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1. IKUSMENA 
 

Ikusmena 400 nm eta 700 nm arteko uhin-luzerako izpi elektromagnetikoak hartu eta 

interpretatzeko ahalmena da. Hain zuzen ere, uhin horiek, begi-globoaren barnealdera 

sartu, eta aldaketa kimiko bat eragiten dute. Aldaketa hori maila molekularrean 

gertatzen da erretinan, eta, nerbio-bulkada bihurtuta, garunera bidaltzen da. 

Garunean, begian jasotako informazioa interpretatu, eta irudiak osatzen dira.  

Ikusmena ingurunea ezagutzeko oinarrizko informazio-iturria da. Irudiak “ikusteko” 

prozesu horretako pausoren batean akatsa izateak ikusmenari kalte egiten dio:  

murriztu edo guztiz galarazi.  

Begia organo berezia da eta ikusteko prestatuta dago. Egitura osoa ehunez estalitako 

ganbara bat da, eta ehun bakoitzak funtzio zehatza betetzen du: 

 

 

1 irudia. Begiaren egitura: gorriz erretina, urdinez koroidea eta zuriz esklerotika. 

Begi-globoa hiru geruza nagusiz eratutako ontzitxoa da; barruko edukia humore 

beirakara deritzon likido likatsuz beteta dago, argiarekiko jokaera aproposa duen 

likidoz, hain zuzen. Likido horri eusten dion ontzia osatzen duten hiru geruzetako 

bakoitza, bestalde, ehun mota bereziz osatua dago: barrutik kanporanzko norabidean, 

lehenengo erretina dago; erretina koroideak estaltzen du, eta erretinari esklerotikak 

eusten dio kanpoaldetik.  

 

Esklerotika Koroidea 

Erretina 

Kornea 

Pupila 

Irisa 

Gorputz ziliarra 

Nerbio optikoa 

Lentea 

A
R

G
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1.1. Erretina 

 

Erretina 60 neurona mota baino gehiagoz osatutako ehun konplexua da. Neurona 

horiek irudiak prozesatzeko funtzioa betetzen dute: erretinan jasotzen da argi ikusgaia, 

eta garunak ulertzeko moduko nerbio-bulkada bihurtzen da. 

Hiru geruza nagusi ditu erretinak. Lehenengoa foterrezeptoreek osatzen dute, konoek 

eta bastoiek, hain zuzen ere. Fotorrezeptoreak gai dira irudiak jasotzeko, argitasunera 

eta iluntasunera egokituz (bastoiak) eta koloreak bereiziz (konoak). Fotorrezeptore 

deritze ikuste-prozesuko lehenengo zelulei; izan ere, horiek bihurtzen dute espektro 

ikusgaia nerbio-bulkada. Halaber, bulkada hori, sinapsi bidez, hurrengo geruzarekin 

komunikatu, eta garunerako bidean jartzen dute. Fotorrezeptoreak gorputzeko zelula 

espezializatuenak dira, bai egiturari dagokionez, eta baita fisiologiaren aldetik ere: gai 

dira aldi berean oso informazio-kantitate handia bideratzeko.  

Bigarren geruza zelula bipolarrek osatzen dute. Horiek fotorrezeptoreen informazioa 

jaso eta bideratu egiten dute hurrengo geruzako zeluletara. Hirugarren geruza zelula 

ganglionarrek osatzen dute; zelula horiek aurreko zelula bipolarrek emandako 

informazioa nerbio optikoraino eramaten dute. Hortik aurrerako lana nerbio-sistemak 

egiten du. 

Erretinako informazioa jasotzen duen nerbio-ehun hori begi-globoaren barrualdetik 

bideratzen da, eta fobearen alde batean dagoen nerbio optikoan biltzen da 

garuneraino eramateko. Argazki-kamera balitz, kableak objektiboaren aurretik 

pasatzen direla ikusiko genuke. 

Aipatu behar da, halaber, erretina oso organo aktiboa dela: giza gorputzaren 

beharrizan energetikoen % 10 erabiltzen du. Mantentze-beharrizan handiak dituenez, 

ikusteko prozesua garestia da energetikoki, baina behar-beharrezkoa gizakiarentzat.  
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2 irudia. Erretinaren eskema: irudiaren behealdean dagoen nerbio optikoa begi-globoaren barnealdera begira 

geratzen da, eta goialdean dagoen epitelio pigmentarioa, berriz, erretinaren kanpoaldean kokatzen da. Epitelio 

pigmentarioa koroideak eta esklerotikak inguratzen dute, hurrenez hurren. Erretinak begiaren hormak estaltzen 

ditu eta hiru zelula-geruzak estaltzen dute epitelio pigmentariotik barrualdera: fotorrezeptoreek, zelula bipolarrek 

eta zelula ganglionarrek. Azken horiek bidaltzen dute irudiei buruzko informazioa nerbio optikora, hark garunera 

eraman dezan.  

 

Epitelio pigmentarioak inguratzen du erretina. Epitelio pigmentarioak, zelula bakarrez 

osatutako eta koloreztatutako ehuna izanik, barruko fotorrezeptoreen eta kanpoko 

koroidearen arteko iragazki-lan estua eta oso aktiboa egiten du. Koroideak dakartzan 

mantenugaiak epitelio pigmentarioaren bitartez heltzen dira kono eta bastoietara, bai 

eta hondakinak kanporatu ere. 

Beraz, epitelio pigmentarioak kono eta bastoien egituren mantentze-lana egiten du. 

Gune horretan, gainera, aparteko garrantzia izaten dute ehunen arteko harremanek, 

ikusmena ehunen arteko lana baita. 

Melanosoma, berriz, melaninaz betetako organulu ugari duen ehuna da. Melaninak 

ematen dion kolore ilunak eguzkitako betaurrekoen funtzioa egiten du, eta eragin 

kaltegarrietatik babesten ditu argitasunik behar ez duten kanpoko ehunak, hala nola 

koroidea eta esklerotika. 

Bruch-en mintza 

Zelula pigmentatuak 

Bastoiak 

Konoak 

Zelula horizontalak 

Zelula bipolarrak 

Müllerren zelulak 

Zelula amakrinoak 

Neurona ganglionarrak 

  Nerbio-ehunaren zuntzak 

ERRETINAREN 
EPITELIO 

PIGMENTARIOA 

FOTO-

RREZEPTOREAK 

ZELULA 

BIPOLARRAK 

ZELULA 

GANGLIONARRAK 
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Epitelio pigmentarioari Bruch-en mintzak eusten dio. Mintz horrek egitura txikia du eta 

begia organo immunoisolatu bihurtzen du. Beraz, garunean gertatzen den bezala, 

begira heltzen den erantzun immunea txikiagoa izaten da. 

 

1.2. Koroidea 

 

Koroidea, azkenik, begiko ehunak mantentzen dituen ehun baskularizatua da, eta 

begiko ehunen beharrizanak asetzen ditu —gorputzeko beste edozein ehunek dituen 

beharrizan berberak—. Horretarako, mantenugaiak ehunetaraino eraman, eta haien 

hondakinak jaso eta kanporatzen ditu.  

 

1.3. Esklerotika 

 

Egitura osoa esklerotikak —kolageno ugariko egitura zuriak— biltzen du eta begi-

globoari forma eta zurruntasuna ematen dio. 
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2. KOROIDEREMIA 
 

Koroideremia gaixotasunak, batez ere, ikusmenari eragiten dio. Kaltetuek, umetan, ez 

dute arazo berezirik izaten; urteak pasatu ahala, ordea, ikusmen-arazoak agertzen 

hasten dira, eta, askotan, helduaroan itsu geratzen dira.  

 

2.1. Sintomak 

 

Bizitzaren lehenengo hamarkadan agertzen dira lehenengo sintomak. Gaixoak 

ikusmen-arazoak izaten hasten dira argi gutxiko ordu edo lekuetan, hala nola iluntzen 

duenean, leku ilun batera sartutakoan edo argia itzalitakoan. Sintoma hori beste 

gaixotasun oftalmiko batzuetan ere agertzen da, eta gau-itsutasun edo niktalopia 

deritzo. Argitasunaren intentsitatera egokitzeko arazo hori argitasuna gehiegizkoa 

denean ere gertatzen da eta gaixoek argi-intentsitate altura egokitzeko arazoak izaten 

dituzte. Egokitzapen hori fotorrezeptoreen lana da, bastoiena bereziki, eta haiek 

kaltetzen direnean, arazoak izaten dira argira egokitzeko. Hori da, izan ere, lehenengo 

sintoma, eta horrek erakusten du erretinaren endekapena hasi dela dagoeneko.  

Bizitzaren bigarren hamarkadak aurrera egin ahala, ikusmen-eremua ere kaltetzen 

hasten da; kanpoaldetik barrurantz hasten da murrizten. Ikusmen-eremua, apurka-

apurka, zarratuz joaten da, erabat zarratu arte, hots, itsutu arte. Ikusmena galtzeko 

modu horri tunel-efektu deritzo, eta beste erretinopatia batzuetan ere gertatzen da. 

Sintoma horren arrazoia kono eta bastoien kokapenean dago. Erretinaren kanpoaldeko 

bastoiak argiaren intentsitatea bereizteaz arduratzen dira, eta bastoi horiek galtzen 

dira lehenengo. Begiaren erdialdean, berriz, kono gehiago daude eta erdialdeko 

ikusmena luzaroago mantentzen da. Konoek koloreak eta formak bereizten dituzte, 

eta, ondorioz, gaitasun hori beranduago galtzen da. 

Niktalopiaren prozesuan bezala, konoak kaltetu ahala, tunel-efektua ere areagotu 

egiten da, eta, bastoiak galtzearekin batera, ikusmen osoa galtzen da. Aurrerago 

azalduko den bezala, koroideremia gaixotasunean prozesu berezia jarraitzen du zelula 

fotorrezeptoreen eta erretinaren beste geruzen galerak. 
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3 irudia. Gau-itsutasuna edo niktalopia da koroideremiaren lehenengo sintoma. Gaixoak apurka-apurka galtzen du 

iluntasunera egokitzeko gaitasuna, eta hasieran ez da konturatu ere egiten. 

 

 

4 irudia. Kanpimetria honetan, ikusmen-eremuaren aldaketak ikusten dira. Kontuan izan behar da ikusmen-

zorroztasuna ez dela galtzen ikusmen-eremua aldatzearekin batera; izan ere, behatu izan dira ikusmen-eremua        

% 5era murriztuta daukaten eta 20/20ko ikusmen-zorroztasuna mantentzen duten kasuak ere.  

 

Gaixotasunaren eboluzioa desberdina da gaixo batzuetatik besteetara, baita familia 

bereko eta mutazio bereko gaixoen artean ere. Batzuek 40-45 urte betetzerako galtzen 

dute ikusmena, baina beste batzuek 60 urterekin ere ikusten dute zer edo zer. 

Gaixotasunaren eboluzioak arrazoi genetikoa izan arren, ezin da ahaztu sistema bizidun 

osoak duen eragina. Kaltetutako geneek eta haien eragina jasaten duten beste zelulek 

ordezko konponbideak bilatzen dituzte sarritan, eta kaltetutako geneen eragin 
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kaltegarria leuntzen dute. Ikuspuntu hori oso kontuan hartzen ari dira gaur egungo 

ikerketa berrietan, eta biologia sistemikoan sakontzen ari dira. Ikuspuntu horrekin 

egindako azterketak banakakoak izaten dira, norbanako bakoitzaren ezaugarri eta 

sintometan oinarritutako terapiak abian jartzeko. 

Bestalde, gaixotasun guztietan bezala, eragile genetikoez gain, kontuan hartzekoak dira 

eragile ez-genetikoak ere, hala nola dieta, estresa, toxikoak eta bizitza sedentarioa, 

eragin handia baitute ikusmenean. 

 

2.2. Diagnostikoa 

 

Diagnostikoari dagokionez, miopia sarritan agertzen da koroideremiak kaltetutakoen 

artean, eta baita hipermetropia ere. Dena dela, hasierako sintoma klinikoak 

oftalmologia-azterketetan ikusten dira, eta han egiten dira lehenengo diagnostikoak 

ere, askotan, sintomak agertu aurretik. 

Lehenengo aldaketak begi-hondoari egindako irudietan agertzen dira; teknika bereziak 

erabiltzen dira horretarako. Irudi horietako kolore- edo ehundura-aldaketei esker 

zehazten da zer gaixotasun oftalmiko dauden erretinan (erretinaren geruzetan, 

koroidean edo esklerotikan). 

Horrez gain, orbanak agertzen dira koroideremiak kaltetutakoen begi-hondoaren 

irudian. Orban horiek epitelio pigmentarioaren pigmentazio- eta despigmentazio-gune 

txikiak dira. Gaixotasunak aurrera egin ahala, orbanak ugaritu eta handitu egiten dira, 

eta, endekapenaren ondorioz, koroideko odol-hodiak nabarmendu eta esklera bera ere 

bistaratzen da. Fobearen inguruko ehunak dira azkenak galtzen, eta begi-hondoaren 

kolorea berezko arrosatik horira aldatzen da. Egoera larriagoetan, koroideko zainak 

bistaratu egiten dira, eta, kasurik larrienetan, baskularizazioa galdu, eta eskleraren 

kolore zuria ikusten da.  

Koroideremiak koroide suntsitua esan nahi du, gaixoen koroidea endekatu egiten baita. 

Handik eman zion izena Ludwing Mauthner medikuak 1872. urtean, ohartu zenean 

distrofia tapetokoroidala zuten pazienteek koroidea suntsituta edo deuseztatuta 

zeukatela. 

5 irudian, CHM genea osorik falta duen gaixo baten begi-hondoa dago. Argi ikusten da 

nola ari den koroideremia gaixotasuna garatzen.  
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5 irudia. Gaixo baten begi-hondoak, gaixoak 4, 5, eta 6 urte zituenekoak, hurrenez hurren. Nabaria da epitelio 

pigmentarioaren, erretinaren eta koroidearen atrofia-guneen garapena. 
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6 irudia. Flash erretinogramaren erantzuna fotorrezeptoreetan: jarraipen oftalmologikorako neurtutako erantzunak 
(gaixoarenak eta ama eroalearenak). Norbanako sanoaren erantzunak ere agertzen dira, konparatzeko. 

 

 

7 irudia. Gorria kendutako argiarekin egindako begi-hondoaren irudia (eskuineko begia). Lerro zuri horizontalak 

adierazten du koherentzia optikoaren tomografia-irudiaren (OCT) kokapena. Geruzak ondo definituta daude 

erretina sanoaren ehunduran, eta CHM genedun erretina gaixoaren erdialdean ere oraindik bereizten dira, baina 

begiaren kanpoaldeko ehunetan ez. Izan ere, koroideremiak erretinan eragindako endekapena kanpotik barrura 

gertatzen da, kanpoaldeko bastoietan hasi eta erdialdeko konoetaraino. 
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Oftalmologia-probetan, koroideremia beste erretinopatia batzuekin alderatu daiteke. 

Hori dela eta, komeni izaten da froga genetiko erabakigarriak egitea, proba genetikoek 

zehazten baitute arazoa zein den. 

3. atalean, CHM genetik hasi eta erretinarainoko gertaerak aztertuko ditugu, horiek 

ulertzeko Biologiako zenbait alor jorratuko baititugu.  
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3. CHM GENEA 
 

CHM genea Frans Cremers doktoreak identifikatu zuen lehenengoz, 1990. urtean. 

Cremers Herbeheretako Radboud Unibertsitateko ikerlaria da, Biologia Molekularreko 

taldean dihardu eta Genetika Molekularreko ikerketen taldeburua da. Begiko 

gaixotasun genetikoak aztertzea da Cremersen ikerketa-alor nagusia.  

Garai hartan, Cremers doktorea distrofia tapetokoroidala zuten pazienteen ezaugarri 

genetikoak ikertzen ari zen. Horien artean, CHM genearen zati bat falta zuten zortzi 

gizonezko eta Xq21 bandaren translokazioa zuten zenbait emakume aurkitu zituen. 

Aurkikuntza haren ondorioz, eta zenbait teknika berritzaile erabiliz, gaixotasuna 

eragiten duen genea aurkitu, kokatu eta sekuentziatu zuen. 

Gaixotasuna bera genea aurkitu aurretik deskribatu zenez, choroideremia ingeleseko 

izenaren laburdura erabili zen genea izendatzeko: CHM, alegia. 

 

3.1. CHM genearen egitura  

CHM genea gene-kodetzailea da. Egiturari dagokionez, 15 exonez eta tarteko intronez 

osatuta dago. 15 exon horiek kodifikatzen duten mRNA-k Rep1 proteina (Rab Escort 

Protein-1) kodifikatzen du. Gene osoa 185 Kb inguruko —185.000 bp (base-pare)— 

luzera duen DNA zatia da.  

mRNA-ak kodifikatzen duen Rep1 proteina gorputzeko zelula guztietan agertzen da, 

eta zelula barneko besikulen garraioan parte hartzen du, RabGGTasa entzimaren 

laguntzaile gisa.  

Exona 
 

Exonaren 
hasiera  

Exonaren 
amaiera 

Exonaren 
luzera 

Intronaren 
luzera 

1 1 78 78 19926 

2 20005 20071 67 45681 

3 65753 65825 73 2845 

4 68671 68795 125 14713 

5 83509 83896 388 4687 

6 88584 88700 117 885 

7 89586 89706 121 1476 

8 91183 91408 226 44814 

9 136223 136300 78 10072 

10 146373 146477 105 374 

11 146852 146915 64 6361 
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12 153277 153373 97 15124 

13 168498 168596 99 5752 

14 174349 174509 161 8230 

15 182740 186381 3642   

8 irudia. CHM genearen 15 exonen hasiera- eta amaiera-puntuak eta luzerak, beti ere genearen lehenengo 
nukleotidotik kontatzen hasita (bp-tan). 

 

3.2. Locusa 

CHM genea X kromosoman dago kokatuta, eta kromosoma horretan betetzen duen 

lekua, hots, locusa, maila zitologikoan zein molekularrean defini daiteke. Lehenengoa 

zehazteko, kromosomari erreparatzen zaio, eta, bigarrena zehazteko, berriz, base-

pareen sekuentziari. 

3.2.1. Kokapen zitogenetikoa 

Kromosomak mitosian agertzen diren egitura nuklearrak dira eta Giemsa tindaketa-

metodoa erabiliz tindatzen dira, kontatu eta sailkatzeko. Geneen kokapena ikusteko, 

berriz, tindaketa-prozesu espezifikoagoak erabiltzen dira: G, R Q eta C tindaketak, 

batez ere. Horiek kromosomen bandak erakusten dituzte, eta, ondorioz, kromosomen 

lekuak bereiz daitezke.  

Kromosoma homologoetan gene berdinak kodifikatzen dira, eta, horregatik, bandak 

tindatutakoan ere marra berdinak agertzen dira. Kromosomak homologoak ez 

direnean, aldiz, ez dituzte gene berdinak kodifikatzen, eta tindaketaren ondorioz ere ez 

dira banda berdinak agertzen. Beraz, gene bat kromosomaren zer lekutan dagoen 

zehazteko, kromosonaren kokapen zitogenetikoa zein den zehaztu behar da; hau da, 

genea kromosomaren zer bandatan kokatzen den esan behar da.  

9 irudian agertzen dira X kromosomaren G, Q eta R banden tindaketak eta haien 

irudiak (idiogramak): 
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9 irudia. Hainbat tindaketa-metodo erabiliz egindako X kromosomaren argazkiak eta idiogramak. 

Kokapen zitogenetikoa adierazteko, kode zehatz bat erabiltzen da. Lehenengo, 

kromosomaren zenbakia edo ikurra (X edo Y) idatzi, eta besoa izendatzen da: p 

ikurrarekin beso laburra eta q-rekin beso luzea. Ondoren, zenbakizko kodea erabiliz, 

besoaren barruko gunea, banda eta azpibanda zehazten dira. Era horretara, zer 

genetan, zein kromosomatan, eta zer aldetan dagoen zehatz daiteke. 

CHM genea Xq21.2 lekuan dago, hots, X kromosomaren beso luzearen 2. guneko 1. 

bandaren 2. azpibandan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 irudia. CHM genearen kokapen zitogenetikoa. 

Xp21.2 

 

X kromosoma 

2.1. 
banda 

21.2. 
azpibanda 

2.  
aldea 

 

 

 

q beso  
luzea 

G tindaketaz 
egindako argazkia 

G tindaketa: 
idiograma 

G/Q tindaketak: 
idiogramak 

R tindaketaz egindako 
argazkia 
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3.2.2.  Koordenatu genomikoak  

Genea, maila zitogenetikoaz gain, maila molekularrean ere kokatu behar da. 

Horretarako, zein kromosomatan dagoen identifikatu ondoren, zenbatgarren 

nukleotidoan hasi eta zenbatgarrenean amaitzen den zehaztu behar da. DNA kate 

bikoitza izanik, bi norabidetan kodifikatzen da: gene batzuk kromosomaren beso 

laburretik luzerako norabidean (kate aurrekaria), eta, beste batzuk, kontrakoan 

(alderantzizko katea). Hona hemen CHM genearen koordenatu genomikoak: 

 

 

CHM genea, beraz, X kromosomaren alderantzizko katean dago kodifikatuta. Beso 

luzetik hasita kontatu behar dira nukleotidoak, beti ere 3’→5’ norabidean irakurrita. 

Beraz, CHM genea 85.861.180. nukleotidoan hasten da, eta 86.047.562. nukleotidoan 

amaitu; guztira, 186.382 bp-ko DNA katea da. 

 

3.3. Mutazioak  

 

Mutazio deritzo DNAren kodean gertatzen den edozein aldaketari. Aldaketak maiz 

gertatzen dira zelulan; izan ere, genoma, biziaren kode genetikoa denez, dinamikoa da, 

bizia bera bezala. Dinamikoak dira, esate baterako, transposonak eta genoma-zabor 

izenez ezagutu izan denaren zatirik handiena. Bizidunon aniztasuna eta eboluzioa bera 

ere dinamismo horren ondorio dira.  

Mutazio gehienak isilak dira eta ez dute ondorio fisiologikorik eragiten. Dena dela, 

zenbaitetan kalteak eragin ditzakete, eta, halakoetan, eragina ere askotarikoa izan 

daiteke: gene desberdinetan gertatzen diren mutazioek askotariko ondorio 

fisiologikoak eragiten dituzte, eta, aldiz, gene berdinetan gertatutako aldaketa 

desberdinek, eragin fisiologiko berdintsua eragiten dute.  

CHM genearen kasuan, mutazioak askotarikoak izan daitezke, baina ondorioa bertsua 

izaten da guztietan, geneak kodifikatzen duen proteina bakarraren funtzionaltasunari 

eragiten diolako. 

Beste geneetan bezalako mutazio motak ager daitezke koroideremiaren genean ere. 

DNAren aldaketak genearen zati bat har dezake, baita gene osoa ere. Kasuren batean 

ondoko gene bati ere eragin diezaioke; horrelakoetan, eragina sakonagoa izaten da.  

Gertatzen den mutazioak CHM genearen exonen bati eragiten badio, akastuna izaten 

da Rep1 proteinaren informazio genetikoa, eta, haren egitura tridimentsionalari 

X: 85.861.180-86.047.562, alderantzizko katean 
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eraginez gero, funtzionaltasuna galtzen du. DNA zatitxoak edo nukleotido bereziak 

galdu, txertatu edo trukatzearen ondorioak izan daitezke horrelakoak. 

Bestalde, Rep1 proteinaren sekuentzia zuzena izan eta DNAren aldaketak exonen eta 

intronen arteko loturaguneei eragiten badie, transkripzio ondorengo splicing 

prozesuak akatsak izaten ditu. Horren ondorioz, akatsarekin mihiztatutako mRNA 

heldua akastuna izaten da, eta itzulpen ondorengo proteina ez da funtzionala izaten. 

Aitzitik, intronetan gertatzen diren aldaketek ez diote sekuentzia kodifikagarriari 

eragiten, eta, beraz, ez dute Rep1 proteinarengan eraginik izaten. 

 

11 irudia. CHM genearen mutazio motak eta haien kokapena genean. 

 

Koroideremiaren genean 130 mutaziotik gora identifikatu dira: 11 irudian agertzen 

diren intsertzioak, delezioak, bietarikoak dituzten indel mutazioak, bikoizketak, 

translokazioak eta nossense, frameshift zein missense mutazioak, besteak beste. 

Aipaturiko mutazioetatik, % 25-50 delezioak dira. Delezio deritzo kromosoma bateko 

DNA zatiak galtzeari, nahiz eta galera guztiak ez diren berberak izaten: exon bakarrari 

eragiten diote kilobase batzuk CHM gene osoa edo Xq21 banda osoa faltatzerainokoak 

izan daitezke. Ondorioz, proteinaren gene osoa edo zati bat falta izaten da, eta ez da 

egoten proteina sintetizatzeko behar den informazio guztia. 

Mutazioen % 30 inguru nossense mutazioak dira, eta amaiera-kodona arinegi 

agertzearen ondorioz gertatzen dira. Horrelakoetan, erribosomak askatzen dira 

proteinaren sintesia amaitu orduko, amaiera-kodon hori izaten baita sintesi-lana 

 Bikoizketa             

Alderanzketa     

Isocoding-a 

Introna-sekuentzia 

Erregulazio-sekuentzia  

Berrantolaketa konplexua 

Indel gordinak 

Intsertzio gordinak 

Delezio gordinak 

Indel-ak 

Delezioak 

Intsertzioak 

Loturaguneak 

Nonssense-ak 

Missense-ak 

Kokapena pb 

M
u

ta
zi

o
 m

o
ta

 

http://www.retina-international.org/sci-news/databases/mutation-database/chm-mutation/
http://www.retina-international.org/files/sci-news/sequence/rep1seq.doc
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amaitu duten seinale. Geratzen diren proteinak ez dira osoak eta funtzionalak izaten. 

Aurkitu izan da X kromosona horretako genea 7. edo 13. kromosometara translokatuta 

ere. 

Bestalde, koroideremiaren herentzia aztertzeko, familia osoaren historia genetikoa 

aztertzen da. Han ikusten da mutazio bakoitzak belaunaldiz belaunaldi egin duen 

bidea, eta, batzuetan, lehen aldiz zer belaunalditan agertu den ere bai. Ikertutako 

familien artean, identifikatu izan dira 18 belaunalditan zehar heredatutako kasuak, eta 

baita de novo mutazio gertatu berriak ere. 

 

3.4. Sexuari loturiko herentzia 

 

X eta Y kromosomek norbanakoaren sexua definitzen dutenez, X eta Y  

kromosometako geneak sexuari loturikoak direla esaten da. Halaber, herentzia-patroia 

ere sexuari loturikoa izaten da, eta ondorio bereziak izaten ditu.  

Geneok amaren edo aitaren lerrotik jasotzen dira, X kromosoma amarengandik eta Y 

kromosoma aitarengandik. Gizonezkoetan, kromosoma biak monozigosian agertzen 

dira: X kromosoma bakarra eta Y kromosoma bakarra. X kromosoman edo Y 

kromosoman gaixotasun genetikoren bat heredatzen dutenek ez dute gaixotasuna 

estaltzeko beste kopiarik izaten. Ondorioz, gaixotasuna agertu egiten da, mendeldarra 

ez den beste baldintzaren batek ekiditen ez badu, behintzat. 

Emakumezkoetan, aldiz, dizigosian X kromosona bi egoten dira. X kromosometan 

dauden gene gehienen herentzia-patroiek beste edozein kromosomatako geneen 

patroi bera jarraitzen dute: heterozigosian, gene gainartzailearen fenotipoa adierazi 

egiten da, eta gene azpirakorra homozigosian soilik adierazten da.  

CHM gene mutatua azpirakorra izaten denez, heterozigosian ez da adierazten; gene 

osasuntsuak estaltzen du gene gaixoa, eta ez da gaixotasunaren sintomarik garatzen. 

Gene kaltetu horren eragina antzeman egiten da emakume heterozigotikoen 

erretinetan, begi-hondoaren irudietan orbanak ikusten baitira sarri. Gaixotasuna 

garatu dadin, emakumeak homozigotikoa izan behar du CHM gene kaltetuarekiko. Ez 

da sarritan gertatzen, baina, hala denean, emakume homozigotikoek gizonezko 

gaixoen itsutze-bide bera jarraitzen dute.  

Gauzak horrela, emakume gaixoen izaera genetikoa ezagutzeko, elektroerretinogramaz 

gain, analisi genetikoa egitea beharrezkoa izaten da. Izan ere, froga genetikoei esker, 

zehatz-mehatz bereiz daiteke koroideremia beste erretinopatietatik. 

Eroaleak izaten dira CHM genearekiko heterozigotikoak diren emakumeak, eta, 

ondorioz, % 50ekoa izaten da emakumeon gametoetan CHM gene kaltetua egoteko 
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probabilitatea. Emakume homozigotikoen kasuan, berriz, gameto guztiek jasotzen dute 

gene kaltetua, eta, beraz, seme-alaba guztietan agertzen da. Semeak gaixotu egiten 

dira, CHM genea duen X kromosoma bakarra dutelako; alabak, aldiz, aita sanoa bada, 

eroaleak izaten dira. 

Gizonezkoetan, aldiz, X kromosoma bakarrak hemizigosian adierazten du genea, kopia 

bakarrarekin. Hori estaliko duen gene osasuntsurik egoten ez denez, gizon horiek 

gaixotu egiten dira.  

Herentziari dagokionez, gizonezko gaixoen alabek bakarrik jasotzen dute CHM gene 

mutatua, aitarengandik datorren kromosoman, hain zuzen ere, eta alaba horiek 

eroaleak izaten dira. Semeek aitaren Y kromosoma jasotzen dutenez, ez dute aitaren 

CHM generik jasotzen eta sanoak izaten dira, beti ere ama sanoa badute. 

 

Ama CHM genearen 

eroalea 

 

 

 

Aita CHM geneduna 

 

 

Ama CHM genearen 

eroalea eta aita 

CHM geneduna 

 

 
 

12 irudia. Ondorengo gaixoak izateko probabilitatea gurutzaketa mota bakoitzaren arabera kalkulatzen da. 

 

Hori guztia kontuan izanda, ondorengoek gaixotasuna garatzeko duten probabilitatea 

kalkula daiteke; probabilitate hori seme edo alaba bakoitzeko estimatu behar da. 

Bikote mota bakoitzean, semea edo alaba izateko probabilitateaz gain, kontuan hartu 

behar da XK gene kaltetua jasotzeko probabilitatea ere.  
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13 irudia. Testuan aipatutako probabilitateen arabera egindako kalkuluak: semea edo alaba izateko eta CHM gene 

kaltetua jasotzeko probabilitateak, kasuan kasu. 

 

Genetikako maiztasunak probabilitate-matematika erabiliz kalkulatzen dira. Hori dela 

eta, kontuan hartu behar da egiten diren kalkuluak ondorengo bakoitzak gaixotasuna 

jasotzeko duen probabilitatea direla. Kalkulu mota hori norbanako askoz osatutako 

populazioetan ere erabiltzen da. Esate baterako, loteria tokatu zaion pertsona batek 

berriro jokatzen duenean, inoiz tokatu ez balitzaio izango zukeen probabilitate bera du. 

Bi aldiz tokatu bazaio, hirugarrenean ere probabilitate bera izango du, eta horrela 

izango da jokatzen duen bakoitzean. Laburbilduz, probabilitate bera dute loteria 10 

aldiz tokatu zaionak, sarri jokatu eta inoiz tokatu ez zaionak, eta lehenengoz jokatzen 

duenak. 

Edonola ere, CHM geneak kodifikatzen duen proteinaren izaerak —sanoak edo 

mutatuak—  baldintzatzen du zelularen eta, batez ere, erretinako fotorrezeptoreen 

fisiologia.  
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4. Rep1 PROTEINA 

 

Arestian aipatu den bezala, koroideremia gaixotasunak jatorri genetikoa du eta CHM 

genearen adierazpena den Rep1 (Rab Escort Protein-1) proteinan dauka arazoa.  

CHM genea transkribatu eta mihiztatu ondoren, 15 exonetik eratorritako 18 Kb 

inguruko mRNA sintetizatzen da. mRNA horren itzulpenak, berriz, 635 aa-ko proteina 

sintetizatzen du: kate bakarrekoa eta aminoazido hutsez osatutako holoproteina txikia. 

Halaber, CHM genearen itzulpenak ezartzen du aminoazidoen sekuentzia, eta 

sekuentzia horrek baldintzatzen du proteinak izango duen hiru dimentsioko egitura. 

635 aa horien sekuentziak definitzen ditu α helizeak, β orri tolestuak, aminoazidoen 

arteko hidrogeno-loturak eta bestelako elkarreraginak. Aminoazido horien izaeraren 

menpe egoten dira proteinaren bigarren eta hirugarren mailako egiturak ere, eta hiru 

dimentsioko egitura zuzena denean, proteinak egoki betetzen du dagokion funtzioa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 irudia. Rep1 proteinaren aminoazido-sekuentzia, letra bakarreko kodea erabilita. 

 

X izpien difrakzio-metodoak erabiltzen dira sekuentzia horrek baldintzatzen duen hiru 

dimentsioko egitura ikertzeko, eta emaitza 2,7 Å-eko erresoluzioarekin bistaratzen da. 

Hainbat ikerketak 15 irudiko egitura proposatzen dute: oinarrizko egitura urdinez 

agertzen da, Rab proteinarekin lotzeko duen gunea gorriz, eta, berdez, Rep1 

proteinaren bereizgarria den oinarrizko egituraren sekuentzia-zatia. 

 

MADTLPSEFDVIVIGTGLPESIIAAACSRSGRRVLHVDSRSYYGGNWASFSFSGLLSWLKEYQENSDIVSDSPV

WQDQILENEEAIALSRKDKTIQHVEVFCYASQDLHEDVEEAGALQKNHALVTSANSTEAADSAFLPTEDESLS

TMSCEMLTEQTPSSDPENALEVNGAEVTGEKENHCDDKTCVPSTSAEDMSENVPIAEDTTEQPKKNRITYS

QIIKEGRRFNIDLVSKLLYSRGLLIDLLIKSNVSRYAEFKNITRILAFREGRVEQVPCSRADVFNSKQLTMVEKR

MLMKFLTFCMEYEKYPDEYKGYEEITFYEYLKTQKLTPNLQYIVMHSIAMTSETASSTIDGLKATKNFLHCLGR

YGNTPFLFPLYGQGELPQCFCRMCAVFGGIYCLRHSVQCLVVDKESRKCKAIIDQFGQRIISEHFLVEDSYFPE

NMCSRVQYRQISRAVLITDRSVLKTDSDQQISILTVPAEEPGTFAVRVIELCSSTMTCMKGTYLVHLTCTSSKT

AREDLESVVQKLFVPYTEMEIENEQVEKPRILWALYFMRDSSDISRSCYNDLPSNVYVCSGPDCGLGNDNAV

KQAETLFQEICPNEDFCPPPPNPEDIILDGDSLQPEASESSAIPEANSETFKESTNLGNLEESSE 

 



22 
 

 

15 irudia. Rep1 proteinaren zinta-diagrama. N mutur-terminala eta C terminala identifikatuta daude. Aminoazidoen 

ordena N mutur-terminaletik hasita kontatzen da, eta ordena horri jarraitzen zaio α helizeak eta β orri tolestuak 

identifikatzeko. α helizeak letra larriz izendatzen dira, aa sekuentziaren araberako agertze-ordena kontuan izanda. β 

orri tolestuak letra xehez izendatzen dira, horiek ere agertze-ordenaren arabera. 

15 irudian, bata bestearekiko etzanda dauden bi domeinu daude: I domeinuak itxura 

zilindrikoa du, eta sei α helize eta lau β orri tolestu ditu; han lotzen dira Rab proteinak. 

II domeinua, aldiz, txikiagoa da, bost α helize soilik baititu; hango E eta D helizeak 

lotzen dira RabGGTasa entzimarekin.  

Rep1 proteinak taldean lan egiten du. Horregatik, koroideremia gaixotasuna ulertzeko, 

beharrezkoa da talde horretako molekulak eta haien arteko interakzioak azaltzea. 

Talde horretako kide dira RabGGTasa entzima, Rab proteinak, geranilgeranil 

isoprenoidea eta Rep1 proteina laguntzailea bera ere. 

 

4.1. Rab proteinak 

 

Rab proteinak GTPasa aktibitatea duten G proteinak dira. GTP molekularen energia 

erabiltzen dute aktibatzeko, eta on/off-sistema jarraitzen dute, GTP/GDP nukleotido 

energetikoaren egoeraren arabera. Ekintza hori dela eta, RabGTPasa deitzen zaie. 

20-40 KDa-eko masa molekularra duten proteina txiki horietako 30 mota baino gehiago 

ezagutzen dira. Hainbat luzeratako Rab proteinak daude, eta haien sekuentzia 

hiperraldakorra izaten da. Proteina horiek egoera solugarrian egoten dira zitoplasman, 

eta itzulpen-osteko aldaketa berezi bat behar izaten dute mintzean txertatzeko. 

Aldaketa horri prenilazio deritzo, eta proteinari lipido isoprenoidea lotzean gertatzen 

da (kasu horretan geranilgeranil-taldea lotzen zaio). 

N terminala 

C terminala 

Rep1 
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Azkenik, besikularen mintzari lotutakoan, Rab proteinek markatzen dute organuluaren 

norabidea. Besikulak eta organuluak elkar ezagutu eta akoplatzeko, Rab proteina 

espezifikoa ezagutu behar dute (ikus 30 irudia, 6. atalean).  

 

16 irudia. Hiru Rab proteina. Txikiak dira eta askotariko egitura dute. 

 

4.2. Geranilgeranil (GG) taldea  

 

Molekula hori geranilgeranil pirofosfato (GGPP) eran egoten da zitoplasman, eta bi 

fosfato-taldeak 20 karbonoko isoprenoide horren lehenengo karbonoko hidroxiloari 

lotzen zaizkio; hartara, taldeok energia-iturri izaten dira RabGGTasa entzimak eragiten 

duen prenilazioan. 

 

 

17 irudia. Geranilgeranil: 20 karbonoko isoprenoidea 

 

Molekula hori erabakigarria izaten da prenilazio-prozesuetan, erreakzioaren parte 

izateaz gain, erreakzio-erregulatzaile ere izaten baita. K. Alexandrovek (2001) 

proposatu zuenez, geranilgeranil-taldearen kontzentrazioak prenilazioa aktibatu edo 

mugatu egin dezake. Beraz, lipidoen metabolismoaren funtzionamenduak eragina 

dauka Rep1 proteinak parte hartzen duen erreakzioetan, eta, ondorioz, baita 

koroideremiaren gisako gaixotasunetan ere. Gainera, lipido guztiak bezala, GG ere bi 

modutan lortzen du zelulak: alde batetik, elikagaien bidez; eta, bestetik, bide 

metabolikoen bidez, hau da, beste lipido batzuetatik sintetizatuta. 

GGPPa molekula isoprenoideak lotuz sintetizatzen da, azido mebalonikoaren bide 

metabolikoan, zehazki. Horrez gain, azetilCoA-k lotuz lortzen dira hainbat luzeratako 

isoprenoideak, hala nola geranilPP, farnesilPP, eta baita GGPP bera ere. 

 

Rab1a Rab3a Rab5a Rab7a 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 irudia. Azido mebalonikoaren bide metabolikoaren bitartekariek parte hartzen dute proteinen prenilazioan: 

farnesil-PP-k, eta haren eratorria den geranilgeranil-PP-ak. 

Rab proteinari lotutako geranilgeranil molekulek isats hidrofobikoaren funtzioa 

betetzen dute. Rab molekula zitoplasmatiko solugarria disolbaezin bihurtzen da 

geranilgeranil-talde bi lotu ondoren, eta mintzean txertatzen da, GG-taldeei esker. 

 

4.3. Rab GeranilGeranil Transferasa (RabGGTasa)  

 

Prenilazioa RabGGTasa entzimaren lana da eta hari lotzen zaizkio GGPPa eta Rab 

proteina, azken hori Rep1 proteina bitarteko duela. RabGGTasa entzimak proteinaren 

eta lipidoaren arteko lotura egiten du. 

RabGGTasa entzima hiru proteina-azpiunitatez eta Zn2+ ioiaz osatuta dago. Honako 

hauek dira proteina-azpiunitateak: α azpiunitatea, β azpiunitatea eta lau aminoazidoko 

peptido txikia. α azpiunitatean Rep1ekin lotzeko eremua dauka, eta β azpiunitatean 

gune aktiboa dago. Han dauka Zn2+ katioi bat, eta, elkarreragin ionikoei esker, GGPPa 

erakartzen du. Zn2+ katioi hori entzimaren kofaktorea da.  

AzetilCoA + AzetoazetilCoA                    3-hidroxi-3-metiglutamilCoA 

Azido mebalonikoa 

Mebalonato-5-P 

Mebalonato-5-PP 

Isoprenil-5-P 

Geranil-PP 

Farnesil-PP 

Eskualenoa 

Lanosterola 

Kolesterola 

Geranilgeranil-PP 

PROTEINEN PRENILAZIOA 
G PROTEINAK 

Rab proteinak 
Ras proteinak 

Rho proteinak 
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4.4. Rep1 proteina (Rab Escort Protein-1)  

 

Rep1ek Rab proteinen bizkartzain gisa lan egiten du; Rab proteinekin lotzen da, eta 

haien babesle bihurtzen da aldaketa guztiak gertatzen diren artean.  

Rep1 proteinak, Rab proteina zitoplasmatikoa bere gain hartu, eta haren egitura 

moldatzen du. Gertaera hori ezinbestekoa da RabGGTasa entzimaren lana egiteko, Rab 

proteina moldaera horri esker akoplatzen baita RabGGTasa entzimaren gune aktiboan, 

eta han lotzen baitzaizkio bi GG-taldeak. Rep1 proteinaren aktibitate hori dela-eta, 

autore batzuek txaperona-proteina gisa deskribatu dute, Rab proteinen hiru 

dimentsioko egitura moldatzen baitu.  

Dena den, Rab proteinak, prenilatu ondoren ere, egitura zaintzen dion Rep1en 

laguntza behar izaten du. Rab prenilatu berri horrek izaera solugaitza dauka 

dagoeneko, bi GG isats luze baititu lotuta. Rep1ek dagokion mintzera eramaten du 

proteina prenilatua, eta, bertan, Rab proteina txertatzen zaio GG-taldeen eta mintzeko 

fosfolipidoen arteko elkarreragin hidrofoboei esker. Elkarrekin lan egiten duten 

molekulen arteko hiru dimentsioko egiturak ematen du proteina eta lipido bakoitzaren 

funtzioen berri.   

 

4.5. Molekulen arteko elkarrekintzak 

 

Alemaniako Max Planck institutuko Biologia Molekularreko ikerketa-taldeak batera 

ikertu ditu Rep1 proteina eta harekin elkarreraginean egoten diren entzimak eta 

substratuak –RabGGTasa, Rab proteinak eta GGPPa–. Batera aztertzean, bakoitzaren 

izaeraz gain, haien arteko elkarrekintzak ere ikusten dira; izan ere, elkarrekintza horiek 

zehazten dute molekula bakoitzaren egitura, eta beharrezkoa da elkarrekintza horiek 

ulertzea sistema osoa ulertzeko. 

Molekula horiek sistema handiago baten parte direnez, elkarreragin-sare 

konplexuagoak ere sortzen dituzte. Dena dela, molekulen arteko elkarreraginak 

aztertzeko, honako puntu hauek deskribatu behar dira: molekulen arteko lotura-

puntuak eta entzimaren gune aktiboa. 

Rep1 eta Rab proteinen arteko lotura mantendu egiten da prozesu guztian zehar. Rep1 

proteinak Rab proteina solugarria lotzeko gunea dauka eta bertan itsasten da Rab 

proteina, aminoazidoen elkarrekintza dela-eta. Halaber, gune horretan hartzen duen 

egiturari esker, Rep1en C mutur-terminala entzimaren gune aktibora orientatzen da. 

Hala eta guztiz ere, prenilazioaren ondorengo Rab proteina solugaitza bizkartzainari 

lotuta mantendu behar izaten da; RabGGTasa-k lotu berri dizkion GG-taldeak ere leku 
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berezi batean itsatsita geratzen dira, eta, GG-taldeak Rab proteinari lotu ahala, Rep1 

proteinak horretarako duen gunean moldatzen dira. Gune hori (gorriz dago 19 irudian) 

eremu berezia da eta aminoazido hidrofobikoz eratuta dago. Rep1ek uretatik 

aldenduta mantentzen ditu isoprenoide hidrofobikoak, eta, horrela, dagoeneko 

solugaitza den molekula osoa babestu egiten da, dagokion organuluaren mintzari 

lotzeko prest. 

 

19 irudia. Rep1 proteinaren irudia, azalera-teknikaz egindakoa. C eta D irudietan, konplexu beraren bi aldeak ikusten 
dira. Elkarren artean 90º-ko biraketa-angelua dago. Prenilatutako Rab3a proteina eta haren bi geranilgeranil-taldeak 
Rep1 proteinaren gune berezietan daude lotuta (geziekin daude nabarmenduta). Gorriz daude Rep1 proteinak 
isoprenoideak lotzen dituen guneko aminoazidoak; aminoazido horiek izaera hidrofoboa dute.  

Max Planck institutuan egindako ikerketen arabera, RabGGTasa eta Rep1en arteko 

loturagunea 680 Å
2-koa da. Molekulen atxikimendurako azalera txikia da eta estu 

mantentzen da prozesu osoa amaitu arte. Aminoazidoen artean gertatzen diren 

interakzio moten eraginez da hain estua lotura hori.  

Horrez gain, Rep1 proteina RabGGTasa entzimaren α azpiunitatearekin lotzen da. 

RabGGTasa entzimaren α8, α10 eta α12 helizeak eta Rep1en II domeinuko E eta D 

helizeen arteko elkarreraginek lotuta mantentzen dituzte molekulak. Horrekin batera, 

hidrogeno-zubiak eratzen dira RabGGTasaren α10 eta α12 helizeen eta Rep1en E 

helizeen artean. Rep1en D helizea, bestalde, RabGGTasaren α8 eta α10 helizeen artean 

kokatzen da; lotura hori helizeen elkarreragin hidrofobikoei esker egiten da. 
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20 irudia. RabGGTasa-ren eta Rep1 konplexuaren irudia. RabGGTasa/GG/Zn
2+

/Rep1 konplexua zinta-diagramaz 
adierazita dago. RabGGTasaren azpiunitate bakoitzari kolore bat eman zaio: α azpiunitatea, berdez; β azpiunitatea, 
domeinu bakoitza kolore batekin; Rep1, urdinez. Geranilgeranil-taldearentzako bolatxoak eta marra gorriak erabili 
dira, eta, Zn

2+
 ioiarentzako, magenta. RabGGTasaren α helizeak letra grekoz eta zenbakiz izendatu dira; Rep1en α 

helizeak, berriz, letra larriz. 
 
 

 

21 irudia. RabGGTasa eta Rep1 loturagunea: 

(A) Bola eta makilatxoen bidez egindako irudia: Rep1en E eta D helizeak, berdez; RabGGTasaren α8 eta α10  
helizeak, grisez; oxigeno- eta nitrogeno-atomoak, gorriz eta urdinez; hidrogeno-zubiak, marra urdin tartekatuz. 

(B) Rep1 proteinaren itsaspen-gunea. Azalera-teknika erabili da irudia egiteko eta itsaspen-gunea atzeko aldetik 
ikusten da (erreparatu E eta D helizeen kokapenari eta rF279 Phe aminoazido aromatikoari). Molekulen arteko 
distantziak 3.5-7 Å bitartekoak dira. 

RabGGTasaren gune aktiboa β azpiunitatearen erdialdean dago. Gune hori zenbait 

aminoazido aromatikok eta Zn2+ ioiak osatzen dute, osagai horiek ezaugarri aproposak 

baitituzte substratuak bertan lotzeko. Hori dela eta, RabGGTasaren gune aktiboan 

lotzen da GGPP molekula, bere karga negatiboen eta Zn2+aren karga positiboen arteko 

erakarpenak eraginda. Horrez gain, Rab proteinaren C mutur-terminala ere gune 

I Domeinua 

II Domeinua 

α azpiunitatea 

β azpiunitatea 

LRR domeinua 

Ig domeinua 

8 α helizea 
E helizea 

E helizea 

D helizea 
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horretan txertatzen da, eta RabGGTasa entzimaren eraginez, lipidoa ere mutur 

horretan lotzen da. 

 

 

 

22 irudia. RabGGTasaren gune aktiboa: 

A) Bola eta makilatxoen teknikarekin egindako irudia. Gune aktiboko aminoazidoa, isoprenoidea eta Zn
2+

 ioia 
ikusten dira. Isoprenoidea urdinez margotu da, eta, Zn

2+
 ioia, berdez. Gune horretako aminoazido 

espezifikoak osorik irudikatu dira.  
B) Rab3a proteinaren C mutur-terminala ikusten da RabGGTasaren gune aktiboan txertatuta. GGPP bola eta 

makilatxoekin adierazi da, urdinez. 
 

Ikusi da egitura osoa hainbat elkarrekintza motaren ondorioa dela. Izan ere, molekula 
guztiek elkarrekin lan egiten dute, eta gainjarrita daude 23 irudian. 
 

 

A B 
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23 irudia. RabGGTasa, Rep1 eta Rab3a konplexuaren irudia (zinta-teknika erabilita). RabGGTasaren α azpiunitatea 
berdez dago, β azpiunitatea, grisez, eta, Rep1, urdinez. Rab3a proteina gorriz nabarmendu da, eta, Rep1en duen 
lotura-plataforma, urre kolorez. Rab3a proteinaren C mutur-terminala entzimaren β azpiunitatearen gune aktiboan 
txertatuta dago. 
 

4.5.1. Mutazioen ondorioak 

Koroideremia gaixotasuna, hasieran esan bezala, CHM genearen mutazioen ondorioa 

da. Mutazio horien ondorioz, arazoak agertzen dira Rep1 proteinaren sintesian edo 

fisiologian. DNAren sekuentzia kodifikagarrian gertatutako mutazioek aldaketak 

eragiten dituzte Rep1 proteinaren sekuentzian, eta proteinaren konformazioa aldatzen 

dute. Mutazio mota ugari dauden arren, 24 irudian, esate baterako, ikusten da 

kodifikagarria den sekuentzia-zati bat aldatzen duen mutazioaren eragina: Rep1 

proteinaren C mutur-terminaleko azken 63 aminoazido aldatuta ageri dira. Horren 

ondorioz, H helizea aldatu egin da, eta baita proteinaren amaierako egitura osoaren 

orientazioa ere. Aldaketa horiek zenbait gune aktibotan izaten du eragina. 

 

24 irudia. Mutazioak laranjaz nabarmendutako H helizeari eragin dio. Eragin hori hortik aurrerako hiru dimentsioko 
egituran nabaritzen da (irudian, Rep1 proteina normala, grisez, eta, Rep1 mutatua, morez). Bata bestearen gainean 
ezartzean ikusten da mutazioaren eragina: proteina normalean agertzen den H helizeak egitura osoa egonkortzen 
laguntzen du; Rep1 mutatuan, aldiz, H helizetik aurrerako katea eraldatuta dago. 

 

  

Proteina sanoa 

Proteina mutatua 

http://www.molvis.org/molvis/v18/a34/zhou-fig5.html
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5. RabGGTasa ENTZIMA 

 

Esan bezala, koroideremia gaixotasuna Rep1 proteinak parte hartzen duen 

mekanismoan arazoa izatearen ondorioa da,  Rep1 proteinaren funtzioa RabGTPasa 

entzima txikia RabGGTasa entzimari egokitzea baita.  

Mekanismo hori mintzarekin eta mintzaren izaerarekin estu-estu loturiko prozesua da. 

Beraz, RabGGTasaren ekintza-mekanismoa ondo ulertzeko, ezinbestekoa da zelularen 

inguruneaz eta mintzaren izaeraz jabetzea. 

Inguruneari dagokionez, jakina da biziaren ingurunea urtarra dela, hau da, uretan 

gertatzen direla bizi-funtzio guztiak: metabolismoaren erreakzioak, mantenugaiak 

garraiatzea, kanporatu beharreko sustantziak isurtzea eta gametoak topatzea, besteak 

beste. 

Uraren izaera polarrak markatzen du, gainera, molekulek disoluzioan izaten duten 

jokaera; biomolekulena, bereziki. Esan bezala, bizia ingurune urtarrean garatzen da; 

urtarra da zitoplasma bera eta, oro har, bizidunon barne-ingurune guztia.  

Ingurune urtar horretan, aske ibiltzen dira antzeko karga edo polaritatea duten 

molekulak, hala nola ioiak eta beste molekula polarrak (hidrofiloak). Polaritaterik ez 

daukatenek —apolarrak, eta, beraz, hidrofoboak direnek—, laguntza behar izaten dute 

eta beste molekula polar batzuen artean biltzen dira. Hori gertatzen da, adibidez, 

lipoproteinekin.  

Badaude bietariko molekulak ere. Molekula batzuek alde bat polarra eta bestea 

apolarra dute; anfipatiko deritze horrelakoei. Halakoak dira mintz zelularra osatzen 

duten fosfolipidoak ere. Fosfolipidoek haien alde polarra ingurune urtarrera begira 

jartzen dute; isats apolarrak, aldiz, elkarrengana hurbiltzen dira eta uretatik aldentzen 

den eremu hidrofoboa eratzen dute. Horrela eratzen da mintz zelularra, zelula 

inguratzen duen geruza mehea. 
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25 irudia. Mintzean txertatzen diren molekulak mintzaren polaritatearen arabera kokatzen dira. 

 

Egitura zelularra inguratzeaz gain, mintzak mugatzen ditu zelula eukariotoen barneko 

gelaxka edo organuluak ere. Zelula bera mugatzeaz gain, mintzak zelularen barnean 

funtzio ugari betetzen ditu eta gertaera askoren erantzule da. Hainbat motatako 

molekulek hartzen dute parte gertaerotan eta guztiek mintzaren polaritatearen 

arabera moldatu behar izaten dute. 

 

5.1. Prenilazioa 

 

Prenilazioa molekula hidrofobikoak proteina bati lotzean datza. Molekula horiek, 

gehienetan, lipidoak izaten dira. Lipidoen artean, preniloak (3-metil-2-buten-1-il) eta 

preniloen eratorriak lotzen zaizkie proteinei. Molekula hidrofoboei esker, proteina 

besikularen mintzean ainguratzen da dagokion funtzioa betetzeko. Hiru entzima 

nagusik egiten dute lan hori zitoplasman: farnesiltransferasak (FTasa), 

geranilgeraniltransferasa I-ek (GGTasa I) eta geranilgeraniltransferasa II (GGTasa II) edo 

rabgeranilgeraniltransferasak (RabGGTasa). 
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26 irudia. Prenilazioa katalizatzen duten entzimak. Proteina eta isoprenoide espezifikoak erabiltzen ditu entzima 

bakoitzak. 

 

FTasa eta GGTasa I antzeko entzimak dira. Egituraren aldetik, biek α eta β 

azpiunitateak dituzte, eta biek ezagutzen dute proteinaren C mutur-terminaleko CAAX  

sekuentzia, CAAX kaxa deritzona. CAAX kaxan, A edozein aminoazido alifatiko izan 

daiteke, eta, X, entzima bakoitzarentzako espezifikoa den aminoazidoa.  

FTasak CAAX kaxa ezagutzen duenean, proteinari lotzen dio farnesil-taldea (15 C-ko 

isoprenoidea). Horrela egiten da Ras proteinen prenilazioa. GGTasa I-ek ere CAAX kaxa 

ezagutzen du, baina geranilgeranilo-taldea lotzen du eta, hartara, Rho proteinak 

prenilatzen dira. 

RabGGTasak, berriz, izenak berak dioen bezala, Rab proteinak prenilatzen ditu. Rab 

proteinak geranilgeranil-talde bi lotzen dizkio proteinari C mutur-terminaleko bi 

zisteinatan.  

Lehenengo bi kasuetan, entzimek CAAX sekuentzia ezagutzen badute ere, Rab 

proteinek ez daukate entzimak ezagutuko duen sekuentzia finkorik. Rab proteinaren 

eta RabGGTasa entzimaren arteko akoplamendua, sekuentzia ezagutzearekin barik, 

Rep bizkartzainaren laguntzarekin gertatu ohi da, eta hari lotuta joaten da Rab 

proteina. Bizkartzainarena egitea da, hain zuzen ere, Rep1 proteinaren funtzioa: Rab 

proteina disolbagarria hartu eta prenilatu ondoren, disolbagarritasuna galdu duen Rab-

geranilgeranil molekula disolbaezina dagokion besikularen mintzean txertatuta uztea. 
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5.2. RabGGTasaren mekanismoa 

 

Ekintza katalitikoa egiteko, entzimek substratuak hurbil eta zuzen orientatuta eduki 

behar izaten dituzte; hori beharrezkoa da substratuen arteko erreakzioa gertatzeko.  

Sarritan imajinatu izan ditugu entzimak industrigintzako produkzio-kateen makinak 

bezala lanean. Izan ere, hala da: molekulak produkzio-kateetako txapa eta torlojuen 

antzera lotu eta askatzen dira. Industrian programazio bereziek prozesua kontrolatzen 

duten moduan, molekulek elkarreragin fisiko-kimikoetan oinarritutako gertaerak 

egiten dituzte. 

 

 

27 irudia. RabGGTasa entzimaren ekintza-mekanismoaren eskema. RabGGTasa grisez, Rep1 laranjaz eta Rab 
proteina berdez koloreztatu dira eta gune bakoitzari kolore bat eman zaio. RBP (Rab binding platform): Rep1ek Rab 
proteina lotzen duen gunea; CBR (C-terminal binding region): Rep1ek Rab proteinaren C mutur-terminala lotzeko 
gunea; CIM (CBR interacting motif): Rep1ekin lotzeko, Rab proteinek duten gune berezia. Beste prenilazio-entzimek 
Ras eta Rho proteinen CAAX sekuentzia ezagutzen dute.  

 

5.2.1. Rep laguntzaileak Rab proteina egokitzea  

 

Rep bizkartzainak bi gunetatik oratzen dio Rab proteinari. Lehendabizi, Raben alde 

globularra Repek daukan RBP gunera egokitzen da. Lotzean, kanpoan geratzen den C 
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mutur-terminalak aldaketa konformazionala jasaten du, eta, ondoren, Repen CBR 

gunera hurbiltzen da bien arteko bigarren egokitzapena egiteko. C mutur-terminaleko 

zisteina-bikotea, bestalde, Rab-Rep dimerotik kanpo geratzen da geroago prenilazio 

bikoitza egiteko, hots, bi geranilgeranil-talde lotzeko. 

Dimeroa eratzean gertatzen den aldaketa konformazional horrek aukerak gehitzen ditu 

erreaktiboen orientazioa egokitu eta RabGGTasarekin elkarreragiteko. Egokitze horri 

esker, handitu egiten da ekintza entzimatikorako beharrezkoa den afinitatea. Rab 

proteina Rep1en eskutik joaten da prozesu guztian zehar. 

 

27.1 irudia. Zitoplasman, disoluzioan dagoen Rab proteina prenilatzeko prestatzen da. Lan hori egingo duen 

entzimari dagokion forma ematen dio Rep1ek. 

 

5.2.2. Trimeroaren eraketa eta lehenengo prenilazioa 

 

RabGGTasak jada lotuta ekartzen du erreakzioaren parte izango den geranilgeranil 

pirofosfatoa (GGPP). Fosfatoen karga negatiboak eta entzimaren Zn2+ katioiaren 

erakarpen ionikoak lotzen ditu biak. Erakarpen horri esker, katalizatzailea une oro 

geranilgeranil batekin kargatuta egoten da, eta, lehenengo prenilazioa gertatzean, 

beste geranilgeranil bat itsasten zaio katalizatzaileari. Horrela, entzima bigarren 

prenilaziorako prestatzen da. 

Rep proteinak α azpiunitatean duen loturagunean lotzen da entzima; arestian esan den 

bezala, loturagune txikia baina estua da hori. Entzimaren lana egiteko behar den 

proteina-trimeroa prest egoten da, eta akoplamendu horrekin substratuak behar 

bezala orientatuta kokatzen dira. 

Lehenengo prenilazioa gertatzen da Rab proteinaren C mutur-terminaleko 

azkenaurreko zisteinari GGPPa lotzen zaionean. Lotura berria eratzeko, GGPParen 

loturetako energia erabiltzen da: fosfatoak askatu, eta lipidoa eta proteina lotzen dira. 

Geranilgeraniloa zisteinaren erradikaleko sufreari lotzen zaionean gertatzen da 

lehenengo prenilazioa. 
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27.2 irudia. RabGGTasa/Rep1/Rab trimeroa lotzean, substratuak erreakzioa gertatzeko moduan orientatzen dira. 

Orientazioa egokia denean, lehenengo prenilazioa gertatzen da. 

 

5.2.3. Prenilazioa bi aldiz gertatzen da 

 

Lehenengo prenilazioa gertatzearekin batera, prenilazioan parte hartu duten guneak 

askatu egiten dira eta proteinaren konformazioa ere aldatu egiten da. Berrantolatu 

ondoren, Rab proteinaren azken zisteina entzimaren gune aktiboan sartzen da, Zn2+ 

katioiari atxiki berri zaion GGPP berriarekin beste prenilazio bat egiteko.  

Erreakzio hori, eta baita aurrekoa ere, elkarreragin berdinen ondorioz aktibatzen da. 

Bigarren prenilazioa gertatzean, aurreko proteinak eta lipidoak ez bezalako ezaugarriak 

dituen molekula berria eratzen da: lipoproteina molekula, hain zuzen ere.  

 

27.3 irudia. Bigarren prenilazioa gertatzeko, parte hartzen duten molekula guztiak berrantolatu egiten dira, bigarren 

GG-taldea azken zisteinan lotzeko.  

 

5.2.4. Entzima aske eta Rab proteina prest 

 

Eratutako proteina prenilatu berriak izaera anfoteroa dauka, mintzeko fosfolipidoek 

bezalakoa, alegia. 
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Rab proteinak, ikusi denez, aldaketa handiak jasaten ditu, batez ere 

disolbagarritasunari dagokionez. Ezin du jada zitoplasman aske garraiatu. Izan ere, 

egitura molekular berriak kalteak jasango lituzke ingurune zitoplasmatikoan aske 

barreiatuko balitz. 

Horrelakorik gerta ez dadin, Rap proteinak Rep bizkartzainari lotuta jarraitu behar 

izaten du. Rep bizkartzainak badauka geranilgeranil-talde lipidikoarentzako loturagune 

berezia, eta, trimeroa askatzean, aktibatu, lipidoa babestu eta uretatik aldentzen du. 

Beraz, Rep bizkartzainak Rab proteina kaltetu gabe garraiatzen du dagokion 

mintzeraino. 

RabGGTasa, bestalde, funtzioa bete ondoren, askatu eta beste Rab proteina bat 

prenilatzeko moduan geratzen da. Beste edozein entzimak bezala, ekintzan parte hartu 

ondoren, hasierako egitura eta gaitasunak berreskuratu eta beste substratu bati 

lotzeko prest egoten jarraitzen du.  

 

27.4 irudia. Prenilazio biak gertatu ondoren, entzima eta haren laguntzailea askatu egiten dira. Entzima aske eta 

GGPPa lotuta geratzen da disoluzioan, eta Rep1ek Rab proteina behar den tokira eramaten du, han  bizkartzain-lana 

egiten amaitzeko. 

 

Horrela prestatutako Rab proteinek leku berezia izaten dute, eta gemazioz eratzen ari 

den besikula berriaren mintzean txertatzen dira haren helmuga markatzeko. Bi 

mintzen arteko fusioa egin orduko, helmugan egoten diren SNARE proteinek Rab 

berezia identifikatu behar izaten dute; izan ere, besikulak eta helmugako mintzak elkar 

ezagutzea ezinbestekoa da organuluak batzeko. 
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6. BESIKULA BIDEZKO GARRAIOA 
 

2013. urtean, Karolinska institutuak James E. Rothman eta Randy W. Schekman 

estatubatuarrei eta Thomas C. Südhof alemaniarrari eman zien Medikuntzako Nobel 

saria. Besikula bidezko garraioa kontrolatzen duen mekanismo molekularrari buruz 

egindako ikerketetan, zelulak barne-garraioa antolatzeko erabiltzen duen 

mekanismoaren oinarri molekularra azaldu zuten, eta zehaztu zuten zelulak nola 

bereizten dituen molekula bakoitza entregatu beharreko lekua eta mementoa. Izan 

ere, garraio besikularra oinarrizko garraio-sistema da zelulan, eta ikerkuntzok eragin 

handia izan dute zientzian.  

Zelula eukariotoak mintzez inguratutako organuluen arteko garraio molekular berezia 

behar du konpartimentuetan banatzeko. Garraio horren berezitasuna mintza bera da, 

molekulok, disoluzioan garraiatu beharrean, mintzez inguratutako barrunbeetan 

garraiatzen baitira. Hala, erretikulu endoplasmatiko pikordunean sintetizaturiko 

proteina integralak mintzari barnealdetik txertatuta kanporatzen dira. Erretikulu 

endoplasmatiko leunean sintetizatutako lipidoek, gainera, Golgi aparatura joan behar 

izaten dute, han glikosilazioa jasan dezaten zelulatik kanporatu orduko. Izan ere, 

molekula horietariko batzuk mintzaren edo glukokalixaren osagaiak dira zelularen 

kanpoaldean. Horrekin batera, zelulan sintetizaturiko beste lipido eta proteina batzuk 

barne-ingurunera isurtzen dira eta odolak garraiatzen ditu. Horrela jariatzen dira, 

besteak beste, digestio-entzimak urdailean, antigorputzak odolean eta zenbait 

hormona. 

Garraio mota hori, substantziak kanporatzeko ez ezik, barneratzeko ere erabiltzen da; 

substantzia handien barneraketa mintzez inguratutako egituren bidez egiten da, batez 

ere. Halakoak dira, oro har, fagosomak, eta makromolekulak barneratzeko zein 

kaltetutako egiturak birziklatzeko eratzen dira. Barneratu ondoren, substantziok 

digestiorako lisosomekin edo oxidaziorako peroxisomekin lot daitezke, eta, batarekin 

zein bestearekin lotuz gero, bide metaboliko espezifikoak aktibatzen dira.  

Kanporatze- zein barneratze-bide horiek beharrezkoak dira bai zelularen mantenurako 

eta baita zelulen arteko komunikaziorako ere; hesteko zelulek fagozitosi- edo exozitosi- 

bidea erabiltzen dute hestean zehar doazen makromolekulak odol-hodiraino 

barneratzeko. Sistema immuneko makrofagoek antigenoa fagozitatu eta organuluetan 

prozesatzen dute, ondoren MHC II proteina-konplexuari lotuta kanporatzeko; horrela, 

T eta B linfozitoei arriskuaren berri ematen zaie erantzun immunea aktibatzeko (MHC II 

organismoaren identitate molekularra bereizten duen molekula da). 

Zelula barneko gertaera horiek mintzaren inguruan gertatzen dira, eta mintzez 

inguratutako barrunbeetan egiten dute bidea. 
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Zelula barnean ere kaltetutako organuluak konpondu edo birziklatu beharra egoten da. 

Organuluren batek dagokion funtzioa betetzen ez duenean, autofagosoma deritzon 

egituraren bidez inguratu eta prozesatzen da. Horrela mantentzen da zelula egoera 

osasuntsuan. Gertaera zelular horiek oinarrizkoak dira organismo osoaren fisiologian, 

gertaera fisiologikoak zeluletan hasten baitira. Ezin da ahaztu zelula bera dela 

bizidunon unitate anatomikoa eta funtzionala.  

Gertaera horien guztien ondorioz, barrunbe ugari eratzen dira zelularen barnean, eta 

bakoitzak hainbat ezaugarri biokimiko izaten ditu, hala nola pHa, oxidazio-maila, 

osmolaritatea eta mantenugaien kontzentrazioa. Substantziek mintz-sisteman egiten 

duten bidea jarraitzeko, kontuan izan behar da topografia zelularra, organuluen 

lumenak eta zitoplasmak mintzaren inguruko beste orientazio bat baitute. Substantzia 

askok zitoplasma ukitu ere egin gabe egiten dute bidea: organulu baten lumenetik 

hurrengoaren barnealdera igarotzen dira lehenengo organuluan eratutako besikula 

hurrengoarekin lotu ahala.  

 

6.1. Besikulen eraketa 

 

Besikulak gemazio bidez eratzen dira bidaltzen duen organuluaren azalean. 

Organuluaren mintzari egitura ematen dioten proteina bereziak lotzen zaizkie; 

adibidez, klatrina, COP I eta COP II  proteinak. Horrela egituratuta askatzen dira 

besikulak, eta aldamioa balitz bezala eusten diete proteinok hurrengo organuluari lotu 

arte. 

 

28 irudia. Besikulen egiturari eusteko, klatrina, COP I eta COP II proteinak erabiltzen dira, lekuan lekukoak. 
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Hurrengo organulura heldutakoan, berriz, organuluak hurbildu, eta mintzak eransten 

dituen mekanismo molekularrak aktibatzen dira. Lotura berezi hori eragiteko, 

besikulak eta organulu-hartzaileak proteina espezifikoak izaten dituzte mintzean, 

SNARE proteinak, hain zuzen ere. Besikulek v-SNARE proteina berezia dauka, eta, 

organulu hartzaileak, t-SNARE proteina (ingeleseko vesicle eta target hitzen lehenengo 

letrak dira). Besikulak eta organulu-hartzaileak elkarrekin topo egindakoan, lehendabizi 

ezagutze molekularra egiten dute; horretarako, organulu-hartzailearen MTC konplexu 

molekularrak Rab proteina espezifikoa ezagutu behar du. Ezagutzea ondo egiten bada, 

besikularen eta organulu-hartzailearen SNARE proteinak elkarrekin korapilatzen dira, 

lazoak bezala; proteina horiek batutakoan, mintzak elkarrengana hurbiltzen dira, 

fusionatu arte. Organulu biak batu egiten dira, xaboi-burbuilak bezala, eta barruko 

edukia nahastu egiten da. 

 

 

 

 

29 irudia. Besikula bakoitza organulu-hartzailera hurbiltzen da lehendabizi, eta han lotura eragiten duten proteinak 

elkarrekiko orientatzen dira. Besikula organulu-hartzaileraino garraiatzen da. 

Besikula bakoitzak v-SNARE lazo-proteinak eta Rab proteina-markadoreak behar ditu mintzean txertatuta. 

Organulu-hartzaileak Rab proteina ezagutzen du lehendabizi. Ezagututakoan, SNARE lazo-proteinak korapilatu 

egiten dira, eta besikula eta organulu-hartzailea elkarri lotuta geratzen dira, itsasontziak portuan lotzen diren 

bezala. Aldi horri porturatze deritzo. Akoplamendua egiteko behar den energia lortzeko, berriz, GTPa erabiltzen du, 

eta RabGTPasa txikia RabGDP egoeran geratzen da, egoera inaktiboan, alegia. 

Ondoren, elkarri lotutako lazoen korapiloak estutu, eta mintzak hurbildu egiten dira, elkarrekin fusionatu arte. 

Mintzen fusioa amaitutakoan, Rab proteinak askatu egiten dira.  

 

Esan bezala, lotze-prozesu hori gerta dadin, ezinbestekoa da organuluak elkarren 

ezagutze molekularra egitea. Horretarako, besikula eratzean, forma ematen dioten 

proteina eta loturarako v-SNARE proteinez gain, egin behar duen biderako espezifikoa 

den proteina markatzailea lotzen zaio. Besikula eratzean lotzen den Rab proteina 

espezifikoak definitzen du besikulak egin beharreko bidea, eta, helmugaratutakoan, 

besikula hartzen duen organuluak ezagutu egiten du. Ezagutze molekular hori gabe ez 
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da ezer gertatuko. Rab markatzaile espezifikorik gabe, berriz, besikulak eratu bai, baina 

ezingo dute bidea amaitu. 

4. atalean azaldutako Rab proteina berezi batek markatzen du organuluen arteko bide 

bakoitza. Barne-ingurunera substantziak jariatzeko eratzen diren besikulek Rab3, 

Rab26, Rab27 edo Rab37 markatzaileak erabiltzen dituzte. Lisosomei lotu behar 

zaizkien organuluek, ostera, Rab7 markatzailea behar izaten dute mintzean. Erretikulu 

endoplasmatikotik Golgi aparaturako bidea Rab1ek markatzen du, eta, alderantzizkoa, 

Rab2k. Horrelako 30 markatzaile izenda daitezke zelula eukariotoan, eta, semaforoek 

zirkulazioa koloreen bidez erregulatzen duten bezala, Rab proteinek kode 

molekularren bidez erregulatzen dute zelularen barne-zirkulazioa. 

 

 

30 irudia. Zelula eukariotoan gertatzen diren besikulen bidezko garraio-bide nagusiak. Ikus Rab proteinen 

aniztasuna eta espezifikotasuna. 

 

Rab proteina txikiek, aurretik azaldu den bezala, RabGGTasa entzimaren prenilazioz 

lotutako geranilgeranil-taldea behar dute dagokien mintzean txertatzeko; entzimak, 

aldiz, Rep1 laguntzailea behar du Rab proteinaren egitura egokia jasotzeko. Prozesu 

molekular hori behar-beharrezkoa da zelularen funtzionamendurako, ehunen 

fisiologiarako eta organoek behar bezala funtzionatzeko. 
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6.2. Besikulen garrantzia erretinan 

 

Mintzezko egitura eta besikulen bidez egiten diren prozesuak bereziak dira begiko 

zeluletan. Edozein zelulatan gertatzen direnez gain, aipagarriak dira zelulon 

espezifikotasun handia justifikatzen duten honako hauek ere: fotorrezeptoreetako 

diskoak eratzea eta horien sinapsirako neurotransmisoreak askatzea, epitelio 

pigmentarioak egiten duen diskoen fagozitosia eta digestioa, erretinala birziklatzea eta 

melanosomak mantentzea. 

 

 

31 irudia. Fotorrezeptoreen egitura, hau da, kono eta bastoiena. Besikulen bidez egiten dira, besteak beste, kanpo-

segmentuko diskoen eraketa eta sinapsia. Fotorrezeptoreetan sinapsi mota berezia egiten da: zinta-sinapsia. 

 

Zelula fotorrezeptoreak giza gorputzeko espezializazio-maila altueneko zelulak dira. 

Zelula horietan, guneak ondo bereizita egoten dira eta horietako bakoitzak funtzio 

espezifikoa izaten du: kanpo-segmentua, barne-segmentua, gorputz zelularra eta 

gorputz sinaptikoa. Zelula osoak argi-uhinak jaso eta nerbio-bulkada bihurtzen ditu.  

Zelula fotorrezeptoreen kanpo-segmentuen barnean daude mintzezko egitura 

bereziak, disko formakoak; bertan txertatzen dira pigmentu fotosentikorrak. 

Errodopsina eta erretinala, esate baterako, pigmentu fotosentikorrak dira. 

Errodopsinak proteina-izaera du eta genomako informazioa erabiliz sintetizatzen da. 

Molekula horren sintesia erretikulu endoplasmatikoaren mintzari lotuta egiten da. 

Erretinalak, aldiz, lipido-izaera du, A bitaminaren deribatua da eta elikagaien bidez  

barneratzen da. Molekula horiek txertatuta dituen diskoetako mintza erretikuluan 

hasten da eratzen, eta han txertatzen dira errodopsina eta erretinala. Mintz hori osagai 

guztiekin prest dagoenean, kanpo-segmentua osatzen duten diskoen egitura 

antolatzen da. Horiek eratu ahala, kanpo-segmenturantz emigratzen dute. Horiek 

Kanpo-segmentua: errodopsina eta beste             
foto-pigmentuak disko-egituren mintzean 
txertatuta egoten dira. 

Barne-segmentua: Zelulen kanpo-
segmentuan dauden diskoak berriztatzeko 
lana egiten da hemen. Aberatsa da 
mitokondriatan, Golgi aparatutan eta 
erretikulutan. 
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horrela, disko horiek fototransdukzioa egiteko prestatzen dira, hots, argiak eragindako 

erreakzio kimikoen katea egiteko. Erreakzio horietan cis-erretinala transerretinol 

bihurtzen da, eta ikusmena mantentzeko, epitelio pigmentarioak lagunduta, birziklatu 

egin behar izaten da. 

Fotorrezeptoreen kanpo-segmentuak aktibitate metaboliko handia du. Argi-izpien 

eraginez, oxidazio-maila altua eta erradikal aske ugari sortzen da bertan. Egoera toxiko 

hori konpontzeko, erretinarekin kontaktuan dagoen epitelio pigmentarioak garbitzen 

du kanpo-segmentua. Hortaz, fotorrezeptoreak mantentze aldera, kanpo-

segmentuaren muturra fagozitatu egiten du, ondoren digeritu eta birziklatzeko. 

Barnealdetik eratuz doazen diskoak moztu egiten dira kanpoaldetik, eta, hartara, 

errezeptoreen egitura funtzionala mantendu egiten da. Diskoen eraketa bera ez ezik, 

birziklatze hori ere mintzezko egituren bidez maneiatzen da; besikula-garraio bidez, 

alegia. Molekula fotosentikorren zikloa bi zelularen artean egiten da: errezeptoreetan, 

11-cis-erretinala transerretinol bihurtzen da argiaren eraginez, eta diskoak fagozitatu 

dituen epitelioko zeluletan alderantzizko bidea egiten du. 11-cis-erretinala zelula 

fotorrezeptoreetara bideratzen da; han, berriz ere, errodopsinarekin diskoetako 

mintzeko osagai izan eta argiaren eragina jasotzeko. 

 

32 irudia. Ikusmen-zikloa fotorrezeptoreen eta epitelio pigmentarioko zelulen artean gertatzen da. Argiaren 

transdukzioa errodopsinak fotoia jasotzean hasten da. Fotoiaren energiak estereoisomeroen aldaketa eragiten du, 

eta 11-cis-erretinala transerretinal bihurtzen du. Fotorrezeptoreek azken hori transerretinol bihurtzen dute, eta 

epitelio pigmentariora garraiatzen da. Epitelioko zeluletan, berriz ere, 11-cis-erretinal bihurtzen da  isomerizazio-

prozesuaren bidez eta fotorrezeptoreetara bidaltzen da. Zelulen arteko garraio hori guztia besikulen bidez egiten 

da. 

 

Epitelio pigmentarioa arduratzen da atzealdean duen koroidetik zelula 

fotorrezeptoreetarako mantenugaien eta hondakinen trukeaz. Sustantzia horietako 
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asko, handienak, batez ere, fagozitosi- edo exozitosi-prozesuen bidez bidaltzen dira 

fotorrezeptoreetara. Bide hori ere aurretik azaldutako garraio besikularraren bidez 

egiten da. 

 

 

 

33 irudia. Handia da epitelio pigmentarioko zelulen eta fotorrezeptoreen kontaktu-azalera. Ehun horietako hainbat 

zelula egoten dira kontaktuan, eta elkarrekin estu-estu lan egiten dute. 

 

Bestalde, berezia da epitelio pigmentarioaren itxura bera ere, melaninaz betetako 

melanosoma deritzen organulu ugari baititu. Melanina-kantitate handi horren kolore 

ilunak argi-izpiak iragazten ditu, eta fotorrezeptoreetatik barrurago doazen izpiak, 

ostera, gerarazi egten ditu. Era horretan, begira sartzen den argiaren eragin kaltegarria 

leuntzen du, kolore horri esker argiak ezin izaten baitu koroidera eta barruko 

ehunetara heldu. Halaber, besikulen bidez egiten da melanosomen eraketa. Beraz, argi 

dago besikulak beharrezkoak direla begian hain berezia den ezaugarri hori 

mantentzeko. 
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34 irudia. Oso aktiboa da fotorrezeptoreen, epitelio pigmentarioaren eta koroidearen arteko hartu-emana. Era 

askotako trukea egiten da difusioz, mintzeko proteina-kanalen bidez eta besikula-garraioa erabiliz. Truke horiek 

epitelio pigmentarioa tarteko dela egiten dira (PEDF eta VEGF hazkuntza-faktoreak dira). 

 

Fotorrezeptoreen botoi sinaptikoetan ere, beste neuronetan bezala, besikula 

sinaptikoen bidez isurtzen dira neurotransmisoreak. Gertaera hori ere berezia da 

fotorrezeptoreetan, zinta-sinapsia egiten baitute. Horrela lortzen da neurotransmisore 

mota asko sintetizatzea, denak batera erabiltzea eta oso abiadura handiz isurtzea. 

Azken baldintza horiek erabakiorrak dira ikusmenean. 

Ikusi den bezala, fotorrezeptoreak konplexuak, espezifikoak, proteina eta mintz 

ugarikoak eta beharrizan energetiko handikoak dira. Izan ere, gorputzaren beharrizan 

energetikoaren % 10 erretinak erabiltzen du. Ezaugarri horiek direla eta, osasun-arazo 

asko begian nabaritzen dira lehenik, arazo horiek edonolakoak izanda ere. Batzuetan, 

kalteak inguruneak eragindakoak izaten dira, eta, beste batzuetan, jatorri genetikoa 

izaten dute.  

Hasieran aipatu bezala, jatorri genetikoa du koroideremia gaixotasunak. Proteina bakar 

baten eraginez, haren menpe dauden prozesu zelularrak kaltetu, eta fisiologia 

espezifiko hori behar duten zeluletan agertzen da kaltea: erretinan, epitelio 

pigmentarioan eta koroidean. Hortaz, begiko ehunetan gertatzen diren prozesuak 

ulertzeko, beharrezkoa da koroideremiaren jatorri genetikoa, eta gertaera 

molekularrak eta zelularrak aztertzea. Prozesu horiek Ian MacDonald doktore 

kanadiarrak deskribatu zituen. 
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35 irudia. Giza erretinaren endekapenaren sekuentzia koroideremian: 

0. Erretina normalaren eskema: geruza zelularrak ondo bereizita, eta ehuna hiru dimentsiotan egituratuta. 
1. Erretinaren gehiegizko hazkuntza izaten da agertzen den lehenengo sintoma. Erretinaren plastikotasunak 

ez du oraindik aldaketarik jasan. 
2. II eta III aldietan koroideremia gaixotasuna nabarmentzen hasten da. Zelula fotorrezeptoreak laburtu 

egiten dira, konoen eta bastoien muturren berriztatzea geldituz joaten da, eta epitelio pigmentarioak ezin 
izaten du ondo bete besikulen bidezko elkartrukea. Epitelio pigmentarioko melanozitoak galtzen eta 
ehuna bera ere mehetuz joaten da. Melanozitoen faltak argiari sartzen uzten dio, eta argi horrek 
barrualdeko koroidean kalteak eragiten ditu. 

3. Azken aldian (IV), erretina mehetu egiten da. Fotorrezeptoreek (neuronak dira) zahartze zelularra eta 
heriotza zelularra jasaten dute. Egitura geruzatua galdu egiten da eta ez dira gertatzen ez ikusmen-zikloa, 
eta ezta neuronen arteko loturak ere. 
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7. ONDORIOAK ETA TERAPIA 
  

Besikulen bidezko garraioa gertaera garrantzitsua da, organismo batek ezin baitu behar 

bezala aurrera egin besikulak kaltetuta baditu. Esate baterako, zenbait espeziek ez 

dute kumerik izaten Rep1 proteina guztiz kaltetuta baldin badute; horrelako 

egoeretan, ehunek ezin izaten dute zigotoa garatzeko beharrezko espezifikotasun-

maila lortu.  

Gizakiaren kasuan, beste egoera batzuetan gertatu izan den bezala, eboluzioak 

aniztasun molekularraren alde egin du; izan ere, bada funtzio berbera betetzen duen 

beste proteina bizkartzain bat: Rep2 proteina (Rab escort protein 2).  

Rep isomorfo biek, hots, Rep1ek eta Rep2k, Rab motaren eta organuluaren araberako 

afinitate berezia agertzen dute. Zelulen eta organuluaren arabera, batak eta besteak 

RabGGTasa entzimari laguntzen diote, eta entzima prestatzen dute behar den Rab 

proteina prenilatu eta, ondoren, dagokion organuluaren mintzera eramateko. Edozein 

ehunetako premiei aurre egiteko, batak zein besteak egiten du lan, eta bien artean 

egiten diete aurre zelularen premiei, bataren eskasia besteak betez. Koroideremiak 

kaltetutako pertsonetan, Rep2 proteinak egiten du RabGGTasa entzimaren laguntzaile-

lana, eta, Rep2a falta dutenen artean, aldiz, Rep1 izaten da entzima-laguntzailea. 

Rep2 proteina falta izateak, bestalde, choroideremia-like gaixotasuna eragiten du. 

Izenak berak adierazten duen bezala, gaixotasun hori koroideremiaren modukoa da: 

sintoma multzo eta diagnostiko berdina dute biek, eta bietan endekatzen dira erretina 

eta koroidea. Jatorri genetikoa, aitzitik, desberdina dute, choroideremia-like 

gaixotasuna dutenek CHML deritzon genean izaten baitute kaltea. CHM genearen 

tamaina eta egitura berdintsua izan arren, CHML geneak locus desberdina du, eta X 

kromosoman egon beharrean, lehenengoan egoten da; ondorioz, CHML genearen 

kokapen zitogenetikoa 1q43 da. Desberdintasun hori dela-eta, bestelako herentzia-

patroi bat du, sexuarekin loturarik ez duena, eta herentzia-patroi mendeldarra 

jarraitzen duena; herentzia-patroi mendeldarrean, mutazio kaltegarriak azpirakorrak 

izaten dira, eta, sanoak, gainartzaileak. 

Lan honetan, CHML genea eta Rep2 proteina aipatu besterik ez dira egin, nahiz eta 

jakin interesgarria izango litzatekeela gaiaren inguruan gehiago sakontzea. 

Koroideremia gaixotasunari dagokionez, bestalde, oraindik ez dago gaixotasuna gelditu 

edo atzera eragiteko terapiarik. Nolanahi ere, badira ikerketa-fasean dauden zenbait 

alor, hala nola gene-terapia eta zelulekin egindako terapia. Koroideremiaren kasuan, 

ikerketa guztien arabera, badirudi gene-terapiak emango dituela emaitzarik onenak, 

izan ere, kaltea gene bakarrak eragiten du eta gene hori, gainera, txikia da. Gauzak 

horrela, genea berriztatzean, erretinan eta koroidean kaltetutako egiturak 

mantenduko diren itxaropena daukate ikerlariek. Aspalditik dihardute genea 
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barneratzeko beharrezko teknikak hobetzeko ikerketak egiten, eta, gaur egun, 

Parvoviridae familiako AAV motako (birus adeno-asoziatuko) bektoreak erabiltzen dira 

CHM genea barneratzeko prestatu diren tekniketan. Birus mota horrek DNA-kate 

bakarra dauka, eta birusaren genoma ia osoa ken dakioke. Ikerketa-talde bakoitzak 

askotariko AAV anduiak erabiltzen ditu CHM gene osasuntsua transferitzeko 

(txertatzeko), eta, hala, Rep1 proteinaren falta konpentsatzeko. Teknika horiek 

infekzioak sor ditzaketen arren, ez dira arriskutsuak. 

Gaur egun, CHM genearen transdukzioa egiteko AAV5 eta AAV2 anduiak erabiltzen ari 

dira, eta horietako batzuk fase klinikoan daude dagoeneko.  

 

 

36 irudia. CHM genea aproposa da gene-terapia egiteko, gene bakarrekoa eta txikia izateak adenobirusetan 

sartzeko aukera ematen baitio. 

 

Edonola ere, gene-terapiak ez ditu zelula kaltetuak berriztatzen; soilik bizirik 

dirautenak mantentzen ditu, eta zeluletan gerta daitekeen endekapena eta zelula 

kaltetuen apoptosia bakarrik saihesten ditu.  

Horrez gain, begiko ehunetako kaltea handia denean, ehunak, eta, beraz, zelulak 

berriztatu egin behar izaten dira. Kaltetutako zelulak berriztatzea terapia zelularraren 

esku dago. Momentu honetan, ikerketa-fasean daude zelulekin egindako zenbait 

terapia, eta horietako batzuk fase klinikora ere heldu dira. Horrelako terapiak 

erretinosi pigmentario edo makularen endekapena eragiten duten gaixotasunetan 
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ikertu dira, batez ere. Horietan kaltetutako zelulek geruza bakarra osatzen dute, eta 

geruza bakarra izateak baliagarri egiten ditu zelula-terapiarako. Koroideremiaren 

kasuan, hainbat zelula-geruza kaltetzen dira, eta, horiek berriztatzeaz gain, zelula-

geruza horien arteko harremanak ere aktibatu egin behar izaten dira. Dena dela, 

itxaropena sortu du terapia mota horrek: IPS zelulak erabiltzean, bereizketa-faktoreez 

gain, CHM genea ere txertatu beharko zaie, gutxieneko erantzun immunea eta 

funtzionaltasun handia lortzeko. 

 

37 irudia. Zelula-ama pluripotente induzituak (Induced Pluripotent Stem cells-IPS cells) Takahashi eta Yamanaka 

zientzialariek lortu zituzten lehendabizi, eta Takahashiri Medikuntza eta Fisiologiako Nobel saria eman zioten 2012. 

urtean. IPS zelulak lortzeko, zelula heldu eta diferentziatua hartu eta desdiferentziatu egiten da, zenbait gene 

espezifikoren transkripzioa aktibatuz. Horren ondoren, IPS zelulak zelula-ama pluripotente bihurtzen dira, eta 

horrela, edozein zelula mota bihur daitezke. Medikuntzan egin den aurkikuntzarik garrantzitsuenetakoa da hori.  

 

Badira terapia berriagoak ere. Optogenetikaren arloan, ikertzen ari dira nola txertatu 

argiarekiko sentikorrak diren proteinak begian geratzen diren zelula apurretan. 

Proteina horiek txertatzea lortuz gero, molekula horiek egingo lukete zelula 

fotorrezeptoreek egiten duten lana. Dena dela, teknika horiek oraindik esperimentu-

fasean daude. Halaber, teknologiaren esparruan ere ari dira hainbat ahalegin egiten: 

mikrotxipak begian ezartzea eta ikusmen artifiziala garatzea, besteak beste. 

Horiek horrela, koroideremiak kaltetutakoek terapia berrien zain jarraitu beharko dute 

oraindik, eta, ondorioz, baita haien erretinak zaintzen ere. Horretarako, garrantzitsua 

da betaurreko egokiak eta biserak erabiltzea, begiek eguzkiaren argi zuzenik ez 

jasotzeko eta begia argi bizietatik babesteko. Izan ere, eguzkiaren argiak erretinako 

zelulak oxidatu egiten ditu.  

ZELULA 

HELDUAK 

Bereizketari atzera eragiteko faktoreak 

HAZKUNTZA 

IPS zelulak 

UGARITZEA 

     IZOZTEA 

AUTOTRANSPLANTEAK 

GAIXOTASUN-EREDUAK ETA 

 BOTIKEN GARAPENA OINARRIZKO IKERKETAK 

Genetikoki 

zuzendutako 

zelulak 
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Horrez gain, ikusmenari onura egiten dio dieta mediterraneoan oinarritutako 

elikadurak, begiko ehunak osasuntsu mantentzen baitituzte elikagaien bidez 

barneratzen diren osagai lipidikoek: A bitamina, omega gantz-azidoak... Jakin badakigu 

dietak osasunean eragin handia duela, eta frogatu da erretinaren DHAren 

kontzentrazio-maila egokia izateak laguntzen duela erretinako ehunak osasuntsu 

mantentzen.  

Ariketa fisikoaren eragin ona ere aipatu behar da. Gure gorputzeko zelula guztiek, 

begikoek barne, sumatzen dute ariketa fisikoaren onura. Bizimodu sedentarioak ez du 

zelulen oxidazio-estresa neutralizatzeko bide metabolikorik aktibatzen. Horrekin 

batera, estresak ere mesede gutxi egiten die begiei —ez begiei bakarrik, baita  

pertsonen organo, ehun eta zelula guztiei ere—. Azken batean, ikerketa askok diote 

egoera emozionalak osasunean eragina duela. 

Koroideremia biologia sistemikoaren ikuspuntutik aztertzen bada, ikusten da 

garrantzia handia duela barne- eta kanpo-eragileen ekarpenak. Gaixotasunak jatorri 

genetikoa du, baina eragina dute baldintza epigenetikoek ere (genetikaz kanpokoek). 

Gaur egun, biologia sistemikoa diziplina berezitzat hartzen da unibertsitate askotan, 

eta horrek lagun dezake koroideremiaren ikerketan aurrera egiten. Ikerketa modu hori 

diziplinartekoa denez, genetisten, biokimikarien, fisikarien, kimikarien, farmazialarien 

eta medikuen arteko elkarlana bultzatu behar da.  

Bigarren Hezkuntzako zientzia-irakaslea naizen aldetik, nabarmendu nahi dut 

koroideremia ikertzean batxilergoko Biologia ikasgaiko alor guztiak lantzen direla: 

geneetatik hasita, proteina, mekanismo zelularra eta erretinako gertaerak, besteak 

beste. Bide hori jarraitu da lan honetan ere, koroideremian eragina duten genea, 

proteina, entzima, mekanismo zelularra eta erretinako gertaera espezifikoak azaldu 

baitira.  

Amaitzeko, Koroideremiak Kaltetutakoen Elkartea aipatu nahi dut, haien bidez izan  

bainuen gaixotasunaren berri. Elkarte horren helburua koroideremia gaixotasuna 

ezagutaraztea da, eta, lan honekin, nik ere ahalegin horretan lagundu nahi izan dut. 

Bide horretan, koroideremiaren terapia-aukerak lantzen ari diren ikertzaileak 

UPV/EHUko Gasteizko Farmazia fakultatean batu ziren, lehenengoz, 2014ko 

udazkenean. “Koroideremia: ezagutza eta terapia” izenburupean egin zen sinposioan, 

adituez gain, hainbat gaixok ere parte hartu zuten, elkarren arteko harremanak 

sendotu eta lanean jarraitzeko.   



50 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

Artikuluak 

JACOBSON, S. G.; CIDECIYAN, A. V.; SUMAROKA, A.; ALEMAN, T. S.; SCHWARTZ, S. B.; 

WINDSOR, E. A.; ROMAN, Alejandro J.; STONE, Edwin M and MaC DONALD, I. M.: 

"Remodeling of the human retina in choroideremia: rab escort protein 1 (REP-1) 

mutations”, in Investigative ophthalmology & visual science, 47.9 (2006), 4113-4120. 

http://www.iovs.org/content/47/9/4113.long 

MURA, M.; SEREDA, C.; JABLONSKI, M. M.; MAC DONALD, I. M.; IANNACCONE, A.: 

"Clinical and functional findings in choroideremia due to complete deletion of the CHM 

gene”, in Archives of ophthalmology, 125.8 (2007), 1107-1113. 

http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=419740#References 

STRAUSS, Olaf: "The retinal pigment epithelium in visual function" in Physiological 

reviews, 85.3 (2005), 845-881. http://physrev.physiology.org/content/85/3/845 

STENMARK, Harald: “Rab GTPases as coordinators of vesicle traffic”, in Nature Reviews 

Molecular Cell Biology, 10 (2009), 513-525. 

http://www.nature.com/nrm/journal/v10/n8/full/nrm2728.html 

GARCÍA-MEDINA, J.J.; GARCÍA-MEDI, M.D.: “Coroideremia: seguimiento durante un 

año con polarimetría láser”, in Arch Soc Esp Oftalmol, 83 (2008), 487-491. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-

66912008000800006&lng=es 

GUO, Zhong; WU, Yao‐Wen; DAS, Debapratim; DELON, Christine; CRAMER, Janinna; 

YU, Shen; THUNS, Sandra; LUPILOVA, Nataliya; WALDMANN, Herbert; BRUNSVELD, 

Luc; GOODY, Roger S; ALEXANDROV, Kirill; BLANKENFELDT, Wulf: “Structures of 

RabGGTase–substrate/product complexes provide insights into the evolution of 

protein prenylation”, in The EMBO Journal, 27 (2008), 2444-2456. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18756270 

PYLYPENKO, Olena; RAK, Alexey; REENTS, Reinhard; NICULAE, Anca; SIDOROVITCH, 

Vadim; CIOACA, Maria-Daniela; BESSOLITSYNA, Ekaterina; WALDMANN, Herbert; 

GOODY, Roger S; ALEXANDROV, Kirill: “Structure of Rab Escort Protein-1 in Complex 

with Rab Geranylgeranyltransferase”, in Molecular Cell, 11. lib. (2003), 483–494. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276503000443 

THOMA, Nicolas H¨‡; IAKOVENKO, Andrei; GOODY, Roger S.; ALEXANDROV, Kirill: 

“Phosphoisoprenoids Modulate Association of Rab Geranylgeranyltransferase with 

REP-1”, in The Journal of Biological Chemistry, 276. (2001), 48637–48643. 

http://www.jbc.org/content/276/52/48637.full.pdf+html 

http://www.iovs.org/content/47/9/4113.long
http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=419740#References
http://physrev.physiology.org/content/85/3/845
http://www.nature.com/nrm/journal/v10/n8/full/nrm2728.html
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912008000800006&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912008000800006&lng=es
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18756270
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276503000443
http://www.jbc.org/content/276/52/48637.full.pdf+html


51 
 

CREMERS, Frans; ARMSTRONGL, Scott A.; SEABRA, Miguel C.; BROWN, Michael S.; 

GOLDSTEINLL, Joseph L.: “REP-2, a Rab Escort Protein Encoded by the Choroideremia-

like Gene”, in Journal of Bioloqical Chemistry, 269. lib. (1994), 2111-2117. 

http://www.jbc.org/content/269/3/2111.full.pdf 

SOLOZABAL, Lourdes; MENDIZABAL, Aitziber; OLEA, Fran; ELGEABAL, Amaia; ZARATE, 

Jon: “Zelulak ere posta-bulegoak dauzka barruan: Koroideremia”, in Elhuyar, 310 

(2014), 49-51. http://aldizkaria.elhuyar.org/gai-librean/zelulak-ere-posta-bulegoak-

dauzka-barruan-koroider/ 

 

Web-orriak 

Koroideremiak Kaltetutakoen Elkartea: www.coroideremia.org 

Zientzia Kaiera: http://zientziakaiera.eus/2014/03/25/koroideremia-niretzat-jada-ez-

da-gaixotasun-arraroa/#comments 

Koroideremia: ezagutza- eta terapia-sinposioa: 

http://www.ehu.es/es/web/coroideremia/home 

Ikusmena eta besikulak 

http://www.unav.es/ocw/genetica/tema-1.html 

http://webvision.med.utah.edu/ 

http://www.backyardbrains.cl/experiments/eye#prettyPhoto 

http://redpacientes.com/post/ALZ/Estudio_de_la_retina_y_enfermedad_de_Alzheime

r 

http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Co_and_Post_Translational_Events5-

Cellular_Protein_Traffic.htm 

http://www.retina-international.org/files/sci-news/celltraf.htm 

http://www.retinalmicroscopy.com/ 

http://mural.uv.es/monavi/disco/primero/bioquimica/Tema49.pdf 

http://saludpasion.com/conocer-la-ceguera-nocturna/#more-3439 

Nobeldunak 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/ 

http://www.jbc.org/content/269/3/2111.full.pdf
http://aldizkaria.elhuyar.org/gai-librean/zelulak-ere-posta-bulegoak-dauzka-barruan-koroider/
http://aldizkaria.elhuyar.org/gai-librean/zelulak-ere-posta-bulegoak-dauzka-barruan-koroider/
http://www.coroideremia.org/
http://zientziakaiera.eus/2014/03/25/koroideremia-niretzat-jada-ez-da-gaixotasun-arraroa/#comments
http://zientziakaiera.eus/2014/03/25/koroideremia-niretzat-jada-ez-da-gaixotasun-arraroa/#comments
http://www.ehu.es/es/web/coroideremia/home
http://www.unav.es/ocw/genetica/tema-1.html
http://webvision.med.utah.edu/
http://www.backyardbrains.cl/experiments/eye#prettyPhoto
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Co_and_Post_Translational_Events5-Cellular_Protein_Traffic.htm
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Co_and_Post_Translational_Events5-Cellular_Protein_Traffic.htm
http://www.retina-international.org/files/sci-news/celltraf.htm
http://mural.uv.es/monavi/disco/primero/bioquimica/Tema49.pdf
http://saludpasion.com/conocer-la-ceguera-nocturna/#more-3439
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/


52 
 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/ 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2013/ 

CHM Genea 

LOVD: www.lovd.nl/CHM 

OMIM: http://omim.org/entry/303100 

http://omim.org/entry/300390#0006 

NCBI:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/82617643?report=graph 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&build=current&a

dvsrch=off&query=CYLC1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=1121 

Ensembl: 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?g=ENSG00000188419;r=X:8

5861180-86047562 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?db=core;g=ENSG0000018841

9;r=X:85861180-86047562 

http://grch37.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?db=core;g=ENSG000001884

19;r=X:85116185-85302566 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG000001884

19;r=X:85861180-86047562 

GeneCards: http://www.genecards.org/cgi-

bin/carddisp.pl?gene=CHM&search=6e5e4d1b1805aa7866c99c63a26b4886 

http://www.wikigenes.org/e/gene/e/1121.html 

Rep1 proteina 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=22973 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/31615538?report=graph 

http://www.uniprot.org/uniprot/P24386 

http://proteopedia.org/wiki/index.php/1ltx 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2013/
http://www.lovd.nl/CHM
http://omim.org/entry/303100
http://omim.org/entry/300390#0006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/82617643?report=graph
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&build=current&advsrch=off&query=CYLC1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&build=current&advsrch=off&query=CYLC1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=1121
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?g=ENSG00000188419;r=X:85861180-86047562
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?g=ENSG00000188419;r=X:85861180-86047562
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?db=core;g=ENSG00000188419;r=X:85861180-86047562
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?db=core;g=ENSG00000188419;r=X:85861180-86047562
http://grch37.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?db=core;g=ENSG00000188419;r=X:85116185-85302566
http://grch37.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/View?db=core;g=ENSG00000188419;r=X:85116185-85302566
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000188419;r=X:85861180-86047562
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000188419;r=X:85861180-86047562
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CHM&search=6e5e4d1b1805aa7866c99c63a26b4886
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CHM&search=6e5e4d1b1805aa7866c99c63a26b4886
http://www.wikigenes.org/e/gene/e/1121.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=22973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/31615538?report=graph
http://www.uniprot.org/uniprot/P24386
http://proteopedia.org/wiki/index.php/1ltx


53 
 

Ikerketa eta terapia 

http://maculacenter.com/eye-news-tampa-bay/choroideremia-gene-therapy/ 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2054283/Scientists-use-gene-therapy-bid-

save-mans-sight.html 

https://www.cima.es/areas/terapia-genica-y-hepatologia 

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/very-

promising-first-gene-therapy-trial-opens-the-door-for-reversing-some-previously-

incurable-forms-of-blindness-9062079.html 

http://www.inmfrance.com/inm/vision 

http://www.eurostemcell.org/factsheet/eye-and-stem-cells-path-treating-blindness 

http://www.hhmi.org/research/coordination-proliferation-and-differentiation-during-

neurogenesis 

http://www.mkm-pi.com/biotech/%E2%80%9Cdesarrollamos-terapias-para-

enfermedades-regenerativas-de-la-retina%E2%80%9D-3/ 

http://www.ehu.es/es/web/nanobiocel/home 

http://www.proretina.com/es/publicaciones/ 

http://www.institutmacularetina.com/en 

http://www.grupo-praxis.com/en/ 

http://www.biodonostia.org/eu/ 

http://www.icmab.es/nanomol/ 

http://www.efesalud.com/noticias/reparar-el-genoma-una-solucion-a-la-fibrosis-

quistica-cada-vez-mas-cerca/ 

http://www.ciberer.es/index.php 

Beste erretinopatia batzuk 

http://www.begisare.org/ 

http://www.retinosispigmentaria.org/es/noticias.html 

http://www.retinanavarra.org/ 

http://maculacenter.com/eye-news-tampa-bay/choroideremia-gene-therapy/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2054283/Scientists-use-gene-therapy-bid-save-mans-sight.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2054283/Scientists-use-gene-therapy-bid-save-mans-sight.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/very-promising-first-gene-therapy-trial-opens-the-door-for-reversing-some-previously-incurable-forms-of-blindness-9062079.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/very-promising-first-gene-therapy-trial-opens-the-door-for-reversing-some-previously-incurable-forms-of-blindness-9062079.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/very-promising-first-gene-therapy-trial-opens-the-door-for-reversing-some-previously-incurable-forms-of-blindness-9062079.html
http://www.eurostemcell.org/factsheet/eye-and-stem-cells-path-treating-blindness
http://www.hhmi.org/research/coordination-proliferation-and-differentiation-during-neurogenesis
http://www.hhmi.org/research/coordination-proliferation-and-differentiation-during-neurogenesis
http://www.mkm-pi.com/biotech/%E2%80%9Cdesarrollamos-terapias-para-enfermedades-regenerativas-de-la-retina%E2%80%9D-3/
http://www.mkm-pi.com/biotech/%E2%80%9Cdesarrollamos-terapias-para-enfermedades-regenerativas-de-la-retina%E2%80%9D-3/
http://www.ehu.es/es/web/nanobiocel/home
http://www.proretina.com/es/publicaciones/
http://www.institutmacularetina.com/en
http://www.grupo-praxis.com/en/
http://www.biodonostia.org/eu/
http://www.icmab.es/nanomol/
http://www.efesalud.com/noticias/reparar-el-genoma-una-solucion-a-la-fibrosis-quistica-cada-vez-mas-cerca/
http://www.efesalud.com/noticias/reparar-el-genoma-una-solucion-a-la-fibrosis-quistica-cada-vez-mas-cerca/
http://www.begisare.org/
http://www.retinosispigmentaria.org/es/noticias.html
http://www.retinanavarra.org/


54 
 

Bideoak 

Erretinaren egitura I: https://www.youtube.com/watch?v=xVAliOsR2VM 

Erretinaren egitura II: https://www.youtube.com/watch?v=dojkqtTM_Fs 
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https://www.youtube.com/watch?v=H-jMRd4Ccmk 
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Ikusmena: https://www.youtube.com/watch?v=AFqb7GwvDww 
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dex=3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVAliOsR2VM
https://www.youtube.com/watch?v=dojkqtTM_Fs
https://www.youtube.com/watch?v=LeFvR-__6kc
https://www.youtube.com/watch?v=jRgYtL8yh2M
https://www.youtube.com/watch?v=7QbU-ESvtaE
https://www.youtube.com/watch?v=H-jMRd4Ccmk
https://www.youtube.com/watch?v=QWHy1P2pxXA
https://www.youtube.com/watch?v=J9Yj8P3SmPU
https://www.youtube.com/watch?v=AFqb7GwvDww
https://www.youtube.com/watch?v=-LkPwuFvPJo
https://www.youtube.com/watch?v=BdKbRgT4hn8
https://www.youtube.com/watch?v=rvfvRgk0MfA&list=PLDF9576D6986CE990
https://www.youtube.com/watch?v=7sRZy9PgPvg&index=2&list=PL29D20A194C80B05C
https://www.youtube.com/watch?v=7sRZy9PgPvg&index=2&list=PL29D20A194C80B05C
https://www.youtube.com/watch?v=CDWoOOd_VHo&list=PL29D20A194C80B05C&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CDWoOOd_VHo&list=PL29D20A194C80B05C&index=3

