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Origen i funcionament dels lisosomes. 
Informació addicional pel professorat 

L’objectiu d’aquesta activitat és descriure l’origen i la funció dels lisosomes, 
a partir d’interpretar la informació continguda a l’esquema i a una animació, 
diferenciant els processos d’endocitosi-exocitosi i d’autofàgia-heterefàgia.  
 
Els lisosomes són uns orgànuls que tenen formes variables i estan recoberts 
per una membrana donat que contenen enzims que hidrolitzen les 
macromolècules orgàniques.  Intervenen en la digestió de les substàncies que 
la cèl·lula capta de l’exterior per nodrir-se i també per eliminar elements 
propis que ja no li són útils.  
 
Segons l’origen, hi ha dos tipus de lisosomes: els lisosomes primaris i els 
secundaris. Els primaris són aquells acabats de formar a partir de l’aparell de 
Golgi i que encara no han intervingut en cap procés digestiu. Els secundaris es 
formen quan un lisosoma primari es fusiona amb altres partícules per tal de 
digerir-les. Si aquesta digestió és de matèria que prové de l’exterior 
s’anomena heterofàgia i si prové de matèria de la pròpia cèl·lula s’anomena 
autofàgia. 
 
L’heterofàgia es du a terme a partir de l’endocitosi. Aquest és un mecanisme 
de transport per mitjà del qual s’introdueixen a la cèl·lula partícules o 
molècules de mida gran que no poden travessar la membrana plasmàtica a 
través de les proteïnes transportadores. Un cop digerida la matèria aquells 
residus que no són útils per la cèl·lula són eliminats mitjançant un procés 
invers a la endocitosi, l’exocitosi. 

Respostes a les qüestions: 
1.- Endocitosi: procés d'entrada a la cèl·lula de partícules de mida 
relativament gran. 
Exocitosi: procés de sortida de la cèl·lula de partícules de mida relativament 
gran. 
Fagosoma:  vesícula que es forma com a conseqüència de la invaginació de la 
membrana cel·lular que té lloc durant el procés d'endocitosi. 
Lisosoma primari: vesícula portadora d'enzims hidrolítics que es desprèn dels 
dictiosomes. 
Lisosoma secundari: vesícula que resulta de la unió d'un fagosoma i un 
lisosoma primari. 
 
2.- Els lisosomes primaris deuen contenir enzims hidrolítics, ja que quan 
s'uneixen als fagosomes, les partícules contingudes en aquests s'hidrolitzen. Si 
contenen enzims, químicament seran doncs proteïnes. 
 
3.- Els lisosomes es formen a partir dels dictiosomes de l'aparell de Golgi. 
 
4.- La funció dels lisosomes és transportar enzims hidrolítics fins als 
fagosomes, o altres vesícules portadores d'estructures que la cèl·lula ha de 
digerir. 
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5.- La heterofàgia és el procés de digestió d'estructures provenents de 
l'exterior de la cèl·lula. L'autofàgia és el procés de digestió d'estructures 
pròpies de la cèl·lula. 
 
6.- La web avalua les respostes correctes. 
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