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Albert Claude, Christian de Duve, George E. Palade

a "saclike structure surrounded by a membrane and 

containing acid phosphatase”



a "saclike structure surrounded by a membrane and 

containing H2O2-producing oxidase and catalase”

Peroxisome
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FRACȚIONARE CELULARĂ ȘI CENTRIFUGARE DIFERENȚIALĂ 

ÎN GRADIENT DE SUCROZĂ
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Lizozomii și peroxizomii sunt organite delimitate de endomembrane

(vezicule) care degradează diferiți compuși celulari și extracelulari.



LIZOZOMI

- Organite delimitate de o endomembrană , 

conțin hidrolaze acide (50  enzime 

hidrolitice solubile), cu rol în digestia 

celulară a nutrienților dar și a 

(macro)moleculelor intra-/extra-celulare, 

sau organitelor care nu mai sunt 

necesare.

- Formă și dimensiuni variabile 

(50 nm  microni)‘corp litic’ (gr.)  -

lysis (a liza,  a distruge)

+ soma (corp)



LIZOZOMI - METODE DE VIZUALIZARE

Junqueira, Histologie Tratat si Atlas, Anthony L. Mescher, 13th ed. McGraw-Hill Education 2016



LIZOZOMI - TOATE CELULELE 

CU EXCEPȚIA HEMATIILOR

https://www.thermofisher.com MARCAJE SPECIFICE PENTRU HIDROLAZE ACIDE

Imunofluorescență Imunohistochimie



http://www.proteinatlas.org

/ENSG00000075785-RAB7A/tissue

RAB7A (component al familiei RAS)

reglează traficul veziculelor către 

endozomii târzii și către lizozomi

FICAT

RINICHI



Lizozomi 

Clasificare – stadiu funcțional:

• primari (conținut amorf, omogen, intens electronodens)

• secundari (conținut eterogen, densitate variabilă)

• terțiari (corpi reziduali/ lipofuscinici; conținut eterogen, lamelar)

•

Clasificare – loc de acțiune:

- convenționali (în celulă, enzime active la pH acid)

- secretori (conținutul lor este expulzat în afara celulei, 

enzime inactive la pH acid)  



lumen

membrană

vezicule cu conținut eterogen, 

preponderent electronodens



mii
Macrofage – celule care fagociteazaMonocit

LIZOZOMI
MICROSCOPIE  ELECTRONICĂ

sute



500 nm 3 µm

MORFOLOGIE ETEROGENĂ 
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2 Stadii diferite ale 

ciclului de maturare:

1. L. primari

2. L. secundari

3. L. terțiari



LIPOFUSCINĂ – granule brun-gălbui în HE, 

acumulări ale produșilor de digestie în lizozomii



HIDROLAZE ACIDE (50)

- nucleaze 

- proteaze

- glicozidaze

- lipaze

- fosfataze

- fosfolipaze

- sulfataze

LIZOZOMII CONȚIN ENZIME CE POT DEGRADA O MARE 

VARIETATE DE MOLECULE - DIGESTIE INTRACELULARĂ

active la

pH  4,55
în lizozomii 

convenționali



DUBLU STRAT FOSFOLIPIDIC
• acid lisobisfosfatidic 

• colesterol

PROTEINE INTEGRALE ȘI 

PERIFERICE ( 100)

• proteine structurale (LAMP1)

• transportori (LAMP2, NPC1)

• enzime catabolice (HGSNAT)

• pompe protonice (vATP-aza H+)

• canale ionice (CIC7)

• proteine de mișcare (Rab, 

SNARE)

MEMBRANA LIZOZOMALĂ

50%
LAMPs - lysosome-associated membrane proteins  

LIMPs   - lysosomal integral membrane proteins 

LGPs    - lysosomal membrane glycoproteins 



http://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7007-10-62

120 nm2

LAMPs, LGPs și LIMPs - înalt glicozilate pe fața luminală
- moleculele glucidice acoperă aproape în totalitate suprafața luminală a 

acestor proteine și le protejează de acțiunea distructivă a enzimelor 

hidrolitice din interiorul lizozomului.

citosol

matricea 

lizozomală

membrana 

lizozomală

glicoproteine

DC-LAMP LAMP-1



lumen

membrană

LIZOZOMI –

`glicocalix` pe fața 

externă a membranei 

lizozomale

LAMP1 - glicoproteină



pH 4,55
 Pompă protonică vacuolară 

(V type H+ATP-ase)  

 CIC7 – canal ionic de clor  

(cloride ion channels_Cl-/H+ antiporter )

H+
H+H+

H+
H+

H+ H+

H+

H+

H+

H+

pH 7,2

2Cl-

H+
H+

H+



+

Hidrolazele acide funcționează 

la pH acid  (sunt activate prin 

clivare proteolitică care necesită 

pH acid)

Componentele citosolice sunt 

protejate de digestia enzimelor 

lizozomale prin două  mecanisme:

- membrana lizozomală înalt 

glicozilată 

- incapacitatea enzimelor 

lizozomale, în lizozomii 

convenționali,  de a funcționa la 

pH 7,2 citosolic

H+ATP-ază

vacuolară

LIZOZOMI – pH  4,5 - 5,0

pH  4,5  5,0

HIDROLAZE ACIDE:

nucleaze

proteaze

glicozidaze

lipaze

fosfataze

sulfataze

fosfolipaze

H+

ATP ADP Pi

CITOSOL    

pH  7,2



Biogeneza lizozomilor 

1. Etichetarea enzimelor lizozomale în zona cis-Golgi _ M6P (manozo-6-fosfat)

2. Transport din cis-G în trans-G, maturare și legare receptorului-M6P

3. Sortarea (R-M6P-HL) în vezicule acoperite cu clatrină și detașarea de trans-G ca lizozom primar 

4. Fuziunea cu endozomi sau cu lizozomi secundari preexistenți

pH 6.5–6.7 pH 6

receptor M6P

precursori hidrolaze lizozomale

structuri oligozaharidice N-glicozidice

MANOZĂ

DIN RER

FOSFORILAREA 

MANOZELOR

descoperirea 

M6P

legarea M6P 

de receptor

clatrină
vezicule de 

transport

reciclarea  receptorului

retromer

sortarea 

receptorului  

M6P în 

vezicule 

disocierea de 

receptor

eliminarea 

fosfatului

precursori 

hidrolaze 

lizozomale

transport la 

endozomi

cis - Golgi                              trans - Golgi

H+-ATP-ază vacuolară

etichetare   → maturare  →  sortare

endozom  târziu

lizozom   secundar

Alberts et al. Molecular_Biology_of_the_Cell_6ed_2014



• enzimele care sunt responsabile de etichetarea M6P: 

• N-acetilglucozamino (GlcNAc) fosfotransferaza transferă GlcNAc-P din 

uridin-difosfat-GlcNAc (UDP-GlcNAc) pe manoze [in cisGN]

• glicozidaza clivează grupul GlcNAc → M6P expuse pe enzimele lizozomale 

[in transGN]

• numeroasele manoze ale N-oligozaharidelor enzimelor lizozomale primesc P 

(multe grupuri M6P – afinitate mare pentru receptorii de M6P)

GlcNAc - fosfotransferaza

glicozidaza

enzima lizozomală

recognition sequence

cis GN trans GN

secvență semnal
situs catalitic situs de legare

ETICHETAREA HIDROLAZELOR LIZOZOMALE CU 

MANOZO-6-FOSFAT (M6P) pe baza unei secvențe semnal specifice 



SORTAREA HIDROLAZELOR LIZOZOMALE CU 

RECEPTORI pentru MANOZO-6-FOSFAT (R-M6P)

pH 6.5–6.7

HL 

etichetate 

cu M6P

R-M6P

adaptină

clatrină   

disocierea

R/M6P

la pH 6

vezicule de reciclare

a receptorilor de M6P

H+

Pollard 2016

dinamină

ENDOZOM

Proteina adaptor – AP1 leagă:

- clatrina

- domeniul citoplasmatic al receptorului pentru M6P 
(recunoaștere specifică a  - YXXΦ tyrosine-based sorting motifs)



MODEL de MATURIZARE A LIZOZOMILOR 

Golgi 

calea secretorie 

constitutivă  

calea secretorie a 

veziculelor acoperite cu 

clatrină derivate din Golgi 

(hidrolaze lizozomale)

endozom timpuriu 

endozom târziu

pre-lizozom

lizozom

Ross 2016



COMPARTIMENTUL ENDOLIZOZOMAL

ENDOZOM – compartiment 

tubulovezicular intracelular

(delimitat de endomembrane).

Endozomii timpurii (pH6,5) sistem 

tubulovezicular, sortează proteinele care 

sunt internalizate prin endocitoză pentru 

a fi reciclate sau degradate. 

Corpi multiveziculari (MVB) sunt 

transportori cu selectivitate înaltă 

(SNARE, Rab) între endozomii timpurii și 

târzii.

Endozomii târzii (vezicule, pH 5,5) 

acumulează componentele destinate 

degradării și fuzionează cu lizozomii. 

reciclare

vezicule 

acoperite

endozomi 

timpurii

endozomi 

târzii

LIZOZOMI

degradare

LIZOZOMI

Ross 2016



COMPARTIMENTUL ENDOLIZOZOMAL

ENDOZOM TIMPURIU - SORTARE

Ross 2016

CALEA ENDOCITOTICĂCALEA SECRETORIE



SISTEMUL  ENDOLIZOZOMAL

livrează componente endocitate și secretate către lizozomi

Endosome maturation. The EMBO Journal. 2011, 30(17):3481-3500. DOI: 10.1038/emboj.2011.286
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/emboj.2011.286/full#embj2011286-fig-0002

pH 6,5 pH 5,5 pH 4,5

maturare

ENDOLIZOZOM 

LIZOZOM 

endozomi pentru 

reciclare

membrană 

celulară

endozomi 

timpurii

endozomi 

târzii
FUZIUNE



Pollard 2016

COMPARTIMENTUL ENDOLIZOZOMAL

LIZOZOMII – ORGANITE DINAMICE



FUNCȚIILE LIZOZOMILOR

DEGRADAREA ȘI RECICLAREA:

− structurilor extracelulare

• ENDOCITOZĂ

• pinocitoză

• endocitoza mediată de receptori

• FAGOCITOZĂ

− structurilor intracelulare

• AUTOFAGIE
• mediată de șaperone

• micro-autofagie 

• macro-autofagie

HOMEOSTAZIA PROTEINELOR

HOMEOSTAZIA COLESTEROLULUI

REPARAREA MEMBRANEI PLASMATICE

APOPTOZĂ (moarte celulară programată)

APĂRARE IMUNĂ  (celule cu lizozomi secretori) 
Ross 2016



MECANISME DE DIGESTIE 

INTRACELULARĂ

HETEROFAGIE – digestia produșilor 

ingerați prin 

• fagocitoză (ingestia particulelor solide 

mari – fagozom), 

• endocitoză (mediată de receptori)

• pinocitoză (internalizarea fluidelor 

extracelulare).

AUTOFAGIE – digestia componentelor 

celulare proprii care nu mai sunt 

necesare sau nu mai sunt funcționale 

(mediată de șaperone, micro- și macro-

autofagie). Crinofagie – digestia produșilor 

de secreție excedentari în celulele endocrine 

(mecanism de control al calității și cantității 

secreției).

phagos (gr.) – ‘care devorează, care manâncă’ Ross 2016



• PARTICULELE MARI EXTRACELULARE, cum sunt bacteriile, 

resturile celulare sau corpii străini, sunt endocitate prin 

fagocitoză. Un fagozom, format prin internalizarea particulelor 

mari, primește enzime hidrolitice, devine endozom târziu care se 

va maturiza și va forma lizozomul.

• PARTICULELE MICI EXTRACELULARE, cum sunt proteinele 

extracelulare, proteinele membranare, sau complexele ligand–

receptor, sunt internalizate prin pinocitoză și endocitoză mediată 

de receptori. Aceste particule urmează calea endocitotică trecând 

prin endozomii timpurii și târzii și sunt, în cele din urmă, 

degradate în lizozomi.

• PARTICULELE INTRACELULARE (organitele, proteine 

citoplasmatice, sau alte componente celulare) sunt izolate de 

matricea citoplasmatică prin membrane ale RE , transportate ca 

autofagozomi în lizozomi și degradate. Acest proces se numește 

autofagie.

TREI MECANISME DE DIGESTIE INTRACELULARĂ:



Pollard 2016

MECANISME DISTINCTE DE INTRARE ÎN CELULĂ
(endocitoză)

TRANSPORT CU MEMBRANĂ

macropinocitoză

vezicule acoperite 

cu clatrină

vezicule 

neacoperite caveole fagocitoză

CITOSOL

SPAȚIUL EXTRACELULAR



FAGOCITOZA – particule mari 

RĂSPUNS IMUN INFLAMAȚIE

receptori 

variați

particule de carbon, praf,  

resturi celulare

Ross 2016



FAGOCITOZĂ



MACROFAG

hematie (extravazată)

LY

LY

LY

FAGOCITOZĂ



corp 

apoptotic

MACROFAG

Ly
Ly

Ly

Ly

Ly

Ly

Ly

Ly

Ly

Ly

Ly

corp 

apoptotic

FAGOCITOZĂ



Moleculele MHC clasa II din RER și Golgi ajung în lizozomii secundari de 

unde preiau antigenele rezultate din digestia unor molecule cu potențial 

imun → le expun pe membrana celulară   

https://www.memorangapp.com/flashcards/64102/FMS2+2IMG1+HLA/



receptor  este reciclat (R-LDL, 

complex insulină-GLUT-R, etc)

ligandul este degradat  în lizozom

(mecanism prin care celula 

preia nutrienți în formă 

macromoleculară)

complexul ligand–receptor 

disociază în endozomii 

timpurii și componentele 

sunt degradate în lizozomi 

(mecanism de  atenuare  

a procesului de 

semnalizare)

X X

AMINOACIZI

COLESTEROL

SOARTA RECEPTORULUI, RESPECTIV A LIGANDULUI ÎN 

ENDOCITOZA MEDIATĂ DE RECEPTORI

Ross 2016



degradarea proteinelor sau organitelor nedorite

TIPURI DE AUTOFAGIE

aminoacizi
nucleozide
acizi grași 

MICROAUTOFAGIE

MACROAUTOFAGIE

AUTOFAGIE MEDIATĂ DE 

ȘAPERONE

Ross 2016



Yoshinori Ohsumi

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016

Prize motivation: "for his discoveries of mechanisms 
for autophagy"



• 41 de gene asociate autofagiei (ATGs - autophagy related genes) sunt implicate in 

formarea autofagozomului

BIOGENEZA AUTOFAGOZOMILOR

autofagozom
fagofor

(ERGIC)
autolizozom

degradarea 

autofagozomului

andocare și fuziunematurare

închidere

elongarea

fagoforului

inițierea

lizozom

hidrolaze 

lizozomale
ATG9

lizozom secundar
LC3

SNARESNARE

PI3KPI3K

• formarea și expansiunea fagoforului implică membrane din surse multiple  (ERGIC) 

• activarea fosfatidilinozitol-3-kinazei III (PI3K-III) și inhibarea căii de semnalizare 

PI3K-I → Akt → mTOR determină  activarea autofagiei (cantitate  de nutrienți)

• 1A/1B-light chain 3 (LC3) proteina asociată microtubulilor contribuie la curbarea 

membranelor fagoforului - marker pentru autofagie



M

M

RE

MACROAUTOFAGIE – autofagia nespecifică/specifică a unor 

constituenți citoplasmatici (organite/citosol) izolați într-o 

veziculă delimitată de dublă membrană (fagofor → 

autofagozom) care fuzionează cu lizozomii. 

Conținutul autofagozomului va fi digerat după fuziunea cu 

lizozomul.

http://www.buzzle.com/articles/how-does-autophagy-occur-in-a-cell.html

autofagozom



L

FAGOFOR

AUTO

FAGO

ZOM



MACROAUTOFAGIE

m

m

L

m

m

RE

mitofagie (mitocondrii)

pexofagie (peroxizomi)

reticulofagie (reticul 

endoplasmic)

nucleofagie (nuclei)

lipofagie (vezicule lipidice)

?



MICROAUTOFAGIA – autofagie care implică internalizarea 

directă a materialului citoplasmatic prin invaginarea 

membranei lizozomale. 

http://www.buzzle.com/articles/how-does-autophagy-occur-in-a-cell.html



AUTOFAGIA MEDIATĂ DE ȘAPERONI – specifică - selecția 

mediată de șaperoni (hsc70, hsp90) a proteinelor citosolice 

incorect pliate (secvență semnal KFERQ) și translocarea în 

lumenul lizozomului prin intermediul proteinelor membranare 

lizozomale (LAMP-2A).  

http://www.buzzle.com/articles/how-does-autophagy-occur-in-a-cell.html

(KFERQ-like 

motif)

- CONTROL 

CALITATIV 

îndepărtează 

proteinele oxidate, 

incorect pliate sau în 

exces

- REZERVĂ de 

ENERGIE furnizează 

aminoacizi în 

perioadele de stres



AUTOFAGIA MEDIATĂ DE ȘAPERONE 

http://www.cell.com/trends/cell-biology/fulltext/S0962-8924(12)00093-1

KFERQ-like

aa



Matthew P. Jackson, Eric W. Hewitt. Cellular proteostasis: degradation of misfolded proteins by lysosomes. Essays Biochem. 2016; 60(2): 173–180.

SECVENȚĂ SEMNAL PENTRU AUTOFAGIA PROTEINELOR 

MEDIATĂ DE ȘAPERONE (30% din proteinele citosolice) 

(lizină-fenilalanină-glutamat-arginină-glutamină = KFERQ în ribonucleaza A)

< 2 aa hidrofobi 1aa încărcat

negativ

< 2 aa încărcați 

pozitiv
glutamină în poziția N- sau C-

terminală a unui pentapeptid



Matthew P. Jackson, Eric W. Hewitt. Cellular proteostasis: degradation of misfolded proteins by lysosomes. Essays Biochem. 2016 Oct 15; 60(2): 173–180.

Mecanisme celulare de degradare a proteinelor incorect

pliate sau în surplus 

Degradare

mediată de 

ubicuitină

Degradare în 

lizozomi 

(secvență 

KFERQ)

PROTEAZOM            

LIZOZOM 

Ribozom    

Proteină funcțională 

(corect pliată)

Proteină incorect 

pliată (nefuncțională)

Proteine 

agregate



LIZOZOMI

CONVENȚIONALI SECRETORI

https://mynotebook.labarchives.com/share/Mutagenetix/MjMxLjR8MzA4My8xNzgvVHJlZU5vZGUvMTV8NTg3LjQ=



LIZOZOMI SECRETORI

(ORGANITE ASOCIATE LIZOZOMILOR)

Blott EJ, Griffiths GM. Secretory lysosomes. Nature Reviews Molecular Cell Biology 2002;3, 122-131



LIZOZOMI 

SECRETORI
în celule ale 

sistemului imun 

derivate din linia 

hematopoietică

trombocit limfocite T/B

PMN neutrofil Basofil Eozinofil



LIZOZOMI SECRETORI
LAMP-1 și LAMP-2



Moon TC et al, Front. Immunol. 2014 http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2014.00569

BIOGENEZA LIZOZOMILOR SECRETORI ÎN MASTOCITE



XX

X

X

LIZOZOMI SECRETORI ÎN MASTOCIT (degranulare → vasoactiv)



corpi 

lamelari

celulă epitelială II

(pneumocit)

LIZOZOMI 

SECRETORI

(plămân / surfactant)
corpi 

lamelari



LIZOZOMI SECRETORI

(piele- melanozomi)

MELANOZOMI

LAMP-1 tirosinaze



REPARAREA MEMBRANEI PLASMATICE PRIN 
EXOCITOZA LIZOZOMILOR  

Hanna Appelqvist et al. J Mol Cell Biol 2013;5:214-226

Syt VII - sinaptotagmină VII (senzor de Ca2+)

aSMase - sfingomielinază acidă (sfingomielină → ceramide/ facilitează endocitoza)

1. lezarea membranei 

plasmatice

2. exocitoza 

lizozomului

3. îmbogățirea în 

ceramide a membranei

4. endocitoza



HOMEOSTAZIA COLESTEROLULUI CELULAR
• ∼ 80% din colesterolul celular are ca sursă endocitoza LDL mediată de receptori  

• efluxul de colesterol din lizozomi este controlat  prin intermediul proteinelor 

Niemann–Pick C (NPC1, NPC2)

https://cellularphysiology.wikispaces.com/Niemann-Pick+Type+C

mecanism necunoscut

mecanism molecular de 
transport al 
colesterolului în mediu 
apos

LIZOZOM

glicocalixLIPAZE 

ACIDE

acizi grași  

către RE, peroxizomi, mitocondrie, 

membrana plasmatică

endocitoza LDL 

mediată de receptori



UNEORI, ACTIVAREA CĂILOR EXTERNE ALE APOPTOZEI POATE 

CONDUCE LA DESTABILIZAREA LIZOZOMILOR

• eliberarea catepsinei în citosol inhibă activitatea anti-apoptotică a Bcl2



Timeline for discoveries on lysosomal storage disorders (LSD) 
and their impact on cell biology

Emma J. Parkinson-Lawrence et al. Physiology. 2010;25:102-115



BOLI LIZOZOMALE

TEZAURISMOZE (grup eterogen de ~ 50 boli genetice)

• defecte în biogeneza lizozomilor, proteinelor membranare sau ale 

enzimelor lizozomale

• dificil de clasificat (glicogenoză II, mucopolizaharidoze, mucolipidoze, 

oligozaharidoze, lipidoze, sfingolipidoze, …)

Futerman, A. H. & van Meer, G. The cell biology of lysosomal storage disorders. Nature Rev. Mol. Cell Biol. 5, 554-565 (2004)



acumularea de lizozomi cu conținut eterogen în limfocite

W van der Meer et al. J Clin Pathol 2001;54:724-726

Boala cu incluzii celulare (I-cell), mucolipidoză II 

• boala autozomal recesivă rară  

• deficiența GlcNAc-

fosfotransferazei conduce la 

secreția constitutivă a 

enzimelor lizozomale (sortare 

imposibilă)

• enzimele lizozomale sunt 

absente din lizozomi iar 

compușii ajunși aici nu pot fi 

degradați



Niemann-Pick (sphingomielină)

Neuronal ceroid lipofuscinosis

(lipofuscine) 

Fabry - (sfingolipide)

Mucopolizaharidoze

(glicozaminoglicani)



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1515673/000119312513435507/d601113ds1.htm

beta-glucuronidază umană recombinată (rhGUS) 

TERAPIE DE SUBSTITUȚIE ENZIMATICĂ  

în mucopolizaharidoză 7
(deficiență beta-glucuronidazei cu acumulare de 

dermatan sulfat, condroitin sulfat și heparan sulfat)



LIZOZOMI

• organite eterogene și dinamice cu rol în digestia 

celulară a componentelor celulare și extracelulare

• biogeneza lizozomilor implică RE, aparatul Golgi și 

un control înalt al traficului de membrane 

• 3 căi de degradare în lizozomii convenționali: 

endocitoză, fagocitoză și autofagie 

• hidrolazele acide din lizozomi convenționali 

funcționează la pH acid (4,55)

• enzimele stocate în lizozomi secretori sunt 

menținute inactive la pH acid (rol în imunitate)



Peroxizomi

− organit delimitat de  o 

endomembrană care conține 

enzime  implicate în reacții 

oxidative din numeroase căi 

metabolice. 

− „peroxisome” organit implicat în 

metabolismul peroxidului

− dimeniuni 0,3  1,5 μm



Imunofluorescență Imunohistochimie

PEROXIZOMI –MICROSCOPIE OPTICĂ

toate celulele cu excepția hematiei

Peroxizomi în hepatocite
http://www.niehs.nih.gov/research/resources/liverpath

/toxicologic/index.cfm
http://www.proteinatlas.org/dictionary/cell/vesicles+%28peroxisome%29+4

Peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase



http://www.proteinatlas.org/ENSG00000117528-ABCD3/tissue

ABCD3 - ATP binding cassette subfamily D 

member 3 - implicat în importul acizilor grași și a 

celor cu acil-CoA în peroxizomi

FICAT

RINICHI



cristaloid central

(urat oxidază)

fruză 

de 

tutun



Peroxizomi – microscopie electronică

Fawcett DW. The Cell. 2nd ed. 1981



Celule din tubii proximali - șobolan 
Fawcett D.W. The Cell. 2nd ed. 1981



Peroxizomi ultrastructură

hepatocit nefrocit

p

p

p



PEROXIZOM

ER

ER

nefrocit/om



PEROXIZOMI – organite delimitate de o endomembrană (vezicule), 

conținut omogen, mediu electronodens, amorf, fin granular sau discret

fibrilar, uneori cu o placă laterală densă.

lumen

membrană

+/- cristaloid central

+/- placă laterală (om) 



matrice
 50 enzime

(catalaza 40%)

membrană (peroxine)

PEROXIZOMI – organite delimitate de o endomembrană (peroxine, PMP), 

conțin numeroase oxidaze și catalază.



PROTEINE MEMBRANARE SPECIFICE: peroxine (Pex 1-24) și 

PROTEINE MEMBRANARE PEROXIZOMALE (PMP)

• receptori

• proteine de translocare 

MATRICEA CONȚINE ENZIME OXIDATIVE (~ 50)

OXIDAZE (D-aminoacid oxidaza, HMG-CoA reductaza, urat oxidaza,  ...)

RH2 + O2 → R + H2O2

CATALAZA ~ 40% din conținutul enzimatic peroxizomal

R’H2 + H2O2 → R’ + H2O (ex. metabolizarea etanolului)

2H2O2 → 2H2O + O2

PEROXIZOMI  



Peroxizomi – biogeneză

proteine peroxizomale  - peroxine (Pex1  Pex24)

proteine membranare peroxizomale (PMP)

Reticul endoplasmic

(lipidele membranare)

proteine 

precursoare

peroxizomale

vezicule 

precursoare

peroxizomale

proteine specifice 

catalizează importul 

proteinelor

peroxizom

matur

peroxizomi

maturi

FISIUNE

Pex3

Pex11

Pex16 Pex5
Pex7

Pex5
Pex7

Pex19

CREȘTEREA PEROXIZOMILOR PRIN ACUMULAREA DE 

LIPIDE DIN RETICULUL ENDOPLASMATIC  ȘI 

PROTEINE SPECIFICE SINTETIZATE IN CITOSOL

Molecular Biology of the Cell_6ed _Alberts



Veziculele pre-peroxizomale formate 

prin înmugurire din RE
! proteinele lizozomale sunt sintetizate în citosol

Tabak HF, Murk JL, Braakman I, Geuze HJ. Peroxisomes start their life in 

the endoplasmic reticulum. Traffic. 2003; 4(8): 512-8.
Adabella van der Zand et al. J Cell Sci 2006;119:989-994

Pex 19

Pex 3

Pex 16



Peroxisome biogenesis
proteinele sunt importate din citosol gata pliate

CITOSOL

PEROXIZOMI

RETICUL ENDOPLASMIC



SURESH SUBRAMANI Physiol Rev 1998;78:171-188

- pentru proteinele membranare:

Pex19 –
recunoaște mPTS (20-40aa) și leagă PMP sintetizate 

în citosol, le transportă la membrana peroxizomală, 

se leagă de Pex3-Pex16, complex ce

permite inserția PMPs în membrană

- pentru proteinele matriciale:

Pex5 –
recunoaște PTS1- C-terminal din proteinele matriciale 

sintetizate în citosol (Ser-Lys-Leu-COOH,)

Pex7 –
recunoaște PTS2 - N-terminal din proteinele matriciale 

sintetizate în citosol

[(Arg/Lys)-(Leu/Val/Ile)-X(5)-(His/Glu)-(Leu/Ala)-N]

Peroxizomi biogeneză

proteinele peroxizomale prezintă secvențe semnal specifice

PEROXISOMAL TARGETING SIGNAL



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3951609/bin/nihms-555068-f0002.jpg

Pex19 –

recunoaște mPTS (20-40aa) și leagă 

PMP sintetizate în citosol, le transportă 

la membrana peroxizomală, 

se leagă de Pex3-Pex16, complex ce

permite inserția PMPs în membrană

Peroxizomi biogeneză - importul proteinelor membranare și 

matriciale sintetizate în citosol se face prin translocare



Peroxizomi biogeneză - importul proteinelor membranare și 

matriciale sintetizate în citosol se face prin translocare

http://carolguze.com/images/cellorganelles/peroximport.gif

UBQ

Legarea receptor – ligand

Transport către 

peroxizom

Andocarea 

receptorului

Disociere și 

translocare

Reciclarea 

receptorului 

• Pex5 → PTS1 – C

• Pex7 → PTS2 – N

proteine PTS1

proteine  PTS2



Front. Physiol., 08 October 2013 http://dx.doi.org/10.3389/fphys.2013.00286

Peroxizomii – organite semiautonome 

autoreplicare prin fisiune – diviziune asimetrică

! nu posedă 

material genetic 

propriu



PEROXIZOMI – autoreplicare (ex.stimul: excesul de acizi grași) 

Pex 11 + [Fis1+Mff+DLP1]

DLP1 - dynamin-like protein GTP-ase

Mff - mitochondrial fission factor 

Fis1 - mitochondrial fission protein 1 

Pex11

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488915003365 



ORGANITE CU AUTOREPLICARE

Peroxizomii – se autoreplică fără a 

avea ADN și ribozomi proprii

Mitocondriile – se autoreplică și 

au ADN și ribozomi proprii



Mohanty A, McBride HM. Emerging roles of mitochondria in the evolution, biogenesis, and function of peroxisomes. Front Physiol. 2013;4:268. 

Peroxisomi biogeneză —
vezicule derivate din mitocondrii pot contribui la biogeneza unor peroxizomi



Sugiura A, Mattie S, Prudent J, McBride HM. Newly born peroxisomes are a hybrid of mitochondrial and ER-derived pre-peroxisomes. Nature (2017). 

DOI: 10.1038/nature21375 

PEROXISOMI — organite hibride formate 

• de novo din RE și mitocondrii

• prin autoreplicare (fără material genetic propriu)

vezicule mitocondriale Pex3-/Pex14+ 

vezicule derivate din RE Pex16+ 



Funcții ale peroxizomilor
 -oxidarea acizilor grași cu lanțuri lungi (2224C)

 -oxidarea auxiliară a acizilor grași nesaturați 

 -oxidarea acizilor grași cu grupuri metil laterale (prenil sau isoprenil) 

 metabolismul oxidativ al aminoacizilor și purinelor

 sinteza:

colesterolului

acizilor biliari  (C27ba lanț lateral →C24ba)

eter fosfolipidelor (plasmalogen – 90% mielina)

leucotriene (inflamație)

N.B. toate procesele biochimice în 
peroxizomi sunt procese oxidative

Cell Metabolism 2014 19, 380-392

DOI: (10.1016/j.cmet.2014.01.002) 



Ronald J.A. Wanders. METABOLIC FUNCTIONS OF PEROXISOMES IN HEALTH AND DISEASE. Biochimie, 2014, 98:36–44

PEROXISOMI - METABOLISM LIPIDIC



The Peroxisome-Mitochondria Connection: How and Why? Fransen M, Lismont C, Walton P. Int J Mol Sci. 2017 May 24;18(6).

β oxidare – proces ce scurtează lanțurile acizilor grași progresiv, în blocuri 

de câte doi atomi de carbon, transformând astfel acizii grași în acetil CoA.

MITOCONDRIA

- β oxidarea

acizilor grași cu 

lanțuri medii 

sau lungi

PEROXIZOMI - β oxidarea

acizilor grași cu lanțuri foarte 

lungi sau ramificate

ATP

ATP



PEROXIZOMI 
organite veziculare care conțin oxidaze și catalază



Superoxide dismutaza [SOD1 (Cu/ZnSOD) și SOD2 (MnSOD)] degradează 

radicalii superoxid (ROS) în peroxid de hidrogen și oxigen molecular. 

Catalaza (~40%) catalizează descompunerea peroxidului de hidrogen generat de 

alte enzime lizozomale în apă și oxigen.  

PEROXIZOMII AU UN ROL ANTIOXIDANT



SPECII 

REACTIVE DE 

OXIGEN 



 25% din etanolul ingerat este oxidat în peroxizomi până la acetaldehidă  



https://plasmalogen.me/en/functions-of-plasmalogen/

SINTEZA PLASMALOGENULUI – 90% teaca de mielină



Boli peroxizomale



Zellweger (sindrom cerebro-hepato-renal)

https://clinicalgate.com/peroxisomal-disorders/

BOLI PEROXIZOMALE

1. patologii generate de biogeneza și asamblarea incorectă (4)

2. deficiența unei singure enzime peroxizomale (12)



• Peroxizomii sunt organite delimitate de 

endomembrană cu rol major în metabolismul oxidativ 

celular (metabolismul speciilor reactive de oxigen – ROS)

• Biogeneza peroxizomilor: 

– de novo din RE (și mitocondrii) cu importarea proteinelor 

sintetizate în citosol prin translocare și prin

– autoreplicare (creștere și diviziune asimetrică)

• Sunt implicați în homeostazia lipidică și 

metablolismul energetic prin oxidarea acizilor grași 

PEROXIZOMI



LIZOZOM

PEROXIZOM

MITOCONDRIE

ER

ER

ER


