri eta untxiaren antigorputzen aurkako 

eta peroxidasarekin konjokatutako bigarren antigorputza (Sigma) gehitu zitzaion, 

1:10000 diluzioan. Mintza lehen aipatu bezala inkubatu eta garbitu zen. Mintza DAB 

(Diamino benzidine) erabiliz errebelatu zen. Erreakziorako disoluzioak osagai hauek 

zituen: 1 ml DAB (6 mg/ml), 0.5 ml CoCl2.6H20 (% 1.8), 1 ml NiNH4SO4.6H2O (% 

1.4), eta 7.5 ml PBS. Mintza erreakzio-disoluzioan murgildu eta gero, 1 μl H2O2 gehitu 

zen bertara eta bandak ikusten hasi arte erreakzionatzen utzi zen. Erreakzioa geratzeko, 

mintza ur distilatuaz garbitu zen. 

Tabakoaren (Schmid & Radunz, 1974) eta luxarbiaren (Morigasaki et al., 1993) 

hostoetako FNR-aren aurkako antigorputzak G.H. Schmid doktoreak (Biefield-eko 

Unibertsitatea, Alemania) eta K. Wada doktoreak (Kanawada Unibertsitatea, Japonia) 

bidalitakoak izan ziren, hurrenez hurren. Synechocystis-en NdhK-aren aurkako 

antigorputzak (Berger et al., 1991) K. Steinmüller doktoreak (Düsseldorf-eko 

Unibertsitatea, Alemania) bidalitakoak izan ziren. 

SDS-PAGE-a korritu eta gero, PVDF-ra transferitutako proteinak mintzean bertan 

ikusteko, ondoko tindaketa egin zen. Tindatzeko disoluzioan (% 0.001 Coomassie 

Brilliant Blue R-250, % 45 metanol, % 10 azido azetiko) mintza 2 min inguru baino ez 

zen disoluzioan murgildu eta irabiatu, zeren eta denbora luzez edukiz gero, mintzak 

Coomassie urdin asko xurgatzen du eta “back ground”-a asko handitzen baita. Mintzak 

destindatzeko, % 45 metanol eta % 7 azido azetiko zuen disoluzioan zenbait aldiz 

garbitu zen. 
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2.14 BLUE NATIVE PAGE-A (BN-PAGE-A) 

Gelaren prestaketa Schägger-ek (1994) azaldu bezala gauzatu zen. BN-PAGE-a, % 

6tik % 20rako gradienteko gelean egin zen, “stacking” delako gela % 4 akrilamidakoa 

izan zelarik. Gel hauek, sistema ez-desnaturalizatzailea erabiliz, 100 eta 1000 kDa-etako 

tartean dauden proteinak masa molekularraren arabera banatzeko balio dute. Gelak 50 

mM Bistris/HCl pH 7.0, 0.5 M azido aminokaproikoan indargeturik zeuden.  

Laginak prestatzeko solubilizazio-atalean (ikus 2.8 atala) aipatutako baldintzak 

erabili ziren. Gelean lagina kargatu baino apur bat lehenago, laginean 

detergente/Coomassie urdin proportzioa 4:1 izan zedin, % 5 Serva Blue G, 500 mM 

azido aminokaproiko zuen disoluzio kontzentratutik behar zen beste gehitu zen. 

Gela korritzeko erabili ziren disoluzio indargetzaileak hauek izan ziren: 

Katodokoa:   a) 15 mM Bistris pH 7.0, 50 mM Trizina, % 0.02 Serva Blue G. 

   b) 15 mM Bistris pH 7.0, 50 mM Trizina, % 0.002 Serva Blue G. 

Anodokoa:   50 mM Bistris/HCl pH 7.0. 

Gela korritzen hasteko Coomassie urdin gehien duen katodoko a disoluzio 

indargetzailea erabili zen, elektroforesi-baldintzen mugatzaile gisa 100 V ezarrita. 

Lagina, "stacking" gelean ongi barneratuta zegoela egiaztatu eta gero, katodoko a 

disoluzioa b disoluzioagaitik aldatu zen. Gela, gau osoz 140 V eta 12 mA mugatzaile 

zituela korritzen utzi zen, 4 °C-tan. 

Gelaren kalibraziorako ondoko proteinen nahastura erabili zen: tiroglobulina (669 

kDa), apoferritina (440 kDa), katalasa (232 kDa), laktato deshidrogenasa (140 kDa) eta 

seroalbumina (67 kDa) (HMW Electrophoresis Calibration Kit, Amersham Pharmacia 

Biotech). 

2.14.1 BN-PAGE gelean egindako diaforasa aktibitatearen azterketa 

Gelean bertan NAD(P)H deshidrogenasa aktibitatea entsaiatzeko, NBT-a (Nitro Blue 

Tetrazolium) elektroi-hartzaile gisa erabilita, Guedeney eta lankideek (1996) 

deskribatutako metodoa erabili zen. Gela aktibitate-saiorako disoluzioan murgildu zen 

(50 mM Tris/HCl pH 7.5, 0.5 mM EDTA, 0.5 mg/ml NBT, % 0.1 (p/b) Triton X-100); 
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disoluzioari NADH edo NADPH 1mM-eko kontzentrazioan gehitu zitzaion. Inkubazioa 

giro-tenperaturan eta leunki irabiatuz (A 600 Rocker, Denley) ilunpetan egin zen, 

aktibitate-bandak nabariak izan arte. 

2.14.2 BN-PAGE-tik moztutako gel-zatien bigarren dimentsioa 

Lehen eta bigarren dimentsioaren kontzeptua, fokapen isoelektrikoa eta ondoren 

egiten den SDS-PAGE-tik mailegaturiko terminoa da. Horrela, BN-PAGE teknika ez-

desnaturalizatzaileaz egindakoa lehen dimentsiotzat joz gero, bertan diaforasa 

aktibitatea erakutsitako proteinen bandak moztu eta gel desnaturalizatzaile batean 

zamatuz lortutakoari bigarren dimentsioa deritzogu. 

BN-PAGE-ko geletik intereseko proteina-banda aukeratu eta SDS-PAGE-aren 

putzuetan sartzeko moduko gel-zatiak egin ziren. Gel-zati horiek, 60 mM Tris/HCl pH 

6.8, % 2 SDS, % 5 merkaptoetanolez osotutako disoluzioan 50 °C-tan 30 min-z 

inkubatu ziren. Hozten utzi eta gero, gel-zatiak 10 cm x 10 cm x 1 mm-ko neurria zuten 

SDS-PAGE-ko gelaren putzuetan sartu eta elektroforesia burutu zen. 
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3 EMAITZAK 
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3.1 ILARRAREN ndhI ETA ndhK GENEEN ZATIEN KLONAKETA ETA 

SEKUENTZIAZIOA 

ndhI eta ndhK geneak sekuentziatzeko asmoz, aldez aurretik ezagunak ziren NdhI eta NdhK proteinen 

sekuentziak aztertuz diseinatutako oligonukleotido endekatuak erabiliz, PCR-a burutu zen. PCR hauek 

“booster” motakoak izan ziren, ndhK-aren kasuan PCR-a “nested” motakoak ere izan zirelarik. ndhI eta 

ndhK geneetako zatiak anplifikatzeko erabilitako hasleak, hurrenez hurren, honako hauek izan ziren: I-1F, 

I-1R eta K-1F, K-1RA, K1RB (ikus 2.2.1 atala). Kasu bietan ilarraren kloroplasto osoak erabili ziren 

molde gisa. 

PCR-produktuekin egindako elektroforesiaren emaitza 3.1 irudian agertzen da. Kasu 

honetan produktu nagusiez gain beste batzuk ere ikusi ziren. Nahiz eta produktu 

nagusiek espero zitekeen luzera izan, beren izaera baieztatzeko hibridazioak egin ziren. 

Hibridazio hauetan erabilitako zundak ere (I-1P eta K-1P), aldez aurretik ezagunak ziren 

NdhI eta NdhK proteinen homologoen sekuentzien arabera diseinatutako 

oligonukleotido endekatuak izan ziren (ikus 2.2.3 atala). 

 A B 

3.1 Irudia. PCR-produktuekin egindako elektroforesia eta hibridazioa. A) Etidio bromuroz 

tindatutako gela; B) Autorradiografia. 1, ndhI-aren anplifikatua; 2, ndhK-aren anplifikatua; M, 

markatzailea: Hae III-z liseritutako ФX174 

Banda egokien DNA “geneclean” delako prozeduraz erauzi eta purifikatu ondoren, 

EcoR I eta Hind III errestrikzio-endonukleasez liseritu zen, liseriketa bera jasandako 

M13mp9 bektorean ligatu ahal izateko. Ligazio-produktuekin E. coli TG1 bakterioak 

transfektatu eta hainbat lisi-soilgune sortu ziren.  
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PCR-produktu egokiak identifikatzeko arestian aipatutako zunda endekatu berdinak 

erabiliz, klon egokiak hautatzeko, plaken hibridazioa egin zen. PCR-produktu 

bakoitzaren 6 klon positibo hartu eta harizpi bakuneko M13-aren DNA-gertakinak lortu 

eta gero sekuentziatu egin ziren. Lortutako sekuentziak 3.2 eta 3.3 irudietan agertzen 

dira. 

3.2 Irudia. PCR-z anplifikatutako ndhI gene-zatiaren sekuentzia. 



 
  

 55

 

3.3 Irudia. ndhK gene osoaren sekuentzia. Lehenengo PCR-an anplifikatutako produktua 177-605 

baseen posizioen tarteko zatia izan zen. Laukietan sartutako sekuentziak PCR desberdinetan erabilitako 

hasleei dagozkienak dira. 
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Behin gene-zati hauen sekuentzia lortu eta gero, gauza bi egin ziren: gene-zatiak 

gainadierazi, beraien produktuen aurkako antigorputzak ekoizteko (beherago azaldua), 

eta, bigarrenik, gene osoaren sekuentziak lortzen saiatu. Gene sekuentzia osoak 

lortzeko, PCR bi egin ziren aurreko DNA-zatiak 5’ eta 3’ muturretarantz luzatzeko. 

ndhK genearen kasuan hau lortzea posiblea izan bazen ere, ndhI gene osoaren 

sekuentziazioa ezinezkoa izan zen. 

ndhK-aren 3’ muturra lortzeko egindako “booster” motako PCR-an 2F eta 2R 

hasleak erabili ziren, molde gisa ilarraren kloroplasto osoak jarri zirelarik. 2F-a 

sekuentzia bakarrekoa zen bitartean, 2R zeritzona oligonukleotido endekatua zen (ikus 

2.2.1 atala). 2R haslea diseinatzeko ndhK genearen aldamenean kodetzen den NdhJ 

proteinaren (3.4 irudia) 6 aminoazido kontserbaturen leihoa erabili zen (D W H/D S I 

A). PCR honetan lortutako produktuak 3.5 irudiko 1. kalean agertzen dira. 

3.4 Irudia. ndhC, ndhK eta ndhJ geneen transkripzio-unitatearen antolaketa. 

3.5 Irudia. ndhK genearen zatiaren 3’ eta 5’ muturrak luzatzeko PCR-an lortutako produktuen 

analisia. 1, 3’ muturraren luzapena; 2, 5’ muturraren luzapena; M, Markatzailea: Hae III-z liseritutako 

ФX174. 

5’ muturra luzatzeko beste PCR bat burutu zen, sekuentzia bakarreko 3F eta 3R 

hasleekin (ikus 2.2.1 atala). 3F haslea diseinatzeko aldamenean dagoen ndhC genearen 

sekuentziari buruzko informazioa erabili zen. Sekuentzia hori lortu ahal izateko hemen 

aipatutakoen antzeko PCR-ak egin ziren. PCR honen produktua 3.5 irudiaren 2 kalean 

dago aurkeztuta. 
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Tamaina egokia zuten PCR-produktu horiek ez ziren hibridazioz baieztatu, kasu 

honetan erabilitako hasleen espezifikotasuna askoz ere handiagoa zelako (2R haslea zen 

endekatu bakarra, besteak sekuentzia bakarrekoak baitziren). Honela 3’ muturra 

luzatzeko PCR-aren produktu bakarra eta, bestalde, 5’ muturra luzatzeko egindako 

PCR-aren produkturik handiena, geletik erauzi eta purifikatu ziren. Bakoitza, zegokion 

errestrikzio-endonukleasaz, hots, 3’ PCR-aren anplifikatua EcoR I eta Hind III 

entzimekin eta 5’ PCR-aren anplifikatua BamH I eta Hind III entzimekin liseritu 

ondoren, M13mp19-an ligatu zen; ondoren, E. coli TG1-a eraikuntza bi horiekin 

transfektatu zen. Hurrengo egunean bektore birkonbinatuaz transfektatutako kolonia 

zuri batzuk aukeratu ziren eta harizpi bakuneko M13-a lortu eta gero, sekuentziatzeko 

erabili ziren. Horrela, hiru PCR hauetan lortutako zati teilakatuak sekuentziatuz 3.3 

irudian agertzen den ndhK gene osoa sekuentziatu zen. 

 

3.2 ILARRAREN ndhK GENEAREN SEKUENTZIAREN AZTERKETA 

ndhK genearen 5’ muturraren sekuentziaren azterketa egindakoan (ikus 3.6 irudia) 

eta tabako-landarearen ndhK genearen sekuentziarekin konparatutakoan, tabakoaren 

proteinari dagozkion M1 eta M23 kodonen artean, ilarrean 14 base-bikoteren ezabaketa 

zegoela ikusi genuen. Ezabaketa horrek, irakurketa-arauaren aldaketa zekarren eta, 

horren ondorioz, hasiera-kodona ez zegoen irakurketa-arau berean. Gainera, bi 

metionina horien arteko sekuentziari so eginez gero, lehenengo metioninaren irakurketa-

arauari jarraitzen dion sekuentzian amaiera-kodon bat agertzen da. Puntu horri 

dagokionez, hasieran zalantzak izan genituen, ea lortutako emaitza ez ote zen 

sekuentziazio-akats bat izango, baina saiakera ezberdinak egin eta gero egiaztatu 

besterik ez genuen egin hasieran lortutako sekuentzia. 

1997. urtean eskuhoria (Lupinus luteus L.) landarearen ndhK genearen sekuentzia 

plazaratu zen (Oczkowski et al., 1997) eta tabakoaren sekuentziarekin konparatuz, kasu 

horretan ere 13 base-bikotetako ezabaketa legoke aipatutako metioninen artean. 

Ezabaketa horrek ilarrean eragingo lituzkeen ondorio berdinak erakarriko lituzke, hots, 

irakurketa-arauaren galera eta amaiera-kodonen agerpena bi metionina horien artean. 
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3.6 irudia. ndhK geneen 5’ muturraren sekuentziaren azterketa. Ilarra, eskuhoria (Oczkowski et al., 

1997), tabakoa (Shinozaki et al., 1986), artoa (Steinmetz et al., 1986), arroza (Hiratsuka et al., 1989) eta 

garia (Nixon et al., 1989) landareen ndhC eta ndhK geneen arteko muga-sekuentzia azaltzen da. ndhC 

genearen bukaera geziz erakutsita dago. Parekatzearen ondorioz sortutako hutsak izartxoz markatuta 

daude. ndhK genearen ustezko bi hasiera-kodonak kutxen barruan agertzen dira. Eskuhoria eta ilarraren 

kasuan, 13 eta 14 base-bikoteren delezioen ondorioz, hurrenez hurren, M1 eta M23-en kodonak ez daude 

irakurketa-arau berean. Lehen metioninaren hasiera-kodonaren irakurketa-araua jarraituz gero sortuko 

liratekeen amaiera-kodonak minuskulaz idatzita daude eskuhoria eta ilarraren kasuetan. 

3.6 irudian agertzen den bezala, ordura arte sekuentziatuta zeuden beste organismo 

batzuen (artoa, arroza eta garia) ndhK geneen sekuentziak tabakoarenarekin 

konparatzean, ezabaketak agertzen badira ere, kasu horietan ez dago irakurketa-arauaren 

aldaketarik. 

ndhK geneak kodetzen duen proteinaren hasiera-kodona zein zen egiaztatzeko, lan 

honetan beherago azalduko dugun bezala, NdhK azpiunitatea purifikatu eta Edman-en 

sekuentziazio bidez N muturra sekuentziatzen saiatu ginen, baina ez genuen emaitza 

positiborik lortu. 

1998. urtean Sazanov eta laguntzaileek, ilarraren NdhK azpiunitatearen N muturraren 

sekuentzia plazaratu zuten (Sazanov et al., 1998). Informazio horri esker, proteinaren 

hasierako metionina lehen M23 bezala izendatutakoa dela jakin ahal izan genuen, guk 

lortutako DNA-sekuentzia baieztatuz. Aurkikuntza horrek, sekuentziatutako kloroplasto 

gehienetako ndhK geneen hasiera-kodonaren esleipena modu ezegokian eginda zegoela 

pentsa arazi zigun. Baina hau inolako zalantzarik gabe baieztatzeko, espezie horien 

ndhK geneen produktuen N muturrak sekuentziatu beharko lirateke. Esan beharra dago, 

ezen, zenbait zianobakteriotako (Steinmüller et al., 1989; Howit et al., 1996) ndhK 
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geneen produktuak 15 eta 19 aminoazido luzeagoak direnez, ndhC eta ndhK geneak 

teilakatuta daudela. 

ndhK geneak 227 aminoazidotako proteina kodetzen du, bere masa molekularra 

25495 Da-etakoa delarik. Eztabaidan aipatzen den bezala, burdina/sufre talde bat izan 

dezake bere baitan. 

 

3.3 ILARRAREN ndhI ETA ndhK GENEEN GAINADIERAZPENA 

Aipatu bezala, bi gene hauen zatien sekuentziak lortu zirenean, E. coli-n 

gainadierazteko erabili ziren, gainadierazitako proteinak purifikatu eta gero, untxian 

ziztatu eta hauen aurkako antigorputzak lortzea izanik helburua. Antigorputz horiekin, 

kloroplastoko gene hauen produktuak detektatu nahi ziren ilarraren tilakoide-mintzetan. 

Horretarako, adierazpen-bektorean txertagarria den zatikia lortzeko, PCR-a burutu 

zen. Bertan erabili ziren hasleak diseinatzeko, 3.2 eta 3.3 irudietan erakutsitako 

sekuentzietaz baliatu ginen. PCR bidez anplifikatzen zenez, akatsik gabeko sekuentzia 

duen klonak aukeratu ahal izateko PCR-produktuak adierazpen-bektorean klonatu 

aurretik, M13-an klonatu ziren erraz sekuentziatzeko. Beraz, PCR-produktua M13-an 

klonatu zen, eta sekuentzia zuzena zuen klona adierazpen-bektorean azpiklonatu zen. 

Horretarako: 

 -F hasleak: Nde I eta EcoR I errestrikzio-guneak zituen. Nde I errestrikzio-

gunea, pKN172 adierazpen-bektorean kokapen egokian, hau da, Shine-Dalgarno 

sekuentziatik distantzia egokira, klonatu ahal izateko. EcoR I errestrikzio-gunea, M13-

an klonatu ahal izateko (M13-aren polilokarriak ez du aurkezten Nde I gunerik). 

 -R hasleak: M13-an eta adierazpen-bektorean klonatzeko baliagarria den Hind 

III errestrikzio-gunea eta amaiera-kodon bi zituen (ikus 2.3.2 atala). 
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3.7 irudian, agarosazko gelean egindako PCR-produktuen azterketa ikusten da. 

3.7. Irudia. Gainadierazi ahal izateko ndhI eta ndhK geneen zatien anplifikazioa. 1, ndhI; 2, ndhK; M, 

markatzailea: Hae III-z liseritutako ФX174. 

PCR-ak egin eta gero, DNA geletik erauzi eta M13-an klonatu zen erraz sekuentziatu 

ahal izateko. Sekuentziatu ostean, sekuentzia egokia erakusten zuen klonetariko bat 

aukeratu eta horregaz prozesuari jarraipena eman zitzaion. Harizpi bikoitzeko M13-a 

lortzea eta EcoR I eta Hind III entzimez liseritzea izan zen emaniko hurrengo urratsa. 

Adierazi beharreko DNA-zatia, M13-tik agarosazko gelaren bidez banandu eta gero, 

“geneclean” delako prozeduraz lortu zen. Purifikatutako DNA hori Nde I entzimaz 

liseritu zen, pKN172 (Way et al., 1990) adierazpen-bektorean ligatu zen eta, ondoren, 

eraikuntza horrekin E. coli TG1-a transformatu zen. pKN172 plasmidoak selekzio 

fenotipikorako mekanismorik ez duenez, bektore birkonbinatuaz transformaturiko 

klonen hautespenerako metodo bikoitza erabili zen: PCR-a alde batetik eta, bestetik, 

plasmidoen errestrikzio-analisia. Klon bera, kultibo-medio likidoan inokulatzeko eta 

PCR-erako molde gisa erabili zen. PCR horretako hasleak, plasmidoaren polilokarriaren 

aldamenean dauden sekuentziei so eginda diseinatu ziren (T7F eta T7R, ikus 2.3.7), 

horrela PCR-az anplifikatutako zatiek bi luzera aurkeztuko zituzketen. Molde gisa 

intserturik gabeko plasmidoa duen kolonia erabiliz gero, anplifikatutako zatia gure 

DNA-zatia barneratu zuena baino txikiagoa zatekeen (3.8 irudia). 
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3.8 Irudia. PCR bidezko plasmido birkonbinatuen hautespena. K klonen kasuan, 1, 2 eta 5 klonak 

positiboak direla ikus daiteke. Bestalde 3, 4, 6 eta 7 negatiboak dira. I klonen kasuan, denak dira 

positiboak. M1, markatzailea: Hind III-z liseritutako λ; M2, markatzailea: Hae III-z liseritutako ФX174. 

PCR-ez positiboak ziruditen klonen plasmidoaren erauzketa egin eta plasmido-

gertakinetik portzio bat Nde I eta Hind III errestrikzio-entzimekin liseritu ondoren, 

tamaina egokiko DNA-zatien presentzia elektroforesi bidez baieztatu zen (3.9 irudia). 

 

3.9 Irudia. Plasmido birkonbinatuen errestrikzio-analisia. 1, pKN172 − K plasmido birkonbinatua; 2, 

pKN172 − I plasmido birkonbinatua. Bi kasuetan, zegokion tamainako zatia lortu zen. M, markatzailea: 

Hae III-z liseritutako ФX174. 

Metodo bikoitz honen bidez aukeratutako klonetatik erauzitako plasmido 

birkonbinatuekin, E. coli BL21 (DE3) bakterio-andui gainadierazkorra transformatu zen 

(Studier & Moffat, 1986). Bakterio horrek T7 fagoaren RNA polimerasaren genea du 
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bere kromosoman txertatuta, lac sustatzaile/operadorearen kontrolpean. Beraz, IPTG-z 

bere adierazpena induzitutakoan bakterioak T7 fagoaren RNA polimerasa sintetizatuko 

du eta entzima hori, T7 fagoaren Ø 10 sustatzailea duen gure genea gainadierazten 

hasiko da. Kultiboak A600=0.3 izan zuenean, IPTG-z induzitu eta 3 ordu beranduago 

uzta bildu zen. Bakterioak apurtu eta gero, proteinek inklusio-gorputzak eratzen 

zituztela zentrifugazio bidez ikusi zen (3.10 irudia). 

 A B 

3.10 Irudia. E. coli-n gainadierazitako NdhK (A) eta NdhI (B) proteinen zatien kokapena SDS-PAGE 

bidez aztertuta. 1, E. coli BL21 (DE3) ez-birkonbinatuaren erauzkin gordina, kontrol negatibo gisa jarri 

dena; 2, bakterio birkonbinatuaren erauzkin gordina; 3, lisatutako bakterio birkonbinatuaren frakzio 

hidrosolugarria; 4, lisatutako bakterio birkonbinantearen hidrosolugarria ez den frakzioa. 

Adierazitako proteinen identitatea bi moduz aztertu zen. Alde batetik, Synechocystis-

en aurkako antigorputzekin, Western plapaketa egin zen eta gainadierazitako NdhK-

aren zatia ezagutzen zuela ikusi zen. Bestetik, gainadierazitako NdhK eta NdhI zatien 

izaera N muturreko Edman-en sekuentziazioaren bidez baieztatu zen, MGTSXXFIXFA 

eta MAARYI sekuentziak, hurrenez hurren, lortu baitziren. 

Gainadierazitako produktuak purifikatzeko, inklusio-gorputzak SDS detergentez 

solubilizatu ondoren, SDS-PAGE preparatiboa erabili zen. NdhK eta NdhI-aren zatien 

bandak moztu eta elektroeluitu eta gero, etanolez prezipitatu eta PBS-tan birresegi ziren. 

Lagin purifikatu horiek untxiak ziztatzeko erabili ziren 2.4 atalean azaldu den bezala.  
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3.4 NdhK-AREN DETEKZIOA ILARREAN 

Untxietatik lortutako sero immuneek, gure proteina gainadieraziak ezagutzen 

zituztela Western plapaketan bidez egiaztatu zen.  

Amershand Pharmacia Biotech etxeko HiTrap Protein A zutabea erabili zen serotik 

antigorputzak purifikatzeko. Baita ere, BioRad etxeko Affi-Gel Hz erretxina, bertan 

antigenoa atxiki eta gero, gure antigorputzak purifikatzeko erabili zena. Bi kasuetan ez 

zen hobekuntza esangarririk nabaritu. Titulazio-saio ezberdinak egin eta gero, 

azterketak egiteko seroaren diluzio egokiena 1:1000koa zela ikusi zen. 

Ilarraren kloroplasto osoak 2.6.1 atalean aipatutako Percoll metodoaz lortu ziren. Ondoren, 

kloroplastoei disoluzio indargetzaile hiposmotikoa gehitu zitzaien; berresegiketa horren ondorioz, 

kloroplastoen leherketa gertatzen zen. Zentrifugatu eta gero, gainkalkinean estromako osagaiak zeuden 

bitartean, jalkinean tilakoide-mintzak lortu ziren. 

Gure antigorputzek, landarearen hostoetako mitokondrioko I konplexuarekin 

erreakzionatzen ez zutela frogatzeko, ilarraren sustraiak hartu eta berauetatik 

mitokondrioak erauzi genituen. 

Kloroplastoak ez diren osagai zelularrak, estromako edukia dutenak, tilakoide-

mintzak eta mitokondrioak, Western plapaketaz aztertu ziren. Detekziorako erabili 

genuen antigorputza NdhK-aren aurkakoa izan zenean emaitza esangarriak lortu ziren, 

NdhI-aren aurkakoekin ez bezala.  

3.11 irudian ikusten denez Ndh K-aren aurkako antigorputzek, ndhK geneak 

kodetzen duen proteinaren tamainako (~26 kDa) proteina bat ezagutzen dute tilakoide-

mintzetan, baina ez beste frakzioetan. 
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3.11 Irudia. Western plapaketa bidezko NdhK-aren detekzioa ilarraren frakzio desberdinetan. 1, kloroplastoak ez diren 

osagai zelularrak; 2, talka hiposmotikoaren ondoren lortutako estromako osagaiak; 3, tilakoide-mintzak; 4, mitokondrioak. 

 

3.5 ILARRAREN NDH KONPLEXUAREN SOLUBILIZAZIOA 

Proteina kokatuta dagoeneko lipido-bigeruza apurtu eta detergenteek eratzen dituzten 

mizeletan molekula diskretuak barneratuko dituen prozesuan datza solubilizazioa; esan 

gabe doa, solubilizazioa dela mintz-proteina baten purifikaziorako eman behar den 

lehen urratsa. 

Detergenteak uretan mizelak eratzen dituzten molekula anfifilikoak dira. Molekula 

horiek, proteinak solubilizatzeko ahalmena daukate, beraien isats hidrofobikoak 

proteinekin elkartzen baitira eta, aldi berean, beraien beste aldeak, hots, buruak urarekin 

elkarrekintzak baitituzte. Saiakerak egiteko erabilitako hiru detergenteak ondoko 

hauexek izan dira: lauril maltosidoa, Triton X-100a eta Glukopona (alkil 

poliglukosidoa).  

Solubilizaziorako erabili behar den detergente-kontzentrazioa edo proteina 

/detergente proportzioa, mintz-proteinen solubilizazioan erabiltzen den parametrorik 

garrantzitsuenetarikoa da. Hau, CMC (Critical Micellar Concentration) delakoa baino 

altuagoa izan behar du, baina ez gehiegi, horrek proteinaren desnaturalizazioa ekar 

bailezake (von Jagow et al., 1994). NDH konplexua solubilizatzeko detergente 
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bakoitzetik erabili beharreko proportzio egokiena ezagutzeko asmoz, tilakoide-mintzak 

hartu ziren eta hiru detergente ezberdinez osoturiko solubilizazio-disoluzioekin inkubatu 

eta irabiatu ziren; erabilitako proteina/detergente proportzioak 0.5, 1 eta 2-koak izan 

ziren. Laginak ultrazentrifugatu eta gero, gainjalkina eta jalkina banandu ziren. 

Proteina-edukia neurtzeaz gain (3.1 taula), SDS-PAGE-a eta Western plapaketa egin 

zen frakzio bakoitzean, NdhK-aren agerpena jarraitzeko. Coomassie urdina 

tindaketarako SDS-PAGE-ak ere korritu ziren lagin berberekin. Emaitzak 3.12 irudian 

agertzen dira. 

3.1 Taula. Detergenteen kontzentrazio ezberdinak erabiliz solubilizatutako proteina-kopurua. T X-

100: Triton X-100; LM: Lauril maltosidoa; G: Glukopona. 

 

A 
1  2 

 

DETERGENTEEN KONTZENTRAZIO EZBERDINAK ERABILIZ 
SOLUBILIZATUTAKO PROTEINA-KOPURUA 

Det/Prot (p/p) Solubilizatutako proteina (%) 

 T X-100 LM G 

0.5 8 10 6 

1 16 20 16 

2 24 56 31 

 

0.5 1 2

G  J G    J G    J
0.5 1 2

G  J G    J G    J
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B 
 1 2 

 

C 
 1 2 

 

3.12 Irudia. Ilarraren NDH konplexuaren solubilizazioa. A) Triton X-100-az egindako solubilizazioa; 

B) lauril maltosidoaz egindako solubilizazioa; C) Glukoponaz egindako solubilizazioa. 1) SDS-PAGE-

aren Coomassie urdin tindaketa; 2) NdhK-aren aurkako antigorputza erabiliz egindako Western 

plapaketa. 0.5, 1 eta 2, erabilitako proteina/detergente proportzioa. G, ultrazentrifugatu eta gero lortutako 

gainjalkina; J, lortutako jalkin berresegia; M, markatzaileak: aurrez tindatutako proteinak dituen 

markatzailea (ikus 2.12 atala). 
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Triton X-100 eta lauril maltosidoaz detergente/proteina proportzioa 1 deneko kasuan, 

solubilizatutako frakzioan NdhK-aren aurkako seinalea ikus daiteke Western 

plapaketan. Coomassie urdinez tindatutako gelari edo/eta solubilizatutako proteina-

edukiei so eginez, eta antigorputzaren seinale-intentsitatearekin erkatuz, solubilizazio-

prozesua nahikoa selektiboa izan dela ikus daiteke. 

Glukoponak beste bi detergenteekiko jokaera ezberdina erakutsi du, izan ere NdhK 

solubilizatzeko detergente/proteina proportzio haundiagoa erabili beharra baitago, 

bikoitza, hain zuzen ere. Gainera, azpimarragarria da det/prot proportzioa 2 denean, 

NdhK-aren pisu molekularraren antzekoa duen LHCII (Light Harvesting Complex II) 

proteina kutsatzaile ugariaren solubilizazioa gertatzen dela, eta hori NdhK-a 

purifikatzeko orduan, ekidin beharreko gauza da. 

Aurrerantzean egin ziren solubilizazioetan, Triton X-100 eta lauril maltosidoaren 

detergente/proteina proportzioa 1ekoa izan zen eta glukoponaren kasuan 2koa. 

Gatzaren kontzentrazioak eragin zuzena du mintzeko proteinen solubilizazioan, baita 

konplexuaren integritatean ere. Lan honetako 3.7.3 azpiatalean azalduta dagoen bezala, 

150 mM NaCl da NDH-konplexuaren solubilizazio selektiboa gauzatzeko kontzentrazio 

egokiena. 
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3.6 ILARRAREN NDH KONPLEXUAREN PURIFIKAZIOA 

Konplexua purifikatzen hasi zeneko garaian bi helburu zeudela esan daiteke. Batetik, 

konplexu osoa purifikatzea, azpiunitateak zeintzuk ziren argitzeko, eta bere aktibitatea 

karakterizatzeko. Bestetik, ndhK genearen sekuentzia lortzean sortutako zalantzak 

argitzeko (hots, proteina non hasten zen zehazki jakiteko), Edman sekuentziazioaren 

bitartez azpiunitate hori identifikatu nahi zen. 

Bi helburu horiek lortzeko urratu beharreko bidea, amankomuna izan zitekeen edo 

ez. Lehengo helburuak soilik teknika ez-desnaturalizatzaileak baimentzen zituen; 

bigarrenak, aldiz, jomugatzat azpiunitate bakarra isolatzea zuenez, teknika 

desnaturalizatzaileak erabiltzea baimentzen zuen.  

NAD(P)H:kinona oxidorreduktasa aktibitatea neurtzea zaila dela azpimarratu behar 

da eta, bestalde, bere diaforasa-aktibitatea neurtzea ez dela aktibitate nahikoa 

espezifikoa purifikazioaren lehen urratsetan erabilgarria izateko. Horregatik NDH 

konplexuaren purifikazioaren jarraipena Western plapaketa bidez egin zen, horretarako 

NdhK azpiunitatearen aurkako antigorputz poliklonalak erabili zirelarik. Azpimarratu 

beharra dago, purifikazio-saiakera ugarietatik aipagarrienak soilik azalduko ditugula 

hemen, aldagaiak asko izan baitzitezkeen erabilitako teknika bakoitzean. 

3.6.1 Amonio sulfato bidezko frakzionamendua  

Solubilizazio-baldintzak finkatu eta gero, amonio sulfato bidezko frakzionamendua egitea erabaki zen. 

Beste proteina solugarri gehienekin erabiltzen den amonio sulfato soilez eginiko frakzionamendua egiten 

saiatuz gero, gatz honen kontzentrazioa igo ahala mintz-proteinak solubilizatuta daudeneko disoluzioaren 

dentsitatea igoten denez, proteinak jalkin beharrean lirdingatsua den gainjalkinean agertzeko probabilitate 

handiak daude. Hauxe zen hain zuzen ere gure kasuan gertatzen zena. Horregatik beste mintz-proteina 

oso antzekoaren purifikazioan, betaberearen bihotzeko mitokondrioko I konplexuarenean, alegia, erabilia 

izan zen prozedura hartu zen oinarritzat: amonio sulfatoa (gatza) eta % 1.6 sodio kolatoa (behazun-gatza) 

konbinatzen dituena (Buchanan & Walker, 1994). Amonio sulfato bidezko frakzionamendu-urrats 

desberdinak probatu eta gero, emaitzik onena saturazioko % 20 eta % 40 bitarteko proportzioetan 

lortutakoa zela ikusi zen. Frakzionamenduko urratsetan zehar gure proteina non agertzen zen jakiteko, 

laginak Western plapaketa bidez aztertu ziren, detekziorako NdhK-aren aurkako antigorputza erabiliz 

(3.13 irudia). 
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Bradford metodoa erabiliz lagin bakoitzaren proteina-edukia ere kalkulatu zen, proteinen 

kuantifikazio-metodo horrek BCA-k baino amonio sulfatoarekiko jasankortasun askoz ere altuagoa baitu. 

Emaitzak Western plapaketaren azpialdean ikus daitezkeenak izan ziren (3.13 irudia). Urrats horiek 

guztiak eginda, NdhK-a agertzen zen frakzioan (% 20-40 bitartekoan) solubilizatutako proteinen % 30a 

saihestea lortu zen. 

 

3.13 Irudia. Amonio sulfato bidez egindako prezipitazioa, eta frakzioen Western plapaketa. A, 

solubilizatutako tilakoideak, amonio sulfatoko saturazioko % 20an prezipitatutakoa; B, amonio sulfatoko 

saturazioko % 20-40 bitartean prezipitatutakoa; D, amonio sulfatoko saturazioko  % 40-100 tartean 

prezipitatutakoa. Irudiaren behealdean jarritako zenbakiak, prezipitatutako proteina totalarekiko %-ak 

dira. 

Arazoak, lortutako jalkina berresegitean hasi ziren. % 1eko lauril maltosido 

detergente-proportzioa zuen disoluzio indargetzailea erabili arren, disoluzioa 11000 x g-

tan zentrifugatzean jalkin txiki bat agertzea ezin genuen ekidin. Gainjalkina, gel-

iragazpeneko purifikazio-urratserako erabili zen (Amersham Pharmacia Biotech-eko 

Superdex HiLoad 16/60 zutabean), eta lortutako frakzioen SDS-PAGE-a eta ondorengo 

Western plapaketa egin eta gero, honako hau ikusi zen: NdhK-a zuten frakzioak, eluzio-

bolumen oso handietatik txikietarainokoak zirela (3.14 irudia). Horrek, prezipitazioaren 

eraginez gure konplexuaren desnaturalizazio partziala gertatzen zela pentsa arazi zigun, 

eta masa molekularrari dagokionez gure proteinaren populazio heterogeneoa (600 eta 

300 kDa bitartekoa) geneukala ondorioztatu genuen.  
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3.14 Irudia. Amonio sulfatoko saturazioko % 20-40 bitartean prezipitatutakoa berresegi eta ondoren 

egindako gel-iragazpenean lortutako frakzioen Western plapaketa. 1etik 8ra, eluitutako laginak; +, 

zutabean sartutako lagina. 

Arestian aipaturiko lagina berresegitzeko arazoagatik eta gel-iragazpeneko datuek 

iradokitzen zuten konplexuaren degradazioa zela-eta, bide hau baztertzea erabaki zen. 

3.6.2 Gel-iragazpeneko kromatografia 

Gel-iragazpenaz pisu molekularraren arabera banatzen dira proteinak, forma aldetik 

ez badira normaltasunetik asko aldentzen bederen. Purifikazio-urratsa izateaz gain, 

proteina natiboaren pisu molekularrari buruzko informazioa lortzeko baliagarria da. 

Gure kasuan, tilakoideetan detektatu zen NdhK polipeptidoa (~26 kDa), proteina-

konplexu baten partaide zen ala ez jakiteko baliagarria izan zitekeen. Bestalde, teknika 

honek lagin-bolumen nahikoa txikiekin soilik lan egitea baimentzen duenez, normalean 

ez da purifikazio-prozesuaren lehen urrats gisa erabiltzen. Dena den, gure proteina 

mintzekoa denez eta, mintzak solubilizatzeko bolumen erlatiboki txikian berresegi 

daitezkeenez, kasu honetan gel-iragazpena purifikazioaren lehen urrats gisa erabili 

genuen. 

3.15 irudian Triton X-100 eta glukoponaz burututako gel-iragazpenetan lortutako kromatogramak eta 

jasotako frakzioen azterketa ikus daiteke (zamatutako proteina, 5 eta 10 mg hurrenez hurren). Erabilitako 

zutabea Superdex 200 erretxinaz betetako XK 26/100 zutabea izan zen. (Amersham Pharmacia Biotech) 
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3.15 Irudia. Tilakoide-mintzak Triton X-100a (A) eta Glukopon (B) detergenteez solubilizatu eta 

Superdex 200 erretxina erabilita egindako gel-iragazpenetako emaitzak. 1) kromatograma; 2) frakzioen 

Western plapaketa eta 3) Coomassie urdinaz tindatutako SDS-PAGE-a; M, markatzailea: aurrez 

tindatutako proteinak dituen markatzailea. T, tilakoide solubilizatuak. 

Kromatografia hau lauril maltosido detergentea erabiliz ere egin zen, emaitza Triton 

X-100arekin lortutakoaren bezalakoa izan zelarik. Hiru saiakeratan, frakzio positiboen 

eluzio-bolumen oso antzekoa lortu zen. 170 ml inguruan irteten zen gure proteina, 600 

kDa inguruko proteinak irtengo liratekeen tokian hain zuzen ere. Laginaren banaketa 

ordea ezberdina suertatu zen. Triton X-100 eta lauril maltosidoaz baino banaketa 

kaskarragoa lortu zen glukoponaz. Glukoponak tontor bakarreko kromatograma ematen 

zuen bitartean, beste detergente biek 4 tontordun oso antzeko kromatogramak erakusten 

zituzten. Azken bi horietan, garaiera handieneko eta kolore berdea zuen tontor nagusitik 

bananduta eluitzen ziren Western plapaketan detektatutako frakzio positiboak. Lauril 

maltosidoaren salneurri garestia dela-eta, hain zutabe handia orekatzeko eta gero lagina 

korritzeko behar den detergente-kopurua kontutan hartuta, ondorengo saiaketetarako 

Triton X-100 detergentea erabiltzea aukera egokia zela pentsatu genuen. Kromatografia 

orotan frakzio positiboetan koeluitzen zuen entzima kutsatzaile ugariena ATPasa zela 

aipatu beharra dago. 

Gel-iragazpenarekin egindako saiakera ezberdin horietan lortutako emaitzekin, 

NdhK polipeptidoa 600 kDa inguruko proteina-konplexu baten partaide dela ikusi zen. 

3.6.3 Sakarosa-gradientean egindako zentrifugazioa 

Gel-iragazpenean lortutako emaitzak beste metodo bategaz baieztatzeko asmoz, 

proteinak pisu molekularraren arabera banantzen dituen beste teknika bat erabiltzea 

erabaki genuen: sakarosa-gradientean eginiko zentrifugazioa.  

Tilakoide-mintzak lauril maltosidoz solubilizatu ondoren, 0.5 ml lagin zamatu ziren (0.6 mg prot) 

sakarosa gradientea (% 7.5etik % 20ra) prestatuta zegoeneko zentrifugazio hodian. Zentrifugatu ondoren 

0.5 ml-tako frakzioak jaso ziren. 3.16 irudian, frakzio bikoitien SDS-PAGE gelaren Coomassie urdin 

tindaketa eta berauen Western plapaketa ikus daitezke. Glukopona eta Triton X-100 detergenteak erabiliz, 

oso emaitza berdintsuak lortu ziren. 
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3.16 Irudia. Lauril maltosidoz solubilizatutako tilakoideekin eginiko sakarosa-gradienteango 

zentrifugazioaren emaitza. A) Coomassie urdinez tindatutako SDS-PAGE bidezko frakzioen azterketa; B) 

Western plapaketa bidezko frakzioen azterketa. A eta B irudietan ezkerretik eskumara, zentrifugazio-

hodiaren goialdetik behealderantz lortutako laginak agertzen dira, hots, pisu molekular txikitienek 

handienera. T, solubilizatutako tilakoideak. 

Sakarosa-gradienteango zentrifugazioaz ere ondoko biak ikusi ahal izan genituen: 

NdhK proteina pisu molekular handiko konplexu baten partaide dela, eta bestalde, gel-

iragazpenean ikusi ahal izan genuen bezala, tilakoideko ATPasa entzimaren pisu 

molekularraren antzekoa duela. 

3.6.4 Ioi-trukapeneko kromatografia 

Tamainaren araberako banaketa baliagarria izan zen NdhK-a pisu molekular handiko 

konplexu baten partaidea zela jakiteko, baina frakzio positiboek proteina kutsatzaileak 

erakusten zituzten; haatik, purifikazio-urrats gehiago behar ziren. 

Ioi-trukapeneko kromatografia proteina solugarriak zein mintzetakoak purifikatzeko 

sarri erabiltzen den teknika da; gure kasuan anioi-trukapeneko zutabea erabili zen. 

Lehen urrats gisa, gel-iragazpena erabili eta gero, positiboak ziren 4 frakzio Mono Q 

zutabean (Amersham Parmacia Biotech) zamatu ziren (1 mg proteina guztira). 

Kromatografiaren baldintzak, eta erabilitako disoluzio indargetzaileak 2.9.4 atalean 

zehaztuta daude; lortutako emaitzak 3.17 irudian azaltzen dira. 
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3.17 Irudia. Mono Q ioi-trukapeneko kromatografia. A) Lortutako kromatograma; B) Western 

plapaketa bidezko frakzioen azterketa; C) Coomassie urdinez  tindatutako SDS-PAGE bidezko frakzioen 

azterketa. +, zutabean zamatutako lagina; M, markatzailea, aurrez tindatutako proteinak dituen 

markatzailea. 
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Frakzio positiboak kontzentratu eta NdhK-aren amino muturra sekuentziatu nahi izan zen. 17 eta 19 

frakzioak azetonaz prezipitatu ondoren berresegi ziren eta, ostean, hauen SDS-PAGE-a korritu zen. 

Coomassie urdinez tindatutako gelean, ATPasa entzimaren azpiunitateak ikus daitezke proteina 

kutsatzaile ugarienak bezala; edozelan ere, bere azpiunitateetaz gain, askoz ere urriagoak diren proteinen 

beste banda batzuk ikus daitezke (3.18 irudia). 

 

3.18 Irudia. Ioi-trukapenean lortutako frakzio positibo kontzentratuen azterketa. 17, eta 19, izen 

bereko frakzioen % 80az zamatutako SDS-PAGE-aren Coomassie urdin tindaketa; 17’ eta 19’, 17 eta 19 

izeneko frakzioen % 20az zamatutako SDS-PAGE-aren kale erdibitua. C, gelaren Coomassie urdin 

tindaketa; W, Western plapaketa, NdhK-aren aurkako antigorputzez aztertua; M, markatzailea: aurrez 

tindatutako proteinak dituen markatzailea. 

Western plapaketarako 17’ eta 19’ bezala izendaturiko lagin berdinak erabili ziren, 

baina 4 aldiz proteina-kantitate gutxiagoz zamatuta. PVDF mintzean, NdhK-aren 

aurkako antigorputzek ezagututako banda positiboaren altuera berdinean, banda bat 

nabari zen Coomassie urdinez tindatutako kalearen beste erdia zen gelean. Banda moztu 

eta bere amino muturraren sekuentziazio-saiakera egin zen. Ez zen emaitza positiborik 

lortu, eta hori proteina-kantitate murritzari edo amino muturra blokeatuta egoteari egotzi 

zitzaion. Geroago, Sazanov eta laguntzaileek (1998) plazaratutako lanean ikusi zen 

NdhK azpiunitateak ez zeukala amino muturra blokeaturik; hortaz, gure kasuan proteina 

nahikoa ez izatea izan zitekeen sekuentziarik ez lortzearen arrazoia. 

3.6.5 Afinitate-kromatografia 

Kantitate-arazoak zeudenez eta aurrean aipatutako purifikazio-ibilbidean erabilitako 

teknikekin lortutako arrakasta mugatua izan zenez, urrats gutxiago erabiltzeko aukera 
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ematen duten teknikak bilatu ziren. Matrize bati kobalenteki atxikiturik dauden lotugai 

espezifikoei esker proteinak purifikatzeko erabiltzen diren teknikak, afinitate-

kromatografia, sar ditzakegu sail honetan. 

Lehen hurbilketa egiteko ondoko 9 erretxina ezberdin hauek erabiltzea erabaki 

genuen: Green 5, Green 19, Brown 10, Red 120, Yellow 3, Yellow 86, Blue 74, Blue 4, 

Cibacron Blue (Sigma). Erretxina guztiekin saiakera egin ahal izateko, eta baldintza 

ezberdinekin jokatzeko, “batch” delako prozedurari ekin zitzaion. Solubilizatutako 

tilakoide-mintzak 100 μl (120 μg prot), 100 μl erretxinaz (bolumen lehorra) 30 min-z 

inkubatu eta ondoren mikrozentrifuga batean zentrifugazio motz bat eragiten zitzaien. 

Atxiki ez zena gainjalkinean azalduko zen eta atxikitakoa jalkindako erretxinan. 

Erretxina bakoitzari atxikitakoa Western plapaketa bidez aztertu zen (3.19 irudia). 

 

3.19 Irudia. Afinitate-erretxina ezberdinek NdhK-a itsasteko duten gaitasuna. Erretxinetan 

atxikitakoaren azterketa Western plapaketa bidez. T, Tilakoide solubilizatuak; 1, Green 5; 2, Green 19; 3, 

Brown 10; 4, Red 120; 5, Yellow 3; 6, Yellow 86; 7, Blue 72; 8, Blue 4; 9, Cibacrom Blue.  

Irudian ikus daitekeenez Green 5, Red 120 eta Cibacron Blue erretxinak izan ziren 

gure proteinaren kantitate gehiena atxiki zutenak. 3 erretxina hauekin ondoko saiakera 

egin zen: lagin solubilizatuarekin inkubatutako erretxinak disoluzio indargetzaile leun 

batez (10 mM Tris/HCl pH 7.0) garbitu eta gero, atxikitakoa 1.5 M NaCl-az askatzen 

saiatu ginen, baina ezinezkoa gertatu zitzaigun (3.20 irudia). 
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3.20 Irudia. Green 5, Red 120 eta Cibacron Blue afinitate-erretxinetan atxikitakoaren eluzioa. 1.5 M 

NaCl bidez eginiko askapen-saioak. A, Green 5; B, Red 120; C, Cibracon blue. Western plapaketa 

bidezko azterketa NdhK-aren aurkako antigorputzez egin zen, non I atxikita mantentzen dena den eta A 

askatutakoa. 

3M NaCl gatz-kontzentrazioa erabiltzerainoko saiakerak egin ziren, baina ezin izan 

zen gure proteina eluitu. % 10 lauril maltosidoa erabilita ere ezinezkoa gertatu zen. 

Gauzak honela ikusita, proteina erretxinatik askatzeko baldintza erasokorragoak 

erabiltzeari ekin zitzaion. Horretarako sonikazioa, 8M urea eta % 2 SDS-a erabili ziren 

(3.21 irudia). 

3.21 Irudia. Green 5 erretxinan atxikitakoaren eluzio ezberdinen azterketa. A, Sonikazioz tratatuta; B, 

8M urea disoluzioaz inkubatuta; C, % 2 SDS disoluzioaz inkubatuta. NdhK-aren aurkako antigorputzez, 

Western plapaketa bidez egindako jarraipena, non I atxikita mantentzen dena den, eta A askatutakoa. 

% 2 SDS-arekin eta 55 ˚C-tan inkubatu ondoren askatzen zen NdhK-a, baina ez 

sonikazio bidez edo 8 M ureaz tratatuz. NdhK proteina erretxinatik askatzeak metodo 
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desnaturalizatzailea erabiltzea eskatzen zuenez, prozedura hau baztertu egin zen. 

3.6.6 Metalak kelatzen dituen erretxina bidezko kromatografia 

Zenbait aminoazidok metalak itsasteko berezitasuna erakusten du, hala nola: 

zisteinak edo histidinak. Hau kontutan hartuta, metalei atxikituko zaizkien 

aminoazidoak proteinaren kanpoaldean edo eskuragarri baldin badaude, metalak 

kelatuko dituen zutabeak selektiboki lot dezake proteina.  

Horrela, kobrea atxikituta zuen “Hitrap Chelating” delako zutabeaz (Amersham 

Parmacia Biotech) saiatzea erabaki zen. EDTA-rik gabe solubilizatutako tilakoide-

mintzak 0.5 ml (0.6 mg prot) zutabetik igaro eta gero, etxe komertzialak gomendatutako 

eluziorako prozedurari jarraikiz, 1 M NH4Cl-rainoko gradientea erabili genuen. Horrela 

eginda, frakzio positiboa, eluitutako proteina tontor nagusi eta desberdintzatu gabean 

irteten zela ikusi zen. Eluzioaren bereizmena hobetu nahian proba ezberdinak egin 

ziren, eta emaitzarik onena 250 mM-eko lau jausiz eratutako eskaileradun gradientea 

eginez lortu zen. Eluitutako frakzioak Western plapaketaz aztertzean, NdhK proteina 

750 mM NH4Cl-arekin eluitzen zela ikusi zen. Baina zutabea 50 mM EDTA-rekin 

garbitzean, eta eluitutakoa Western plapaketaz aztertzean, hor ere erreakzio positiboa 

zegoela ikusi zen (3.22 irudia). Beraz gure proteinak, zutabera itsasteko ahalmen 

ezberdineko populazio bitan banatuta balego bezala jokatzen zuen, zutabeak proteinan 

eragin bereziren bat zuelako agian. Aurrerago azalduko dugun gel ez-

desnaturalizatzailearen bidez (BN-PAGE-a), proteina-konplexuen aktibitatea gelean 

bertan azter daiteke. Bi frakzio positibo hauek (NH4Cl-az eta EDTA-z eluitutakoak) 

BN-PAGE-an korritu eta berauen NAD(P)H deshidrogenasa aktibitatea aztertzean, 

masa molekular txikiko (<300 kDa) aktibitatedun bandak ikusi ahal izan ziren soilik. 

Beraz, konplexuaren integritatea ez zela mantentzen ikustean, teknika hau baztertzea 

erabaki zen. 
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3.22 Irudia. Metalak kelatzen dituen erretxinaz eginiko kromatografian lortutako frakzioen azterketa. 

A, Kromatograma; B, Frakzioen SDS-PAGE-a, Coomassie urdin tindaketa egin ondoren; C, Western 

plapaketa bidezko frakzioen azterketa, NdhK-aren aurkako antigorputzak erabiliz; M, Aurrez tindatutako 

proteinak dituen markatzailea. 

3.6.7 Alderantzizko faseko kromatografia 

NdhK azpiunitatea purifikatzeko helburuz, alderantzizko faseko kromatografia 

erabili zen. Teknika hau bereizmen handikoa da eta erabiltzen diren eluienteek 

proteinak desnaturalizatzen dituzte. Hala ere, azpiunitate bakarraren bila aritzeak, 

teknika desnaturalizatzaileak erabiltzea baimentzen du. Proteina-kopuru urriarekin lan 

egiteko aukera ematen duen Amersham Pharmacia Biotech etxeko μRPC C2/C18 SC 

2.1/10 zutabea erabili zen. Kasu honetan, gel-iragazpenetik lortutako 2 frakzio positibo 
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onenak batu ziren (400 μg prot), Western plapaketan seinale intentsuena erakusten 

zutenak hain zuzen ere. 

NdhK polipeptidoa 100 µl-tako 45. frakzio bakarrean agertu zen (3.23 irudia). 

Lortutako frakzio positiboa liofilizatu ostean, lehen baino frakzio lau aldiz 

kontzentratuagoa prestatu genuen. SDS-PAGE-a korritu eta honen Western plapaketa 

egin eta gero, PVDF mintza Coomassie urdinez tindatu zen. Antigorputzen bidez 

errebelatutako banda positiboaren parean begiratuz, NdhK-ari zegokion banda ikustea 

zen asmoa. Egindako froga ezberdinetan banda nabari eta argirik ezin ikusi ahal izatea 

proteina-kopuru murritzaren ondorioa izan zela uste dugu. 

3.23 Irudia. Alderantzizko faseko kromatografian lortutako frakzioen Western plapaketa, NdhK-aren 

aurkako antigorputzak erabiliz. Zenbakiek frakzio deberdinak adierazten dituzte. +, sartutako frakzioa; 

M, markatzailea: aurrez tindatutako proteinak dituen markatzailea.  

Garai horretan Sazanov eta lankideek (1998), kromatografia bidezko ilarraren 

kloroplastotako NDH konplexuaren purifikazio partziala plazaratu zuten. Lan horretan 

NdhK azpiunitatearen amino muturreko sekuentzia aurkeztu zuten eta horri esker, ndhK 

genearen hasiera non zegoen zehaztu ahal izan zen. Gauzak horrela zeudelarik, teknika 

kromatografikoekin saiakera eta hurbilketa gehiago egiteari uko egin genion eta 

aipatutako lanetik ondorioztatutako emaitzak egiaztatu eta osotu zitzakeen datuak 

lortzeari ekin genion, ildo berri bat urratuz. 

Horretarako Blue Native PAGE (BN-PAGE) delako teknika erabiltzea pentsatu 

genuen. Horrek mintzetako proteina-konplexuak desnaturalizatu gabe korritzea eta gure 

kasuan NAD(P)H deshidrogenasa aktibitatea gelean bertan aztertzea baimentzen du. 
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3.7 BN-PAGE TEKNIKAREN BIDEZKO AZTERKETA 

Elektroforesi ez-desnaturalizatzailea modu preparatiboan erabil daitekeen teknika da, 

nahiz eta arazo nagusi bi izan. Alde batetik, prozesa daitekeen proteina-kopurua ez da 

oso handia izaten eta, bestetik, pH-arekin arazoak sor daitezke. SDS-rik gabeko 

Laemmli sisteman gelak pH 9.5-an indargetuta daude, proteinek karga negatiboa izateko 

aukera gehiago izan dezaten. Bere erabilgarritasuna pH-arekiko sentikorrak ez diren 

proteinetara mugatzen da, hori dela eta, gure kasuan ezingo litzateke erabili. BN-PAGE 

delako teknikak, aldiz, pH neutroa erabiltzeko aukera ematen du. Sistema honetan, 

proteinen higikortasun elektroforetikoa laginari berari gehitzen zaion eta katodoko 

disoluzioak duen Coomassie urdinaren bidez aldatuta dago, negatiboki kargatutako 

substantzia hori proteinei itsasten baitzaie. Horregatik, Coomassie urdina itsasten duten 

proteina orok anodorantz migratuko du, nahiz eta euren berezko puntu isoelektrikoa pH 

7.0 baino goragokoa izan. Gainera, migrazio-denbora luzeek eta gelak gradientean 

eginda egoteak, banaketa tamainaren arabera izatea ahalbidetzen dute. Bere erabilera 

ideala, 100 eta 1000 kDa tartean dauden proteina hidrosolugarri zein mintzeko proteinak 

banatzeko da. 

3.7.1 BN-PAGE bidezko NAD(P)H deshidrogenasa aktibitatearen neurketa 

Berezitasun guzti horiek BN-PAGE-a entzimatikoki aktiboak diren mintz-proteinen 

isolaketa eta azterketarako oso tresna interesgarria izatea eragiten dute. Guk ilarraren 

tilakoideetako proteina-konplexuak metodo honegaz banatzea eta gelean bertan 

NAD(P)H deshidrogenasa aktibitatea neurtzea pentsatu genuen. Erreduzitzean kolore 

iluna hartzen duen NBT (Nitro blue tetrazolium) delako elektroi-hartzaile artifiziala 

erabili zen detekziorako. Horrekin konplexuaren substratua zein ote deneko eztabaidan 

argi apur bat gehiago jaurtikitzeko asmoa genuen, autore ezberdinek egindako 

azterketen emaitzetan kontraesanak agertzen baitziren.  

Ilarraren tilakoide-mintzak lauril maltosidoz (prot/det 1:1 proportzioan) solubilizatu 

eta gero, % 4tik % 20rako poliakrilamida-gradientean egindako 20 cm x 20 cm x 1.5 

mm-tako neurria zuen gelean korritzen zen lagina (80 μg proteina kale bakoitzean). 

Laginera gehitutako eta katodoko disoluzio indargetzaileak duten Coomassie urdinak 

banda urdinak, eta zenbait proteinei atxikitako klorofilek banda berdeak, agerrarazi 
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zituzten gelean inolako tindaketa-metodorik erabili gabe.  

NAD(P)H deshidrogenasa aktibitateak gelean bertan aztertu ziren, NADH edo 

NADPH elektroi-emaile, eta NBT elektroi-hartzaile gisa erabilita. 3.24 irudian ikus 

daitekeen bezala, NADH deshidrogenasa aktibitatea duten sei banda detektatu ziren. 

NADPH elektroi-emaile bezala erabiltzean, pisu molekular txikienei dagozkien banda bi 

soilik agertzen ziren.  

3.24 Irudia. Lauril maltosidoz solubilizatutako ilarraren tilakoide-mintzen BN-PAGE bidezko 

azterketa. A, NADPH:NBT oxidorreduktasa aktibitatearen ondoriozko tindaketaren emaitza; B, 

NADH:NBT oxidorreduktasa aktibitatearen ondoriozko tindaketaren emaitza. 

Material eta metodoen atalean aipatutako pisu molekular jakineko proteina 

markatzaileei esker, kalibrazio-zuzena egin zen eta diaforasa-aktibitatea zuten bandei 

pisu molekular bat esleitu zitzaien (3.25 irudia). 
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3.25 Irudia. BN-PAGE-aren kalibrazioa. b/f: markatzaileen bandak korritutako distantziaren eta 

gelaren frenteak eginiko distantziaren arteko erlazioa. Log PM: markatzaileen pisu molekularraren 

logaritmoa. Zuzenaren ekuazioa: b/f: 1.738 –0.566x log PM. r2=0.99. 

3.25 irudiko aktibitate-banden pisu molekularrak gutxi gorabeherakoak dira. Mintz-proteinak 

detergentea itsasten dute solubilizatzerakoan. Detergente-molekula horiek ere pisu molekular totalean 

eragina dute, baina horrelako konplexu handi batera itsasten den detergente-monomero kopurua jakitea ez 

da batere erraza gertatzen, hortaz, detergenteak pisuari eginiko ekarpena ezin da zehazki jakin. 1 eta 2 

aktibitate-bandak, pisu molekular handiena duen markatzailea baino handiagoak dira eta, beraz, heinetik 

kanpo daudenez beraien pisua markatzaile handiena baino handiagoa dela baieztatzea baino ezin dugu 

egin. 

Oso antzekoak diren emaitzak lortu ziren Triton X-100 detergentea erabili zenean. 

Bestalde, pisu molekular handiena duen banda, solubilizaziorako lauril maltosidoa 

erabiltzean detektatzen zen soilik, eta gainera, beronen agerpenak gertakin batetik 

bestera aldaketak erakusten zituen.  

Beraz, guk egindako saioetan, ilarraren tilakoideetan NAD(P)H deshidrogenasa 

aktibitatea zuten hainbat banda agertzen ziren, handienek NADH-arekin soilik 

Aktibitate-banda 1 2 3 4 5 6 

Masa molekularra (kDa) >670 >670 490 430 210 150 
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erreakzionatzen zutelarik. 

3.7.2 NAD(P)H deshidrogenasen osagaiei buruzko azterketa 

NADH deshidrogenasa aktibitatea azaltzen zuten bandetan gauza bi aztertu nahi 

genituen. Lehena, horietariko zein ote zen gure proteina-konplexua; horretarako, NdhK-

aren aurkako antigorputzaz baliatu ginen. Bigarrena, ea FNR proteina gure 

konplexuaren partaide zenentz, edo, bestela, berarekin hertsiki erlazionatua zegoen ala 

ez, izan ere, puntu hau eztabaida-gai baita. Horretaz gain, konplexuari elektroiak 

nor(tzue)k ematen dizkio(te)n ere artean eztabaidapean zegoen. 

NdhK eta FNR-aren agerpenaren azterketa, aktibitate-bandak moztu eta 

elektroforesiaren bigarren dimentsiotzat har daitekeen SDS-PAGE-az eta ondorengo 

Western plapaketaz egin zen. 3.26 irudian ikus daitekeen bezala, NdhK-a pisu 

molekular handieneko aktibitate-banda bitan agertzen zen soilik, eta FNR-a beste 

lauetan.  

 A B 

3.26 Irudia. BN-PAGE-aren bigarren dimentsioa. Ilarraren tilakoide solubilizatuekin eginiko BN-

PAGE-an lortutako NAD(P)H:NBT oxidorreduktasen Western plapaketa bidezko azterketa. 1etik 6rako 

aktibitate-bandei, bigarren dimentsio gisa jokatu zuen SDS-PAGE-a eragin zitzaien eta azterketa 

immunokimikorako, NdhK-aren (A) eta FNR-aren (B) aurkako antigorputzak erabili ziren. 

Guzti honekin ondoko hau ondorioztatu zen: NdhK proteina, 670 kDa baino 

gehiagoko konplexu proteiko baten partaide dela eta NDH konplexu horrek NADH 

deshidrogenasa aktibitatea duela ilarrean. Gainera, gure behaketen arabera eta beste 

autore batzuek aipatutakoaren aurka (Guedeney et al., 1996, Quiles & Cuello, 1998; 

Funk et al., 1999) FNR delako proteina ez dago NDH konplexuari atxikita. 
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3.7.3 Gatzaren eragina NDH konplexuaren solubilizazioan eta egonkortasunean 

Aipatu bezala, BN-PAGE-ak aktibitate entzimatikoa aztertzeko aukera ematen 

duenez, konplexuaren egonkortasunari buruzko azterketa egin daiteke.  

Mintzeko proteinek elkarrekintza ionikoak zein hidrofobikoak izaten dituzte; 

horregatik solubilizaziorako erabiltzen diren disoluzio indargetzaileetan indar ionikoa 

maiz erabiltzen da solubilizazioa sustatzeko. Baina azpiunitate askoko proteina-

konplexuekin lan egiterakoan, konpromiso batera heldu beharra dago, izan ere indar 

ioniko horrek proteina-konplexuen egitura multimerikoa desegonkortu bailezake. BN-

PAGE-ak aktibitatea detektatzeko eskaintzen zigun aukera ikusita, gure proteina-

konplexuari gatzak sortarazi ziezaiokeen eragina aztertzea interesgarria zela otu 

zitzaigun. Adibide gisa, E. coli-ren NADH:ubikinona oxidorreduktasaren azterketa 

egiterakoan NaCl 250 mM-etik gorako kontzentrazioan, konplexua azpikonplexu 

txikiagoetan apurtzen dela ikusi da (Leif et al., 1996). 

Ilarraren tilakoideak erabili ziren lagin gisa. Lauril maltosidoa detergentea, 

proteina/detergentea 1eko erlazioan eta NaCl-kontzentrazio ezberdinak erabili ziren 

solubilizaziorako disoluzio indargetzailean: 50, 150 eta 500 mM. Solubilizatutako 

laginen proteina-kantitatea BCA metodoaz determinatu zen eta, bestalde, BN-PAGE 

gelean korritu ziren; ostean, NAD(P)H deshidrogenasa aktibitateak gelean neurtu ziren.  

3.27 irudian dakusagun bezala, zenbat eta gatz-kontzentrazio altuagoa erabili solubilizaziorako, 

proteina-kantitate handiagoa solubilizatzen da. Aktibitate/proteina proportziorik egokiena 150 mM-eko 

gatz-kontzentrazioa erabiltzean lortu zen. Aipagarria da 500 mM gatz kontzentrazioa erabiltzean, NDH 

konplexuari dagozkien bi aktibitate-bandak desagertu egin zirela, indar ioniko horrek konplexuaren 

integritatean eragina duelako ziurrenik. 
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3.27 Irudia. Ilarraren tilakoide-mintzak lauril maltosidoz eta NaCl-kontzentrazio ezberdinekin 

solubilizatuak. 1) 50 mM; 2) 150 mM; 3) 500mM. A, NADPH:NBT oxidorreduktasa aktibitatea; B, 

NADH:NBT oxidorreduktasa aktibitatea. Irudiaren azpian solubilizatutako proteina-edukia, proteina-

kopuru osoarekiko proportzioan adierazita dago. 

3.7.4 BN-PAGE-a purifikazio-prozedura gisa 

BN-PAGE gel-sistema ez-desnaturalizatzaileak proteina-konplexuak bereizmen 

handiz banantzea baimentzen du, eta konplexu horiek gela korritu eta gero banda 

diskretuetan azalduko zaizkigu. Banda horiek moztu eta bigarren gel desnaturalizatzaile 

batetan korrituz gero, konplexuen osagaien azterketa egitea posiblea da. 

Gel preparatibo osoa, ilarraren tilakoide-mintz solubilizatuekin zamatu zen (2 mg 

proteina) eta gelean bertan aktibitatea neurtu eta gero, NDH-konplexuari zegokion 

proteina-banda moztu zen elektroeluitzeko (ikus 2.3.10 atala). Elektroeluitutako lagina 

liofilizatu ondoren uretan berresegi eta etanolez prezipitatu zen. Honela, banda osoko 

proteina SDS-PAGE-ko putzu batean kargatu ahal izan genuen eta Coomassie urdinez 

gela tindatu eta gero, pisu molekular ezberdineko banda diskretuak ikusi ahal izan ziren 

(3.28 irudia). Nahi izanez gero, banden pisu molekularrak NDH konplexuaren 

partaideak izango lituzkeenekin parekatu ahal dira gutxi gora behera, baina SDS-PAGE 

teknikak duen zehaztasuna eta konplexuak dituen azpiunitate-kopuru altua kontutan 

hartuta, parekatzen jardutea ez litzatekeke zilegi izango.  
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3.28 Irudia. BN-PAGE-az purifikatutako NDH konplexuaren SDS-PAGE-a. A, NDH konplexuari 

dagokion bandatik elektroeluitutako proteinen SDS-PAGE-a, Coomassie urdinez tindatuta; M, SDS-7 

markatzailea. 

3.7.5 Beste espezie batekin egindako azterketa: artoa (Zea mays L.) 

Ordura arte egindako gerturapen guztietan lortutako proteina-kantitate urria 

konstante bat izan zen gure lanean. Arazo horri aurre egiteko asmoz, gure proteinaren 

iturri joriagoa izan zitekeenaren bila aritzea otu zitzaigun. C4 landareetako mesofiloko 

kloroplastoetan CO2-aren finkapenerako behar den ATP/NADPH erlazioa 3/2 da C3 

landareetan bezala. Fotosintesi ziklikoan NADPH eta ATP-a modu estekiometrikoan 

ekoizten dira eta gainerako ATP-molekulak, PSI-aren inguruan ematen den elektroi-

garraio ziklikoan ekoitzia dela onartuta dago (Allen, 1983). Baina C4 landareek 

fotoarnasketa, Rubisco entzimaren oxidasa aktibitateari dagokiona, hein handi batean 

murrizteko duten CO2 ponpaketa-sistema dela-eta, azau-eroalearen zorroko 

kloroplastoek beste bi ATP-molekula gehiago behar dituzte CO2-molekula bakoitzaren 

finkapenerako (Hatch, 1987). Hori dela eta, bi ATP-molekula gehigarri horiek 

sintetizatuko dituen PSI-aren inguruan ematen den fotosintesi ziklikoa, C4 landareetako 

azau-eroaleko zeluletan areagotuta egotea espero daiteke. NDH konplexua prozesu 

horren partaide izan zitekeelakoan, sorgoaren (C4 landarea) azau-eroalearen zorroko 

zeluletan eta mesofiloko zeluletan NDH konplexuaren partaideak direneko 

azpiunitateen transkriptoen agerpena aztertu zuten kubicki-k eta eta lankideek (1996), 

konplexu hori, azauko zeluletan mesofilokoetan baino ugariagoa zela ondorioztatuz. 

Horregatik, gure proteinaren agerpen handiagoa egon zitekeelakoan, artoa bezalako C4 
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landarea aztertu genuen. 

Negutegiko baldintzetan hazitako 3 asteko arto-landareen hostoetatik kloroplastoak 

erauzi eta talka osmotikoaren ondorioz lortutako tilakoideak lauril maltosidoz 

solubilizatu (prot/det 1.1 proportzioan) eta gero, BN-PAGE-a korritu zen (80 µg 

proteina kale bakoitzean). 3.28 irudian ikus daitekeen bezala, nahiz eta “back ground” 

gehiago izan eta ondorioz bandak kontraste gutxiagoz ikusi, 3.24 irudian agertzen 

deneko ilarraren banda-patroiaren nahikoa antzekoa dela nabari da. Baina kasu honetan, 

diaforasa-aktibitatea erakutsi zuten konplexu handienen elektroi-emailea NADPH-a zen 

eta ez NADH-a.  

 

3.28 Irudia. Artoaren tilakoide-mintzak lauril maltosidoz solubilizatu eta gero egindako BN-PAGE 

bidezko azterketa. A, NADPH-NBT oxidorreduktasa aktibitatearen ondoriozko tindaketaren emaitza. B, 

NADH-NBT oxidorreduktasa aktibitatearen ondoriozko tindaketaren emaitza. 

Bigarren dimentsiotzat hartu dugun elektroforesian lortutako aktibitate-banden 

azterketa egin zen. Ilarrarekin gertatzen den bezala NdhK-a konplexu handienetan 

agertzen da, eta FNR-a, aldiz, txikienetan (3.29 irudia).  
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 A B 

 

3.29 Irudia. BN-PAGE-aren bigarren dimentsioa. Artoaren tilakoide-mintz solubilizatuekin eginiko 

BN-PAGE-an lortutako NAD(P)H:NBT oxidorreduktasen Western plapaketa bidezko azterketa. 1etik 

6rako aktibitate-bandei, bigarren dimentsio gisa jokatu zuen SDS-PAGE-a eragin zitzaien azterketa 

immunokimikorako, A) NdhK-aren eta B) FNR-aren aurkako antigorputzak erabili ziren. 

Gure emaitzen arabera, artoan, ilarrean bezala, FNR-a ez da NDH konplexuarekin 

uztartzen edo asoziatzen. Hala ere, artoan NDH konplexuak NADPH (eta ez NADH) 

deshidrogenasa aktibitatea erakusten du. 
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NADH:ubikinona oxidorreduktasa (I konplexua) arnas kateko lehen erreakzioa 

katalizatzen duen proteina-konplexua da. Entzima honek, elektroiak NADH-tik 

ubikinonaraino garraiatzen ditu, eta horren ondorioz askatzen den energia gradientearen 

aurka protoiak ponpatzeko erabiltzen du. 

I konplexuaren egitura bereziki konplexua da. Betaberearen mitokondrioko I 

konplexuak gutxienez 42 polipeptido ezberdin ditu, zazpi azpiunitate mitokondrioan eta 

besteak nukleoan kodetuta dauderik (Walker, 1992; Walker et al., 1992; Skehel et al., 

1998). Bakterioen I konplexua sinpleagoa da. E. coli-rena adierazle minimotzat jotzen 

da, eta entzimaren lana betetzeko guztiz beharrezkoak diren azpiunitateez osatuta 

dagoela esan genezake (Leif et al., 1995; Friedrich, 1998). 14 azpiunitate ditu (nahiz eta 

2 uztarturik azaldu) eta 3 azpiataletan banatzen da. Bata hidrosolugarria, NADH 

substratuarekin elkarrekintza zuzena duena. Bertako partaideak NuoE, F eta G dira, eta 

FMN eta 4 burdina/sufre talde dituzte. Bigarrena NuoB, C, D eta I azpiunitateek osatzen 

dute, burdina/sufre talde bat dago bertan kokatuta eta atal uztartzailearen funtzioa 

betetzen du. Hirugarrenak, izaki eukariotikoen mitokondrioan kodetzen diren 

azpiunitate hidrofobikoen homologoak direnak ditu, NuoA, H, J, K, L, M eta N. 

Kinonarekin elkarrekiteko gunea kokatzen da bertan (Friedrich, 1998). 

Bakterioen I konplexu minimo horren 14 geneetatik 11 generen homologoak 

Synechocystis sp. PCC 6803 zianobakterioan (Kaneko et al., 1996), eta goi-mailako 

landareen kloroplastoetan agertzen dira (Sugiura, 1992). Gene hauek ndhA-K izenez 

ezagutzen dira. Azpimarragarria da, atal hidrosolugarriko azpiunitateen homologoak 

genoma horietan kodetuta ez agertzea. Horrek, konplexuaren deshidrogenasa-atalari 

buruzko zalantzak piztu ditu; horri konplexuari elektroiak nor(tzue)k ematen dizkio(te)n 

oraindik erabat argitzeke dagoela gehituz gero, ulergarria da gaiari buruz datu 

kontrajarriak plazaratu izana. 

Esab beharrekoa da ere zenbait espezieren plastidioetako genometan ez dela ndh 

generik kodetzen, adibidez, Chlorela vulgaris algan edo Epifagus virginiana landare 

bizkarroian eta Pinus thunbergii pinuaren kloroplastoko genoman zenbait ndh generen 

pseudogeneak azaltzen direla. Baliteke kasu hauetan, ndh geneak nukleora transferituak 

izana (Wakasugi et al., 1997). 
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Lan honetan I konplexuaren kloroplastoko homologoa (NDH konplexua) aztertu 

dugu ilarrean. Horretarako ilarraren kloroplastoan kodetutako ndhI eta ndhK geneak 

PCR deritzon teknikaren bidez klonatu eta sekuentziatu ditugu; ndhK genearen kasuan 

gene osoaren sekuentzia lortu dugu. Bi gene horien zatiak gainadierazi ditugu, 

sortarazitako peptidoen aurka antigorputzak lortzeko. NdhK peptidoaren aurka lortutako 

antigorputzak, tresna oso baliagarria suertatu zaigu NDH konplexuaren detekzio-, 

lokalizazio- eta purifikazio-urrats desberdinetan. Purifikazio-teknika ezberdinak erabili 

ditugu, hala nola, amonio sulfato bidezko frakzionamendua, gel-iragazpena, ioi-

trukapeneko kromatrografia eta afinitate-kromatografiak, baina informazio gehien 

lortzeko aukera eman diguna BN-PAGE-a izan da. Azken teknika horrekin, beherago 

eztabaidatuko dugun bezala, konplexuaren aktibitateari buruzko eta beste lan batzutan 

aurkeztutako FNR entzimaren eta NDH-konplexuaren arteko elkarrekintzari buruzko 

ekarpenak egin dira ilarrean eta artoan. 

Ilarraren ndhK genearen esparru kodetzaileak 684 base-bikote ditu eta 227 

aminoazidoko eta 25495 Da-etako proteina kodetzen du. Sekuentziazio-lanaren 

ondorioz lortutako ndhK genearen 5’ muturraren sekuentziaren azterketa egitean eta 

tabako-landarearen ndhK genearen sekuentziarekin konparatzean, M1 eta M23 kodonen 

artean 14 base-bikoteren ezabaketa zegoela ikusi da (ikus 3.6 irudia). Ezabaketa horrek, 

irakurketa-arauaren aldaketa dakar eta horren ondorioz, benetako hasiera-kodona ez 

dago irakurketa-arau berean. Gainera, bi metionina horien arteko sekuentziari so eginez 

gero, lehen metioninak finkatutako irakurketa-arauari jarraitzen bazaio, sekuentzia 

horretan amaiera-kodonak agertzen dira. 

1997. urtean eskuhoriaren (Lupinus luteus L.) ndhK genearen sekuentzia plazaratu 

zen (Oczkowski et al., 1997) eta tabakoaren sekuentziarekin konparatuz, kasu horretan 

ere 13 base-bikoteko ezabaketa legoke aipatutako metioninen artean. Ezabaketa horrek 

ilarrean eragindako ondorio berdinak erakarriko lituzke, hots, irakurketa-arauaren 

aldaketa eta amaiera-kodon baten agerpena bi metionina horien artean. 

Ilarraren NdhK azpiunitatearen amino muturraren sekuentzia plazaratu zenean 

(Sazanov et al., 1998) hasierako metionina lehenago M23 bezala izendatutakoa dela 

baieztatu zen. Aurkikuntza horrek, guk lortutako sekuentzia baieztatu eta, aldiz, 

sekuentziatutako kloroplasto gehienetako ndhK geneen hasiera-kodonaren izendapena 

modu ezegokian egin dela pentsarazten digu. Baina hori inolako zalantzarik gabe 
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baieztatzeko, espezie horien ndhK geneen produktuen amino muturrak sekuentziatu 

beharko lirateke.  

Ilarraren NdhK proteina, artoa (Steinmetz et al.,1986), tabakoa (Shinozaki et al., 

1986), arroza (Hiratsuka et al., 1989), garia (Nixon et al., 1989), eskuhoria (Oczkowski 

et al., 1997), soia (Whelan et al., 1992), Marchantia polymorpha hepatikoa (Ohyama et 

al., 1986), eta Synechocystis (Steinmüller et al.,1989) eta Anabaena zianobakterioen 

(Howitt et al., 1996) NdhK proteinen sekuentziekin konparatu eta gero, % 63tik % 86ra 

bitarteko homologia dutela ikusi da. Homologia horrek, % 45etik % 50era bitartekoa 

izaten jarraitzen du mitokondrioko eta bakterioen balizko sekuentzia homologoak 

kontutan hartzen baditugu ere. 

Aztertutako espezie guztien NdhK proteinaren sekuentziari so eginez, lau zisteina 

hondarren kokapena mantendu izana azpimarragarria da. Zisteina hondar horiek, nikel 

hidrogenasen azpiunitate txikiek duten ondoko oso sekuentzia berdintsua erakusten 

dute: CxxCxnGxCxxxGxm-GCPP (Albracht, 1993). Zisteina horiek burdina/sufre taldea 

eratzen dute nikel hidrogenasetan. E. coli-ren formato hidrogenoliasaren azpiunitate 

homologoaren kasuan ere, lau hauetatik hiruk mantentzen dute aipatutako kokapena 

(Böhm et al., 1990). Nahiz eta burdina/sufre talde hauen agerpena NDH konplexuan 

frogatuta ez egon, NDH konplexua eta bere homologoen arteko antzekotasunak 

kontutan izanda, baliteke NDH konplexuak elektroi-garraioan parte hartzen duten 

burdina/sufre taldeak edukitzea, eta talde horietarikoren bat NdhK azpiunitatean 

kokatuta egotea. 

Klonatutako bi azpiunitateen gainadierazpenari dagokionez, ndhK eta ndhI geneen 

zatiek kodetutako peptidoek inklusio-gorputzak ematen dituzte, gainadierazpen-sistema 

honetan arrunta den bezala (Studier & Moffatt, 1986). ndhK eta ndhI geneen zatien 

produktuekin lortutako antigorputzen erabilgarritasuna oso ezberdina izan da. NdhI-aren 

zatiaren aurka lortutako antigorputz ezberdinekin ez da emaitza positiborik lortu. NdhK-

aren zatiaren aurka lortutakoekin, ordea, emaitza positiboak lortu dira. NdhK-aren 

zatiaren aurkako antigorputzek kloroplastoko tilakoideetan pisu egokiko (~26 kDa) 

proteina ezagutzen dute. NdhK-a tilakoideetan kokatzea bat dator beste lan batzutan 

lortutako zenbait ndh geneen produktuen kokapenarekin (Nixon et al., 1989; Berger et 

al., 1993b; Kubicki et al., 1996; Martín et al., 1996; Catalá et al., 1997). Gainera, 

antigorputz horiek ilarrarren sustraietako mitokondrio-erauzkinean ez zuten ezer 
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ezagutzen, mitokondrioko I konplexuaren NdhK azpiunitatearen homologoaren aurka ez 

dutela erreakzionatzen pentsa araziz. 

NDH-konplexuaren purifikazioari dagokionez oso gai korapilotsua suertatu dela esan 

beharra dago. Purifikazioan aurkitu diren oztopoen zergatiak aztertzea nahi izanez gero, 

konplexu honen izaera ezegonkorra eta tilakoide-mintzetan duen agerpen-maila baxua 

kontutan hartu beharreko gauzak dira. Kloroplastoko NDH konplexuaren ugaritasuna, 

tilakoide-mintzetako proteina eduki osoaren % 0.2aren inguru legoke, edo beste era 

batera adierazita, 100 kate fotosintetiko bakoitzeko NDH konplexu bat baino gutxiago 

(Sazanov et al., 1996). Guzti horrek, gaur egun oraindik konplexua guztiz purifikatu 

gabe egotea ekarri du. 

Lehen saiakera, Synechocystis zianobakterioaren NdhH, I, J eta K azpiunitateek 

eratzen duten NAD(P)H:plastokinona oxidorreduktasaren atala immunoprezipitazio 

delako teknika bidez eginikoa izan zen. Purifikatutako azpiunitate horietatik hiru (Ndh 

H, I eta K) amino-muturreko sekuentziazio bidez identifikatu ziren, eta laugarrena (Ndh 

J) Western plapaketa bidez (Berger et al., 1993a).  

Goi-mailako landareetan NDH-konplexuari buruzko informazio gehiago lortzeko 

asmoz, purifikazio-saiakera ezberdinak egin dira lan honetan. Konplexuaren aktibitate 

katalitikoa zehazki zein den ere gaur egun oraindik ez dago argi. Gainera, NAD(P)H-tik 

kinonetarainoko aktibitatea detektatu eta neurtzea oso zaila da, eta bestealde, diaforasa 

aktibitatea ez da gure proteinaren purifikazioaren lehen urratsetan erabilgarria izateko 

behar den bezain espezifikoa. Guzti horregatik, purifikazioaren urrats ezberdinetan 

NDH konplexuaren arrastoa jarraitu ahal izateko, konplexuaren NdhK azpiunitearen 

aurka sortutako antigorputzak erabili dira. Gel-iragazpena eta sakarosa-gradientea 

bezalako teknikak erabiliz, NdhK konplexu handi baten partaide dela ikusi ahal izan da. 

Gure lanean proteinak tamainaren arabera bereizten dituzten teknika horiek, ioi-

trukapeneko eta afinitate bidezko bananketaz konbinatu ditugu NDH konplexua 

purifikatzeko, baina arrakasta handirik eduki gabe. 

Teknika hauek erabiliz (gel-iragazpena eta ioi-trukapena) ilarraren tilakoideko NDH 

konplexuaren isolaketa burutu zen (Sazanov et al., 1998). Lehenengo aldiz, goi mailako 

landareen NDH konplexuaren azpiunitate batzuk beraien amino-muturrak sekuentziatuz 

identifikatu ziren (NdhA, H eta K). Beraien azterketen arabera, konplexuak 550 kDa 
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inguruko masa molekularra edukiko luke. Sazanov eta lankideen lan honetan konplexua 

ez zegoen erabat purifikatuta, zenbait proteina kutsatzaileen agerpena aipatu baitzen. 

Artoaren tilakoideetako NDH konplexuaren isolaketa sakarosa-gradientean eginiko 

zentrifugazioa eta ioi-trukapena konbinatuz burutu zen (Funk et al., 1999). Bigarren lan 

honetan ere proteina kutsatzaileen agerpena ezin izan zen guztiz saihestu. Datu 

aipagarria da, gure lanean gertatu den bezala, tilakoide-mintzetan hain ugaria den 

ATPasa entzimaren α eta β azpiunitateak NDH konplexuarekin batera agertzen direla. 

Dena den, NdhH, J eta K azpiunitateen amino muturrak sekuentziatuz, beren agerpena 

probatu ahal izan zuten. Funk eta lankideek (1999) artoaren NDH konplexuari 

esleitutako pisua 600 kDa ingurukoa izan zen. 

Arestian aipatutako bi lan horietatik ondoriozta dezakegu gure purifikazio-estrategia 

kromatografikoa nahikoa egokia zela. Gorago esan dugun bezala, lan bi horietan, 

proteinak tamainaren arabera bereizten dituzten teknikak (gel-iragazpena eta sakarosa-

gradientea) eta ioi-trukapeneko zutabeak ez ziren nahikoak izan kutsatzaile guztiak 

saihesteko. Gure ikerketan kromatografia-teknika horiek erabiliz prozesatu beharreko 

laginaren kantitatean gorako jausiari ekin behar genionean, Sazanov eta lankideek 

(1998) gu aztertzen ari gineneko espezie berean eta teknika kromatografiko berdinak 

erabiliz, NDH konplexuaren isolaketa plazaratu zuten. Hori dela-eta, beraien lanean 

aurkeztutakoa kontrastatzeko beharrezkoak liratekeen emaitzak lortzeko beste bide 

batzuk urratzea pentsatu genuen. Aipaturiko teknika-kromatografikoak erabiliz 

purifikazioan aurrerago joatea oso zaila zenez, konplexuaren isolaketa eta azterketa 

egiteko beste modu bat aukeratu genuen, BN-PAGE-a hain zuzen ere, entzimatikoki 

aktiboak diren mintz-proteinen isolaketa eta azterketarako oso tresna baliagarria baita. 

Metodo honekin ilarraren tilakoideetako konplexu proteikoak tamainaren arabera 

banandu ziren, eta gelean bertan NAD(P)H deshidrogenasa aktibitatea neurtu. 

Detekziorako, erreduzitzean kolore iluna hartzen duen NBT deritzon elektroi-hartzaile 

artifiziala erabili zen. Teknika horren bidez egindako ekarpenekin konplexuaren 

substratuak zeintzuk izan ote zitezkeen argitzen laguntzeko asmoa zegoen. Gainera, 

aktibitate-bandak gelean bertan neurtzean bigarren dimentsioa deritzoguna eginez, hots, 

aktibitate-banda horiek moztu eta bigarren dimentsio desnaturalizatzaile bat eginez, 

konplexu horien partaideak banandu eta azter zitezkeen. BN-PAGE teknikak, baina, 

lagin-kantitate urriak erabiltzea halabehartzen du, eta ondorioz, purifikazioaren 

amaieran proteina-kantitate murritza lortzen da. Horrek arazo larriak sortarazi zizkigun 
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konplexuko azpiunitateak identifikatzeko orduan. 

Aipatutako BN-PAGE teknika erabiliz tamaina ezberdinak dituzten NAD(P)H 

aktibitatedun bandak detektatu dira, baina NdhK soilik bi handienetan aurkitu da, NDH 

konplexuak >670 kDa-etako masa molekularra duela pentsa araziz. 

NDH konplexua nahikoa ezegonkorra da. Leif eta lankideek (1995) frogatu bezala, 

E. coli-ren I konplexuaren egonkortasuna mantentzeko pH 6.0an aritu beharra dago 

purifikazioan zeharreko urratsetan. Horretaz gain, gatzak eragin zuzena du eta NaCl-

aren 250 mM-etik gorako kontzentrazioetan konplexua desegonkortu egiten dela frogatu 

dute. Gure lanetan BN-PAGE teknikaz ikusi ahal izan dugu, NDH konplexuari 

dagokion NADH deshidrogenasa aktibitatea duen banda desagertu egiten dela 500 mM-

eko NaCl-kontzentrazioan baina ez 150 mM-ean. Aktibitate-galera 500 mM-eko NaCl 

kontzentrazioan konplexua desegonkortu delako gertatu dela ondorioztatu dugu. 

Espezie ezberdinetan aktibitate entzimatiko desberdina detektatu da. Ilarrean, 

kloroplastoko NDH konplexuak NADH deshidrogenasa aktibitatea du eta ezin du 

NADPH-rik oxidatu. Artoarekin guk egindako saiakeren emaitzek, ordea, NDH 

konplexuak NADPH-a, eta ez NADH-a, oxidatzen duela erakutsi digute. Datu hauek bat 

datoz arestian aipatu ditugun purifikazio-lanetan isolatutako konplexuekin lortu diren 

emaitzekin. Sazanov eta lankideek (1998) ilarraren NDH konplexua eta kinonaren 

eratorriak diren durokinona eta menadiona bezalako elektroi-hartzaileak erabiliz eginiko 

saio entzimatikoetan, konplexuak NADH:kinona oxidorreduktasa aktibitatea zuela 

frogatu zuten. Artoan burututako aktibitate-saiakerek, ordea, NADPH deshidrogenasa 

aktibitatea erakutsi zuten aipatutako konplexuan (Funk et al., 1999). Emaitza guzti 

hauen arabera, baliteke NDH konplexuak erakutsitako substratu-espezifikotasunaren 

desberdintasun hori espezieen araberako bereizgarria izatea.  

Plastokinonak jasoko dituen elektroien emailea zein den NDH konplexuaren atal 

hidrofilikoak baldintzatzen du. Gorago azaldu dugun bezala, mitokondrioko I 

konplexuan NADH-arekin batzeko duen atala osotzen duten azpiunitateen homologoak 

ez dira aurkitu kloroplastoko genoman, ez eta Synechocystis-en genoma osoan ere 

(Kaneko et al., 1996).  

Horrek eztabaida handia sortarazi du konplexuaren atal horren izaeraren inguruan. 

Patata-landarearen kloroplastoko tilakoide-mintzak % 4ko Triton X-100-arekin 
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solubilizatuz eta gradienterik gabeko gel ez-desnaturalizatzaileekin egindako 

azterketetan, nagusiki NADPH-a oxidatzeko gai den konplexua behatu da (Guedeney et 

al., 1996). Konplexu horrek, NdhB eta NdhJ-ren aurkako antigorputzek ezagutzen 

dituzten polipeptidoak izateaz gain, FNR entzima atxikiturik zuela deskribatu zen. 

Beraien ustetan, beraz, FNR-a izango zen NDH konplexura elektroiak sartzea 

ahalbidetuko zuen entzima (4.1 irudia). 

 

4.1 Irudia. Guedeney eta lankideek (1996) iradokitako kloroplastoko NDH konplexuaren egitura, 

zeinean FNR entzimak konplexuari NADPH-a substratutzat erabiltzeko aukera ematen dion  

Quiles eta Cuello-k (1998), NDH konplexuak FNR-az gain, NADH-arekin 

elkarrekiten duen mitokondrioko I konplexuaren homologoa den atalaren agerpena 

deskribatu dute garagarrean. Arto-landarearen tilakoideko NDH konplexuaren 

purifikazio-lanetan (Funk et al., 1999) FNR entzima ndh geneen produktuak dauden 

frakzioetan agertzen dela ikusi da, eta lan horren egileek FNR-a eta NDH konplexuaren 

arteko elkarrekintza estrukturala eta funtzionala dagoela diote, Guedeney-ren 

lantaldearen hipotesiari indarra emanez.  

Gure lanean lortutako emaitzetan, ordea, ondoko hau ikusi dugu: ilarrean eta artoan 

isolatutako NADH eta NADPH deshidrogenasa aktibitatea duten NDH konplexuek ez 

dutela FNR entzimaren agerpenik erakusten. Emaitza hori arestian aipatutako azken 

hiru lanetan azaldutakoaren aurka doa. Guk erabilitako baldintzetan entzima horien 

berezko elkarrekintzak galerazita daudela argudia liteke; baina gure metodoaz lortutako 

FNR-rik gabeko aktibitate entzimatikoaren agerpena ideia horren aurka doa, izan ere, 

konplexuak ez baitu FNR-aren beharrik diaforasa aktibitate katalitikoa edukitzeko eta, 

beraz, ez da konplexuaren partaide. Hala ere, gure lanak eta Sazanov eta lankideen 
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lanak (1998) airean uzten dute NAD(P)H-ekin batzeko ardura izango luketen 

azpiunitateen identitatea, ezin izan baita oraindik identifikatu. 

NDH konplexuaren funtzio fisiologikoari dagokionez, sarreran aipatu dugun bezala, 

hipotesi nagusi bi daude: kloroarnasketa eta fotosintesi ziklikoa. Kloroarnasketaren 

hipotesia bultzatzen dituen datuak lortu dira, kloroplastoan kodetutako ndhA, C, H, I, J 

eta K geneen mutanteekin egindako lanetan (Kofer et al., 1998). NDH konplexu ez-

aktiboak, erredukzio-baliokideak pilatzea dakarrenez ondorio gisa, glikolisia eta 

pentosa-fosfatoen bidezidor oxidatzaileetan barrena ematen den glukosaren oxidazioa 

galerazita dago, eta horri egotzi zioten mutanteetan ikusitako gehiegizko almidoiaren 

metaketa. NDH konplexuaren azpiunitateak etioplastoetan aurkitu izana, fotosintesian 

ezezik beste prozesuren batean (kloroarnasketan, e.b.) parte har dezakeela iradokitzen 

duen datu bezala kontsideratu dute zenbait autorek (Berger et al., 1993a; Catalá et al., 

1997; Fischer et al., 1997). Dena den, kloroarnasketa-prozesu horretarako azken 

partaide izan zitekeen oxidasaren agerpena ez da oraindik probatu ahal izan. Baliteke 

NDH konplexua, eboluzioan zehar partaideak galdu dituen arnas kate baten erlikia 

funtzionala izatea, eta azken oxidasa hori dagoeneko ez existitzea.  

C4 landareetako hostoen azau eroalearen zorroko zeluletan, NDH konplexuaren 

transkriptoak beste zelula-motetan baino ugariago agertzen dira (Kubicki et al., 1996). 

Zelula-mota horretan, ATP-aren sintesia areagotuta dagoenez eta PSI–aren inguruan 

ematen den fotosintesi ziklikoak garrantzi handia duenez NDH konplexua fotosintesi 

ziklikoaren partaide izan daitekeela iradoki da. Bestalde, ndhB-ren mutanteekin 

egindako azterketek gauza bera iradokitzen dute: NDH konplexuak PSI-aren inguruan 

ematen den elektroi-garraio ziklikoan parte hartzen duela, hots, fotosintesi ziklikoan 

(Shikanai et al., 1998).  

Aurreko paragrafo bi horietan deskribaturiko prozesuak (4.2 irudia) ez dira zertan 

bateraezinak izan behar, izan ere NDH konplexuak kloroarnasketan (nagusiki gauez) eta 

fotosintesi ziklikoan (egunez) parte har bailezake (Burrows et al., 1998). 
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4.2 Irudia. NDH konplexuaren funtzio fisiologiko posibleak. Sazanov eta lankideek (1998) 

azaldutako irudian oinarrituta. TH (?) eta Ox (?), balizko transhidrogenasa eta oxidasa lirateke hurrenez 

hurren. 

Hori denori ikusita, argi dago espezieen arteko NDH konplexuaren substratu-mailako 

ezberdintasunak, konplexuaren partaideak zeintzuk diren zehazteko (batez ere 

deshidrogenasa ataleko partaideen inguruko zalantzak) eta bere funtzio fisiologikoa 

hobeto ezagutzeko 90eko hamarkadan urratutako ildoari etorkizunean jarraitu beharko 

zaiola. 



 
  

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ONDORIOAK 
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1. Ilarraren ndhK genearen sekuentzia lehen aldiz lortu da. Beste landareen ndhK 

geneekiko homologia handia erakutsi du eta bere produktuak burdina/sufre talde bat 

izan dezake. Horretaz gain, sekuentzia horrek, aldez aurretik ezagutzen diren ndhK 

geneetan hasiera-kodona gaizki esleituta dagoela iradokitzen du. 

2. NdhK genearen produktua tilakoide-mintzetan agertzen da eta 670 kDa baino 

handiagoa den konplexu baten partaide da. 

3. Ilarraren NDH konplexuak, NADH deshidrogenasa aktibitatea du eta FNR-a ez da 

bere partaideen artean agertzen. 

4. Artoaren NDH konplexuak NADPH deshidrogenasa aktibitatea erakutsi du, baina 

hor ere ez da FNR-a bere partaideen artean agertzen. 
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