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1.U.D. MATERIAREN ANTOLAMENDUA IZAKI
BIZIDUNENGAN
Unitate hau landu ondoren, gai izan behar duzu hauek denak egiteko:
• Zelulen elikatze-, harreman- eta ugaltze-funtzioak zer diren azaltzeko.
• Zelula izaki bizidunen egitura-, funtzionamendu- eta jatorri-unitate gisa azaltzeko.
• Atomotik hasi eta izaki bizidunetarainoko antolamendu-mailak modu ordenatuan zerrendatzeko
eta definitzeko.
• Materiaren antolamendu-maila bakoitzari luzera-unitaterik egokiena emateko.
• Atomoen, molekulen eta egitura biologikoen adibide ezagunak materiaren antolamendu-maila egokian
kokatzeko.
• Biomolekula batek organikoa izateko eduki behar dituen ezaugarriak zerrendatzeko.
• Formula garatuetan molekula organikoak eta ez-organikoak bereizteko.
• Izaki bizidunak osatzen dituzten molekula motak zerrendatzeko, haien adibideak emateko eta betetzen
dituzten funtzioak azaltzeko.
• Molekulak, asoziazio supramolekularrak, zelulak eta ehunak deskribatzeko.
• Asoziazio supramolekularren adibideak emateko, eta haien konposizioa eta egitura zehazteko.
• Zelula prokarioto baten eredu bat marrazteko eta haren osagai nagusiak erakusteko.
• Zelula prokariotoaren osagaien funtzioa adierazteko.
• Zelula eukariotoen jatorria hipotesi endosinbiotikoaren arabera kontatzeko.
• Zelula bakar batetik banako plurizelular bat eratzeko behar diren prozesuak adierazteko.

1 Sarrera
Izaki bizidunen mundua zelulen mundua da. Zelula mota ugari daude, eta horiek aztertuz gero
ikus dezakegu tamaina ugaritakoak direla, handiak eta txikiak, nahiz eta guztiak mikroskopikoak izan; forma ugaritakoak; geldiak eta mugimendudunak; ind ependenteak edo beste
batzuekin elkartuak. Aldeak alde, ordea, guztiek dute oinarri b era: bizitzeko aukera ematen
dien antolamendua.
Biziak berezkoak dituen funtzioak betetzeko gutxieneko antolame ndua duen egitura da zelula. Hona hemen funtzio horiek:
• Nutrizioa: zelulek materia eta energia hartzen dituzte kanpotik, eta eraldatu egiten dute,
beren burua konpontzeko, hazteko... bizitzeko alegia; materiaren eta energiaren erabilera
horren ondorioz, hondakinak sortzen dira, zelulek kanpora egozten dituztenak.
• Ugalketa: zelulek beren erreplikak sortzen dituzte. Zelula erdibitzen denean, zelula izateari uzten dio, bi zelulakume sortzen baitira.
• Harremana: zelulek ongi ezagutzen dute ingurunea, ederki igartzen dituzte haren ezaugarriak, eta egoki erantzuten diete haiei. Nahitaezkoa dute harreman hori, bai elikatzeko bai
ugaltzeko.
Izaki bizidun guztiak, txikienetik (mikroskopikoak) handienera, zelulaz osaturik gaude, zelula
batez, batzuez edo askoz, eta horregatik esaten da zelula izaki bizidunen egitura-unitatea
dela.
Organismo baten bizia, organismo hori zelulabakarra bada, zelula bakar horren bizia bera da,
eta plurizelularra bada, zelula guztien funtzionamendu koordina tuaren ondorio da; hau da,
izaki bizidunen funtzionamendu-unitatea edo unitate fisiologikoa da zelula.
Izaki bizidun (zelulabakar edo plurizelular) guztien jatorria zelula bakar bat da beti; beraz, zelula izaki bizidunen jatorri-unitatea ere bada.
Zelula izaki bizidunen egitura-, funtzionamendu- eta jatorri-unitatea denez, zelula bizi-unitatea dela esan daiteke.

1. Azter ezazu 1.1 irudia, eta atera izaki bizidunei buruzko ahalik eta informa-

zio gehiena, hala nola zer or ganismo ezagutzen dituzun, zer tal detakoak
diren, zer girotan bizi diren… nabarmen gelditu dadin horien aniztasuna eta
batasuna.

2. Azal ezazu zer den zelula eta zer adierazten duen izaki bizidunentzat.
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Organismo zelulabakarrak
uretan: protozooak

Landare baten zelulak

Organismo zelulabakarrak
airean: bakterioak

Onddo baten zelulak

Animalia baten zelulak

1.1 irudia. Batasuna eta aniztasuna biosferan.
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2 Materiaren antolamenduaren zer mailatan dago zelula?
Lurreko biziaren jatorriari buruzko gaur egungo hipotesirik onartuenaren arabera, bizia prozesu baten emaitza izan zen. Prozesu horretan, molekula jakin batzuek beren artean erreakzionatu eta molekula handiagoak sortu zituzten. Horiek elkartzen jarraitu zuten, bizi-funtzioak
betetzeko adinako materiaren konplexutasun-mailara iritsi arte.
Zelulak, bada, biziak berezkoak dituen funtzioak egiteko adinak o materiaren antolamendumaila du.
Izaki bizidunek eta, beraz, zelulek ezaugarri garrantzitsu bat dute: ingurunetik hartzen dituzten molekulak antolatzeko gai dira. Erreakzio kimikoak egiten dituzte, eta horien bitartez, aipatutako molekulak eraldatu eta konplexuago bihurtzen dituzte, hau da, antolamendu-maila
handiko molekula bihurtzen dituzte. Izan ere, ezagutzen diren m olekularik handienak, hala
nola DNA, zelulek sortzen dituzte.
Edozein sistema material molekulaz osaturik dago, baina zelulak osatzen dituzten molekula
mota ugariak eta haien artean egiten diren etengabeko erreakziokimikoak dira zelulen ezaugarri bereziena. Erreakzio kimiko horietako batzuek nutrizioa osatzen dute; beste batzuk harremanetarako behar dira, eta badira zelulen ugalketan esku hartzen duten erreakzio kimikoak
ere. Erreakzio kimiko horiek guztiak modu koordinatuan gertatzen dira, eta bizia osatzen dute.
Zelulek antzekotasun ugari dituzte, bai osagai dituzten molekulei dagokienez, bai egiten dituzten erreakzio kimikoei dagokienez. Oinarrizko antzekotasun horiekin batera, ordea, badituzte desberdintasunak ere, bai konposizioan, bai funtzionamend uan. Izaki bizidun guztiek
jatorri bera edukitzea da antzekotasun horien oinarria; desberdintasunak, aldiz, eboluzio-prozesuen ondoriozko zelula mota ugarien eta gaur egun diren organismo mota ugarien bitartez
azaltzen dira.
Izaki bizidun bat osatzen duen materia aztertuz gero, antolamendu-maila ugari bereizten dira
oinarrizko antolamendu-mailara iritsi arte: atomoa da oinarrizko maila hori.

1. Zerrenda itzazu, konplexutasun txikienetik handienera, izaki bizidun pluri-

zelular baten antolamendu-mailak, eta adieraz ezazu maila bak oitza neurtzeko erabiltzen den unitatea (1.2 irudia).

2. Zer organismo zelulabakar daude irudikatuta? Azal ezazu zeinek duen antolamendu-maila konplexuena (1.2 irudia).
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Gizakia

ORGANISMO
PLURIZELULARRA

10mm = 1cm

Digestio-aparatua

APARATUA

1000µ = 1mm

Hestea

ORGANOA

100µ

Ehun epiteliala

1000mm = 1m

Mikroskopio optikoaren muga

Giza begiaren muga

100mm = 1dm

ZELULA EUKARIOTOA

10µ
Zelula epiteliala

ORGANISMO ZELULABAKAR
EUKARIOTOA: ameba

1000nm = 1µ
Organulua:
Mitokondrioa

Birusa

Mintza

10nm

1nm

0.1nm = 1Å

ZELULA
ORGANULUA edo PROKARIOTOA

ORGANISMO ZELULABAKAR
PROKARIOTOA: bakterioa

100nm

Mikroskopio
elektronikoaren muga

EHUNA

ASOZIAZIO
SUPRAMOLEKULARRAK

Proteinak

MOLEKULA
KONPLEXUAK

Aminoazidoak

MOLEKULA
BAKUNAK
ATOMOAK

C

H

O

N

S

P

Bioelementuak

1.2 irudia. Izaki bizidunen materiaren antolamendu-mailen adibideak.
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3 Bioelementuak
Izaki bizidunen molekulak osa tzen dituzten elementu kimikoei bioelementu deritze, zeren,
nahiz eta Lurreko materia ez-biziaren parte ere badiren, bereziki ugariak baitira organismoetan, eta horregatik esaten da “biziaren elementuak” direla.
Izaki bizidunen molekulen konposizioa aztertzean, sei elementu ikusten dira: C, H, O, N, P eta
S. Horiek osatzen dute zelula-masaren % 99. Gainerako % 1, berriz, beste bioelementu multzo ugari batek osatzen du. Azken bioelementu horiek, proportzio txikia osatzen badute ere,
nahitaezkoak dira bizirako.

4 Biomolekulak
4.1. Molekula organikoaren eta ez-organikoaren arteko aldeak
Bioelementuak batu egiten dira eta molekula mota asko sortzen dituzte, organikoak zein ezorganikoak.
Izaki bizidunen molekula organikoek ezaugarri berezi ba t dute: C-z, H-z eta O-z osa tuta
daude guztiak. Molekula horietan, horien karbonoetako bat bederen hidrogenoari edo beste
karbono bati lotuta dago zuzenean. Halere, izaki bizidunen parte ez diren molekula organikoek
badaiteke oxigenorik ez edukitzea. Izaki bizidunen molekula ez-organikoek ez dute zertan
hiru bioelementu horiez osa tuak izan, eta, karbonoa badute ere, hori ez da go zuzenean hidrogenoari lotuta.

BIOMOLEKULAK
Ez-organikoak

Organikoak
1.1 taula
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Oxigeno molekularra
Nitrogeno molekularra
Karbono dioxidoa
Ura
Gatz mineralak

O2
N2
CO2
H2O
ClNa, CaCO3, Ca3(PO4)2

Gluzidoak, honela osatuta
Lipidoak, honela osatuta
Proteinak, honela osatuta
Azido nukleikoak, honela osatuta

C, H eta O
C, H eta O
C, H, O, N eta S
C, H, O, N eta P

Proteinak
%18
Gluzidoak
%3

Gatz
mineralak
%1

Ura
%70

Lipidoak
%6
Azido nukleikoak
%2

1.3 irudia. Biomolekulen batez besteko proportzioak animalia batengan.

Materiaren antolamendua izaki bizidunengan

1. Adieraz ezazu zein diren izaki bizidunengan sei bioelementu ugarienak. Bila ezazu zer beste bioelementu
diren izaki bizidunen osagaiak; begira iezaiezu arretaz, adibidez, gatz mineralak osatzen dituzten bioelementuei.

2. Adieraz itzazu zelulak osatzen dituzten bi biomolekula motak, eta eman itzazu horietako bakoitzaren adibideak.
3. Kalkula ezazu zenbat litro ur daukan zure gorputzak.
4. Arrazoi ezazu biomolekula hauen artetik zeinek betetzen dituen organikoak izateko baldintzak eta zeinek ez.
Karbono dioxidoa

Ura

Gatz arrunta

Azido karbonikoa

Dihidroxiazetona

Glizeraldehidoa

5. Aurreko zein molekulari dagozkie 1.4 irudiko eredu molekularrak?
Karbonoa
Oxigenoa
Hidrogenoa

1.4 irudia

6. Idatz ezazu 1.5 irudian irudikatutako molekula bakoitzaren formula garatua.

1.5 irudia

7. Idatz itzazu O2-aren eta N2-aren formula garatuak.
8. Eraiki itzazu etanolari (etil alkohola) eta aminoazido bati (glizina) dagozkien hiru dimentsioko ereduak.

9. Biomolekulen artean, zein da ugariena? Zer biomolekula organiko mota da ugariena animalia batengan?
4.2. Biomolekula ez-organikoak
Izaki bizidunen molekula ez-organikoak molekula bakunak dira, atomo gutxiz osatuak. Ez
dira organikoak bezain askotarikoak, ez dituzte haiek adina funtzio betetzen, baina haiek bezainbeste dira nahitaezkoak. Adibidez, ura nahitaezkoa da biziak berezkoak dituen erreakzio
kimikoetarako eta izaki biziengan edozein molekula garraiatzeko.
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Gatz mineral batzuek, hala nola karbonatoek eta kaltzio fosfatoek, eskeletoak osatzen dituzte,
eta beste gatz batzuek, berriz, prozesu zelular ugaritan parte hartzen dute.
O2-ak eta CO 2-ak zelulak elika tzeko prozesu garrantzitsu ba tzuetan parte hartzen dute. O 2
beharrezkoa da arnasketa aerobikorako, eta CO 2, aldiz, fotosintesian molekula organikoak
sintetizatzeko.

4.3. Biomolekula organikoak
Izaki bizidunak osatzen dituzten molekula organikoak askotarikoak dira, ez bakarrik konposizio eta tamainari da gokionez, baita egiturari da gokionez ere, eta horrek hainba t funtzio
egiteko gaitasuna ematen die. Oro har, izaki bizidunen molekula handi guztiak molekula bakunek bat egiten dutenean sortzen dira, kate bat osatzen den bezalaxe, mailak bata besteari
lotuta. Molekula bakun horiek ( monomeroak) molekula handi horien ( polimeroak) unitatetzat har daitezke.

Biomolekula
organikoak
Gluzidoak

Monomeroak
monosakaridoak

Proteinak

Polimeroak
polisakaridoak

polipeptidoak (proteinak)
monopeptidoak
(aminoazidoak)

Azido
nukleikoak

mononukleotidoak

DNA

RNA
polinukleotidoak (azido nukleikoak)

alkohola (glizerina)
Lipidoak

gantz-azidoa (azido oleikoa)

isoprenoa
1.6 irudia

14

olioa (trioleina)

poliisoprenoak (isoprenoideak)

Materiaren antolamendua izaki bizidunengan
• Polisakaridoak elkartutako monosakarido ugariz osatuta daude. Adibidez, glukogenoa, almidoia eta zelulosa glukosa molekula ugariz osatuta daude.

10. Zein bioelementuk osatzen dute glukosa, eta osatzen dituzte, beraz, polisakaridoak?
1.7 irudia. Glukosa.

Glukosaren eta beste monosakarido eta disakarido batzuen funtzioa zelulari energia ematea
da. Zenbait polisakaridoren funtzioa (glukogenoarena eta almido iarena, adibidez) glukosaerreserbak dira, eta, beraz, energia-erreserbak. Beste polisakarido batzuek hainbat egitura
osatzen dituzte, hala nola landare-zelulen paretaren osagai den zelulosa. Monosakaridoek, disakaridoek eta polisakaridoek gluzidoen multzoa osatzen dute.
• Proteinak polipeptidoak dira, eta ehun aminoazido (edo monopeptido) baino gehiago lotuta
sortzen dira.

1.8 irudia. Aminoazidoak: zisteina, alanina eta fenilalanina.

11. Zer bioelementuk osatzen dituzte aminoazidoak eta, beraz, proteinak?
12. Adieraz ezazu zertan diren berdinak aminoazido guztiak eta zergatik duten
izen hori monomero horiek.

Hogei aminoazidorekin osa daitezke proteinak. Izan ere, ez daude proteina guztiak berdinak
dituzten bi izaki bizidun. Eta proteina guztiek ere ez dituzte funtzio berak betetzen izaki bizidunengan. Adibidez, intsulina odoleko glukosa kantitatea erregulatzen duen hormona da; hemoglobinak oxigenoa garraiatzen du zeluletara; kolagenoak sendotasuna ematen die tendoiei
eta lotailuei; kera tinak, berriz, ilea, lumak, mokoak eta azazk alak osatzen ditu; entzimak,
aldiz, zelulen erreakzio kimikoak katalizatzen dituzten proteinen multzoa dira, eta antigorputzak, defentsa-funtzioa betetzen duen proteina multzoa, animalia-organismoetan sartutako
substantzia arrotzak desaktibatzen ditu. Proteinek funtzio ugari eta garrantzitsuak egiten dituzte, hortaz. Horrek adierazten du proteinak direla biziaren erantzule nagusiak.
• Azido nukleikoak mononukleotido ugari batuta sortutako polinukleotidoak dira. Mononukleotido bakoitza osa tzeko, aldiz, hiru molekula ba tzen dira: monosakarido bat (erribosa
RNAn, eta desoxirribosa DNAn), base nitrogenatu bat (adenina, guanina, zitosina edo timina
DNAn, eta adenina, guanina, zitosina edo uraziloa RNAn) eta azido fosforikozko molekula bat
(H3PO4) (1.6 eta 1.9 irudiak).
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Erribosa edo
desoxirribosa

Base nitrogenatua

1.9 irudia. Mononukleotidoak: zitosina desoxirribonukleotidoa, zitosina erribonukleotidoa eta adenina erribonukleotidoa.

13. Zer bioelementuk osatzen dituzte mononukleotidoak eta, beraz, polinukleotidoak?

14. Kolorezta itzazu 1.6 irudiko nukleotidoak, kolore hauek erabilita: urdinez,
adenina nukleotidoa; gorriz, guanina nukleotidoa; berdez, zitosina nukleotidoa; horiz, timina nukleotidoa; laranjaz, urazilo nukleotidoa.

Zelulek bi azido nukleiko mota dituzte: DNA (azido desoxirribonukleikoa) eta RNA (azido erribonukleikoa). Izaki bizidunen DNAren nukleotido kopurua oso han dia da, milaka milioikoa
izatera heltzen baita. Halere, izaki bizidun guztien osaeran la u nukleotido konbinatzen dira:
adenina nukleotidoa (A), guanina nukleotidoa (G), zitosina nukleotidoa (C) eta timina nukleotidoa (T). Izaki bizidun bakoitzak lau nukleotido horien berezko konbinazioa du, eta konbinazio horretan dago bizitzeko mezu genetikoa, hau da, proteinak ekoizteko informazioa, horiek
sortzen baitituzte izaki bizidun bakoitzaren ezaugarriak. RNA m olekulek nukleotido kopuru
askoz txikiagoa dute, eta, gainera, beste nukleotido batzuk (A, G, C, U) konbinatzen dira bertan. RNA molekulen funtzioa da mezu genetikoa proteina forman itzultzea.

15. Zer desberdintasun eta antzek otasun daude DNA osatzen duten n ukleotidoen eta RNA osatzen dutenen artean?

• Lipidoak ere molekula txikiagoak batzetik sortzen dira, baina, aurrekoak ez bezala, lipido
guztiak ez dira mota berekounitateak batuta eratzen. Izan ere, lipido batzuk, hala nola gantzak, olioak, ezkoak, fosfolipidoak… gantz azidoak eta alkohol bat batuta eratzen dira;
beste batzuk, hala nola K bitamina eta karotenoak,isopreno molekulek bat egitean sortzen
dira. Bada oraindik beste lipido multzo bat, esteroideena: egitura ziklikoko molekula batetik datoz. Multzo horretakoak dira kolesterola, sexu-hormonak, D bitamina...

1.10a irudia. Gantz azido oleikoa.
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16. Zer bioelementuk osatzen dituzte lipidoak?
17. Lipido batzuek aurreko beste hirurek baino bioelementu gehiago dituzte.
Eman ezazu adibide bat.

Gantz azidoek energia ematen diote zelulari, eta, horregatik, gantzak eta olioak dira zelulen
energia-erreserbak. Argizariek geruza babesgarri ba t eratzen dute hostoetan eta fruitu batzuetan, eta horri esker ez dira deshidra tatzen. Zelula guztietako mintzetan daude fosfolipidoak. K bitaminak odolaren koagulazioa erregulatzen du. Karotenoak pigmentu laranja batzuk
dira, eta argi-energia xurgatzen dute fotosintesian. Kolesterola animalia-zeluletako mintzaren
osagaia da, eta baita hormona batzuen (adibidez, sexu-hormonak) aitzindaria ere.
Polimero mota bakoitza osa tzen duten unita teak ez dute zertan b erdinak izan, eta ez dute
zertan ordena berean koka tuta egon. Gainera, polimeroen elkarke taren ondoriozko ka teek
forma ugari hartzen dituzte espazioan: espiralak, harilak, zuntzak… Horregatik, egitura makromolekular horiek oso konplexuak eta ugariak izan daitezke.

1.11 irudia. Bi polisakaridoren (a, zelulosa; b, almidoia) molekularen zati baten irudikapena eta bi
monosakaridoren loturaren xehetasuna.

1.12 irudia. Proteina baten molekularen zati baten irudikapena eta haren bi aminoazidoren (zisteina
eta fenilalanina) loturaren xehetasuna.
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1.13 irudia. DNA molekula zati baten irudikapena.

Deskribatzea eta interpretatzea
Deskribatzea eta interpretatzea ohiko prozedurak dira bai zientzian, bai eguneroko bizitzan, eta funtsezkoak dira
komunikazioa egokia izango bada.
Deskribatzea:
Hizkuntzaren bitartez inoren edo e zeren ezaugarriak irudikatzea da, besteek argi eta zehatz gogoan har dezaten hura nolakoa den.

Interpretatzea:
Jasotako informazioan dauden datuei esanahia ematea da. Interpretatzeko ezinbestekoa da datuak elkarr ekin lotzea, ondorioztatzea eta azalpenak ematea; era horretara, zentzu orokorra ematen zaio informazioari. Interpretazioaren ondorioz,
gainera, informazio gehiago bilatzera bultzatzen du.

Egilearen mende dago deskribapena, berak aukeratzen baititu
deskribatzean kontuan edukiko dituen ezaugarriak.

Egiten duenaren mende dago interpretazioa, eta garai bakoitzeko jakintzaren mende. Era horretara, ohar bat era askotara
interpreta daiteke, eta askotan ger tatu da hori zientziar en
historian.

Adibidez, era honetara deskriba daiteke 1.11a irudian irudikatutako zelulosa molekula:
Zelulosa kate luze bat da, eta mota bakar bateko unitate ugariz dago osatuta. Unitate bakoitza hexagono formakoa da, eta
6 karbonoz, 10 hidrogenoz eta 4 oxigenoz dago osatuta. Bost
karbonok hexagonoaren erpinak hartzen dituzte, eta seigarren
erpinean oxigeno bat dago . Karbono bat e z da eraztunar en
partea. Karbonoak elkarri lotuta daude, eta baita hidrogeno
eta o xigeno atomoei er e. U nitateak o xigeno atomo bate z
daude elkarri lotuta.

Hona hemen 1.11a ir udian ir udikatutako informazioar en
interpretazio bat:
Hexagonoa karbonoz eta hidr ogenoz osatuta dagoene z, eta
atomo horiek elkarri lotuta daudene z, molekula organiko
bat da. Atomoen konposizioa eta kokapena kontuan hartuta,
hexagonoa glukosari dagokio . G lukosa monosakarido bat
denez, eta z elulosa, berriz, elkarri lotutako glukosa ugariz
osatuta dagoenez, zelulosa molekula polisakarido bat da. Zelulosaren egitura linealak zuntz exkak eratz ea errazten du.
Horiek, “hagaxka” moduan, oso egokiak dira euskarri gisa edo
erresistentzia emateko, hau da, egitura-funtzioak betetz eko.

18. 1.11b irudian, almidoi molekula bat dago irudikatuta:
a) Deskriba ezazu aipatutako molekula.
b) Interpreta ezazu irudiak ematen duen informazioa.

19. Adieraz ezazu zein diren 1.11 irudian irudikatutako molekulen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak, eta osa ezazu taula hau:
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Ezaugarria

Antzekotasuna

Desberdintasuna

Molekula mota
Konposizioa
Egitura
Funtzioa

20. Osa ezazu biomolekula motak eta betetzen dituzten funtzioak laburtzen dituen taula hau.

BIOMOLEKULAK

GATZ
MINERALAK

ADIBIDEAK

- Termoerregulatzailea.
- Erreakzio metabolikoak erraztea.
- Disolbatzailea.
- 5 ........................................

URA

- 1 ...................

FUNTZIOAK

DISOLBAEZINAK

- 6 ......................................

- CaCO3 , Ca3(PO4)2
- Na+, K+, ...

DISOLBAGARRIAK

- Nerbio-bulkada
transmititzea.
- Muskulu-uzkurduran parte
hartzea.
- 7 ......................................

- 17 .....................................

- 8 ......................................

- 18 .....................................

GASAK

MONOSAKARIDOAK
- 9 ......................................
ETA DISAKARIDOAK
- 2 ...................
POLISAKARIDOAK

LIPIDOAK

ORGANIKOAK

PROTEINAK

- Ca2+, ...

- Glukosa, fruktosa, ..
- Sakarosa, laktosa, ...

- 10 ......................................

- Glukogenoa, almidoia

- Egiturazkoa.

- Kitina, zelulosa

- 11 ....................................
- Isolatzaile termikoa.
- 12 ....................................
- Egiturazkoa (mintzetan).
- Bitaminikoa.
- Hormonala.
- Argi-energia xurgatzea.

- Gantzak
- Gantzak
- Ezkoak
- 19 ...........................
- A, K, eta D bitaminak
- Sexu-hormonak
- 20 ...........................

- Katalizatzailea.
- 13 ....................................
- Hormonala.
- 14 .....................................
- Uzkurkorra.
- 15 .....................................
- Toxikoa.

- 21 ...........................
- Kolagenoa, elastina, keratina
- 22 ...........................
- Hemoglobina
- Aktina, miosina
- Antigorputzak
- Toxina botulinikoa

DNA

- 16 .................................................................................

- 4 ...................

- Mezu genetikoa itzultzen dute proteinak sintetizatzean.

- 3 ...................
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21. Adieraz ezazu zer molekulak osatzen duen 1.6 ir udian irudikatutako olio
molekula.

22. Zenbat aminoazido ditu 1.12 ir udian irudikatutako proteina mo lekularen
zatiak? Zenbat motatakoak dira? Deskriba ezazu.

23. Deskriba ezazu 1.13 irudian irudikatutako DNA molekularen zatia.
24. Konpara itzazu DNA eta RNA molekulak.
25. a) Adieraz ezazu zer lipidok betetzen duen glukosaren, almidoiaren eta zelulosaren antzeko funtzioa.

b) Adieraz ezazu zer beste funtzio betetzen dituzten lipidoek, eta eman
itzazu adibideak.

5 Asoziazio supramolekularrak
Molekulak elkartuta egoten dira, eta tamaina eta konplexutasun handiagoko egiturak eratzen dituzte; horiek dira asoziazio supramolekularrak. Adibidez:
• erribosoma RNA molekulen eta proteinen asoziazioa da, eta horiek bi azpiunitatetan daude
antolatuta. Erribosometan egiten da proteinen sintesia.
• kromatina DNA molekulen eta proteinen asoziazio bat da. Kromatinak du zelularen ezaugarrien informazioa.

DNA
Proteinak
RNA

1.14 irudia. Erribosomaren osagaiak
eta egitura.
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Proteinak

1.15 irudia. Kromatinaren osagaiak eta egitura.
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• zelula-mintza lipidoen, proteinen eta gluzidoen asoziazioa da. Zelula mugatzen du, eta horren bitartez egiten dira zelularen eta zelulaz kanpoko ingurunearen arteko trukeak.

proteinak

gluzidoak

lipidoak

1.16 irudia. Animalia-zelula baten mintzaren osagaiak eta egitura.

• birusa azido nukleiko baten (DNA edo RNA) eta proteinen asoziazioa da. Birusak zelulen parasitoak dira, zelula baten antolamendua behar baitute ugaltzeko.

RNA
Lipidoak
Proteinak
Glukoproteinak

1.17 irudia. Birus baten osagaiak eta egitura.

1. Adieraz ezazu zer molekula mota ager tzen den irudikatutako asoziazio supramolekular guztietan.

2. Deskriba ezazu nola dauden antolatuta molekulak honak o asoziazio hauetan:

a. Zelula-mintzak.
b. Birus bat.
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6 Zelula
Asoziazio supramolekularren (esaterako, zelula-mintza eta erribosomak) eta molekula mota
ugariren (esaterako, DNA, RNA, proteinak, ura…) integraziotik b izi-funtzioak betetzeko gai
den antolamendu-maila sortzen da: zelula prokrariotoena. Lehen zelula prokariotoak orain
dela 3.500 milioi urte inguru sortu ziren, eta honako osagai hauek zituzten:
• Material genetikoa. DNA molekula zirkular bat da, eta zelulen egituraren eta jardueraren
erantzule diren proteinak sintetizatzeko informazio genetikoa du.
• Erribosomak. RNA erribosomiko molekula batzuez eta proteinaz osatutako granuluak dira.
Bertan egiten da proteinen sintesia.
• Zitosola edo hialoplasma . Zelulako ingurune urtsua da. Uraz gainera, molekula ugarik
osatzen dute: gatz mineralak, gluzidoak, lipidoak, aminoazidoak, proteinak, RNA molekulak… Ingurune horretantxe gertatzen dira zelularen bizia ahalbidetzen duten erreakzio kimikoetako asko.
• Mintza. Zelula bereizten duen estalkia da. Zelularen eta kanpoko ingurunearen arteko informazio- eta materia-trukeak erregulatzen ditu.

1. Egin ezazu marrazki bat, zelula prokarioto primitibo bat nolakoa litzatekeen
irudikatzen duena, eta erakuts itzazu bertan haren osagaiak.

Luzaroan, beste zelula mota bat eratzen joan zen; egitura berriak probatzen ziren, eta horien
eraginkortasunaren arabera, egitura horiek iraun egiten zuten edo baztertu egiten ziren, eta
horien ordez, beste batzuk hartzen ziren. Eboluzio-prozesu horretan, orain dela 1.500 milioi
urte inguru, zelula prokarioto jakin batzuk elkartu eta konplexutasun handiagoko zelulen antolamendu-maila sortu zen: zelula eukariotoena. Gaur egungo zelula eukariotoen barruan,
asoziazio supramolekularrak eta molekula mota ugari ez ezik, badira mintz batez inguratutako konpartimentu ba tzuk ere, organuluak deritzenak. Organulu horietako ba tzuek, hala
nola mitokondrioek eta kloroplastoek, jatorrizko zelula prokari otoen antzeko antolamendumaila dute.

2. Materiaren zer antolamendu-maila dute bir usek? Gai al dira bi zi-funtzioak
egiteko?

3. Eman itzazu bakterioa izaki biziduna dela esateko arrazoiak.
4. Eman itzazu izaki bizidun zelulabakar ren adibideak, eta zehat z ezazu prokariotoak edo eukariotoak diren.

Denbora luzean, 2500 bat milioi urtez, izaki zelulabakarrak bakarrik bizi izan ziren Lurrean.
Lehen organismo zelulabakarrak prokariotoak ziren, gaur egungo bakterioen antzekoak. Gero,
zelulabakar eukariotoak sortu ziren, eta gaur egungo protozooak dira haien ondorengoetako
batzuk.
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Zelula prokariotoak

Zelula eukariotoa

1.18 irudia. Zelula eukariotoen jatorriaren hipotesi endosinbiotikoa. Zenbait zelula prokariotok eboluzionatu egin zuten:
mintza tolestu zitzaien, handitu egin ziren, eta orduan, beste zelula prokarioto batzuk irentsi zituzten. Zelula eukariotoak izan
ziren prozesu horren emaitza.

5. Deskriba ezazu zelula eukariotoen jatorria, 1.18 irudian irudikatua.
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Zelula eukariotoa oso konplexua da, zelula bakartasunetik zelula aniztasunera igarotzeko adinakoa. Baina nola gertatu zen hori? (Badirudi izaki zelulabakar batzuek, ugaltzean sortzen zituzten zelulakumeak ez zirela independizatzen. Zelulakume horiek, ere, ugaltzen zirenean ez
ziren banantzen). Denboran zehar, prozesu horren ondorioz, organismo plurizelular bakunak edo zelula anitzeko organismoak sortu ziren, gaur egungo zelula anitzeko izakien aitzindariak: landareak, animaliak eta onddoak.

a) Espermatozoide mordoa hurbiltzen
da obulura, baina bakar batek
ernalduko du obulua, eta hortik…

b) …zelula arrautza bat sortuko da.
Igelaren zelula arrautza eratu eta hiru
ordura, erdibitu egiten da, eta 2 zelula
sortzen dira.

c) Aurreko bi zelulak erdibitzen
direnean, enbrioiak 4 zelula ditu
jadanik.

d) Beste zatiketa batek 8 zelula sortzen
ditu, eta horiek erdibitzen
direnean…

e) …16 zelulako enbrioia sortuko da.
Beste zatiketa batek…

f ) …32 zelulako enbrioia sortuko du.
Hurrengo zatiketan, 64 zelulako
enbrioia eratuko da.

g) Enbrioiak zelula ugari ditu jadanik.
Une horretatik aurrera…

h) …zelulak, erdibitzeaz gainera,
desberdindu eta antolatu egiten dira,
eta, egun gutxian, ehunak, organoak
eta aparatuak eratzen hasten dira.

i) Enbrioiaren garapena aurrera doa,
hau da, zelulak etengabe ari dira
erdibitzen, bereizten eta antolatzen,
eta, horrela, enbrioiak dagokion
forma hartzen du; kasu honetan,
zapaburuarena.

1.19 irudia. Ernalketa, zigotoa eta enbrioi-garapena.
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• Gaur egun ere gertatzen da zelula bakartasunetik zelula aniztasunerako jauzia, zelula arrautza (zigoto) ba tetik banako plurizelular ba t sortzen den aldiro . Enbrioi-garapena deritzan
prozesu horretan, ondoz ondoko zatiketen ondoren ez da bakarrik zelulen kantitatea handitzen; zelulak bata bestetik bereizten joa ten dira, eta hainbat zelula multzo era tzen dira.
Zelula multzo horietako bakoitzak funtzio berezi bat betetzen du. Era koordinatuan funtzionatzen duen zelula multzo horietako bakoitzari ehuna esaten zaio. Ehunen adibide dira animalien muskulu-ehunak eta izerdiaren hodi eroaleak, landareetan.
• Ehunak era koordinatuan aritzeko moduan daude elkartuta eta antolatuta, eta horri esker,
gai dira ehun bakarrak berez ezin egin dituen funtzioak egiteko . Antolamendu-maila konplexuago horri organo esaten zaio. Organismo plurizelular batean, organo mota ugari dira,
eta ehunen asoziazioei dagozkie. Bihotza (animalietan) eta hostoa (landareetan) dira organoen adibideak.
• Organoak elkartuta daude, eta sistema edo aparatu izeneko goragoko antolamendu-maila
osatzen dute. Sistema edo aparatu batean, organoak modu koordinatuan aritzen dira, eta
horri esker, organo bakarrak bere kasa egin ditzakeen funtzioak baino funtzio konplexuagoak egiteko gai dira. Adibide batzuk: zirkulazio-aparatua animalietan, eta aparatu begetatiboa (sustraiek, zurtoinak eta hostoek osatua) landareetan.
Zelula anitzeko izakiek beste sistemen funtzioa erregulatzen eta koordinatzen espezializatutako sistemak dituzte. Sistema eta a paratu guztien funtzionam endu bateratuak elikatze-,
harreman- eta ugaltze-funtzioak betetzeko aukera ematen du, eta horiexek dira izaki bizidun (kasu honetan, plurizelular) ororen ezaugarriak.

1. Azal ezazu zein hir u prozesu diren behar rezkoak zelula bateti k abiatuta
zelula anitzeko organismo bat osatzeko.

2. Zu izaki biziduna zara, eta zure antolamendua zelula anitzeko banako bati dagokio. Azal itzazu, ordenan eta adibideak emanez, zure antolamendu-mailak,
atomoaren mailara iritsi arte.

3. Honako termino hauek zelula anitzeko organismo baten materiaren antola-

mendu-maila desberdinen adibideak dira: DNA, ura, antigorputza, burmuina,
kromosoma, globulu zuria, glukosa, hidrogenoa, neurona eta odola.

a) Ordena itzazu txikienetik handienera, bakoitzaren antolamendu-mailaren
arabera, eta zehatz ezazu maila hori zein den.
b) Zer antolamendu-mailako adibiderik ez da zerrenda horretan agertzen?

4. 1.20 irudian, ehun bat ikusten da, tipula baten epidermisa. Deskriba ezazu.
5. Defini itzazu: ehuna, organoa eta aparatua.
6. Azal ezazu zer den organismo plurizelular bat.
1.20 irudia. Tipularen epidermisa.
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