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Agnieszka Nowacka1, Maria Rabiej2, Magdalena Więś3

Zastosowanie enzymów w leczeniu chorób
nowotworowych
1. Wprowadzenie
Choroby nowotworowe stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny. Pomimo
rozwoju i postępu dokonującego się w dziedzinie profilaktyki, technik diagnozowania
oraz leczenia nowotworów złośliwych, wyniki terapii są niewystarczające. Nowotwory
złośliwe w dalszym ciągu po chorobach układu krążenia są przyczyną przedwczesnych
zgonów. W 2006 roku w Polsce na nowotwory złośliwe zachorowało ponad 64 tysiące
mężczyzn oraz 61 tysięcy kobiet, a średni wiek osób ze zdiagnozowanym nowotworem
złośliwym to 66 lat [1, 2]. Skuteczna walka z rakiem i szacowanie potrzeb w zakresie
świadczeń medycznych musi być oparta na znajomości aktualnej sytuacji
epidemiologicznej oraz lokalizacji nowotworów złośliwych charakterystycznych dla
danego regionu geograficznego. Do najczęstszych przyczyn zgonów wśród mężczyzn
należą nowotwory płuc 32,2%, prostaty, jelita grubego, trzustki oraz białaczki. Wśród
kobiet są to nowotwory płuc – 12,8%, piersi – 12%, układu rozrodczego, jelita grubego
i trzustki. Najwyższą umieralnością zarówno u mężczyzn jak i kobiet cechuje się rak
płuc. W przypadku schorzeń nowotworowych istotną rolę odgrywa czas, który jest
potrzebny na prawidłowe rozpoznanie oraz wdrożenie odpowiedniego sposobu
leczenia. Według raportu EUROCARE 3 Polska zajmuje ostatnie miejsce wśród
krajów Unii Europejskiej w skuteczności leczenia nowotworów [3]. Doskonałą metodą
walki z nowotworami jest prewencja. Poprzez wprowadzenie działań prewencyjnych
możliwe jest zredukowanie ryzyka występowania chorób nowotworowych.
Profilaktyka pierwotna poprzez ogół działań zmierza do zapobiegania nowotworom
złośliwym. Jej zadaniem jest zmniejszenie umieralności oraz zapadalności na
nowotwory poprzez określenie czynników mających wpływ na: powstanie choroby,
poznanie mechanizmów jej działania oraz promowanie zachowań prozdrowotnych.
Duże znaczenie ogrywa również prewencja wtórna, polegająca na skriningu.
Umożliwia ono wykrywanie stanów przedrakowych lub wczesnej postaci nowotworu
złośliwego dając pacjentom większe szanse na wyleczenie. Zmniejsza również ryzyko
powstania przerzutów czy wznowy, co łącznie wydłuża życie oraz poprawia komfort
[4]. Postęp wiedzy medycznej umożliwił między innymi wprowadzenie nowoczesnych
metod znieczulania, co rozszerzyło możliwości bezpiecznego operowania chorych.
Daje możliwość skuteczniejszej walki z zakażeniami. Nowej generacji sprzęt do badań
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obrazowych, umożliwia precyzyjniejszą lokalizację guzów i ocenę ich zaawansowania,
jak również pozwala na dokładne dozowanie promieniowaniem i dawkować leki [5, 6].
Nowotwór to choroba wieloczynnikowa spowodowana zmianą w materiale
genetycznym komórki niosąc ze sobą mniejsze lub większe prawdopodobieństwo
zaburzenia w ścieżkach metabolicznych [7].
Obecnie w leczeniu chorób nowotworowych z praktycznego jak i naukowego
punktu widzenia ważną rolę odgrywa biologia molekularna, która przyczyniła się do
odkrycia patoonkogenów oraz czynników transkrypcyjnych, które mogą warunkować
transformację nowotworową. W wielu schorzeniach nowotworowych charakterystyka
molekularna komórek nowotworowych pozwala na możliwość zastosowania terapii
celowanych ukierunkowanych na struktury patologiczne komórki ściśle związanych
z procesami naciekania, proliferacji, angiogenezy, powstawania przerzutów. Terapia ta
budzi ogromne nadzieje w leczeniu chorób nowotworowych. Szczególnie w zakresie
poprawy skuteczności leczenia antynowotworowego oraz wydłużenia całkowitego
przeżycia u pacjentów z rozpoznanym procesem rozrostowego raka. Dzięki
dynamicznemu rozwojowi genetyki wzrasta poziom wiedzy o biologii nowotworów.
Badania molekularne nastawione są na poszukiwanie leków celujących bezpośrednio
w zmianę genetyczną. Terapia celowana molekularnie, zwana personalizowaną,
przyczyniła się do ogromnego postępu w leczeniu nowotworów złośliwych.
Zastosowanie leku celowanego molekularnie wymaga określenia, czy u danego
pacjenta występuje zaburzenie, na które lek działa. W tym celu niezbędne jest
wykorzystanie do tego wysoce specjalistycznych testów molekularnych, które polegają
na poznaniu działania niektórych enzymów takich jak: cylkooksygenazy, kinaz
tyrozynowych czy metaloprotein, które mogą być czynnikiem warunkującym
powstania nowotworów. Podstawową zaletą leków celowanych molekularnie jest
wynikająca z ich mechanizmu działania wybiórczość i bardziej korzystny
w porównaniu z tradycyjnymi cytostatykami profil toksyczności. Działają one na ściśle
określone cząsteczki odpowiadające za nieprawidłowe cechy komórek
nowotworowych, do których w większości należą elementy opisanych wyżej ścieżek
przesyłu sygnałów. W obrębie omawianej grupy leków można wyróżnić następujące
podgrupy: przeciwciała monoklonalne, drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz, peptydy
oraz flawonoidy.
Stosowanie tego rodzaju terapii cechuje wysoka skuteczność, jak również mała
liczba powikłań w porównaniu z radioterapią lub chemioterapią [8-10].

2. Enzymy
Enzymy to biokatalizatory, które odznaczają się specyficznością działania.
Posiadają dużą swoistość w przyśpieszaniu i nadawaniu odpowiedniego kierunku
reakcjom chemicznym. Ze względu na budowę chemiczną wyróżnia się trzy kategorie
enzymów:
 białka proste - zbudowane głównie z aminokwasów, do której należą enzymy
proteolityczne, amylaza, ureaza, aldolaza czy RNaza,
 białka złożone zawierające nie aminokwasowe grupy chemiczne trwale związane
z cząsteczką białkową tzw. grupy prostetyczne,
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białka złożone zawierające nieaminokwasowe grupy chemiczne trwale
związane z cząsteczką białkową, tzw. Grupy prostetyczne.
Swoistą cechą odróżniającą każdy enzym jest katalizowana przez niego reakcja
chemiczna Komisja Enzymowa Międzynarodowej Unii Biochemicznej opracowała
w 1961 roku zasady klasyfikacji i nazewnictwa enzymów. Według przyjętych zasad,
enzymy i katalizowane reakcje podzielono na sześć klas głównych:
 Oksydoreduktazy katalizujące odwracalne reakcje utleniania i redukcji,
 Transferazy katalizujące odwracalne reakcje przeniesienia grup frakcyjnych
z donora na akceptor,
 Hydrolazy katalizują odwracalne reakcje hydrolizy, rozpadu wiązań
z jednoczesnym przyłączeniem jednej cząsteczki wody na każde wiązanie
ulegające rozpadowi,
 Liazy katalizują niehydrolityczny rozpad wiązań bez pobrania i wydzielania
ubocznych produktów,
 Izomerazy katalizują reakcje przekształceń strukturalnych w obrębie cząsteczki,
 Ligazy (syntetazy) katalizują syntezę trwałych wiązań kowalencyjnych [10].

2.1. Działanie enzymów
Enzymy posiadają zdolność przyłączania substratów i miejscowego zwiększania
ich stężenia, przez co przyspieszają przebieg katalizowanej reakcji. W wyniku czego
cząsteczka białka enzymatycznego jest zazwyczaj wielokrotnie większa od cząsteczki
substratu, co sugeruje istnienie ograniczonego obszaru – centrum katalitycznego
– bezpośrednio wiążącego substrat. Wszystkie formy enzymu, katalizujące określony
typ reakcji posiadają jednakowy i uniwersalny mechanizm działania. Syntetyzowane
są w komórkach i tam pełnią swoje funkcje. Tylko nieliczne wydzielane są na
zewnątrz do przestrzeni pozakomórkowych. Pojawienie się enzymów
wewnątrzkomórkowych w płynie pozakomórkowym może świadczyć o stopniu
uszkodzenia komórek danej tkanki. Dlatego w diagnostyce medycznej stanów
chorobowych istotne jest wykrycie zmiany poziomu określonych enzymów. Pozwala
to na zlokalizowanie i określenie i rodzaju zmian patologicznych zachodzących
w organizmie [10].

2.1.1. Funkcje Cyklooksygenazy
Cyklooksygenazy są enzymami katalizującymi przemiany fosfolipidów błony
komórkowej, prowadzące do powstawania prostanoidów obejmujących prostagladyny
i tromboksany. Obecnie wiadomo, iż cyklooksygenaza (COX) występuje w co
najmniej dwóch izoformach kodowanych przez geny zlokalizowane na różnych
chromosomach. Istotne różnice pomiędzy odmianami COX obserwuje się także na
poziomie mRNA . Cyklooksygenaza-1 (COX-1) bierze udział zarówno w utrzymaniu
homeostazy organizmu w prawidłowych warunkach, jak i we wczesnych etapach
odczynu zapalnego. Z kolei cyklooksygenaza-2 (COX-2) jest zaangażowana
w późniejszych etapach reakcji zapalnej kiedy to dochodzi do rozwoju odpowiedzi
immunologicznej. Najnowsze badania dowodzą, iż COX-2 uczestniczy w procesie
wygaszania odpowiedzi zapalnej poprzez produkcję prostaglandyn cyklopentanowych
z serii J (metabolity PGD2), np. 15-deoxy-D12, 14PGJ2, które posiadają właściwości
przeciwzapalne dzięki zdolności do aktywacji receptorów jądrowych PPAR-g i/lub
hamowania aktywności czynnika transkrypcyjnego NFkB.
9
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2.1.2. Funkcje kinaz tyrozynowych
Kinazy tyrozynowe pośredniczą w regulacji większości przenoszenia sygnału
zewnątrzkomórkowego przez modyfikację swoich substratów kontrolują wiele
ważnych procesów komórkowych, takich jak: regulacja wzrostu, różnicowania,
kontrola cyklu komórkowego, regulacja kształtu i adhezji komórek, sygnalizacja
transbłonowa i wewnątrzkomórkowa, kontrola wielu szlaków metabolicznych,
regulacja transkrypcji, regulacja działania kanałów jonowych oraz receptorów
niektórych neurotransmiterów [10,11]. Ponadto kinazy tyrozynowe receptorowe
stanowią integralną część receptorów błonowych. Uczestniczą w przekazywaniu
sygnałów zewnątrzkomórkowych, inicjowanych przez czynniki wzrostu, hormony,
peptydy.
Kinazy
tyrozynowe
niereceptorowe,
będące
częścią
białek
cytoplazmatycznych, pośredniczą w przenoszeniu sygnałów wewnątrzkomórkowych
inicjowanych przez cytokiny, antygeny i integryny. Aktywacja kinaz indukuje kaskadę
białek, w wyniku czego sygnał przekazywany jest ostatecznie do jądra komórkowego.
Ze względu na kluczową rolę kinaz tyrozynowych w złożonym procesie transdukcji
sygnałów, precyzyjna regulacja ich aktywności warunkuje prawidłowe
funkcjonowanie wszystkich komórek organizmu. W wielu chorobach, zwłaszcza
nowotworowych, stwierdza się zaburzenia w przekazie sygnału realizowanego przy
udziale kinaz tyrozynowych.
Na skutek mutacji i nadekspresji genów kodujących kinazy, dochodzi do zmian
w strukturze i konstytutywnej, niezależnej od wiązania z ligandem aktywacji tych
enzymów. Ostatecznym efektem jest niekontrolowany wzrost i proliferacja komórek
nowotworowych, indukcja efektów antyapoptotycznych, promocja angiogenezy
i przerzutowanie [11]. Dlatego ważne jest aby w terapii przeciwnowotworowej
doprowadzić do zahamowania sygnału przekazywanego przez kinazy tyrozynowe.

2.1.3. Wykorzystanie enzymu hialuronidazy i proteazy w przebiegu
choroby nowotworowej
Hialuronidazy odpowiadają za degradację kwasu hialuronowego, stanowiącego
spoiwo międzykomórkowe. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują
u kręgowców, gadów, owadów, skorupiaków oraz w mikroorganizmach. Wyróżnia się
trzy klasy tego enzymu:
 endo-β-N-acetyloheksozaminidazy – enzymy ssaków oraz hialuronidazy
pochodzące z jadów węży i owadów błonkoskrzydłych
 endo-β- D-glukuronidazy – występujące w gruczołach ślinowych pijawek,
u tęgoryjców oraz niektórych skorupiaków
 endo-β-N-acetyloheksozaminidazy – hialuronidazy bakteryjne, różniące się od
pierwszych mechanizmem działania, często zwane są liazami.
Hialuronidazy biorą udział w wielu procesach biologicznych (fizjologicznych
i patologicznych), takich jak: zapłodnienie, reakcje zapalne i alergiczne, dyfuzja toksyn
i mikroorganizmów, rozwój nowotworu itp. U kręgowców enzym ten pełni kluczową
rolę w zapłodnieniu. To dzięki niemu możliwe staje się przedostanie plemnika przez
warstwę komórek ziarnistych otaczających komórkę jajową, bogatych w kwas
hialuronowy. Ponieważ hialuronidaza stanowi składnik jadu błonkoskrzydłych
u człowieka może być przyczyną reakcji alergicznych po ugryzieniu, łącznie
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z wystąpieniem wstrząsu. U znacznej liczby ludzi uczulonych na jad pszczoły
występują przeciwciała IgE przeciw hialuronidazie [12]. Ze względu na udział
w procesie karcinogenezy hialuronidazy stały się wykorzystywane w onkologii jako
markery nowotworowe. Głównie dotyczy to raka stercza, pęcherza moczowego oraz
nowotworów głowy i szyi [12]. W medycynie wykorzystuje się działanie hialuronidazy
związane ze zwiększeniem przepuszczalności tkanki łącznej i ułatwieniem dyfuzji
leków podanych drogą parenteralną. Są wykorzystywane w ortopedii, chirurgii,
okulistyce, dermatologii, onkologii i ginekologii [12]. Hialurnidaza rekombinowana
podawana podskórnie w połączeniu z Trastuzumbem przyczynia się do lepszej dyfuzji
tego leku z tkanki podskórnej. Jest to spowodowane rozkładaniem hialuronianu
i rozluźnieniem macierzy zewnątrzkomórkowej. Trastuzumab jest rekomendowany
w leczeniu chorych na raka piersi z nadekspresją białka HER2 zarówno we wczesnym
stopniu zaawansowania jak i chorobie uogólnionej. Podawany podskórnie jest
alternatywą dla podawania wcześniejszego wyłącznie dożylnie [13]. W leczeniu
onkologicznym hialurondaza jest stosowana jako antidotum dla niektórych
cytostatyków: alkaloidów Vinca (winkrystyna, winblastyna, winorelbina), etopozydu,
taksanów (paklitakselu). Podawana jest w sytuacji ich wynaczynienia poza łożysko
żylne. Ogranicza toksyczne działanie uszkadzające tkankę podskórną poprzez
eliminację wynaczynionego leku przez mikrokrążenie. Przy wynaczynieniu alkaloidów
Vinca podaje się podskórnie roztwór hialuronidazy i 0,9% NaCl. Zalecana dawka
wynosi 1 ml roztworu hialuronidazy na 1 ml wynaczynionego leku [12, 14].
W przebiegu choroby nowotworowej w okresie terminalnym gdzie mamy do
czynienia z pacjentem długotrwale unieruchomionym częstym powikłaniem są
tworzące się odleżyny. Powstają one w miejscach, gdzie tkanka wykazuje najmniejszą
odporność na działanie międzypowierzchniowego ciśnienia. Najczęściej są to miejsca
w pobliżu wyniosłości kostnych, gdzie tkanka podskórna mogąca zamortyzować ucisk
jest cienka. Patomechanizm ich powstawania opiera się na przerwaniu krążenia
poprzez długotrwały ucisk kości na podłoże, działania sił ścinających i tarcia.
Niedokrwienie tkanek skutkuje niedożywieniem, niedotlenieniem i rozwojem
martwicy. Tworzą się owrzodzenia, które z powodu osłabienia lub wyczerpania
możliwości regeneracyjnych wyniszczonego chorobą nowotworową organizmu
postępują uszkadzając coraz to głębsze struktury. W efekcie odleżyna może sięgać
kości i stawów. W owrzodzeniu często widoczne są masy martwicze gojenie takiej
rany jest bardzo utrudnione i o pełnym wygojeniu w obliczu choroby nowotworowej
raczej nie może być mowy. Sama odleżyna może powodować nasilenie bólu
nowotworowego. Może również ulec zakażeniu. Odleżyny należą do ran przewlekłych,
których leczenie jest trudne i długotrwałe. Powinno się je prowadzić wielotorowo ze
względu na złożoność problemu pacjenta onkologicznego. Skuteczność przejawia się
w połączeniu działania zabiegów fizyko-terapeutycznych. W leczeniu bardzo istotne
jest prawidłowe zaopatrzenie rany odleżynowej. W zależności od stanu owrzodzenia,
fazy gojenia, najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta jest zastosowanie opatrunków
nowej generacji. W przypadku występowania martwicy zastosowanie mają opatrunki
zawierające enzymy proteolityczne (kolagenoza, fibrynolizyna i dezoksyrybonukleaza).
Należą do nich preparaty Iruxol Mono oraz Fibrolan. Należy nałożyć na ranę cienką
ich warstwę i przykryć innym rodzajem opatrunku aktywnego. Zadaniem enzymów
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jest trawienie tkanek martwiczych, włóknika i nadmiaru kolagenu. Nie uszkadzają one
tkanek zdrowych. Zaleca się zmianę opatrunków enzymatycznych raz na 24 godziny.
Pozostałości środka enzymatycznego wypłukuje się roztworem 5% glukozy lub 0,9%
NaCl. Ponadto zmniejszają ból odczuwany przez chorego przy zmianie opatrunku,
ponieważ mogą one skutecznie działać nawet przez kilkanaście dni. Ważne jest, aby
wszystkie opatrunki były zakładane w warunkach aseptycznych. Oprócz omówionych
powyżej nowoczesnych metod zaopatrywania ran odleży nowych za pomocą
opatrunków zawierających enzymy proteolityczne stosuje się również farmakoterapię.
Może ona istotnie wspomóc proces gojenia. Należy jednak pamiętać, że nie zastąpi ona
licznych działań profilaktycznych prowadzonych przez zespół interdyscyplinarny
opiekujący się pacjentem onkologicznym [15-18].

3. Podsumowanie
W obliczu ciągłego wzrostu zachorowań na nowotwory, poszukiwanie nowych
metod terapii bądź doskonalenie już istniejących jest niezbędne dla zrozumienia
komórkowych procesów odpowiedzialnych za rozsiew nowotworów, poznania
molekularnych markerów inwazyjności. Dzięki postępowi w dziedzinach biologii
molekularnej oraz chemii medycznej możliwy stał się rozwój terapii celowanych
nowotworów, opracowywanych na podstawie biochemicznych i molekularnych cech
komórek guza. Terapia ta może być użyteczna nie tylko do udoskonalania diagnostyki
i prognozowania przebiegu choroby, ale także do opracowania leków „celowanych”,
jak również nowych schematów terapeutycznych.
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Zastosowanie enzymów w leczeniu chorób nowotworowych
Streszczenie
Autorzy pracy skoncentrowali się na dokonaniu przeglądu literatury poruszającej zagadnienia związane
z rolą enzymów w procesie diagnostycznym i prognostycznym co do leczenia chorób nowotworowych.
Wykorzystanie inhibitorów enzymatycznych w procesie nowotworowym daje możliwość zablokowania
konkretnych szlaków metabolicznych prowadząc do nowego, bardziej efektywnego leczenia.
Słowa kluczowe: choroby nowotworowe, enzymy hialuronidazy, enzymy proteolityczne, terapia celowana

Use of enzymes in the treatment of cancer
Abstract
The authors focused on reviewing literature on issues related to the role of enzymes in the diagnostic and
prognostic process in the treatment of cancer. The use of enzyme inhibitors in the cancer process provides
the opportunity to block specific metabolic pathways leading to a new, more effective treatment.
Keywords: cancer diseases, hyaluronidase enzymes, proteolytic enzymes, targeted therapy
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Perspektywy wykorzystania inhibitorów enzymów
zależnych od difosforanu tiaminy
w leczeniu nowotworów
1. Tiamina i jej rola w metabolizmie komórek
Tiamina, znana także jako witamina B1, jest cząsteczką o niezwykle ważnej
i zróżnicowanej roli metabolicznej. Cząsteczka tiaminy (Rysunek 1) zbudowana jest
z dwóch fragmentów: pirymidynowego i tiazolowego, połączonych mostkiem
metylenowym. Atom azotu w pierścieniu tiazolowym nadaje cząsteczce tiaminy
ładunek dodatni, co umożliwia jej łatwe tworzenie stabilnych soli tiazolowych [1-4].
Bakterie, grzyby oraz rośliny wyższe są zdolne do syntezy tiaminy de novo,
natomiast zwierzęta zależne są od egzogennej tiaminy dostarczanej z pożywieniem.
Zapotrzebowanie na tiaminę jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak
płeć, wiek, masa ciała, rodzaj wykonywanej pracy. Zalecana dawka dobowa tiaminy
dla mężczyzn wynosi 1,2-1,5 mg, natomiast dla kobiet 1,0-1,1 mg [5].
W komórkach wszystkich organizmów żywych tiamina może występować
w formie wolnej, a także w postaci estrów mono-, di- i trifosforanowych oraz jako
adenozynodi- i adenozynotrifosforan tiaminy [6].
W transport tiaminy do komórek ssaczych zaangażowane są trzy białka z rodziny
SLC19A (ang. solute carrier transporters): THTR1, THTR2 oraz RFC1. Transportery
THTR1 (SLC19A2) oraz THTR2 (SLC19A3) działają na zasadzie antyportu tiamina
– jony wodorowe. Oba transportery różnią się znacząco powinowactwem do tiaminy
[7-10]. Transporter THTR1 (Km = 2,5 µM) wykazuje dużo mniejsze powinowactwo
w porównaniu z transporterem THTR2 (Km = 2,7 x 10-4 µM). Kolejne białko RFC1
(SCL19A1), transporter zredukowanych folianów, nie transportuje wolnej tiaminy, ale
przenosi fosforanowe pochodne tej witaminy. Prawdopodobnie przez swój udział
w wypompowywaniu mono- i difosforanu tiaminy z komórki przyczynia się do
regulacji wewnątrzkomórkowego poziomu fosforanowych estrów tiaminy [9, 11, 12].
W komórce tiamina jest szybko fosforylowana, przy udziale pirofosfokinazy
tiaminowej (EC 2.7.6.2) do difosforanu tiaminy (TDP). Następnie TDP może być
wiązany przez enzymy cytoplazmatyczne lub transportowany do mitochondriów, przy
udziale białka Tpc (SLC25A19) [13] gdzie stanowi koenzym dla mitochondrialnych
kompleksów dehydrogenaz 2-oksokwasów.
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Mutacje bądź zmiany ekspresji genów kodujących przenośniki tiaminy lub
pirofosfokinazę tiaminową są związane z licznymi stanami chorobowymi [8, 14].
Przykładowo mutacja w genie SLC19A, który koduje transporter THTR1 skutkuje
niedoborami tiaminy i tiamino-wrażliwą niedokrwistością megaloblastyczną (TRMA).
W przypadku wielu nowotworów, w tym raka piersi, zaobserwowano nadekspresję
genu kodującego pirofosfokinazę tiaminową oraz genów transporterów SLC19A3,
SLC19A2 oraz SLC25A19 [9, 15-17].

Rysunek 1. Wzór strukturalny tiaminy, Źródło: opracowanie własne

Najlepiej poznaną postacią tiaminy jest TDP (Rysunek 2). Stanowi aż 70-90%
sumarycznej ilości tiaminy oraz wszystkich jej ufosforylowanych pochodnych. TDP
powstaje przede wszystkim na drodze fosforylacji wolnej tiaminy. Reakcję tę
katalizuje pirofosfokinaza tiaminowa (EC 2.7.6.2), która jako donory grup
fosforanowych wykorzystuje trifosforany nukleotydów. Alternatywnymi źródłami
wolnego TDP w komórce są: defosforylacja trifosforanu tiaminy, rozpad
adenozynotrifosforanu tiaminy lub uwalnianie koenzymu z zawierających go enzymów
ulegających proteolizie [18]. W cytozolu TDP jest wbudowywany w centra aktywne
enzymów zależnych od tego koenzymu. Transportowany jest także do mitochondriów
poprzez przenośniki SLC25A, gdzie również zostaje związany przez enzymy zależne
od TDP [13, 19-21].

Rysunek 2. Wzór strukturalny difosforanu tiaminy, Źródło: opracowanie własne

Jako koenzym TDP bierze udział w procesach oksydacyjnej dekarboksylacji
pirogronianu w cyklu Krebsa, katabolizmie aminokwasów o rozgałęzionych
łańcuchach bocznych oraz przenoszeniu grup ketonowych w szlaku
pentozofosforanowym [2, 22, 23]. Tiamina w postaci TDP uczestniczy w katalizie
sześciu typów reakcji:
 Rozerwanie wiązania węgiel-węgiel substratu, którym zawsze jest 2-oksozwiązek
(np. dekarboksylacja 2-oksokwasów);
 Przeniesienie jednego z produktów rozszczepienia 2-oksozwiązków na
odpowiedni akceptor (np. transfer reszty aldehydu glikolowego, przy udziale
transketolazy, pomiędzy ufosforylowanymi cukrami);
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Formowanie chiralnych 2-hydroksyketonów (powstawanie (R)-fenylacetylokarbinolu podczas syntezy efedryny);
 Tworzenie wiązań węgiel-azot;
 Tworzenie wiązan węgiel-siarka;
 Tworzenie wiazań węgiel-tlen [24-27].
Mechanizm koenzymatycznego działania TDP polega na deprotonacji węgla
w pozycji C-2 pierścienia tiazolowego i wytworzeniu 2-karboanionu o charakterze
ylidu tzn. jonu obojnaczego z ładunkami elektrycznymi rozmieszczonymi na
sąsiadujących ze sobą atomach. Przykładowo w reakcji katalizowanej przez dekarboksylazę pirogronianową karboanion reaguje ze spolaryzowaną grupą karbonylową
pirogronianu z wytworzeniem wiązania kowalencyjnego. Następnie dochodzi do
rozerwania wiązania węgiel-węgiel (np. między grupą karbonylową a karboksylową),
czemu towarzyszy uwalnianie CO2. W wyniku reakcji powstaje 2-(1-hydroksyetylo)
-difosforan tiaminy, który rozpada się na difosforan tiaminy i aldehyd octowy.
Reakcje zależne od TDP zachodzące w komórkach człowieka i zwierząt
charakteryzuje Tabela 1. Ze względu na charakter tych reakcji TDP jest zaangażowany
w przemiany zapewniające odpowiednią wydajność bioenergetyki komórki
(generowanie ATP), wytwarzanie siły redukcyjnej (NADPH), jak też syntezę
składników nukleotydów (fosforany pentoz), hemu (bursztynylo-CoA) oraz niektórych
endogennych aminokwasów [25, 28-30]. W związku z tym zaburzenie gospodarki
tiaminy bądź jej niedobory wiążą się z licznymi patologiami układu nerwowego
i krwionośnego, takimi jak zespół Wernickego-Korsakowa, choroba beri-beri,
Alzheimera czy Parkinsona [31]. Zmiany gospodarki tiaminowej obserwuje się
również w przypadku komórek nowotworowych.
Tabela 1. Enzymy zależne od difosforanu tiaminy w komórkach ludzkich i zwierzęcych

Nazwa enzymu

nr EC

dehydrogenaza
pirogronianowa
– składnik E1
kompleksu
dehydrogenazy
pirogronianowej
transketolaza

1.2.4.1

2.2.1.1

Katalizowana
reakcja
oksydacyjna
dekarboksylacja
pirogronianu

odwracalny transfer
fragmentu
dwuwęglowego
z ketopentozy na
aldopentozę lub
aldotetrozę
z wytworzeniem
aldotriozy,
ketoheksozy lub
ketoheptulozy
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Rola w metabolizmie
włączenie pirogronianu do cyklu
Krebsa, produkcja acetylo~CoA, który
jest substratem cyklu Krebsa i syntez
m.in. kwasów tłuszczowych i steroidów
udział w szlaku pentozofosforanowym,
którego produktami są:
 rybozo-5-fosforan – niezbędny do
budowy nukleotydów;
 aldehyd 3-fosfoglicerynowy
– intermediat glikolizy;
 NADPH – niezbędny do różnego
rodzaju syntez (np. biosynteza
kwasów tłuszczowych) i redukcji
naturalnych antyoksydantów
(glutation, kwas askorbinowy)
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dehydrogenaza
2-oksoglutaranowa
– składnik E1
kompleksu
dehydrogenazy 2oksoglutaranowej
dehydrogenaza
2-oksokwasów
o rozgałęzionych
łańcuchach
– składnik E1
kompleksu
dehydrogenazy
2-oksokwasów
o rozgałęzionych
łańcuchach
liaza
2-hydroksyfytanoilo-CoA

1.2.4.2

utlenianie
2-oksoglutaranu do
bursztynylo~CoA
i CO2 w cyklu
Krebsa

synteza bursztynylo~CoA, który jest
prekursorem do syntezy aminokwasów,
nukleotydów i hemu

1.2.4.4

oksydacyjna
dekarboksylacja
2-oksokwasów o
rozgałęzionych
łańcuchach

udział w katabolizmie waliny, leucyny
i izoleucyny

4.1.2.n2

α-oksydacja
kwasów
tłuszczowych w
peroksysomach

metylacja lub hydroksylacja kwasów
tłuszczowych

Źródło: Opracowanie własne

2. Antywitaminy tiaminy i próby ich wykorzystania jako substancji
cytostatycznych
Skutki niedoboru tiaminy na poziomie komórkowym mogą manifestować się
ograniczeniem proliferacji komórek, większą wrażliwość komórek na stres
oksydacyjny, ograniczeniem syntezy kwasów tłuszczowych i fosforylacji
oksydacyjnej, zaburzeniem katabolizmu aminokwasów oraz zmniejszeniem liczby
wytwarzanych prekursorów dla szlaków wielu biosyntez. Wywołane deficytem
tiaminy zakłócenia podstawowych szlaków biochemicznych komórek mogą prowadzić
do aktywacji procesu apoptozy. Efekty podobne do niedoboru witaminy B1 można
wywołać wykorzystując jej antywitaminowe analogi o zmienionych grupach
funkcyjnych (Rysunek 3). Antywitaminowe pochodne tiaminy mogą hamować jej
dokomórkowy transport, uniemożliwiać syntezę TDP lub wiązać się z centrami
aktywnymi enzymów zależnych od TDP powodując ich dezaktywację [26, 35-38].
Dane eksperymentalne wskazują, że antywitaminy tiaminy, takie jak amprolium,
oksytiamina lub pirytiamina, powodują apoptozę szczurzych komórek guza
chromochłonnego PC-12. Proapoptoczyne działanie tych antywitamin jest związane
z aktywacją zależnej od mitochondriów ścieżki sygnałowej, w której pośredniczy
kaspaza-3. Pirytamina i oksytiamina wykazują wyższy potencjał indukcji apoptozy
w porównaniu z amprolium [39]. Wykazano również, że amprolium hamuje
aktywność kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej w cholinergicznych mysich
komórkach neuroblastomy hodowanych in vitro, co jest konsekwencją ograniczenia
stężenia TDP i znaczącego obniżenia stężenia acetylo-CoA [40].
Jako potencjalny mechanizm cytostatycznego oddziaływania antywitamin tiaminy
na komórki nowotworowe wskazuje się inhibicję transketolazy – enzymu pełniącego
istotną funkcję w szlaku pentozofosforanowym dostarczającym pentoz do syntezy
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nukleotydów. Konsekwencją ograniczenia aktywności tego enzymu jest
niewystarczająca dostępność podstawowego składnika budulcowego, co prowadzi do
wyhamowania proliferacji komórek. Badania przeprowadzone na komórkach
nowotworowych trzustki (CRL-1420 oraz Mia), raka płuc (LLC) oraz na zwierzętach
z guzem Ehrlich’a wykazały hamujący wpływ oksytiaminy na proliferację komórek
nowotworowych [41-44]. Efekt ten był związany z hamowaniem szlaku
pentozofosforanowego poprzez obniżenie aktywności transketolazy. Komórki zostały
zatrzymane w fazie G1 cyklu komórkowego podobnie do wyniku leczenia
2-deoksyglukozą. Podawanie oksytiaminy w połączeniu z inhibitorem dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej – siarczanu dehydroepiandrosteronu w stężeniach 0,5 μM
skutkowało 60% zhamowaniem proliferacji komórek nowotworowych in vitro. Z kolei
u myszy, którym podawano oksytiaminę w dawce 400 mg/kg masy ciała
zaobserwowano ponad 90% zmniejszenie masy guza Ehrlicha po trzech dniach kuracji.
Ocena hepato-, kardio- i nefrotoksyczności u myszy leczonych oksytiaminą nie
wykazała uszkodzeń tych narządów w porównaniu z myszami hodowanymi
w warunkach kontrolnych [41, 42].

Rysunek 3. Wzory strukturalne wybranych antywitamin tiaminy: pirytiamina (A), amprolium (B),
oksytiamina (C), N3’-pirydylotiamina (D), Źródło: opracowanie własne
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Wyniki licznych badań pokazują, że traktowanie oksytiaminą prawidłowych
ludzkich fibroblastów (30-1000 μM przez 24-48 godzin) spowodowało aktywację
syntezy kolagenu nie wpływając na ich żywotność [45]. Powyższe przykłady
wskazują, że wykorzystanie antywitamin tiaminy jako inhibitorów syntezy rybozy
może być perspektywiczne w leczeniu nowotworów. Z drugiej strony,
N3'-pirydylotiamina (inny antagonista tiaminy) prawie całkowicie hamowała
aktywność transketolazy w komórkach nowotworowych HTC-116 in vivo i in vitro, ale
jednocześnie nie wpływa na aktywność dehydrogenazy 2-oksoglutaranowej. W tym
przypadku, pomimo hamowania transketolazy, nie było widocznego wpływu na wzrost
komórek nowotworowych [46]. Wynik ten wskazuje, że hamowanie innych enzymów
zależnych od difosforanu tiaminy poza transketolazą może być ważne w ograniczaniu
proliferacji komórek nowotworowych. Analizy działania oksytiaminy na komórki guza
tarczycy wykazały słaby wpływ na wychwyt tymidyny i ekspresję transportera glukozy
GLUT1, jak również ekspresję izoenzymu traksketolazy TKTL-1. Dlatego też,
oksytiaminy nie powinno się rozpatrywać w leczeniu nowotworów tarczycy
z ekspresją genu TKTL-1 [47]. Z drugiej strony, ostatnie dane dotyczące dokowania
oksytiaminy do białka pokazują, że ta antywitamina może być silnym inhibitorem
ludzkiej TKTL-1 [48]. Inne dane eksperymentalne wskazują, że hamowaniu
proliferacji komórek raka trzustki Mia przez oksytiaminę towarzyszyła utrata
aktywności białka Hsp27, które jest związane z przeżywalnością komórek rakowych.
Ponadto oksytiamina powodowała przyrost liczby komórek nowotworowych w fazie
G1/G0 jednocześnie zmniejszając liczbę komórek w fazie G2/M poprzez supresję
ekspresji CDK4 i cykliny D1 [44]. Ten efekt może być związany z hamowaniem
aktywności transketolazy czego konsekwencją jest deficyt nukleotydów. Wraz
z hamowaniem kompleksów dehydrogenaz 2-oksoglutaranowej i pirogronianowej
oksytiamina powodowała niedobór wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych
(ATP, GTP), co ograniczało możliwość fosforylacji białek, na przykład Hsp27. Wyniki
uzyskane z wykorzystaniem komórek raka trzustki Mia wskazują, że negatywny
wpływ oksytiaminy na enzymy zależne od difosforanu tiaminy spowodował zmiany
licznych szlaków sygnalizacji komórkowej związane z promowaniem apoptozy
komórek [49]. Podczas badania wzrostu i zdolności do przeżutowania komórek raka
płuca Lewisa wykazano, że oksytiamina hamowała proliferację i migrację komórek in
vitro (IC50 = 8,75 μM). Natomiast u myszy, którym podawano dużą (500 mg/kg masy
ciała) lub małą (250 mg/kg masy ciała) dawkę tej antywitaminy przez 5 tygodni
zaobserwowano zmniejszenie aktywności metaloproteinaz osocza (MMP-2, MPP-9)
i zwiększoną ekspresję tkankowych inhibitorów metaloproteinaz. (TIMP-1 i TIMP-2)
[43]. Obserwowane efekty mogą być związane z hamowaniem aktywności enzymów
zależnych od TDP, co może stanowić główny mechanizmem antyproliferacyjnej
aktywności antywitamin tiaminy [50]. W związku z tym, że degradacja zewnątrzkomórkowej macierzy przez metaloproteinazy i ich zwiększona ekspresja są związane
z inwazją komórek nowotworowych, wykazane działanie oksytiaminy jest bardzo
korzystne w leczeniu raka, szczególnie ze względu na możliwość zapobiegania
metastazie.
Inne dane eksperymentalne [51, 52] wskazują, że oksytiamina może być użyteczna
w leczeniu nowotworów opornych na chemioterapię. Taką aktywność wykazała
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kombinacja oksytiaminy (inhibitor transketolazy) z dehydroepiandrosteronem
(inhibitor dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej). Obie te substancje podane razem
działały antyproliferacyjnie względem ludzkich komórek gruczolakoraka okrężnicy
M6-HT29 opornych na metatreksat. Wyniki te wskazują, że istnieje więcej niż jeden
skuteczny sposób hamowania syntezy kwasów nukleinowych, co jest kluczowe dla
przeżycia komórek rakowych. Kolejnym przykładem uwrażliwiania na chemioterapie
komórek rakowych przez antywitaminy tiaminy jest skojarzone podawanie
oksytiaminy i imatynibu (inhibitor kinazy tyrozynowej stosowanej w leczeniu
przewlekłej białaczki szpikowej), co doprowadziło do zmniejszenia wzrostu guza
opornego na imatynib i zwiększyło skuteczność imatynibu w hamowaniu proliferacji
komórek pierwotnej przewlekłej białaczki szpikowej w badaniach in vitro. W związku
z tym prawdobodobne jest, że wykorzystanie oksytiaminy lub innych antywitamin
tiaminy, które hamują transketolazę, kompleksy dehydrogenaz pirogronianowej
i 2-oksoglutaranowej, może zwiększyć skuteczność cytostatyczną innych znanych
leków przeciwnowotworowych.

3. Podsumowanie
Koenzymatyczna forma tiaminy (TDP) ma zapewne jeden z największych
i najbardziej urozmaiconych „zasięgów” metabolicznych w porównaniu z innymi
witaminami. Wchodzi w skład wieloenzymowego kompleksu dehydrogenazy
pirogronianowej (łącznika glikolizy z cyklem Krebsa), kompleksu dehydrogenazy
2-oksoglutaranowej (limitującego ogniwa cyklu Krebsa) oraz transketolazy
(kluczowego enzymu szlaku pentozofosforanowego). Istnieje możliwość skutecznego
hamowania tych enzymów i procesów, w których uczestniczą, poprzez podawanie
komórkom antywitaminowych pochodnych witaminy B1. Niektóre antywitaminy
w postaci difosforanów są wbudowywane w centra aktywne tych enzymów prowadząc
do ich inhibicji. Obniżenie intensywności przemian zależnych od TDP i ograniczenie
tempa przyrostu liczby komórek pod wpływem antywitamin tiaminy obserwowano
w przypadku różnych typów nowotworów. Wywołane podaniem antywitamin tiaminy
zakłócenia podstawowych szlaków biochemicznych komórek mogą prowadzić do
obniżenia potencjału energetycznego, deficytu związków istotnych dla prawidłowego
funkcjonowania, a w konsekwencji aktywować ich śmierć w procesie apoptozy.
W świetle aktualnej wiedzy na temat roli tiaminy w metabolizmie komórek
nowotworowych, możemy ocenić mechanizmy i skutki działania antymetabolitów
tiaminy na te komórki. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wyniki wielu badań,
które wskazują na cytostatyczne właściwości antywitamin tiaminy, można rozważać
ich wykorzystanie jako czynnika wspomagającego klasyczną chemioterapię.
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Perspektywy wykorzystania inhibitorów enzymów zależnych od difosforanu
tiaminy w leczeniu nowotworów
Streszczenie
Tiamina (witamina B1) jest cząsteczką o niezwykle ważnej i zróżnicowanej roli metabolicznej.
Intensywnie dzielącym się komórkom nowotworowym jest niezbędna, do zabezpieczenia ich zwiększonego zapotrzebowania energetycznego w związku ze wzmożoną syntezą składników budulcowych.
Dlatego wskazuje się na zależność pomiędzy zaopatrzeniem organizmu w tę witaminę a procesami
nowotworzenia. Suplementacja tiaminą zwiększa przeżywalność komórek nowotworowych, a także
podnosi oporność nowotworów na chemioterapię. Rola, jaką odgrywa witamina B1 w metabolizmie
komórek nowotworowych, predysponuje procesy z jej udziałem jako potencjalne cele farmakologicznej
modyfikacji metabolizmu poprzez zmiany przebiegu reakcji zależnych od difosforanu tiaminy.
Antywitaminowe pochodne tiaminy (np. oksytiamina) mogą kompetycyjnie hamować enzymy zależne od
difosforanu tiaminy, zakłócając podstawowe szlaki metaboliczne komórek, powodując obniżenie tempa
proliferacji i przeżywalności komórek nowotworowych. W pracy został przedstawiony aktualny stan
wiedzy dotyczący syntetycznych pochodnych tiaminy w kontekście aktywności antynowotworowej.
Słowa kluczowe: antywitaminy tiaminy, witamina B1, apoptoza, aktywność cytostatyczna

Thiamine diphosphate-dependent enzymes inhibitors as a potential anticancer drugs
Abstract
Thiamine (vitamin B1) is a molecule of very important and diverse metabolic role. It is crucial for
intensively proliferating cancer cells to cover an increased synthesis of essential nutrients and energy
requirements. Therefore a relation between vitamin B1 and the processes of carcinogenesis is indicated.
Moreover, the significant influence of thiamine on the increase of tumor cells survival and its involvement
in tumor resistance to chemotherapy was demonstrated. The importance of thiamine for cancer cells
predisposes biochemical pathways with its participation as potential targets for pharmacological
modification of the metabolism in the anticancer treatment. The reduction of the efficiency of thiamine
diphosphate-dependent processes by thiamine antivitamins as competitive inhibitors can lead to inhibition
of tumor cell division and increase their mortality and sensitivity to other drugs. The use of thiamine
antivitamins such as oxythiamine can improve the effectiveness of currently used chemotherapy. In this
paper we present the current state of knowledge concerning thiamine derivatives in the context of
anticancer activity.
Keywords: thiamine antivitamins, vitamin B1, apoptosis, cytostatic activity

24

Aleksandra Leśniarek1, Witold Gładkowski2

Zastosowanie preparatu Lecitase® Ultra
w syntezie asymetrycznej
1. Wstęp
Fosfolipazy to zróżnicowana pod względem budowy i roli w metabolizmie
fosfolipidów grupa enzymów, katalizująca hydrolizę wiązań estrowych w cząsteczkach
tych związków [1].
Wyróżniamy dwie główne grupy fosfolipaz: fosfodiesterazy i acylohydrolazy.
W obrębie obu grup omawiane enzymy różnią się regioselektywnością, (rys. 1).
Do acylohydrolaz należą fosfolipaza A1 (PLA1) i fosfolipaza A2 (PLA2), katalizujące
hydrolizę wiązania estrowego odpowiednio w pozycji sn-1 i sn-2, fosfolipaza B (PLB),
aktywna względem wiązań estrowych w obu wymienionych pozycjach oraz
lizofosfolipaza A1/2 (LizoPLA1/2), działająca zarówno na 1-lizofosfolipidy jak
i 2-lizofosfolipidy. Fosfodiesterazy reprezentuje fosfolipaza C (PLC) katalizującą
wiązanie estrowe między glicerolem a kwasem fosforowym (poz. sn-3) oraz
fosfolipaza D (PLD) uwalniająca cząsteczkę kwasu fosfatydowego.

Rysunek 1. Specyficzność fosfolipaz wobec wiązań estrowych w cząsteczce fosfolipidu [1]
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Fosfolipazy odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu fosfolipidów
błon komórkowych [2], pełnią rolę enzymów trawiennych [3], a także biorą udział
w biosyntezie cząsteczek lipidowych uczestniczących w transdukcji sygnałów
w komórkach [3].
Aktywność hydrolityczna fosfolipaz A1 oraz A2 znalazła zastosowanie do usuwania
fosfolipidów podczas rafinacji olejów roślinnych w procesie tzw. odśluzowywania
(ang. degumming) [4-5]. Z kolei zdolność fosfolipaz do wymiany reszt acylowych
w pozycjach sn-1 i sn-2 w reakcjach acydolizy i interestryfikacji wykorzystuje się do
otrzymania fosfolipidów o zmienionym profilu kwasów tłuszczowych, tzw.
fosfolipidów modyfikowanych [6-7]. Obecnie przedmiotem badań jest także
poszerzenie spektrum zastosowań tych enzymów poprzez wykorzystanie ich uzdolnień
katalitycznych w syntezie asymetrycznej do rozdziału mieszanin racemicznych. Na
szczególną uwagę zasługuje w tym względzie preparat Lecitase® Ultra.

2. Charakterystyka preparatu Lecitase® Ultra
Lecitase® Ultra to handlowa nazwa preparatu będącego produktem inżynierii
białka, wyprodukowanego przez firmę Novozymes (Dania), którego pierwotne
zastosowanie ograniczone było do wspomnianej wcześniej hydrolizy fosfolipidów
podczas rafinacji olejów roślinnych. Enzym ten uzyskano w wyniku fuzji genów lipazy
z Thermomyces lanuginosus i fosfolipazy A1 z Fusarium oxysporum, sklonowanych
i ekspresjonowanych w szczepie Aspergillus oryzae [4]. Procedura ta oparta jest na
popularnej metodzie transformacji szczepu przy użyciu dobrze znanych wektorów
plazmidowych o ściśle określonych i dobrze scharakteryzowanych sekwencjach DNA.
Aspergillus oryzae jest szczepem niepatogennym i nietoksycznym [8]. Gatunek ten ma
udokumentowaną, długą historię bezpiecznego użytkowania (status GRAS) [9],
wykorzystywany jest w Azji Wschodniej w procesach fermentacji alkoholowej
(produkcja sake), a także pasty miso i sosu sojowego, a w ostatnim dziesięcioleciu jako
organizm genetycznie modyfikowany znalazł zastosowanie do produkcji enzymów
i innych produktów biotechnologicznych [10].
Preparat Lecitase® Ultra dostępny jest w postaci wyciągu wodnego o barwie
jasnobrązowej, zawierającego około 6,5% białka. Gęstość preparatu wynosi ok.
1,2 g/cm3, jego głównym składnikiem jest białko enzymatyczne o masie cząsteczkowej
35 kDa zawierającego jedno centrum aktywne, odpowiedzialne za aktywność lipazy
i fosfolipazy. Enzym ten nie akceptuje takich substratów jak octan p-nitrofenylu
i trioctan glicerolu, a jego aktywność lipolityczna wynosi 10000 jednostek lipazy (LU).
Optymalne pH enzymu wynosi 8,5; zaobserwowano również wzrost aktywności
enzymatycznej w obecności jonów Ca2+ i Mg2+ i inhibitujące działanie jonów metali
ciężkich i surfaktantów [11].

3. Rozdział mieszanin racemicznych z wykorzystaniem preparatu
Lecitase® Ultra
Biorąc pod uwagę podobieństwa w mechanizmie działania oraz zdolność do
hydrolizy wiązań estrowych, fosfolipazy mogą stanowić potencjalną alternatywę
wobec powszechnie stosowanych w syntezie asymetrycznej jako biokatalizatory lipaz.
Dotychczasowe badania w tym zakresie, prowadzące do otrzymania produktów
optycznie czynnych w procesach kinetycznego rozdziału mieszanin racemicznych lub
asymetrycznej hydrolizy związków prochiralnych przeprowadzono z wykorzystaniem
preparatu Lecitase® Ultra.
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3.1. Rozdział racemicznych estrów α-hydroksykwasów
Chronologicznie pierwszymi substratami, do których kinetycznego rozdziału
w wyniku enancjoselektywnej hydrolizy zastosowano immobilizowany enzym
Lecitase® Ultra, były dwa racemiczne estry kwasu migdałowego o różnej budowie:
migdalan metylu (1) zawierający hydrolizowane wiązanie poza centrum asymetrii oraz
ester kwasu migdałowego i kwasu masłowego (3), zawierający centrum asymetrii
w obrębie hydrolizowanej grupy estrowej [12].

Rysunek 2. Rozdział mieszaniny racemicznej migdalanu metylu na drodze hydrolizy z zastosowaniem
preparatu Lecitase® Ultra [12]

W pierwszym przypadku (rys. 2) zaobserwowano wyższą aktywność enzymu
w pH=7 w porównaniu z reakcją przeprowadzoną w pH=5. Z kolei niezależnie od
użytego do immobilizacji nośnika, enzym wykazywał niską enancjoselektywność
względem enancjomeru R. Największą wartość tego parametru zaobserwowano
w pH=5 (E=7.5) dla preparatu immobilizowanego na agarozie aktywowanej
polietylenoiminą (PEI). Autorzy nie podali osiągniętych nadmiarów enancjomerycznych uzyskanych produktów. W przypadku rozdziału związku 3 zaobserwowano
wpływ rodzaju nośnika, na którym unieruchomiono enzym, na enancjopreferencję
względem określonego izomeru (rys. 3).

Rysunek 3. Wpływ nośnika stosowanego do immobilizacji enzymu Lecitase® Ultra na enancjopreferencję tego
enzymu względem kwasu 2-butanoilo-2-fenylooctowego (O-Lecitase® Ultra-enzym immobilizowany na oktylagarozie, CNBr- Lecitase® Ultra enzym immobilizowany na agarozie aktywowanej bromocyjanem) [12]
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Najwyższą enancjoselektywnością (E>100) w reakcji prowadzonej w pH=5
charakteryzował się preparat immobilizowany na oktyl-agarozie. W wyniku reakcji
przy 50%-owym stopniu konwersji otrzymano enancjomerycznie czysty (e.e. >99%)
kwas migdałowy (2) o konfiguracji R. Odmienną enancjopreferencję wykazywał
preparat immobilizowany na agarozie aktywowanej bromocyjanem (CNBr). Wówczas
szybciej hydrolizowany był enancjomer S, a uzyskany przy 56% konwersji
nieprzereagowany substrat (R)-3 posiadał nadmiar enancjomeryczny >95% [12].
Optycznie czyste izomery kwasu migdałowego znalazły zastosowanie w syntezie
związków o aktywności biologicznej. Enancjomer R jest wykorzystywany do
produkcji antybiotyków cefalosporynowych: Cefamandolu i Cefonicidu o szerokim
spektrum aktywności przeciwbakteryjnej [13], jest też syntonem w syntezie
(+)-goniodiolu [14], związku o właściwościach cytotoksycznych. Kwas (S)-migdałowy
stosowany jest do wytwarzania 1-metylo-7-oksabicyklo[2.2.1]heptan-2-onu,
uniwersalnego bloku budulcowego terpenoidów [15] i (-)-8-epi-9-deoxygoniopypyronu o właściwościach cytotoksycznych wobec niektórych ludzkich linii komórek
nowotworowych [16].
Badania dotyczące kinetycznego rozdziału estrów α-hydroksykwasów
zawierających pierścień aromatyczny kontynuował Mishra i wsp. [11]. Hydrolizie
poddano racemiczne estry 4,5,7,9,11, a reakcje przeprowadzono początkowo
z udziałem wolnego enzymu w wodnym buforze Tris-HCl (pH=8,2) zawierającym
jony wapnia, w temperaturze 30 °C, (rys. 4). W tych warunkach preparat Lecitase®
Ultra hydrolizował nieselektywnie ester 9 i z niewielką enancjoselektywnością estry
4,5,7 (E = 3-5). W efekcie w przypadku związków 4,5 uzyskano produkty hydrolizy
o konfiguracji R i nieprzereagowane S izomery substratów. Odwrotną enacjoselektywność obserwowano dla związku 7; produktem reakcji w tym przypadku był
(S)-hydroksykwas 8. Nie zaobserwowano natomiast aktywności enzymu względem
estru etylowego kwasu 2-hydroksy-4-fenylomasłowego (11).
Na szczególną uwagę zasługują wyniki hydrolizy związku 5. Chociaż posiada on
dwie grupy estrowe, będące potencjalnym miejscem działania enzymu, Lecitase® Ultra
regioselektywnie hydrolizowała tylko jedną grupę estrową dając jako produkt kwas
(R)-acetoksyfenylooctowy 6, a przedłużanie czasu reakcji nie powodowało dalszej
hydrolizy do kwasu (R)-migdałowego 2. W przeciwieństwie do związku (R)-6, kwas
2-O- butyrylofenylooctowy (3) ulega hydrolizie pod wpływem enzymu Lecitase® Ultra
(rys. 3). Biorąc pod uwagę fakt, że enzym hydrolizuje również trimaślan glicerolu,
a nie hydrolizuje trioctanu glicerolu, uzyskane wyniki potwierdzają specyficzność
Lecitase® Ultra względem estrów kwasu masłowego.
Celem poprawy enancjoselektywności enzymu, autorzy zastosowali do reakcji
również preparat immobilizowany w żelatynie. Najbardziej spektakularny efekt
osiągnięto w przypadku rozdziału związku 7: enancjoselektywność reakcji (E) wzrosła
z 4 do 19,5, a w wyniku reakcji uzyskano czysty optycznie nieprzereagowany (R)-ester
7 (e.e. >99%) przy stopniu konwersji 60-65%. Uzyskany związek jest ważnym
produktem pośrednim w syntezie inhibitorów konwertazy angiotensyny takich jak
Cilazapril, Benazepril, Spirapril i Enalapril [17].
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Rysunek 4. Hydroliza estrów α-hydroksykwasów z zastosowaniem preparatu Lecitase® Ultra [11]

3.2. Rozdział racemicznych estrów kwasów 3-aryloglicydowych
Enancjomeryczne wzbogacone estry kwasów 3-fenyloglicydowych są ważnymi
syntonami w syntezie chiralnych leków. Enancjomer (2R, 3S) estru etylowego 13
znalazł zastosowanie w syntezie N-benzoilo-(2R,3S)-3-fenyloizoseryny, stanowiącej
boczny łańcuch w cząsteczce stosowanego w terapii nowotworów taksolu, natomiast
ester metylowy (2R,3S)-12 wykorzystuje się do produkcji Diltiazemu, leku
stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego, (rys. 5).
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Rysunek 5. Synteza Diltiazemu z trans-(2R,3S)-3-(p-metoksyfenylo)glicynianu metylu (12) [18]

Istotnym problem w procesie kinetycznego rozdziału estrów kwasu glicydowego
12,13 z udziałem lipaz jest szybki rozkład powstałych kwasów 3-fenyloglicydowych
do odpowiednich aldehydów (16,17) będących inhibitorami stosowanych
biokatalizatorów, co wymusza konstrukcję bioreaktora umożliwiającą ich ciągłe
usuwanie z mieszaniny reakcyjnej. W związku z tym opracowano proces
z wykorzystaniem preparatu Lecitase® Ultra immobilizowanego na żelatynie
(Gelozyme) [11]. Reakcję prowadzono w temperaturze pokojowej w systemie
dwufazowym stosując 1% roztwór substratu w toluenie. W rezultacie
enancjoselektywnej hydrolizy grupy estrowej, przy stopniu konwersji 52-55%,
otrzymano pożądane czyste enancjomery (e.e. >99%) nieprzereagowanych estrów
o konfiguracji 2R,3S, a powstałe produkty hydrolizy 14,15 ulegały powolnemu
rozkładowi do aldehydów 16,17, (rys. 6).
Nie zaobserwowano istotnego działania inhibitującego powstałych aldehydów na
enzym Lecitase® Ultra, czego efektem było otrzymanie pożądanych produktów
z 90%-ową wydajnością izolowaną. Przeprowadzając powyższą reakcję
w identycznych warunkach z udziałem lipazy z Candida rugosa osiągnięto jedynie
10% konwersji, z uwagi na wspomnianą inhibicję enzymu przez aldehyd.
Mishra i współautorzy opracowali również proces rozdziału estru metylowego 12
na większą skalę stosując bioreaktor zawierający porowaty pojemnik wypełniony
preparatem Lecitase® Ultra immobilizowanym w żelatynie [18]. Substrat rozpuszczono
w toluenie nasyconym roztworem buforu Tris-HCl zawierającym jony wapnia.
W wyniku reakcji po 210 h uzyskano trans-(2R,3S)-3-(p-metoksyfenylo)glicynian
metylu (12) z nadmiarem enancjomerycznym powyżej 99%. Zastosowanie opisanego
powyżej bioreaktora decyduje o możliwości kilkakrotnego użycia enzymu lub
możliwości prowadzenia procesu ciągłego przez okres przynajmniej dwóch tygodni
bez znaczącego obniżenia aktywności biokatalizatora.
Podobne wyniki osiągnięto stosując jako rozpuszczalnik węglan dimetylu (DMC),
natomiast identyczny nadmiar enancjomeryczny estru (2R,3S)-12 uzyskano już po 54 h
reakcji w eterze diizopropylowym. Wyraźnie mniejsze nadmiary enancjomeryczne
obserwowano w przypadku stosowania rozpuszczalników mieszających się z wodą,
a dodatkowym problemem w tych układach było tworzenie się produktu ubocznego
w postaci diolu powstałego w wyniku otwarcia pierścienia epoksydowego.
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Rysunek 6. Enzymatyczna hydroliza estrów kwasu glicydowego z podstawnikami
aromatycznymi w pozycji 3 (12,13) [11]

3.3. Rozdział racemicznych estrów metylowych N-acetylo-α-aminokwasów
Preparat Lecitase® Ultra przetestowano również pod kątem specyficzności
substratowej i enancjoselektywności w reakcjach hydrolizy racemicznych estrów
metylowych wybranych α-aminokwasów z zablokowaną grupą aminową (rys. 7) [11].
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Rysunek 7. Hydroliza racemicznych estrów metylowych N-acetylo-α-aminokwasów 18-22 z udziałem
preparatu Lecitase® Ultra [11]

W toku badań zaobserwowano, że enzym wykazuje aktywność względem
większości testowanych substratów. Nie odnotowano wyraźnych różnic
w szybkościach hydrolizy między poszczególnymi związkami, natomiast
enancjoselektywność procesu w przypadku estrów α-aminokwasów z resztami
alifatycznymi (alanina, izoleucyna i metionina) była wyraźnie większa (E>100)
w porównaniu z aminokwasami aromatycznymi (fenyloalanina, fenyloglicyna) (Tabela
2). Przykładowo, w przypadku estru metylowego N-acetyloalaniny uzyskano produkt
(S)-23 z 91% e.e. oraz nieprzereagowany substrat (R)-18 w postaci enancjomerycznie
czystej (e.e. >99%). We wszystkich przypadkach hydrolizie ulegały (S)-enancjomery
aminokwasu.
Tabela 2. Wyniki hydrolizy estrów metylowych N-acetylo-α-aminokwasów z udziałem preparatu Lecitase®
Ultra

SUBSTRAT
N-Ac-Ala-OMe (18)
N-Ac-Ile-OMe (19)
N-Ac-Met-OMe (20)
N-Ac-Phe-OMe (21)
N-Ac-Phy-OMe (22)

KONWERSJA (%)
33
33
13
10
28

E
>100
>100
>100
2.2
1.3

3.4. Asymetryczna hydroliza 3-fenyloglutaranu dimetylu
Innym przykładem wykorzystania preparatu Lecitase® Ultra jest asymetryczna
hydroliza mieszaniny racemicznej 3-fenyloglutaranu dimetylu 28 [19]. Chiralne
pochodne kwasów 3-aryloglutarowych znajdują zastosowanie do produkcji m.in.
stosowanego w leczeniu spastyczności Baclofenu [20], leków antyastmatycznych, czy
inhibitora cholesterolu SCH 54016 [21].
W opisywanych badaniach użyto preparat w postaci immobilizowanej na agarozie
aktywowanej bromocyjanem, oktylo-agarozie, agarozie pokrytej polietylenoiminą oraz
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glioksylo-agarozie. Otrzymano (S)-3-fenyloglutaran metylu, w wyniku dwóch
następujących po sobie procesów: regioselektywnej hydrolizy substratu 28
prowadzącej preferencyjnie do (S)-monoestru 29 oraz enancjoselektywnej hydrolizy
jego (R)-enancjomeru do kwasu 3-fenyloglutarowego 30, (rys. 8).

Rysunek 8. Desymetryzacja 3-fenyloglutaranu dimetylu (28) katalizowana przez immobilizowany preparat
Lecitase® Ultra [19]

Na podstawie przeprowadzonych badań określono, iż immobilizacja na różnych
nośnikach wpływa znacząco na aktywność hydrolityczną i specyficzność enzymu.
Lecitase® Ultra immobilizowana na agarozie aktywowanej bromocyjanem
wykazywała najwyższą aktywność enzymatyczną, podczas gdy aktywność preparatu
otrzymanego z użyciem oktylo-agarozy była około 20-krotnie mniejsza. Wszystkie
preparaty wykazywały zdolność do regioselektywnej hydrolizy substratu 28
prowadzącej do otrzymania w przewadze (S)-monoestru 29. Lecitase® Ultra
adsorbowana na oktyl-agarozie nie wykazywała zdolności do hydrolizy monoestrów
29 umożliwiając otrzymanie izomeru S monoestru z wydajnością 99%, ale z niskim
nadmiarem enancjomerycznym (66%). W reakcjach katalizowanych przez pozostałe
immobilizowane preparaty, tworzony w mniejszej ilości izomer R monoestru 29 był
następnie szybciej hydrolizowany do kwasu 3-fenyloglutarowego 30, zwiększając tym
samym nadmiar enancjomeryczny pozostałego enancjomeru S monoestru 29.
Najlepsze wyniki otrzymano z użyciem preparatu Lecitase® Ultra immobilizowanego na nośniku aktywowanym bromocyjanem, uzyskując po 48 h reakcji
enancjomerycznie czysty (S)-3-fenyloglutaran metylu (e.e. >99%) z 80%-ową
wydajnością. Zbliżony wynik (e.e. >98%, wydajność 79%) uzyskano po 72 h reakcji
z zastosowaniem preparatu immobilizowanego na agarozie pokrytej polietylenoiminą.
Z kolei po 96 h reakcji katalizowanej przez enzym immobilizowany na glioksyloagarozie uzyskiwano produkt (S)-29 z nadmiarem enancjomerycznym rzędu 97% przy
77% wydajności reakcji.
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4. Podsumowanie
Lecitase® Ultra jest stosunkowo tanim, łatwo dostępnym na rynku enzymem
wykazującym zarówno właściwości lipazy, jak i fosfolipazy A1. Przytoczone
przykłady jego zastosowania w syntezie asymetrycznej wskazują na wzrastające
znaczenie preparatu jako biokatalizatora stosowanego do wytwarzania
enancjomerycznie czystych produktów, będących chiralnymi syntonami w produkcji
związków o aktywności biologicznej. Właściwości katalityczne preparatu mogą być
modyfikowane z zastosowaniem różnych technik immobilizacji, co zwiększa
możliwości jego zastosowania.
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Zastosowanie preparatu Lecitase® Ultra w syntezie asymetrycznej
Streszczenie
Lecitase® Ultra jest stosunkowo tanim, łatwo dostępnym na rynku enzymem wykazującym zarówno
właściwości lipazy, jak i fosfolipazy A1. Preparat ten przemysłowo stosowany jest do hydrolizy fosfolipidów
podczas rafinacji olejów roślinnych w procesie tzw. odśluzowywania. Ze względu na swoją aktywność
hydrolityczną znalazł on zastosowanie w syntezie asymetrycznej do otrzymywania m.in. enancjomerycznie
wzbogaconych estrów kwasu migdałowego oraz estrów metylowych N-acetyloaminokwasów na drodze
kinetycznego rozdziału ich mieszanin racemicznych. W powyższym artykule dokonano charakterystyki
preparatu Lecitase® Ultra. Przytoczono przykłady zastosowania Lecitase® Ultra w syntezie asymetrycznej
wskazując na wzrastające znaczenie preparatu jako biokatalizatora stosowanego do wytwarzania
enancjomerycznie czystych produktów, będących chiralnymi syntonami w produkcji biologicznie aktywnych
związków. Opisano również wpływ technik immobilizacji na modyfikację właściwości katalitycznych
preparatu.
Słowa kluczowe: Lecitase® Ultra, kinetyczny rozdział, immobilizacja

Application of Lecitase® Ultra in asymmetric synthesis
Abstract
Lecitase® Ultra is a relatively cheap, readily available enzyme on the market that exhibits both lipase and
phospholipase A1 properties. This preparation is industrially used for the hydrolysis of phospholipids
during the refining of vegetable oils in the degumming process. Due to its hydrolytic activity, it has been
used in asymmetric synthesis for obtaining, among others, enantiomerically enriched esters of mandelic
acid and methyl esters of N-acetylamino acids via kinetic resolution of their racemic mixtures. This article
describes the characteristics of Lecitase® Ultra. Examples of the applications of Lecitase® Ultra in
asymmetric synthesis have been cited, indicating growing importance of the preparation as a biocatalyst
used to produce enantiomerically pure products, which are chiral syntons in the synthesis of biologically
active compounds. The influence of immobilization techniques on the modification of the catalytic
properties of the preparation is also described.
Keywords: Lecitase® Ultra, kinetic resolution, immobilization
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System CRISPR/Cas oraz jego zastosowania
w modyfikacji genów
1. Wprowadzenie
Modyfikacja właściwości organizmów żywych poprzez oddziaływanie na ich
genomy należy do podstawowych zastosowań inżynierii genetycznej. Modyfikacje
organizmów stosowane są głównie by poznać mechanizmy genetycznej kontroli
systemów fizjologicznych i biochemicznych komórek oraz opracować zwierzęce
modele chorób ludzi. Wśród innych istotnych celów modyfikacji genetycznych można
wyróżnić poprawę cech użytkowych organizmów czy wytwarzanie produktów
w organizmach zwierząt genetycznie zmodyfikowanych [1].
W ostatnich latach odkrycie metody edycji genów CRISPR/Cas, która polega na
cięciu podwójnej helisy DNA w ściśle określonym miejscu i delecji lub zastąpieniu
wybranego fragmentu DNA, otwiera wiele nowych możliwości badań. Przewaga tego
systemu polega na tym, że w przeciwieństwie do stosowanych uprzednio metod
opartych o stosowanie nukleaz zawierających motyw palca cynkowego – ZFN
(ang. zinc-finger nuclease) lub sztucznie stworzonych enzymów restrykcyjnych
– TALEN (ang. transcription activator-like effector nuclease), system CRISPR/Cas nie
wymaga obecności specyficznego białka dla każdej sekwencji celowanej, ponieważ
system oparty jest o przewodnik RNA (ang. single guide RNA – sgRNA). SgRNA
umożliwia białku typu Cas dopasowanie do danej sekwencji zgodnie z zasadą
komplementarności RNA do DNA [2, 3]. Prostota tego systemu zrewolucjonizowała
i wciąż rewolucjonizuje inżynierię genetyczną komórek i organizmów.

2. Budowa systemu CRISPR/Cas
2.1. CRISPR
CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)
to zgrupowane, regularnie przerywane krótkie powtórzenia palindromowego DNA.
Palindromem nazywa się takie sekwencje dwuniciowego DNA, w którym sekwencje
obydwu komplementarnych nici są identyczne przy odczytywaniu w kierunku 5'-3'.
Bezpośrednio po stronie 5’ pierwszego palindromu znajduje się sekwencja liderowa
(ang. leader sequence) złożona z 550 par zasad. Doświadczenia wykazały,
że sekwencja ta pełni funkcję akceptorową w procesie wbudowywania nowych
fragmentów palindromowych wraz z przerwami pochodzenia wirusowego, a także
funkcję promotora transkrypcji całego ciągu sekwencji CRISPR [4].
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Powtórzenia palindromowe tego typu zostały po raz pierwszy opisane u bakterii
Escherichia coli w 1987 roku. Sekwencje o długości 29 par zasad (pz) i około 32 pz
przerw między sekwencjami, połączone z genem iap, który odpowiedzialny jest za
syntezę alkalicznej fosfatazy u tej bakterii [5]. Przerwy między powtórzeniami mogą
pochodzić z genomu fagów lub z plazmidów. W przypadku E. coli typu K-12 CRISPR
nie zawiera sekwencji zidentyfikowanych jako pochodzące ze znanych fagów czy
plazmidów [6].
Obecność DR (ang. direct repeat) – prostych powtórzeń o długości oraz sekwencji
różniącej się od powtórzeń pochodzących z genomu E. coli stwierdzono również
u wielu innych organizmów prokariotycznych [7]. Na przykład, w genomie prątków
gruźlicy Mycobacterium tuberculosis complex występuje zmienna liczba sekwencji DR
o długości 36 pz, między którymi znajdują się krótkie przerwy długości 35-41 pz
(ang. spacers). Na podstawie rodzajów tych sekwencji możliwe jest rozróżnienie
szczepów M. tuberculosis, przy zastosowaniu metody spoligotyping (ang. spacer
oligonucleotide typing), opartej na amplifikacji typu REP-PCR (ang. repetitive
sequence-based polymerase chain reaction) [8]. System CRISPR jest niezwykle
różnorodny. Dotychczas zostały odkryte trzy różne typy systemów CRISPR
występujące u bakterii, określane jako CRISPR I, II i III. Biorąc pod uwagę fakt, że
CRISPR II stanowi podstawę dzisiejszych badań inżynierii genetycznej, przyjęło się
zapisywać go w pracach naukowych w skróconej formie CRISPR.
Systemy CRISPR-Cas można klasyfikować na podstawie obecności „genów
sygnaturowych” w sześciu typach. Typy I-III są najlepiej przebadane, natomiast typy
IV-VI zostały natomiast niedawno zidentyfikowane. Białkiem sygnaturowym
systemów typu I jest Cas3, białko z domenami nukleazy i helikazy (kompleks
związany z CRISPR do obrony przeciwwirusowej). W systemach typu II sygnaturowy
gen cas9 koduje jedynie białko niezbędne do interferencji. Systemy typu III zawierają
Cas10, który składa się w kompleks zakłócający ekspresję podobny do Cascade
mający zdolność aktywnego wyszukiwania i niszczenia DNA. Układy typu IV
zawierają Csf1, białko nie w pełni scharakteryzowane, które najprawdopodobniej
stanowi część kompleksu podobnego do Cascade. Systemy typu V zawierają również
pojedynczą nukleazę podobną do Cas9: Cpf1, C2c1 lub C2c3, w zależności od
podtypu. Układy typu VI zawierają C2c2, duże białko z dwiema domenami RNazy
HEPN (ang. Higher Eukaryotes and Prokaryotes Nucleotide-binding) [9].

2.2. Nukleazy Cas i sgRNA
Nukleazę typu Cas i połączony z nią fragment sgRNA można zaliczyć do
kluczowych komponentów systemu CRISPR/Cas. W pobliżu sekwencji CRISPR
w genomie leży region CRISPR-associated czyli region genów cas, odpowiedzialny za
translację białka nukleolitycznego typu Cas.
Nukleaza Cas9, pochodząca z systemu CRISPR bakterii Streptococcus pyogenes
jest czteroskładnikowym układem zawierającym dwie małe cząsteczki RNA o nazwie
CRISPR RNA (crRNA) i transaktywujące trans CRISPR RNA (tracrRNA). Obecnie
najczęściej stosowana w kompleksach CRISPR-Cas. Składa się z dwóch domen
– RuvC i HNH, tnących nici DNA. Domena HNH przecina nić DNA rozpoznaną przez
sgRNA, natomiast RuvC składa się z 3 subdomen i odpowiada za przecięcie
komplementarnego fragmentu łańcucha DNA [10].
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Nukleaza Cpf1 została odkryta w systemie CRISPR-Cpf1 bakterii Francisella
novicida. Cpf1 wykazało kilka kluczowych różnic w stosunku do Cas9. Powoduje
"przesunięte" cięcie w dwuniciowym DNA w przeciwieństwie do „tępego” cięcia
wytwarzanego przez Cas9 i wymagające jedynie CRISPR RNA (crRNA) dla
skutecznego wybrania miejsca cięcia. Cas9 wymaga natomiast zarówno crRNA, jak
i transaktywującego crRNA (tracrRNA). Różnice te mogą dać Cpf1 pewną przewagę
w stosunku do Cas9. Nukleaza ta jest coraz częściej stosowana w systemach CRISPR.
Cpf1, ze względu na wytworzenie lepkich końców w wyniku cięcia, jest o wiele
bardziej specyficzny względem celu niż Cas9 [11].
SgRNA, zwany też chimeric RNA jest konstruktem powstałym w wyniku
połączenia pre-crRNA (ang. precursor crRNA) i tracrRNA (ang. trans-activating
crRNA), sekwencja łącznikowa znajduje się między nimi. Sekwencja sgRNA jest
komplementarna do celowanego genu, a jej zadaniem jest nakierowanie nukleazy Cas
w odpowiednie miejsce w genomie. Precyzyjne nakierowanie nukleazy Cas zależy od
połączonej z nią około 20-nukleotydowej sekwencji sgRNA, komplementarnej do
docelowego fragmentu DNA.

3. Pochodzenie systemu CRISPR/Cas
Kompleks CRISPR /Cas został odkryty pierwotnie u bakterii i archeonów i opisany
jako system umożliwiający im niszczenie infekcyjnych kwasów nukleinowych fagów
lub pochodzenia plazmidowego.
Działa jako system nabytej odporności mikroorganizmów na zasadzie zbliżonej do
pamięci immunologicznej. W przypadku pierwszego ataku wirusa, bakteryjne białka
Cas przecinają obcy kwas nukleinowy na małe fragmenty – odcinki łącznikowe
(ang. spacers), które następnie są wbudowywane w określone miejsca w genomie
gospodarza i będą stanowić odcinki łącznikowe kasety CRISPR. Podczas każdej
kolejnej próby infekcji komórki bakteryjnej przez tego samego faga, specyficzne
cząsteczki RNA (powstałe w wyniku transkrypcji z fragmentów ‘spacers’
zintegrowanych z genomem), zwane sgRNA (ang. single guide RNA) będą łączyć się
z odpowiednim białkiem Cas, a powstały kompleks będzie zdolny do dezaktywacji
materiału genetycznego wprowadzonego przez wirusa.
Przez długi czas sposób odróżnienia obcego genomu od bakteryjnego stanowił
nierozwiązaną kwestię. Okazało się, że chromosomy bakteryjne są bogate w miejsca
Chi (ang. crossover hotspot instigators), czyli oktamery o sekwencji 5'-GCTGGTGG-3',
które blokują możliwość cięcia DNA, natomiast u wirusów czy fagów miejsca te
występują stosunkowo rzadko [12].
Na podstawie badań na E. coli zauważono też dużą rolę kompleksu naprawiającego
podwójną nić DNA – RecBCD, który współpracuje z nukleazami Cas
w rozpoznawaniu obcych fragmentów DNA, które będą wykorzystane jako fragmenty
‘spacers’ [12]. Fragmenty przeciętego i przetworzonego DNA powstałe
w zablokowanych widełkach replikacyjnych stanowią sygnał do zaanektowania ich
jako fragmentów ‘spacers’. Zatem skuteczne działanie systemu obrony przeciw
infekcjom wirusowym czy niepożądanym plazmidom bakterie uzyskują dzięki
większemu zagęszczeniu miejsc Chi w chromosomie bakteryjnym.
Sekwencja rozpoznana jako DNA pochodzenia zewnętrznego, komplementarna do
fragmentu ‘spacer’ gospodarza to ‘protospacer’. Rejon leżący w sąsiedztwie
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‘protospacers’ przy końcu 3’ to rejon PAM (ang. protospacer adjacent motifs). Na
sekwencję PAM przypada około 2-6 par zasad. Udowodniono, że nukleaza Cas jest
w stanie skutecznie przeprowadzić cięcie nici DNA tylko wtedy, gdy w pobliżu
docelowego fragmentu leży sekwencja PAM. Brak obecności rejonu PAM
w genomach bakteryjnych jest cechą odróżniającą je od, między innymi, wirusów, co
zapobiega zniszczeniu fragmentów własnego genomu przez nukleazę tego typu.
Tak zwana kanoniczna forma PAM to sekwencja 5'-NGG-3' – składająca się
z dowolnych par nukleotydów, za którymi leżą dwie guaniny [13]. Jest ona związana
z nukleazą Cas9 pochodzącą od bakterii Streptococcus pyogenes. Istnieją też inne
formy PAM, zwane niekanonicznymi, np. 5'-NAG-3' czy 5'-NGA-3'. Dowiedziono, że
sekwencje NAG są rodzajem sekwencji PAM dominującym w ludzkim locus genu
EMX [14].
W celu zbadania czy jest to uniwersalna sekwencja w innych loci, przeprowadzono
jakościowe i ilościowe testy z użyciem genu białka GFP (ang. green fluorescent
protein). Badano skuteczność cięcia podwójnej helisy DNA w ludzkich komórkach
metodą CRISPR/Cas9 wykorzystując różne niekanoniczne formy PAM. Wstępne
wyniki wskazały, że efektywność formy NGA była znacznie wyższa niż 14 innych
form włącznie z formą NAG [15]. Badanie związku rodzaju sekwencji PAM
z wydajnością cięcia DNA przez nukleazę Cas ma duże znaczenie w udoskonalaniu
zastosowania systemu CRISPR/Cas9 w edycji genów i zapobieganiu powstawania
błędów (ang. off-target effects).

4. CRISPR/Cas9 jako metoda modyfikacji genomu
4.1. Zasada działania CRISPR/Cas
Powszechny u bakterii i archeonów system CRISPR/Cas9 okazał się być
kamieniem milowym w dziedzinie badań nad modyfikacją genomu. Kluczowym
odkryciem, które pozwoliło zastosować bakteryjny system w edycji genów różnych
organizmów, było zaprojektowanie odpowiedniego fragmentu sgRNA z tracrRNA
i pre-crRNA, komplementarnego do celowanej sekwencji DNA.
Sztucznie stosowany system działa analogicznie do mechanizmu bakteryjnej
odpowiedzi na infekcję wirusem. Do komórki wprowadzane jest odpowiednio dobrane
sgRNA o długości około 20 nukleotydów, komplementarne do uszkodzonego lub
wadliwego fragmentu DNA oraz gen odpowiadający za ekspresję białka Cas lub białko
Cas. Możliwe jest precyzyjne dobranie fragmentu przeznaczonego do edycji
z dokładnością do jednego nukleotydu, pod warunkiem unikatowości danej sekwencji
w całym genomie oraz obecności motywu PAM w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Najczęściej stosowaną nukleazą jest obecnie Cas9 pochodzącą z Streptococcus
pyogenes, z którą związana jest kanoniczna forma PAM czyli sekwencja nukleotydów
zawierająca na końcu 3’ dwa nukleotydy guaninowe 5’-NGG-3’ [16].
Nukleaza i sgRNA tworzą kompleks rybonukleoproteinowy poprzez interakcję
domen rusztowań sgRNA z dodatnio naładowanymi rowkami na powierzchni Cas9.
Kompleks ten może wiązać się do dowolnej sekwencji w pobliżu PAM, jednak stopień
dopasowania sgRNA do DNA warunkuje cięcie tego fragmentu przez nukleazę.
SgRNA łączy się z docelowym fragmentem DNA końcem 3’ i kontynuuje
dopasowywanie na zasadzie komplementarności w kierunku 5’. Model działania
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opisywany jest jako „zamek błyskawiczny”. Wyjaśnia to dlaczego błędy w dopasowaniu nukleotydów przy końcu 3’ sgRNA całkowicie uniemożliwiają działanie
nukleazy, podczas gdy błędy w dopasowaniu przy końcu 5’ nie wpływają istotnie na
jej aktywność [16].
Połączenie kompleksu nukleazy i sgRNA z komplementarnym DNA powoduje
zmianę konformacyjną białka Cas, która umożliwia jego domenom HNH i RuvC
przecięcie podwójnej helisy DNA i powstanie DSB (ang. double strand break) 3-4
nukleotydy powyżej sekwencji PAM [17].
Po przecięciu podwójnej nici DNA aktywowany jest jeden z dwóch mechanizmów
naprawy helisy: NHEJ (ang. non-homologous end joining) lub HDR (ang. homologydirected repair) [10].
Mechanizm HDR – naprawy przez homologiczne łączenie końców – zachodzi
w przypadku obecności matrycy o sekwencji homologicznej do celowanego genu na
zasadzie rekombinacji homologicznej, co w konsekwencji prowadzi do bardzo
precyzyjnej naprawy bądź modyfikacji DNA, np. mutacji punktowych, insercji lub
delecji. Dobór odpowiedniej matrycy do HDR zależy między innymi od wielkości
fragmentu przeznaczonego do insercji. W celu wywołania insercji dużych fragmentów
DNA używa się plazmidu o podwójnej nici DNA zawierającego sekwencje
homologiczne, a w przypadku insercji mniejszych fragmentów bądź mutacji
punktowych stosuje się pojedynczą nić oligo-DNA (ssODNA), która jest łatwiejsza do
skonstruowania i daje efektywniejsze wyniki w precyzyjnej mutacji genów ssaków.
W przypadku braku jakiejkolwiek matrycy – odcinków homologicznych w pobliżu
DSB, zachodzi NHEJ – naprawa poprzez scalanie niehomologicznych końców DNA,
co może prowadzić do mutacji typu indel czyli losowych insercji lub delecji,
powodować przesunięcie ramki odczytu i pojawienie się przedwcześnie kodonów
STOP kończących translację PSC (ang. premature stop codon), a w dalszej
perspektywie brak syntezy lub syntezę nieprawidłowych białek [18].
W najnowszych badaniach nad edycją genów stosowane są trzy typy nukleazy
Cas9, które powodują różnorodne efekty. Najczęściej stosowana nukleaza typu
dzikiego powoduje DSB – przecięcie podwójnej helisy DNA, po którym następuje
naprawa z użyciem mechanizmów NHEJ lub HDR. Bardziej precyzyjną w działaniu
jest zmutowana nukleaza znana pod nazwą Cas9D10A [19]. Przecina ona tylko jedną
z nici DNA, co nie aktywuje mechanizmu naprawczego NHEJ zapobiegając tym
samym niechcianym insercjom lub delecjom.
Trzecim rodzajem jest tak zwana wybrakowana (ang. deficient) nukleaza dCas9.
Obie jej domeny, zarówno HNH jak RuvC są zmodyfikowane. W domenie HNH
występuje mutacja H840A, natomiast w domenie RuvC mutacja D10A. Powodują one
inaktywację zdolności do przecinania helisy DNA, jednak nie są przeszkodą
w wiązaniu kompleksu do DNA. Nukleaza ta zatem, w zależności od przyłączonych do
niej dodatkowych cząsteczek, może być stosowana w celu indukcji zmian innego typu,
na przykład wyciszania, aktywacji lub wizualizacji genów. W jednym z eksperymentów wprowadzono kompleks dCas9 z przyłączonym EGFP (ang. enhanced
green fluorescent protein) – wzmocnionym białkiem zielonej fluorescencji
i obserwowano powtarzalne sekwencje w telomerach ludzkich żywych komórek, także
podczas ich wydłużania i skracania [20]. Takie zastosowanie systemu CRISPR/dCas9
daje możliwości prowadzenia badań dotyczących konformacji i dynamiki
chromosomów w żywych ludzkich komórkach.
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4.2. Zastosowanie metody CRISPR/Cas9
Ze względu na prosty i szybki sposób działania, a także niskie koszty,
w porównaniu z innymi metodami inżynierii genetycznej, CRISPR/Cas9 jest coraz
częściej używanym sposobem modyfikacji genomu i znajduje coraz szersze spektrum
zastosowań.
Wyniki badań są podstawą do poznania właściwości całego genomu, leczenia
chorób genetycznych, leczenia nowotworów oraz w przyszłości, do stworzenia
organizmów o wyłącznie pożądanych cechach.
Prostota działania CRISPR/Cas9 ułatwiła stworzenie biblioteki genów sgRNA
opartej na lentiwirusach (lentiwirus – rodzaj retrowirusa wywołujący objawy
chorobowe po długim okresie utajenia), która zawiera prawie wszystkie mysie
i ludzkie geny. Może być to pomocne między innymi w wysokoprzepustowym
sekwencjonowaniu. Ogólnogenomowe sekwencje o utraconych funkcjach (ang.
genome-wide loss-of-function screens) zostały wykorzystane do dokładnej selekcji
sekwencji w komórkach człowieka [21]. Zidentyfikowano między innymi geny istotne
do przeżycia komórek nowotworowych i pluripotencjalnych komórek macierzystych [21].
SgRNA może być zaprojektowany do odnalezienia i połączenia z prawie każdą
sekwencją DNA. Co za tym idzie, biblioteki złożone z sgRNA mogą być pomocne
także w badaniu funkcji niekodujących fragmentów genomu.
Metoda CRISPR/Cas9 w projekcie ENCODE (ang. Encyclopedia of DNA
Elements) umożliwiła poznanie wielu nowych funkcji fragmentów niekodujących
genów. Projekt trwa od 2003, a dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, że
sekwencje kodujące stanowią zaledwie niewielki odsetek całego genomu, reszta, czyli
około 98-99% to sekwencje promotorowe i regulatorowe, takie jak np. enhancery
(sekwencje wzmacniające), silencery (sekwencje wyciszające). CRISPR/Cas9
umożliwia użycie różnych sekwencji z biblioteki sgRNA do wyszukania, a następnie
usunięcia konkretnych fragmentów DNA oraz obserwację skutków tych działań.
Jedno z badań w ramach projektu ENCODE polegało na kierowaniu nukleazy Cas9
do miejsc wiązania czynnika transkrypcyjnego p53 w regionach wzmacniających
– enhancers, blisko fragmentu kodującego białko TP53 będące supresorem guzów
nowotworowych. Mutacje genu tego białka są związane z występowaniem około 50%
ludzkich nowotworów. Wyniki wykazały istotność dwóch sekwencji wzmacniających,
które wpływają na funkcje tego białka supresorowego [22]. Równocześnie
prowadzono badania nad sekwencją wzmacniającą genu ESR1 związanego
z występowaniem raka piersi. Wykryto trzy sekwencje wzmacniające ekspresję, które
są miejscem wiązania receptora estrogenowego alfa i wpływają na wzrost guza
w nowotworach piersi [23].
W innym badaniu, użyto około 18000 sgRNA, których celem są sekwencje leżące
w pobliżu fragmentów kodujących geny NF1, NF2 i CUL3, zaangażowane
w występowanie lekooporności czerniaka [24]. Zidentyfikowano także kilka
niekodujących sekwencji wzmacniających związanych ze zjawiskiem lekooporności.
Kolejną niezaprzeczalną zaletą metody jest możliwość równoczesnej modyfikacji
różnych genów w komórkach ludzkich lub zwierzęcych. Największą efektywność
modyfikacji kilku różnych genów osiągnięto u myszy, wyniosła ona 75% i dotyczyła
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pięciu genów takich jak: B2m, Il2rg, Prf1, Prkdc, Rag1. Zdolność ta jest szczególnie
użyteczna w badaniu działania sąsiadujących genów [10].
CRISPR/Cas okazało się też być metodą wydajniejszą od wcześniej stosowanych
metod modyfikacji genomów takich jak ZFN – (zinc-finger nucleases) czy TALEN
– (ang. transcription activator-like effector nucleases) w badaniach prowadzonych na
szczurach. Wyniki kilku niezależnych eksperymentów opublikowane w podobnym
czasie dowiodły wysokiej skuteczności równoczesnej mikroiniekcji mRNA nukleazy
Cas9 i sgRNA do komórki zapłodnionego jaja szczurzego w wyłączeniu jednocześnie
czterech genów: ApoE, B2m, Prf1 i Prkdc ze stosunkowo niskim efektem off-target
i mozaicyzmu oraz z wysokim wskaźnikiem dziedziczności mutacji [25]. System ten
pozwolił stworzyć zmutowane embriony szczurów w ciągu kilku tygodni
z efektywnością około 24%.
Modyfikacje genomu szczurów są kluczową techniką w zdobywaniu wiedzy na
temat ludzkich chorób, szczególnie z zakresu neurologii, fizjologii oraz stosowania
nowych leków przeciwko tym schorzeniom.
Dzięki zastosowaniu metody CRISPR/Cas9 czas oczekiwania na pokolenie
zmutowanych myszy uległ znacznemu skróceniu. W jednym z badań udało się
wyłączyć równocześnie pięć genów w mysich embrionalnych komórkach
macierzystych (ang. ES – embryonic stem): Tet1, Tet2, Tet3, Sry oraz Uty z bardzo
wysoką skutecznością.
Przy działaniu skierowanym ku pojedynczym genom DSB w celowanych
miejscach zaszło z wysoką efektywnością: 36% w przypadku genów Tet1 i Tet3, 48%
w przypadku genu Tet2. [26].
Badania związane z genami Tet (ang. ten-eleven translocation) mają bardzo duże
znaczenie ze względu na funkcje białek z tej rodziny. Odpowiadają one przede
wszystkim za hydroksylację 5-metylocytozyny do 5-hydroksymetylocytozyny. Biorą
też udział w modyfikacji histonów poprzez interakcje z kompleksami białek takich jak
na przykład EZH2, OGT, Sin3a. Mogą zmieniać aktywność tych kompleksów i ich
zdolność do wiązania z chromatyną powodując metylację lub acetylację histonów.
Wiele badań wskazuje, że zmniejszona ekspresja oraz mutacje genów Tet wiążą się
z rozwojem i postępowaniem różnych typów nowotworów [27].
Inne badania dotyczyły wycięcia i zamiany genów wirusa Herpes Simplex 1
(HSV-1) wywołującego opryszczkę wargową. Stosowanie systemu CRISPR/Cas9
w genomie wirusowym nie jest standardową procedurą, jednak może być użyteczne
w stworzeniu wektorów do genowej terapii nowotworów lub atenuowanych
szczepionek wirusowych. Edycja genomu wirusa HSV-1 w ludzkich komórkach za
pomocą CRISPR/Cas9 i po wprowadzeniu inhibitora NHEJ – SCR7 pozwoliła na
wyłączenie ( knockout) pewnych genów i zastąpienie ich innymi za pomocą
mechanizmu HDR. Pozytywny wynik doświadczenia był dowodem, że dwie kopie
genu ICP0 zlokalizowane w różnych miejscach genomu wirusa HSV-1 mogą być
symultanicznie modyfikowane z dużą efektywnością i bez błędów typu off-target. Dalsze
badania są konieczne w celu ulepszenia metody edycji DNA wirusów, a co za tym idzie
rozwoju przeciwnowotworowych onkolitycznych wirusów i szczepionek [28].
CRISPR/Cas9 ma szerokie zastosowanie także w badaniu mutacji powodujących
choroby genetyczne, do których należy między innymi zespół Waardenburga. Do
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badań wybrano gen Sox10, który należy do czynników transkrypcyjnych i odgrywa
kluczową rolę w rozwoju zarodkowym, szczególnie w rozwoju grzebienia nerwowego
i ucha wewnętrznego oraz w formowaniu pochodnych grzebienia nerwowego,
np. melanocytów. Mutacje w genie Sox10 zazwyczaj skutkują występowaniem zespołu
Waardenburga i szeregiem objawów takich jak np. ciężka utrata słuchu czy zaburzenia
pigmentu.
Celem badań była indukcja punktowej mutacji zmiany sensu w eksonie 2 genu
Sox10 za pomocą mechanizmu HDR z użyciem matrycy w postaci pojedynczej nici
oligo-DNA (ssODNA – ang. single strand oligo-DNA). Rezultatem była mutacja
p.Arg109Trp w białku SOX10. Do 29 zygot świńskich wprowadzono komponenty
systemu CRISPR/Cas9 wraz z matrycą ssODNA i wszczepiono zygoty lochom
surogatkom. U trzech z pięciu urodzonych prosiąt występowały zaburzenia
pigmentacji i zmiany na tęczówkach typowe dla pacjentów z mutacją w genie Sox10.
Dalsze badanie genetyczne wykazało obecność wspomnianej mutacji u czterech
z pięciu prosiąt, co wskazuje efektywność na poziomie 80%. Jest to wynik znacznie
wyższy niż u tak samo badanych myszy, nawet tych, u których stosowano inhibitor
mechanizmu NHEJ. Wskazuje to, że mechanizm naprawy HDR w świńskich zygotach
wykazuje dużą aktywność i zdolność skutecznego działania w obecności matrycy
ssODNA. Co ważne, mutacje indukowane metodą CRSIPR/Cas9 integrowały się
w świńskich tkankach, również w gonadach, bez efektu off-target [29].
Podsumowując, CRISPR/Cas9 ma szerokie zastosowanie w edycji genomu.
Dotychczas stosowany był między innymi do tworzenia komórkowych i zwierzęcych
modeli chorób. Umożliwia uzyskanie transgenicznych zwierząt w szybszy, łatwiejszy
i tańszy sposób niż dotychczas stosowane metody. Zmiany wprowadzone
w zwierzęcych genach odzwierciedlają ludzkie mutacje związane z chorobami
genetycznymi, co ułatwia prowadzenie badań nad odpowiednimi kuracjami.
CRISPR/Cas9 działa symultanicznie w różnych miejscach w genomie, co z kolei
pozwala na tworzenie modeli chorób wielogenowych. Dzięki tej właściwości możliwe
jest także uzyskiwanie mutantów warunkowych - zwierząt z inaktywacją danego genu
tylko w niektórych tkankach, a nie w całym genomie.
Kompleks nieaktywnej nukleazy Cas9 z białkiem zielonej fluorescencji GFP
i sgRNA pozwala na wizualizację dowolnych miejsc w genomie nie tylko martwych,
jak dotychczas, ale także żywych komórek, np. obserwację reorganizacji chromatyny
podczas podziałów komórki. Co więcej, użycie kilku różnokolorowych białek
fluorescencyjnych pozwala na oznaczenie kilku różnych loci i wyznaczenie odległości
między nimi [30].
Nieaktywna nukleaza dCas9 może być także wykorzystana w celu aktywacji lub
wyciszania ekspresji wybranych genów. Wyciszanie ekspresji nazwano CRISPRi
(ang. CRISPR interference). Metoda ta jest znacznie wydajniejsza niż stosowany
uprzednio interferencyjny RNA (iRNA), gdyż w przeciwieństwie do niego działa na
poziomie DNA, a jego miejscem docelowym jest obszar promotorowy genu [31].
System CRISPR/Cas9 umożliwia skuteczną naprawę wadliwych genów, między
innymi tych, które odpowiadają za wystąpienie chorób genetycznych np.
mukowiscydozy, dystrofii mięśniowej Duchenne'a, beta-talasemii czy tyrozynemii
[32]. Działanie systemu CRISPR nie ogranicza się do zastosowania w terapii jedynie
chorób genetycznych. Niedawno został on skutecznie użyty w badaniach nad
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zwalczaniem wirusa HIV [33]. Wirus HIV wykorzystuje białko powierzchniowe
CCR5 w ludzkich limfocytach T CD4+, by wniknąć do komórek. Inaktywacja tego
genu prowadzi do zmniejszenia poziomu RNA wirusa w komórkach zarażonych osób,
co udowodniły badania z użyciem metod TALEN i ZFN [34]. Zastosowanie
u pacjentów systemu CRISPR/Cas9 w celu inaktywacji genu receptora wirusa HIV
byłoby bardziej wydajne i o wiele tańsze.

5. Wady metody CRISPR/Cas9
Mimo wysokiej efektywności i stosunkowo prostej metodzie działania systemu
warto wspomnieć o potencjalnych wadach i trudnościach stosowania CRISPR/Cas9.
Jedną z nich jest sposób dostarczenia sgRNA i białka Cas9. O ile większych trudności
nie nastręcza oddzielne ich wprowadzenie, o tyle bardziej skomplikowane jest
wprowadzenie ich równocześnie. Sposób wprowadzenia zależny jest od rodzaju
komórek i organizmu. Kolejną kwestią wymagającą rozwiązania jest wybór miejsca
docelowego w genomie oraz dobór odpowiedniego fragmentu sgRNA. Do ekspresji
sgRNA najczęściej używana jest polimeraza RNA III, której działanie jest zależne od
obecności promotorów U6 i T7. Promotory te do rozpoczęcia transkrypcji wymagają
obecności nukleotydów G lub GG na końcu 5’ łańcucha (sekwencji PAM). Zatem
obecność tych nukleotydów w danym miejscu genomu warunkuje rozpoczęcie
transkrypcji [35, 36].
System CRISPR/Cas9, w związku z licznymi możliwościami jego zastosowania
w inżynierii genetycznej budzi wiele kontrowersji także natury etycznej. Trwa
dyskusja na międzynarodowej arenie naukowej, próbująca określić granice, do jakich
można posunąć się w modyfikacji ludzkich genów. Teoretycznie, przy równie szybkim
jak dziś rozwoju technologii, w przyszłości możliwe będzie dokonanie dowolnej
zmiany w ludzkim genomie, co może posłużyć realizacji dość niebezpiecznej
i dotykającej problemu eugeniki idei stworzenia człowieka o dowolnych, wyłącznie
pożądanych cechach.

6. Podsumowanie
System CRISPR/Cas, którego działanie polega na cięciu podwójnej helisy DNA
w ściśle określonym miejscu i delecji lub zastąpieniu wybranego fragmentu DNA,
stworzył wiele nowych możliwości działania w dziedzinie inżynierii genetycznej.
Mechanizm obronny odpowiedzi immunologicznej przed kwasami nukleinowymi
obcego pochodzenia odkryty u bakterii i archeonów klasyfikowany jest obecnie jako
grupa enzymów restrykcyjnych V typu [37]. Zaletami kompleksu CRISPR
z endonukleazami typu Cas – najczęściej Cas9 lub Cpf1, jest zdolność do precyzyjnej
modyfikacji genomu różnych organizmów oraz skutecznej indukcji zmian w kilku
genach jednocześnie. System CRISPR/Cas, mimo posiadanych wad, ma bardzo
szerokie zastosowanie i umożliwia precyzyjne cięcie, modyfikację, wklonowanie
fragmentów DNA wewnątrz żywej komórki. System ten daje nam możliwości, do tej
pory, nie do osiągnięcia jeżeli chodzi o precyzję modyfikacji w porównaniu do innych
typów enzymów restrykcyjnych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów badań.
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Streszczenie
Odkrycie rewolucyjnej metody edycji genów CRISPR/Cas, polegającej na cięciu podwójnej helisy DNA
w ściśle określonym miejscu i delecji lub zastąpieniu wybranego fragmentu DNA, otworzyło wiele nowych
możliwości w dziedzinie inżynierii genetycznej. System ten zaobserwowany u bakterii i archeonów,
funkcjonujący jako system obrony przed kwasami nukleinowymi obcego pochodzenia np. pochodzenia
wirusowego, klasyfikowany jest obecnie jako enzymy restrykcyjne V typu. Zaletami kompleksu CRISPR
z endonukleazą typu Cas – najczęściej Cas9 lub Cpf1, jest zdolność do precyzyjnej modyfikacji genomu
różnych organizmów oraz skutecznej indukcji zmian w kilku genach jednocześnie. System CRISPR/Cas
ma bardzo szerokie zastosowanie i umożliwia wyjaśnienie funkcji genów, funkcji niekodujących
fragmentów genomu, tworzenie zwierzęcych modeli chorób genetycznych i nowotworowych oraz
uzyskiwanie organizmów o pożądanych cechach.
Słowa kluczowe: CRISPR/Cas, CRISPR, nukleaza, sgRNA, PAM, modyfikacja genomu

The CRISPR/Cas system and its applications in gene modification
Abstract
The discovery of the revolutionary CRISPR/Cas gene editing method, which involves cutting a double
helix of DNA at a specific site and deleting or replacing a selected DNA fragment, has opened up many
new possibilities in the field of genetic engineering. This system observed in bacteria and archaeons,
functioning as a defense system against nucleic acids of foreign origin, e.g. of viral origin, is now classified
as V type restriction enzymes. The advantages of the CRISPR complex with the Cas endonuclease – most
often Cas9 or Cpf1 is the ability to precisely modify the genome of various organisms and effectively
induce changes in several genes simultaneously. The CRISPR/Cas system has a wide range of applications
and makes it possible to explain gene functions, non-coding functions of genome fragments, create animal
models of genetic and cancer diseases, and obtain organisms with desirable traits.
Keywords: CRISPR/Cas, CRISPR, nuclease, sgRNA, PAM, genome modification
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Asf1 – induktor apoptozy w komórkach drożdży
jako modulator aktywności kinazy białkowej CK2
1. Wprowadzenie
Życie i śmierć komórki są kompleksowym, lawinowym procesem, kontrolowanym
przez szereg rozmaitych czynników. Dla każdej komórki jest czas życia i czas
umierania. Istnieją dwie drogi prowadzące do śmierci komórki: martwicza następująca
pod wpływem działania zewnętrznych czynników uszkadzających lub poprzez
indukcję samobójczej śmierci. Apoptoza czyli programowa śmierć komórki jest
fundamentalnym procesem niezbędnym dla zdrowia, rozwoju i życia organizmu
wielokomórkowego [1]. Jest to sprawnie działający mechanizm pozbywania się
starych, zbędnych i uszkodzonych komórek [2, 3]. Każdego dnia, w zdrowym
organizmie dorosłego człowieka, jest produkowanych około 1011-1012 komórek,
w związku z tym dla zachowania równowagi organizm potrzebuje apoptozy, dzięki
której utrzymuje stałą ich liczbę. Zachwianie tej równowagi prowadzi bezpośrednio do
patologicznych konsekwencji. Nienormalnie wysoka liczba eliminowanych, na drodze
samobójczej śmierci, komórek jest stwierdzana w chorobach neurodegeneracyjnych
takich jak choroba Alzheimer’a i Parkinsona oraz w chorobach sercowo-naczyniowych
czy AIDS [4]. Z kolei zahamowanie procesu apoptozy stwierdza się w ogromnej
liczbie różnych nowotworów. Poznanie mechanizmów związanych ze śmiercią
komórki jest szczególnie ważne w walce z nowotworami. Uważa się, że miarą
skuteczności terapii przeciwnowotworowej, oprócz zahamowania proliferacji, jest
zdolność pobudzenia w komórkach rakowych procesu programowej śmierci [2].
Komórki nowotworowe posiadają wiele mechanizmów, które zabezpieczają je przed
apoptozą, czego skutkiem jest oporność na czynniki indukujące śmierć. Przekłada się
to na niedostateczną skuteczność terapii przeciwnowotworowych [5].
Apoptoza jest inicjowana i regulowana poprzez współdziałanie wielu różnych
czynników, wśród których są obecne białka modyfikowane przez kinazę białkową
CK2 (ang. casein kinase II) [1-3, 6]. Jednym z czynników zaangażowanym w sieć
transdukcji sygnałów wynikających z indukcji apoptozy jest białko Asf1
(ang. antisilencing function protein 1), które może być rozważane jako potencjalny
czynnik modulujący aktywność CK2 [7, 8]. Niniejsza monografia stanowi analizę
oddziaływania białka Asf1 drożdży na różne formy kinazy białkowej CK2.
Przeanalizowano doniesienia dotyczące wpływu zarówno niemodyfikowanego jak
i modyfikowanych białek Asf1 na aktywność enzymatyczną CK2.
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2. Czynniki regulujące apoptozę
O utrzymaniu komórki przy życiu lub wyborze programu śmierci, decyduje szereg
docierających do niej egzo- i endogennych sygnałów regulacyjnych, które mogą
wywoływać lub hamować apoptozę. Należą do nich między innymi [9]:
 występujące w organizmie eukariotycznym czynniki fizjologiczne:
a) stymulatory takie jak: TNF (ang. tumor necrosis factor , czynnik martwicy
nowotworu); TNF (ang. tumor necrosis factor , transformujący czynnik
wzrostu); neurotransmitery (np. dopamina, glutaminiany); Granzym B;
hormon tarczycy; glikokortykosteroidy; jony Ca2+ i Mg2+; supresory
nowotworów (np. białko p53, ang. protein 53); AIF (ang. apoptosis inducing
factor, mitochondrialny czynnik aktywujący apoptozę); cytochrom c;
proapoptotyczne białka z rodziny Bcl-2 (ang. B-cell lymphoma 2), takie jak:
Bad, Bid, Bik, Blk, Hrk, EGL-1, BNIP3, BimL; FasL ( ang. Fas ligand, ligand
powierzchniowego receptora śmierci Fas); TRAIL (ang. TNF-related
apoptosis-inducing ligand, czynnik indukujący apoptozę związany z TNF);
b) inhibitory takie jak: czynnik wzrostu; hormony; obojętne aminokwasy; cynk;
antyapoptotyczne białka z rodziny Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w); białka
rodziny IAP (ang. inhibitor of apoptosis protein, białka inhibitorów apoptozy);
 pochodzące ze środowiska czynniki patologiczne:
a) stymulatory takie jak: promieniowanie jonizujące, reaktywne formy tlenu
(ROS); niektóre wirusy (np. HIV); wolne rodniki; kadm; chrom; hipoksja;
toksyny; szok termiczny;
b) inhibitory takie jak: geny wirusów (adenowirus E1B, bakulowirus IAP, wirus
herpes 1 34,5, wirus Epsteina-Barra); onkogeny;
 czynniki farmakologiczne (terapeutyczne):
a) czynniki stymulujące takie jak: leki przeciwnowotworowe (np. arabinizyd
cytozyny, cis-platyna, doksorubicyna, bleomucyna, metotreksat, winkrystyna);
inhibitor topoizomerazy I i II – etopozyd; inhibitor PKC (ang. protein kinase
C, kinaza białkowa typu C,) – staurosporyna; promieniowanie UV i ;
b) inhibitory takie jak: promotory nowotworów (fenobarbital, -heksachlorocykloheksan); inhibitory kaplainy; inhibitory proteaz cysteinowych; inhibitory
mitochondrialnego łańcucha oddechowego.
Zakłada się, że każda komórka posiada potencjalną zdolność wejścia na ścieżkę
apoptozy, ale decyzja o rozpoczęciu owego szlaku zależy od zrównoważonej proporcji
wewnątrzkomórkowych czynników pro- i antyapoptotycznych. W zdrowym organizmie
czynniki te znajdują się w opozycji do siebie zachowując stan równowagi. Utrata tego
zbalansowania powoduje stan chorobowy [10].

2.1. Białko Asf1 – induktor apoptozy w komórkach drożdży
Asf1 jest wszechobecnym, eukariotycznym białkiem opiekuńczym (ang. histone
chaperone) wiążącym histony i biorącym udział w ich złożeniu. Po raz pierwszy
zostało wykryte w komórkach pączkujących drożdży (Saccharomyces cerevisiae) jako
jedno z białek pośredniczących w formowaniu nukleosomu [11]. Asf1 bierze także
udział w naprawie DNA i regulacji ekspresji genów. Promuje łączenie DNA do
chromatyny in vitro oraz jest wymagane dla stabilności genomu in vivo. Podczas
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replikacji DNA ulega specyficznej interakcji z histonami H3/H4 oraz czynnikiem
depozycji histonów – białkiem CAF-I (ang. chromatin assembly factor-I). Asf1
stanowiąc ważny czynnik w kondensacji chromatyny współdziała również z białkami
zaangażowanymi w jej przekształcanie (remodeling), wyciszanie (ang. silencing) oraz
przygotowanie do transkrypcji [8, 12, 13].
Komórki drożdży S. cerevisiae nie posiadające białka Asf1 wykazują wzrastającą
liczbę spontanicznych rearanżacji chromatyny oraz niezdolność do przeżycia
w obecności pęknięć dwuniciowego DNA [14].

2.1.1. Struktura Asf1
U S. cerevisiae białko Asf1 składa się z 279 aminokwasów rozmieszczonych
w obrębie dwóch różnych regionów. Pierwszych 155 aminokwasów jest wysoce
konserwatywnych wśród gatunków eukariotycznych (65-90% identyczności)
i odpowiada za organizację drugorzędowej struktury białka. C-końcowy region (<15 %
identyczności) jest mało konserwatywny wśród gatunków (Rys. 1) [12, 15].
Sp cia1 1 MSIVNILSVNVLNNPAKFSDPYKFEITFECLEPLKSDLEWKLTYVGSATSQSYDQILDTL 60
Sc Asf1 1 ....SL.GIK........T...E.........S..H...........SR.LDH..E..SI 60
Hs CIA 1 .AK.QVNN.V..D..SP.YN.FQ.......I.D.SE.....II.....E.EE...V..SV 60

Sp cia1 61 LVGPIPIGINKFVFEADPPNIDLLPQLSDVLGVTVILLSCAYEDNEFVRVGYYVNNEMEG 120
Sc Asf1 61 ....V.V.V.....S....SAE.I.A-.ELVS........S.DGR............YDE 119
Hs CIA 61 ....V.A.RHM...Q..A..PG.I.D-A.AV....V.IT.T.RGQ..I.........YTE 119

Sp cia1 121 LNLQEMDDAEIKKVKVDISKVWRSILAEKPRVTRFNIQWDNPDFDDA-PPVQPDADEEEE 179
Sc Asf1 120 EE.R.NPP.KVQVDHIV-----.N.............V...ENEG.LY..E..GV.D...174
Hs CIA 120 TE.R.NPPVKPDFS.LQ-----.N...SN......H.N.EDNTEKLEDAESSNPNLQSLL 174

Sp cia1 180 EEEADEMEEEFDEEGEGDEEEEEEDDGDGDGEGDGDGEGENDGKGSEEEEEEEIDIEEEE 239
Sc Asf1 175 .DDEE.DDD.D..DD.D.DQ.DG.GEAEEAA.EEEEE.EKTEDNETNL.....DIENSGD 234
Hs CIA 175 STD.LPSASKGWSTS.NSLNVML.SHM.CM 204

Sp cia1 240 EESALANASAAEEKPEEKPETSQ 262
Sc Asf1 235 D.EEGEEEVGSVD.N.DGGNDKKRRKIEGGSTDIESTPKDAARSTN 279

Rysunek 1. Porównanie sekwencji aminokwasowej homologów cia1/Asf1/CIA
Sp – Schizosaccharomyces pombe cia1, Sc – Saccharomyces cerevisiae Asf1, Hs – Homo sapiens CIA.
Wśród tych trzech gatunków występuje wysoki konserwatyzm sekwencji aminokwasowej
Źródło: DDBJ/EMBL/GenBank nr AB0331397
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U grzybów C-terminalny region zawiera długi odcinek bogaty w aminokwasy
kwaśne takie jak kwas asparaginowy (D) i glutaminowy (E), jednakże nie jest on cechą
charakterystyczną dla innych organizmów eukariotycznych. Dla przykładu,
C-końcowy region białka Asf1 u wiciowca Leishmania major nie zawiera dużej ilości
aminokwasów kwaśnych [12].
Białko z komórek człowieka, będące odpowiednikiem Asf1 drożdży, zostało
sklonowane jako Asf1A i nazwane – CIA (ang. CCG1-interacting factor A).
Początkowe 153 aminokwasy odcinka N-końcowego białka CIA wykazują 59%
identyczności z analogicznym obszarem Asf1 drożdży, z kolei odcinek C-końcowy
wykazuje niewielką homologię [16]. W wyniku kolejnych badań sklonowano jeszcze
jedno ludzkie białko, które nazwano Asf1B. Białko CIA (Asf1A) posiadające masę
22,9 kDa zbudowane jest z sekwencji 205 aminokwasów i wykazuje 71%
identyczności z Asf1B [17].
Przeprowadzone badania ujawniły, że fragment genu asf1 S. cerevisiae kodujący
odcinek zawierający 1-169 aminokwasów jest wystarczający do przywrócenia
zdolności do przeżycia mutantów drożdży pozbawionych pełnej wersji tego genu [15].
To może sugerować, że w białku Asf1 pączkujących drożdży występuje biologicznie
funkcjonalny minimalny region. Obejmuje on konserwatywną N-końcową domenę
(Asf1N) [12].

2.1.2. Rola Asf1 w utrzymaniu komórki przy życiu
Komórki S. cerevisiae z brakującym genem asf1 są wrażliwe na uszkodzenia DNA
spowodowane takimi czynnikami jak: MMS (metanosulfonian metylu),
odpowiedzialny za wprowadzanie grupy metylowej do łańcucha DNA oraz HU
(hydroksymocznik), który jest inhibitorem reduktazy rybonukleotydów [13, 18].
Uzupełnienie szczepu asf1Δ, wrażliwego na uszkodzenia DNA, plazmidem kodującym
Asf1 lub Asf1N, wywołuje oporność komórek na czynniki (MMS i HU) uszkadzające
DNA in vivo. Sugeruje to, że N-końcowa domena Asf1 jest tak samo funkcjonalnie
zdolna do ochrony przed czynnikami uszkadzającymi DNA jak pełne, natywne białko
Asf1 [12].
Asf1 stymuluje in vitro aktywność czynnika składania chromatyny-I (CAF-I)
pochodzącego z komórek człowieka i poprzez współdziałanie z nim pośredniczy
w wyciszaniu chromatyny in vivo [18, 19]. Podwójne mutanty drożdży S. cerevisiae
pozbawione równocześnie genu asf1 oraz genów dla trzech podjednostek (CAC1, 2
i 3), będących odpowiednikiem białka CAF-I, wykazują bardzo słaby wzrost, a ich
komórki posiadają niewielką zdolność wyciszania chromatyny [18÷20]. Przywrócenie
mutantom (cac1Δ asf1Δ) wzrostu charakterystycznego dla szczepu dzikiego, jak
również zdolności wyciszania chromatyny w telomerowych odcinkach chromosomów,
jest możliwe zarówno po wstawieniu plazmidu zawierającego gen kodujący pełne białko
Asf1 jak i gen kodujący białko pozbawione C-końcowego fragmentu (Asf1N) [12].
Asf1 jako białko opiekuńcze odgrywa kluczową rolę w prawidłowym
reorganizowaniu chromatyny po naprawie DNA. Uszkodzenia DNA powodują
aktywację punktu kontrolnego prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego w celu
naprawienia defektu. Rola Asf1 podczas reorganizacji chromatyny polega na pomocy
w acetylacji Lys56 (K56) histonu H3 przez histonową transferazę acetylową. Reakcja ta
jest sygnałem dla komórki o zakończeniu naprawy DNA. Mutacje w miejscu
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acetylacji, uniemożliwiające modyfikacjię K56, blokują możliwość przekroczenia przez
komórkę punktu kontrolnego [13, 14, 21, 22]. Brak białka Asf1 u mutantów asf1Δ
prowadzi do ich śmierci, ponieważ nie są one zdolne, po naprawie DNA, powrócić do
normalnego cyklu komórkowego. Interakcja Asf1 z histonami jest zasadniczym
elementem nie tylko procesu kondensacji chromatyny związanej z ekspresją genu, ale
także z efektywną naprawą DNA [23].

2.1.3. Funkcjonalny konserwatyzm i specjalizacja białek Asf1
Dla wykazania konserwatywności funkcji białek Asf1 wśród organizmów
eukariotycznych, wykonano badania sprawdzające funkcjonalne zastępowanie białka
Asf1 pączkujących drożdży z Asf1 muszki owocowej (Drosophila melanogaster)
(dAsf1) lub z ludzkimi odpowiednikami Asf1 (Asf1A lub Asf1B). Stwierdzono, że
Asf1B najlepiej kompensuje brak Asf1 w S. cerevisiae i przywraca zdolność wzrostu
komórek. Ponadto, dAsf1 i Asf1B, ale nie Asf1A, mogą funkcjonalnie zastępować
Asf1 drożdży w ochronie przed stresem replikacyjnym i aktywacją genu PHO5.
Z kolei tylko białko Asf1A może funkcjonalnie zastępować Asf1 drożdży w ochronie
przed czynnikami uszkadzającymi podwójną nić DNA. Zauważono także, że
współdziałanie między Asf1 a białkiem punktu kontrolnego Rad53 nie jest wymagane
dla pełnienia przez Asf1 funkcji integrującej genom. Wykazując funkcjonalny
konserwatyzm białek Asf1 wśród gatunków, zauważono również, że białka Asf1A
i Asf1B pełnią różne funkcje w komórce [24]. Stwierdzono, że zarówno w przypadku
nadprodukcji jak i braku białka Asf1 w komórce, dochodzi do indukcji procesu
apoptozy [25, 26].

3. Odwracalna fosforylacja białek – ważny mechanizm regulujący śmierć
komórki
Odwracalna fosforylacja białek, polegająca na przyłączaniu grup fosforanowych
przez enzymy zwane kinazami białkowymi lub ich usuwaniu, przy udziale fosfataz
białkowych, należy do najważniejszych mechanizmów sygnalizacyjnych i regulacyjnych występujących w żywym organizmie [9, 27]. Odwracalne modyfikacje białek,
polegające na tworzeniu i hydrolizie wiązań fosfoestrowych, są podstawą sprawowania
kontroli nad takimi procesami jak np.: transkrypcja i translacja [28, 29], metabolizm
podstawowy [30], transport przez błony [31] oraz apoptoza [32, 33].
Aktywność czynników pro- i antyapoptotycznych jest najczęściej modulowana
poprzez stopień ich ufosforylowania. Mechanizmy odwracalnej fosforylacji zachodzą
zarówno w fazie indukcji procesu apoptozy, jak i w fazie egzekucji. Do
najważniejszych białek regulatorowych należą miedzy innymi serynowo/treoninowa
kinaza białkowa CK2 [34] oraz Ser/Thr fosfataza białkowa typu I (PP1) i typu 2A
(PP2A) [35].

3.1. Kinaza białkowa CK2 – ważny czynnik w regulacji decyzji o życiu
i śmierci komórki
Ser/Thr kinaza białkowa CK2 po raz pierwszy została wyizolowana w 1954 r. przez
Burnetta i Kennedy z ekstraktu wątroby szczura [6, 37]. CK2 jest plejotropowym,
konstytutywnie aktywnym enzymem, charakteryzującym się pewnymi wyjątkowymi
cechami wśród innych kinaz białkowych. CK2 może wykorzystywać jako donory
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fosforanu zarówno ATP jak i GTP, a o jej substratowej specyficzności decydują różne
kwaśne determinanty [9, 38].
CK2 występuje zarówno w jądrze jak i cytoplazmie wszystkich przebadanych
komórek eukariotycznych [40]. Z listy ponad 350 potencjalnych substratów tego białka
243 jest modyfikowanych w warunkach in vivo [38, 39, 41]. Większość z nich to
białka zaangażowane w transdukcję sygnału, ekspresję genów i inne ważne funkcje na
terenie jądra i cytoplazmy [1, 6, 38].
Powszechność CK2 w strukturach komórkowych i tkankach oraz mnogość
zróżnicowanych substratów i białek oddziaływujących na jej podjednostki, mogą
świadczyć o zaangażowaniu enzymu w regulację wielu procesów [1, 6, 42]. CK2 jest
ważnym elementem ścieżek transdukcji sygnałów. Bierze udział w regulacji wzrostu,
podziałów i różnicowania komórek oraz aktywności rozmaitych onkobiałek
i czynników transkrypcyjnych. Kinaza CK2 odgrywa także istotną rolę w utrzymaniu
komórki przy życiu oraz ochronie regulatorowych białek apoptozy przed degradacją
zależną od kaspaz. CK2, poprzez fosforylację białek regulatorowych, hamuje ich
aktywność proapoptotyczną. W wielu nowotworach obserwuje się przypadki
podwyższonej aktywności i/lub nadprodukcji CK2 [38, 40, 43, 44]. Nienormalnie
wysoki poziom CK2 stwierdzono w raku głowy i szyi [45], płuc [46], piersi [47],
prostaty [34, 48], oraz nerek [49]. Może to świadczyć o uczestnictwie tej kinazy
w masowym blokowaniu mechanizmu apoptozy [1, 6].
Chociaż minęło ponad pół wieku od odkrycia kinazy białkowej CK2 to ciągle nie
jest do końca poznany mechanizm jej regulacji. Kontrola aktywności CK2 jest
skomplikowana. Są w nią zaangażowane czynniki współdziałające z poszczególnymi
podjednostkami tej kinazy białkowej [1].

3.1.1. Właściwości strukturalne CK2
Kinaza białkowa CK2 tradycyjnie była klasyfikowana jako stabilny
heterotetrameryczny kompleks (holoenzym) o masie molekularnej około 130 kDa,
składający się z dwóch podjednostek katalitycznych CK2 i/lub CK2’ i dwóch
podjednostek regulatorowych CK2 [39, 40, 50, 51]. Na podstawie badań
krystalograficznych wykazano, że holoenzym CK2 jest czasowym hetero tetramerycznym kompleksem, w którym do dimeru zbudowanego z podjednostek β mogą
być przyłączane podjednostki katalityczne  [36]. Tetrametr CK2 tworzy się
w komórce na skutek odwracalnych oddziaływań pomiędzy podjednostkami
regulatorowymi i katalitycznymi oraz innymi białkami [52].
Z uwagi na występowanie podjednostek w kilku izoformach, skład podjednostkowy
CK2 jest zróżnicowany u poszczególnych organizmów. W komórkach ludzkich np.
zidentyfikowano trzy izoformy CK2α, CK2α’i CK2α”, z których dwie pierwsze
zostały dobrze scharakteryzowane [53, 54]. Dimer CK2 stanowiący rdzeń ludzkiego
holoenzymu CK2 [36, 38, 55], prawdopodobnie tworzy z podjednostkami
katalitycznymi następujące struktury: α22, αα’ 2, α’22, αα’’ 2, α’α’’ 2 i α’’2 2 [56].
Z kolei w przypadku drożdży S. cerevisiae występują dwie izoformy podjednostki
katalitycznej – CKA1 (α) i CKA2 (α’) oraz dwie izoformy podjednostki regulatorowej
CKB1 () i CKB2 (’) [57]. Stwierdzono, iż w tych komórkach CK2 może
występować w tym samym czasie w pięciu izoformach: pojedynczej, niezwiązanej
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w heterotetrameryczny kompleks (wolnej) podjednostki CK2α’ oraz CK2α
i holoenzymu występującego w trzech molekularnych konfiguracjach (α2’, α’2’
lub αα’ββ’) [52, 58, 59]. Natomiast niemożliwym jest utworzenie holoenzymu,
w którego skład wchodziłyby homodimery podjednostki regulatorowej: 2 i ’2 [60].
3.1.1.1. Podjednostki katalityczne CK2
Podjednostki katalityczne CK2α i CK2α’ są produktami różnych genów [61] jednak
wykazują identyczność na poziomie 90 % [62], która prawdopodobnie warunkuje ich
podobne właściwości in vitro [63]. Ludzkie izoformy CK2α, CK2α’ i CK2α’’
podobnie jak CK2α i CK2α’ innych gatunków wykazują podobieństwo we
fragmentach C-końcowych [53], które okazują się być wysoce konserwatywne w ich
sekwencji aminokwasowej. Sugeruje to, że ważne funkcjonalnie cechy mogą być
kodowane w obrębie domen C-końcowych [38].
Badania nad strukturą kompleksu tetramerycznego CK2 wykazały, że analog ATP
(AMPPNP) przyłącza się do miejsca fosfoakceptorowego w obrębie tylko jednej
podjednostki katalitycznej [36]. Wyniki te wskazują, że tylko jedna podjednostka
katalityczna jest aktywna w danym czasie [38]. Grupy fosforanowe podczas katalizy
oddziaływują z atomami azotu głównego łańcucha polipeptydowego w obrębie tzw.
motywu Rossmana. Fragment ten obejmuje bogaty w reszty glicyny motyw
aminokwasowy (u człowieka pomiędzy Gly46 a Glu53) [36]. Kluczowym
aminokwasem w cząsteczce kinazy jest Lys68 (K68), która warunkuje prawidłową
orientację reszty fosforanowej ATP/GTP. Zadaniem K68 jest kotwiczenie i prawidłowa
orientacja donora fosforanu w centrum aktywnym [64].
Cechą wyróżniającą kinazę CK2 od innych kinaz białkowych jest obecność
w strukturze podjednostki CK2α silnie zasadowego odcinka (u człowieka aminokwasy
74
KKKKIK80 polipeptydu). Region ten jest odpowiedzialny za oddziaływanie
z kwaśnym fragmentem podjednostki regulatorowej. Fizjologiczną konsekwencją
takiego współdziałania jest zahamowanie aktywności katalitycznej w stosunku do
niektórych substratów np.: kalmoduliny [65]. Ten zasadowy odcinek jest
odpowiedzialny także za wrażliwość kinazy na heparynę. Delecja fragmentu 74-77
znosi wrażliwość kinazy na związki polianionowe, powodując nawet wzrost
aktywności wobec niektórych substratów [66].
Poszczególne izoformy CK2 wykazują funkcjonalną specjalizację [67].
Stwierdzono, że różne izozymy podjednostki katalitycznej mogą się nawzajem
funkcjonalnie zastępować. Wykazano, że delecja genu CK2α’ u myszy nie powoduje
śmierci homozygotycznego potomstwa, natomiast wywołuje defekt w spermatogenezie
i bezpłodność w męskim pokoleniu, wskazując na niepełne zastąpienie CK2α’ przez
CK2α [68]. Świadczy to o wyjątkowej funkcji jaką spełnia CK2α’ w utrzymaniu
komórki przy życiu i jej rozwoju [38, 68]. Podobną sytuację zaobserwowano u drożdży
S. cerevisiae, u których usunięcie obu genów dla podjednostek CKA1 (α) i CKA2 (α’)
jest letalne, podczas gdy komórki z pojedynczą delecją pozostają żywe lecz wykazują
różne fenotypy. Różne izozymy podjednostki katalitycznej posiadają zatem wzajemną
zdolność tylko częściowej kompensacji swoich funkcji, ważnych dla utrzymania
komórki przy życiu [69].
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3.1.1.2. Podjednostka regulatorowa CK2β
Sekwencja aminokwasowa CK2β jest bardzo konserwatywna pośród różnych
gatunków. U wszystkich przebadanych ptaków i ssaków sekwencja wszystkich 215
aminokwasów jest identyczna, a od sekwencji żaby Xenopus leavis różni się jedynie
substytucją jednego aminokwasu [39].
CK2β posiada wiele charakterystycznych regionów w sekwencji aminokwasowej,
ważnych z punktu widzenia funkcjonalnego. We fragmencie N-końcowym łańcucha
polipetydowego występują miejsca autofosforylacji (Ser2, Ser3 i prawdopodobnie Ser4)
[70]. Ze względu na dużą odległość (ponad 40 Å) pomiędzy N-końcowym odcinkiem
a centrum aktywnym podjednostki katalitycznej przyjmuje się, że autofosforylacja
CK2β ma charakter międzycząsteczkowy [36, 71]. W strukturze podjednostki regulatorowej znajduje się także sekwencja podobna do miejsca wiązania ubikwityny [72].
CK2β posiada również fragment o dużej zawartości aminokwasów kwaśnych
D55LEPDEELED64, (D72LEAMMSDEEEDEDD85 w CKB1) [34], który jest podobny
do sekwencji autoinhibitorowych, zidentyfikowanych w wielu innych kinazach
białkowych [74, 75]. Wiele badań wskazuje, że kwaśna pętla CK2β55-64 rzeczywiście
reguluje aktywność CK2 [38, 73, 75]. Poliaminy, znane jako czynniki aktywujące CK2
in vitro, wiążą się z regionem CK2β55-64 [73, 74]. Ta kwaśna sekwencja CK2β
prawdopodobnie współdziała z aktywnym regionem aminokwasowym podjednostek
katalitycznych CK2α (74KKKKIK80) wewnątrz tego samego tetramerycznego
kompleksu CK2 [38]. W sekwencji CK2β występuje również miejsce odpowiedzialne
za dimeryzację podjednostek β zwane palcem cynkowym. W ludzkiej CK2β miejsce to
zawiera cztery reszty cysteiny, mianowicie Cys109, Cys114, Cys137, Cys140. Mutacje reszt
Cys109 i Cys114 prowadzą zarówno in vitro jak i in vivo do zniesienia oddziaływań
pomiędzy podjednostkami regulatorowymi, ale również uniemożliwiają przyłączenie
podjednostek katalitycznych [76]. C-końcowy fragment łańcucha polipeptydowego
zawiera tzw. domenę pozytywnej regulacji [71, 77]. W ludzkiej CK2β obejmuje on
reszty aminokwasowe 181-203 i jest odpowiedzialny za stabilizację oddziaływań
między podjednostkami [36].

3.1.2. Cechy enzymatyczne CK2 – sekwencja substratu białkowego
Minimalna sekwencja wymagana do rozpoznania substratu białkowego przez CK2
jest krótka i może występować w wielu wariantach: S/T-X-X-D/E/Sp/Tp.
Fosforylowanym aminokwasem może być seryna (S) lub treonina (T). W odległości
n+3 od fosforylowanej reszty powinien się znajdować aminokwas o charakterze
kwaśnym taki jak kwas asparaginowy (D) lub glutaminowy (E), albo fosfoseryna (Sp)
lub fosfotreonina (Tp), ale w pozycji oznaczonej jako X nie może znajdować się
aminokwas zasadowy [1].
Stwierdzono, że u drożdży, CK2 fosforyluje również reszty tyrozynowe (Y184)
w białku jądrowym Fpr3 (ang. N-formyl peptide receptor 3) [78]. Świadczy to
o podwójnej specyficzności kinazy CK2 [38].
Wszystkie białka będące potencjalnymi substratami CK2 zawierają typowe
fosfoakceptorowe miejsce (S/T/Y), wyznaczone przez wielość otaczających go reszt
kwaśnych. Najważniejszą kwaśną determinantą biorącą udział w rozpoznawaniu
substratu jest kwaśna reszta w pozycji n+3 w stosunku do modyfikowanego substratu.
Następnym pod względem ważności jest aminokwas w pozycji n+1. Stwierdzono, że
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jeżeli w pozycji n+3 jest nieobecna reszta kwaśna to zawsze pojawi się w pozycji n+1
determinanta naładowana ujemnie i na odwrót. Zauważono także, że reszty zasadowe
są niezwykle rzadkie w którejkolwiek pozycji między n-1 a n+4 (Rys. 2) [38].

(E/D/X) – (S/T/Y) – (D/E/X’) – (E/D/X) – (E/D) – (E/D/X)
n-1

n

n+1

n+2

n+3

n+4

Rysunek 2. Minimalna sekwencja aminokwasowa substratów białkowych dla CK2 [38]
Aminokwas X jest dowolną resztą z wykluczeniem reszt zasadowych, najczęściej jest to kwas glutaminowy
lub asparaginowy, rzadziej fosfoseryna lub fosfotyrozyna. W pozycji oznaczonej X’ znajduje się dowolny
aminokwas także z wykluczeniem reszt zasadowych oraz proliny

Nie wszystkie białka fosforylowane przez CK2 in vivo posiadają taką sekwencję.
W białku p53 modyfikacji podlega Ser392 nie znajdująca się w obrębie opisanej
powyżej sekwencji minimalnej lecz w C-terminalnym regionie aminokwasowym
KTEGPSDS392D-COOH [79]. Obecność wspomnianej sekwencji nie gwarantuje
wydajnej fosforylacji substratu białkowego, dlatego jest prawdopodobne, że
w warunkach in vivo istnieją dodatkowe czynniki warunkujące prawidłową wydajność
procesu fosforylacji przeprowadzanego przez CK2 [80]. Niejednokrotnie czynnikiem
ograniczającym fosforylację białek przez CK2 jest przestrzenna konformacja miejsca
fosfoakceptorowego. Proces ten jest możliwy tylko wtedy, gdy pomiędzy kinazą i jej
substratem zachodzi pełna komplementarność pod względem ładunku i kształtu [81].

3.1.3. Rola CK2 w utrzymaniu komórki przy życiu i procesie apoptozy
Komórki każdego organizmu podlegają wpływowi różnorodnych czynników
zewnętrznych. Niekorzystnie na procesy komórkowe mogą wpływać takie czynniki jak
stres środowiskowy, obecność toksyn czy pojawienie się infekcji. Może to
doprowadzić do ograniczenia przeżywalności komórek lub do stanów patogennych.
Komórki nie są całkowicie bezbronne wobec czynników niekorzystnych, posiadają
różne mechanizmy obronne takie jak termotolerancja, szok cieplny, odpowiedź na
uszkodzenia DNA lub uruchomienie procesu apoptozy [42, 43].
Wszystkie badania jakie przeprowadzono na drożdżach jako organizmach
modelowych wykazują, że kinaza białkowa CK2 jest istotna dla życia komórki [42, 43,
82]. Komórki pozbawione aktywnej kinazy CK2 są niezdolne do życia [82]. Z kolei
w badaniach z męskimi zarodkami myszy CK2α’-/- wykazano, że brak aktywności
kinazowej predysponuje do apoptozy [38, 68].
W stanach zapalnych uwalniane są reaktywne formy tlenu lub cytokiny np. TNFα,
które ułatwiają aktywację czynnika transkrypcyjnego NFκB (ang. nuclear factor-κB).
Jego cytoplazmatyczna forma jest nieaktywna, gdyż jest połączona z inhibitorem IκB
(ang. inhibitor- κB). Ufosforylowanie IκB przez CK2 powoduje degradację inhibitora,
dzięki czemu następuje aktywacja NFκB, powodująca włączenie grupy genów
antyapoptotycznych [83].
Białka z rodziny Bcl-2, stanowiące istotny czynnik indukcji (BAD, Bik, Bid)
i supresji (Bcl-2, Bcl-XL) programowanej śmierci komórek, między innymi są
modyfikowane poprzez odwracalną fosforylację. W procesie fosforylacji
proapoptotycznego białka BAD bierze udział wiele kinaz białkowych, w tym CK2,
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która fosforyluje wszystkie 5 reszt Ser i Thr117 [84]. Zauważono, że BAD, którego
Ser112 i Ser136 zostały ufosforylowane, łączy się z białkiem 14-3-3, tworząc nieaktywny
kompleks. W ten sposób zostaje uwolnione białko Bcl-XL, które działa antyapoptotycznie. Proces fosforylacji białka BAD prowadzi do zahamowania apoptozy [85].
Wśród białek rodziny Bcl-2 fosforylacji ulegają także proapoptotyczne białka Bik
i Bid. Białko Bik łączy się w heterodimery z wieloma innymi prożyciowymi białkami
z grupy Bcl-2, np.: białkiem E1B-19K adenowirusa i Bcl-2. Bik ulega fosforylacji pod
wpływem kinazy CK2 w pozycji Thr33 i Ser35. Proces ten nie ma wpływu na
heterodimeryzację, ale przypuszcza się, że fosforylacja tego białka pożądana jest do
osiągnięcia aktywności apoptotycznej [86]. Z kolei białko Bid może być fosforylowane
w pozycjach Thr58 i Ser76 przez niezwiązaną z holoenzymem podjednostkę katalityczną
CK2α. Modyfikacja ta uniemożliwia proteolityczną aktywację do formy tBid przez
kaspazę 8, powodując utratę przez białko Bid właściwości proapoptotycznych [87, 88].
W odpowiedzi na stymulację apoptozy, białko Max (ang. myc-associated factor X),
będące transkrypcyjnym partnerem protoonkogenu c-Myc, ulega defosforylacji
w miejscach fosforylowanych przez CK2. Defosforylacja białka Max prowadzi do
degradacji zależnej od kaspaz [89]. Fosforylacja Max przez CK2 in vitro zabezpiecza
go przed degradacją przez kaskadę kaspaz [38]. Apoptozę zależną od kaspaz hamuje
również fosforylacja koneksyny 45.6 w soczewce oka [90], HS1 (ang. haematopoietic
lineage cell-specific protein 1) [91] oraz apoptotycznego białka ARC (ang. activityregulated cytoskeleton-associated protein) [92]. Fosforylacja przez CK2 może chronić
indywidualne białka przed degradacją zależną od kaspaz, a w efekcie przed apoptozą.
Sugeruje to, że CK2 może również funkcjonować jako czynnik utrzymujący
integralność komórki, nadzorujący mechanizm apoptozy zależny od kaspaz [93].
Występuje podobieństwo między rozpoznaną sekwencją przez kaspazy [94]
a charakterystycznym minimalnym motywem substratu białkowego wymaganego dla
fosforylacji przez CK2. Zgodnie z tym, obniżenie ekspresji CK2 lub jego aktywności
powinno prowadzić do zmniejszenia fosforylacji uczestniczących w apoptozie
substratów i do wzrostu podatności tych białek na degradację zależną od kaspaz [38].
Wykazano, że wymuszona ekspresja nieaktywnej katalitycznie podjednostki CK2α’
lub potraktowanie komórek selektywnym inhibitorem TBB (4,5,6,7-tetrabromobenzotriazol) dla CK2 było wystarczające do włączenia procesu apoptozy [91].
Udział CK2 w procesach onkogennych został dowiedziony, poprzez podwyższenie
ekspresji CK2α w limfocytach T i gruczołach piersiowych transgeniczych myszy.
Zabiegi te spowodowały odpowiednio, rozwój białaczki i nowotwór piersi [47, 95].
Nadprodukcja CK2α i innych onkogenów takich jak c-Myc lub Tal-1 (ang. master
oncogenic transcription factor in T-cell acute lymphoblastic leukemia) powoduje
nowotworzenie [95, 96]. Dane te wskazują, że zaburzenia w ekspresji i aktywności
CK2 mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu, jednak molekularne podstawy tego
procesu nie są do końca poznane. Zaobserwowano, że wzrost ekspresji CK2
zabezpiecza komórki przed lekami włączającymi apoptozę [97]. Z kolei zastosowanie
inhibitorów CK2 wywołuje lub stymuluje apoptozę w komórkach rakowych oraz
powoduje wzrost podatności nowotworu na chemioterapeutyki [91, 98, 99].
Utrata aktywności punktu kontroli wrzeciona mitotycznego, zahamowanie
aktywności CK2 lub wyczerpanie zapasów CK2 przy użyciu odpowiednich metod
powoduje uaktywnienie odpowiedzi apopoptotycznej w komórkach rakowych. Wyniki
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te nie są całkowicie zgodne z obserwowanymi funkcjami antyapoptotycznymi CK2,
ale dostarczają dodatkowych sugestii, że CK2 rzeczywiście uczestniczy
w komórkowych decyzjach o życiu lub śmierci. Pokazują podwójną rolę jaką pełni
CK2 w aspekcie życia i śmierci komórki oraz jak skomplikowane są procesy regulacji
i funkcjonowania kinazy białkowej CK2 [38, 91].

3.2. Regulacja aktywności CK2 poprzez czynniki niebiałkowe
i oddziaływanie białko-białko
CK2 została sklasyfikowana jako kinaza niezależna od wtórnych przekaźników,
gdyż jej aktywność nie zależy od dodatkowych czynników takich jak cykliczne
nukleotydy, lipidy czy jony wapnia [64]. Ta klasyfikacja nie neguje jednak możliwości
uczestnictwa niektórych molekuł w pewnych aspektach regulacji CK2 [38]. Badania in
vitro wykazały, że aktywność CK2 jest hamowana przez czynniki o ładunku ujemnym
takie jak heparyna, a stymulowana przez związki naładowane dodatnio takie jak
poliaminy [64].
Aktywność CK2 może być również bezpośrednio lub pośrednio regulowana przez
współdziałające z nią białka [38]. Interakcje kinazy z takimi białkami jak FGF-1 (ang.
fibroblast growth factor-1, czynnik wzrostu fibroblastów 1) [100] czy Cdc37 (ang. cell
division cycle 37, białko opiekuńcze uczestniczące w regulacji cyklu komórkowego)
[101] mogą bezpośrednio zmieniać lub stabilizować aktywność katalityczną CK2 [38].

4. Asf1 – białko substratowe i regulatorowe dla CK2
4.1. Wyszukanie potencjalnego białka substratowego i/lub regulatorowego
wobec CK2
Od 1996 r., kiedy został poznany genom drożdży S. cerevisiae istnieje ogólnie
dostępna internetowa baza danych SGD (ang. S. cerevisiae Genome Database)
zawierająca dokładną sekwencję DNA drożdży oraz białek występujących
w drożdżach [103]. Baza ta posłużyła do poszukiwania nowych białek substratowych
i regulatorowych CK2. Przy przeszukiwaniu danych wykorzystano sekwencje: tzw.
„minimum substratowego” dla CK2 oraz wyjątkową, konserwatywną sekwencję
DLEAMSDEEEDEDD podjednostki regulatorowej CK2B1 (CK2β) [74, 75].
Dodatkowym kryterium branym pod uwagę było potencjalne znaczenie białka
w regulacji cyklu komórkowego, procesów utrzymania komórki przy życiu i apoptozy.
Wynikiem tych przeszukiwań było wytypowanie kilku białek, mogących być
substratami CK2 i/lub regulatorami jej aktywności. Do dalszej metaanalizy wybrano
białko Asf1 spełniające wszystkie kryteria wyszukiwania.
C-końcowy fragment białka Asf1 drożdży jest zbudowany z ponad 40
aminokwasów o charakterze kwaśnym (Rys. 3).
1
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MSIVSLLGIK VLNNPAKFTD PYEFEITFEC LESLKHDLEW KLTYVGSSRS
LDHDQELDSI LVGPVPVGVN KFVFSADPPS AELIPASELV SVTVILLSCS
YDGREFVRVG YYVNNEYDEE ELRENPPAKV QVDHIVRNIL AEKPRVTRFN
IVWDNENEGD LYPPEQPGVD DEEEEDDEEE DDDEDDEDDE DDDQEDGEGE
AEEAAEEEEE EEEKTEDNET NLEEEEEDIE NSDGDEEEGE EEVGSVDKNE
DGNDKKRRKI EGGSTDIEST PKDAARSTN*
Rysunek 3. Sekwencja aminokwasowa białka Asf1 drożdży. Region bogaty w aminokwasy kwaśne
podkreślono, Źródło: https://www.yeastgenome.org/locus/S000003651
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Kwaśny C-terminalny region białka Asf1 drożdży wykazuje wysoką, bo 55%
identyczność z regionem pseudoinhibitorowym podjednostki regulatorowej CK2β
(Rys. 4).

Rysunek 4.Porównanie sekwencji autoinhibitorowej CK2β i kwaśnego regionu Asf1
Źródło: https://www.yeastgenome.org/locus/S000002987, https://www.yeastgenome.org/locus/S000003651

Na podstawie analizy sekwencji aminokwasowej Asf1 można wskazać 6
potencjalnych miejsc substratowych dla CK2. Są nimi: Ser232 (ENSDGD), Thr220
(NETNLE), Thr265 (GSTDIE), Thr270 (ESTPKD), Tyr117 (NEYDEE) oraz Tyr162
(DLYPPE).
Analizy oddziaływań białko-białko w komórkach drożdży wykazały, że Asf1 może
tworzyć stabilne kompleksy białkowe zarówno z CK2α, jak i CK2α’. Z kolei
z podjednostkami regulatorowymi CK2β lub CK2β’ nie wykazuje tej właściwości [103].

4.2. Fosforylacja białka Asf1 przez CK2
W badaniach in vitro wykazano, że ludzki rekombinant CK2 może fosforylować
C-końcowy odcinek Asf1 drożdży w pozycji Thr270 w obrębie fragmentu
R258KIEGGSTDIESTPK272. Prawdopodobnie dzięki tej fosforylacji tworzy się miejsce
wiązania dla domeny Rad53-FHA (ang. Rad 53-the forkhead-associated domain),
która uczestniczy w replikacji i naprawie DNA. Mutacja polegająca na zamianie T270
na alaninę zapobiega wiązaniu Asf1 z Rad53-FHA [103, 104]. Wydaje się, że
fosforylacja Asf1 może być istotna dla funkcjonowania tego białka. Zwłaszcza wobec
faktu, że ludzkie białko Asf1 (CIA) oraz jego odpowiednik występujący u muszki
owocowej są fosforylowane przez, konserwatywną wśród różnych gatunków roślin
i zwierząt, kinazę TLK (ang. Tousled-like kinase), należącą do aktywnej
konstytutywnie rodziny kinaz serynowo/treoninowych. W komórkach ssaków
najwyższą aktywność TLK zaobserwowano podczas fazy S cyklu komórkowego,
kiedy fosforyluje Asf1. Zarówno w komórkach muszki owocowej jak i człowieka
fosforylacja taka nadaje C-końcowi białka Asf1 ładunek ujemny, a białko przyjmuje
konformację podobną do Asf1 drożdży. Chociaż w komórkach drożdży białko Asf1
z brakującym kwaśnym fragmentem może zastępować funkcjonalnie pełne białko oraz
uczestniczyć w wyciszaniu telomerów in vivo, to jednak ujemny ładunek tego białka
może wzmacniać depozycję histonów [105]. Tezę tę wspiera dodatkowo fakt, że Asf1
drożdży z brakującym „ogonem kwaśnym” wykazuje zdecydowanie mniejsze
powinowactwo do histonów H3/H4 [15, 105].

4.3. Modulacja aktywności CK2 przez Asf1
Znanym, doskonałym substratem zarówno dla niezwiązanej w tetramer
podjednostki katalitycznej jak i holoenzymu CK2 drożdży są rybosomalne białka
kwaśne (P2B), które posiadają na swym C-końcu resztę złożoną z aminokwasów
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EESDDDMGFGLFD. Fragment ten wykazuje duże podobieństwo do „minimalnej
sekwencji” rozpoznawalnej przez CK2. Obecność Asf1 powoduje zahamowanie
fosforylacji kwaśnych białek rybosomalnych, przez wolną podjednostkę katalityczną
α’ lub holoenzym. Asf1 silniej hamuje aktywność CK2α’ niż holoenzymu [7, 106].
Sugeruje to, że oddziaływanie Asf1 w stosunku do CK2α’ i holoenzymu może polegać
na negatywnej regulacji tego enzymu [7].
W zależności od stężenia, Asf1 wpływa w różny sposób na aktywność
fosforylacyjną obu podjednostek katalitycznych i holoenzymu. Niskie stężenia Asf1
działają stymulująco na podjednostkę katalityczną α, natomiast wysokie stężenia
powodują hamowanie jej aktywności. Z kolei jednoczesne zwiększenie stężenia
substratu białkowego (P2B) i Asf1, powoduje obniżenie aktywności kinazowej CK2α’,
a w przypadku CK2α i holoenzymu przyczynia się do wzrostu ich aktywności.
Sugeruje to, że oddziaływanie inhibitor-enzym ma charakter kompetycyjny w stosunku
do substratu białkowego [106].
Zmiany stężenia ATP nie mają wpływu na poziom inhibicji aktywności CK2α’,
podczas gdy CK2α jest silniej hamowana przy niższym stężeniu ATP. Może to
sugerować, modulację aktywności kinazowej podjednostek katalitycznych zależnej od
ATP [106].
Wyniki oddziaływania Asf1 na CK2 wydają się potwierdzać strukturalną
i funkcjonalną różnorodność różnych postaci molekularnych tej kinazy białkowej.

4.4. Wpływ kwaśnego C-końca Asf1 na CK2
Wstępne badania wykazały, że białko Asf1 drożdży składające się tylko
z N-końcowych 1-169 aminokwasów, pozbawione charakterystycznego, zawierającego
aminokwasy kwaśne regionu C-końcowego, nie wpływa na obniżenie aktywności
kinazowej CK2α’. Z kolei, białko Asf1 zawierające jedynie kwaśny C-terminalny
fragment (170-279) hamuje aktywność CK2. Podobnie jak w przypadku pełnego,
natywnego białka Asf1, białko składające się z C-końcowych 170-279 aminokwasów
silniej hamuje CKα’ niż holoenzym [106]. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać,
że potencjalnym fragmentem odpowiedzialnym za wpływ na aktywność kinazy CK2
jest fragment bogaty w aminokwasy kwaśne znajdujący się w C-końcu natywnego
białka Asf1 drożdży.

4.5. Wpływ białka Asf1 na CK2 drożdży in vivo
Badania in vivo dotyczące wpływu białka Asf1 na aktywność kinazową CK2
w komórkach S. cerevisiae pozwolą określić możliwości regulacyjne tego białka
wobec podjednostki katalitycznej i holoenzymu CK2 podczas wzrostu komórek
drożdży. Pierwsze wstępne badania wpływu nadekspresji białka Asf1 na aktywność
kinazową CK2 pokazały, że komórkowe lizaty zawierające kompleks CK2-Asf1
posiadają niższą aktywność fosforylacyjną wobec substratowych białek kwaśnych
(P2B) niż lizaty z komórek bez wklonowanego dodatkowego genu asf1 [7].
W kolejnych badaniach wykazano, że nadekspresja Asf1 w komórkach mutanta
delecyjnego, pozbawionego genu podjednostki katalitycznej, ma silnie hamujący
wpływ na wzrost komórek w porównaniu ze szczepem dzikim [106]. Wyniki te
wspierają tezę iż nadprodukcja białka Asf1 może odgrywać rolę regulującą wobec
białek uczestniczących w decyzji o życiu lub śmierci komórki.
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4.6. Przypuszczalny mechanizm oddziaływania Asf1 na CK2
Możliwy mechanizm regulacji aktywności podjednostki katalitycznej przez białko
Asf1 może być podobny do regulacji podjednostki katalitycznej przez podjednostkę
regulatorową CK2β [106]. Asf1 zawiera na swoim C-końcu długi „kwaśny ogon”,
który posiada sekwencje odpowiadające wymaganiom minimalnej sekwencji dla
substratów kinazy białkowej CK2. Ta „pseudosubstratowa” sekwencja jest bardzo
podobna do sekwencji domeny pseudoinhibitorowej (MS2S3SEEV) obecnej w ludzkiej
podjednostce regulatorowej β kinazy białkowej CK2 [107]. Sekwencja kwaśna Asf1
najprawdopodobniej powoduje blokowanie miejsca aktywnego w podjednostce
katalitycznej CK2α’. Dodatkowym aspektem, rzucającym światło na taki typ
współdziałania, jest oddziaływanie pomiędzy odcinkiem zasadowym podjednostki
katalitycznej a kwaśnym regionem podjednostki regulatorowej. Fizjologiczną
konsekwencją takiej interakcji jest zahamowanie aktywności katalitycznej CK2
w stosunku do niektórych substratów takich jak kalmodulina [65]. Ten przypadek
doskonale obrazuje rolę CK2β w modyfikacji specyficzności substratowej enzymu.
Fosforylację kalmoduliny przeprowadza tylko wolna podjednostka katalityczna α’. Jak
wykazano, podjednostki regulatorowe holoenzymu uniemożliwiają przestrzenne
dopasowanie kalmoduliny do centrum aktywnego na skutek oddziaływań sterycznych
i elektrostatycznego odpychania. Dopiero w obecności polikationów, ujemny ładunek
regionu kwaśnego podjednostki β zostaje zamaskowany. Towarzyszą temu zmiany
w strukturze przestrzennej holoenzymu i w konsekwencji efektywna fosforylacja
kalmoduliny [81].

5. Podsumowanie
Z przeprowadzonej metaanalizy wynika, że białko Asf1 drożdży, zarówno in vitro
jak i in vivo, hamuje aktywność enzymatyczną wolnej podjednostki CK2α’ natomiast
nieznacznie ogranicza aktywność holoenzymu w obecności białkowych substratów.
Podobnie jak w przypadku innych modulatorów takich jak heparyna czy polilizyna,
Asf1 wpływa na różne izoformy kinazy białkowej CK2 drożdży w odmienny sposób.
Wspiera to tezę o odmienności strukturalnej i funkcjonalnej podjednostek
katalitycznych CK2α’ i CK2α oraz holoenzymu. Asf1 może wykazywać hamujący lub
stymulujący efekt w stosunku do odpowiednio CK2α’ i CK2α. Efekt ten jest osłabiany
w obecności podjednostki regulatorowej CK2. Region C-końcowy Asf1 drożdży
bogaty w aminokwasy kwaśne, wykazujący podobieństwo do pseudoinhibitorowego
fragmentu kwaśnego podjednostki regulatorowej β, wydaje się być odpowiedzialny za
hamowanie aktywności CK2 i może wpływać na antyapoptotyczną aktywność CK2α’.
Wydaje się, że w przypadku uszkodzeń DNA, pojawienia się sygnału
o uszkodzeniu punktu kontrolnego czy warunkach stresowych następuje nadprodukcja
białka Asf1, która w przypadku niemożności przywrócenia homeostazy w komórce,
promuje programowaną śmierć. Sugeruje to, że nadprodukcja Asf1 może wpływać na
białka zaangażowane we wspieraniu inicjacji aktywnej śmierci komórki.
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Asf1 – induktor apoptozy w komórkach drożdży jako modulator aktywności
kinazy białkowej CK2
Streszczenie
Fundamentalnym procesem dla zdrowia i życia komórki organizmu wielokomórkowego jest apoptoza
– programowa śmierć komórki. Apoptoza jest inicjowana i regulowana poprzez liczne interakcje
międzybiałkowe. Precyzyjna koordynacja różnych ścieżek sygnalnych jest kluczowa dla utrzymania
komórki przy życiu. Wśród szerokiego spektrum komórkowych procesów takich jak transdukcja
sygnałów, ekspresja genów i synteza białek, bardzo wiele jest regulowanych przez kinazę białkową CK2.
CK2 jest wielofunkcyjnym, konstytutywnie aktywnym enzymem występującym we wszystkich
organizmach eukariotycznych. CK2 jest serynowo/treoninowa kinazą białkową występująca jako
heterotetrameryczny kompleks α2β2, składający się z dwu podjednostek katalitycznych CK2α i/lub CK2α’
oraz dwu niekatalitycznych, podjednostek regulatorowych CK2β lub jako monomery wolnych
podjednostek. Podjednostka regulatorowa CK2β zawiera charakterystyczny kwaśny odcinek, który
wykazuje cechy autoinhibitorowe i pełni funkcje regulatorowe. Sekwencja bogata w aminokwasy kwaśne
białka Asf1 drożdży – białka opiekuńczego w stosunku do histonów, jest podobna do kwaśnego fragmentu
w CK2β. Asf1 może efektywnie hamować aktywność enzymatyczną kinazy białkowej CK2 drożdży.
Wydaje się, że Asf1 działa silniej na wolną podjednostkę katalityczną CK2α', w porównaniu do
holoenzymu CK2. Z drugiej strony niskie stężenia Asf1 stymulują aktywność CK2α. To sugeruje, że każda
z podjednostek katalitycznych CK2 może być regulowana w inny sposób. Usunięcie aminokwasowego lub
karboksylowego końca z białka Asf1 ujawniło, że kwaśny C-koniec białka Asf1 drożdży jest
odpowiedzialny za modulację aktywności enzymu CK2.

Słowa kluczowe: kinaza białkowa CK2, opiekun histonów Asf1, regulacja aktywności CK2,
drożdże

Asf1 – yeast inductor of apoptosis as a modulator of CK2 protein kinase activity
Abstract
Apoptosis – programmed cell death is a fundamental process for both health and life of the cell in
multicellular organisms. Apoptosis is initiated and regulated by various protein-protein interactions. The
precise mode of these different pathways plays the key role in all aspects of cell survival. Protein kinase
CK2 is implicated in the wide variety of cellular processes, such as signal transduction, gene expression,
and protein synthesis. CK2 is the most known multifunction protein enzyme, which is constitutively active
in all eukaryotic organisms. CK2 is serine/treonine protein kinase existing as a heterotetrameric complex
α2β2 consisting of two catalytic CK2α and/or CK2α’ subunits, and two non-catalytic, regulatory CK2β
subunits or as monomeric form of free subunits. The regulatory CK2β subunit contains a characteristic
acidic stretch which shows autoinhibitory features and regulatory functions. The poly-acidic sequence in
yeast histone chaperone Asf1 is similar to this acidic cluster in CK2β. Asf1 protein can effectively inhibit
the enzymatic activity of yeast protein kinase CK2. It appears that Asf1 acts stronger on the free catalytic
subunit CK2α’, in comparison with CK2 holoenzyme. However, Asf1 shows effect of stimulation towards
CK2α. This suggests that each catalytic subunit of CK2 might be regulated in a different manner. Deletion
of the amino or carboxyl end of Asf1 protein shows that the acidic C-terminus of yeast Asf1 is responsible
for modulation of CK2 activity.
Keywords: protein kinase CK2, histone chaperone Asf1, regulation of CK2 activity, yeast
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Biologiczne znaczenie klastrów żelazowo-siarkowych
1. Wprowadzenie
Klastry żelazowo-siarkowe (Fe-S) to pradawne biologiczne grupy prostetyczne,
które mają kluczowe znaczenie dla przebiegu fundamentalnych procesów
komórkowych, takich jak fotosynteza i oddychanie. W komórkach eukariotycznych
najbardziej powszechne są klastry [2Fe-2S] i [4Fe-4S], w których atomy żelaza
i mostki siarczkowe występują w koordynacji tetraedrycznej i najczęściej są połączone
z białkami docelowymi za pomocą reszt cysteinowych. Takie cechy jak chemiczna
reaktywność żelaza i siarki, czy zmienność składu, potencjału redox, stanu
oksydacyjnego czy fizycznej dostępności klastrów, sprawiają, że te wszechstronne
kofaktory łatwo przyjmują i oddają elektrony, a także katalizują i regulują wiele
różnorodnych reakcji enzymatycznych [1]. I tak, klastry Fe-S są niezbędne dla
funkcjonowania kompleksów przenoszących elektrony w łańcuchu oddechowym
i enzymów cyklu Krebsa (akonitazy i dehydrogenazy bursztynianowej), jako składniki
białek katalizujących naprawę DNA, uczestniczą w rozpoznaniu uszkodzeń i naprawie
kwasu nukleinowego, a także są istotne dla utrzymania homeostazy żelaza i wolnych
rodników w komórkach [2-4].
Z racji kluczowej roli klastrów Fe-S w wielu procesach komórkowych, zaburzenia
w biogenezie i naprawie tych kofaktorów mogą prowadzić do rozwoju poważnych
zaburzeń chorobowych. W ciągu ostatnich 10 lat wykazano, że dysfunkcja białek
zaangażowanych w syntezę klastrów powoduje dezaktywacje licznych białek
zależnych od tych kofaktorów, nadmierną akumulację Fe w mitochondriach, stres
oksydacyjny, uszkodzenia mitochondriów czy zaburzenia w modyfikacji tRNA [5].
W konsekwencji niedobór klastrów Fe-S może powodować tak poważne schorzenia
jak ataksja Friedricha, anemia syderoblastyczna, miopatia, nowotwory, zaburzenia
neurologiczne czy cukrzyca typu 2 [5-8]. W niniejszej pracy, bazując na
dotychczasowych doniesieniach literaturowych, scharakteryzowano mechanizm
biogenezy klastrów Fe-S oraz zaburzenia chorobowe spowodowane dysfunkcją białek
odpowiedzialnych za syntezę tych kofaktorów.

2. Biogeneza białek zawierających klastry żelazowo-siarkowe u eukariotów
Jedna z teorii wyjaśniających początki życia na ziemi zakłada, że życie pojawiło się
w „świecie żelazowo-siarkowym”. Mianowicie warunki pierwotnej atmosfery
1
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sprzyjały spontanicznej syntezie klastrów Fe-S, co pozwala przypuszczać, że wczesne
formy życia mogły używać tych kofaktorów do przyjmowania i uwalniania elektronów
w pierwotnych reakcjach metabolicznych [9]. Potwierdzeniem tej teorii jest wysoka
konserwatywność białek i enzymów odpowiedzialnych za syntezę klastrów Fe-S
w komórkach wszystkich organizmów. Pierwsze podstawowe komponenty
mechanizmu syntezy i składania klastrów Fe-S zidentyfikowano w operonach
bakteryjnych, ale homologiczne geny wykryto także w genomach organizmów
eukariotycznych, takich jak drożdże piekarnicze (Saccharomyces cerevisiae),
rzodkiewnik (Arabidopsis thaliana), danio pręgowane (Danio rerio) czy człowiek
(Homo sapiens) [10].
Dotychczasowe badania nad biogenezą klastrów Fe-S wykazały, że około 20 białek
jest zaangażowanych w syntezę i składanie tych kofaktorów w komórkach
eukariotycznych (Tabela 1). Pełny proces biogenezy białek zawierających klastry
żelazowo-siarkowe można podzielić na 3 główne etapy (rys. 1):
•
biosynteza (składanie) klastrów Fe-S de novo na białkach rusztowania
molekularnego;
•
uwolnienie złożonych klastrów z białek rusztowania molekularnego;
•
synteza klastrów [4Fe-4S] i przenoszenie klastrów [2Fe-2S] i [4Fe-4S]
na docelowe apoproteiny [11];
Tabela 1. Białka uczestniczące w biosyntezie klastrów Fe-S, należące do systemu ISC [1]

Białka drożdżowe
Nfs1
Isd11

Pełna nazwa
Desulfuraza
cysteinowa
Białko oddziałujące
z desulfurazą

Homologiczne
białka u ludzi

Homologiczne
białka u
bakterii

Funkcja

NFS1

IscS

Donor siarki

ISD11

-

Stabilizacja
Nfs1
Reduktaza
ferredoksyny
NADP+
Transport
elektronu
Donor
żelaza
Białko
rusztowania
i syntezy
klastrów

Arh1

Reduktaza
ferredoksyny

FDXR

-

Yah1

Ferredoksyna

FDX2

Fdx

Yfh1

Frataksyna

FXN

CyaY

Isu1, Isu2

Białko rusztowania
molekularnego

ISCU

IscU

GRP75

Hsc66

Transfer
klastrów

HSC20

Hsc20

Transfer
klastrów

Ssq1, Ssc1

Jac1

Mitochondrialny
czaperon białka
Hsp70
Mitochondrialny
koczaperon białka
Hsp70
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Mge1

Mitochondrialny
koczapreon białka
Hsp70

GRPE-L1/2

-

Grx5

Glutaredoksyna 5

GLRX5

GrxD

Isa1, Isa2

Białko rusztowania
molekularnego

ISCA2,
ISCA2

Iba57

Białko
oddziaływujące z Isa

IBA57

Nfu1

Białko rusztowania

NFU1

IscA

NifU, Nifa

Wymiana
ADP na
ADP
w białku
Hsp70
Transfer
klastrów
Biosynteza
klastrów
[4Fe-4S]
Biosynteza
klastrów
[4Fe-4S]
Dojrzewanie
syntetazy
liponianowej

Rysunek 1. Etapy biogenezy białek zawierających klastry żelazowo-siarkowe na przykładzie S. cerevisiae.
1 – biosynteza (składanie) klastrów Fe-S de novo na białkach rusztowania molekularnego Nfs1, Isu1, Isd11.
Donorem jonów żelaza niezbędnych do syntezy jest frataksyna (Yfh1), a siarki cysteina. Elektrony niezbędne
do redukcji pochodzą z łańcucha transportu elektronów w skład którego wchodzą białka Arh1 (reduktaza
ferredoksyny) i Yah1 (ferredoksyna). 2 – uwolnieniezłożonych klastrów z białek rusztowania molekularnego
przy udziale białek czaperonowych Jac1, Ssq1, Mge1 i Grx5. 3 – transport i wbudowanie klastrów Fe-S do
białek docelowych występujących w mitochondriach i cytozolu. W mitochondriach proces ten zachodzi
dzięki białkom Iba57, Isa1, Isa2, Nfu1 i Ind1. W cytozolu składanie klastrów Fe-S zachodzi na białkach
rusztowania Cfd1 i Nbp35 oraz białek transportujących elektrony Tah18 i Dre2. Do uwolnienie z białek
rusztowania dochodzi dzięki czaperonom Nar1 i Cia1. (opracowano na podstawie [1] przy użyciu bazy smart
serviermedical art (https://smart.servier.com/))
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2.1. Biosynteza klastrów [2Fe-2S] de novo
Wielopodjednostkowe maszynerie zaangażowane w proces syntezy klastrów Fe-S
de novo określa się mianem ISC (Tab. 1) (ang. Iron Sulfur Cluster) i CIA
(ang. Cytoplasmic Iron-Sulfur Protein Assembly) [8]. U drożdży kompleksy ISC
występują tylko w mitochondriach, natomiast w komórkach innych organizmów
eukariotycznych komponenty tego systemu zidentyfikowano także w cytoplazmie
i w jądrze [12]. Rdzeń kompleksu ISC tworzą cztery białka: kompleks desulfurazy
cysteinowej Nfs1 i białka pomocniczego Isd11, białko rusztowania molekularnego
Isu1 (ISCU) oraz frataksyna Yfh1(rys.1).
Enzym Nfs1 wiąże substrat, którym jest cysteina i tworzy w swoim miejscu
aktywnym nadsiarczek. W czasie tego procesu Nfs1 przechodzi co najmniej dwie
zmiany konformacyjne warunkujące optymalną aktywność tego enzymu. Pierwsza
zmiana zachodzi w wyniku interakcji Nfs1 z frataksyną, powodując wyeksponowanie
„ukrytego” w obrębie Nfs1 miejsca wiążącego cysteinę, co warunkuje związaniem
cysteiny przez desulfurazę. W drugiej zmianie konformacji Nfs1 pośredniczy białko
pomocnicze Isd11, które także wchodzi w bezpośrednią interakcję z desulfurazą.
W wyniku tej interakcji dochodzi do zbliżenia związanej przez Nfs1 cysteiny
z cysteiną obecną w miejscu aktywnym enzymu, co skutkuje utworzeniem nadsiarczku
[13]. Następnie siarka z nadsiarczku jest przenoszona z desulfurazy NFS1 na białko
rusztowania molekularnego ISCU, gdzie jest wiązana z żelazem w formie klastrów
[2Fe-2S]. W procesie tym uczestniczą białka redoks zależne od NADPH, takie jak
ferredoksyna 1 (FDX1/Arh1) i reduktaza ferredoksyny (FDXR/Yah1), które ułatwiają
składanie klastrów, dostarczając elektrony niezbędne do tego procesu.
Badania na wielu organizmach wykazały, że białkiem odpowiedzialnym za
dostarczanie Fe do składania klastrów na białku rusztowania molekularnego ISCU jest
frataksyna, mitochondrialny czaperon żelaza, posiadający aktywność oksydoreduktazy,
wysoce konserwatywny w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych [14]. Poza
dostarczaniem Fe do składania klastrów Fe-S, frataksyna uczestniczy także
w biosyntezie hemu, magazynowaniu żelaza i jego dystrybucji w obrębie
mitochondrium oraz ochronie mitochondriów przed stresem oksydacyjnym [15].
W badaniach na drożdżach S. cerevisiae wykazano, że frataksyna wchodzi
w bezpośrednie interakcje z komponentami systemu syntetyzującego klastry Fe-S,
takimi jak białko rusztowania molekularnego Isu1, desulfuraza Nfs1 i białko
pomocnicze Isd11 [16, 17]. Warunkiem zajścia tych interakcji jest prawdopodobnie
obecność Fe w mitochondriach. Kolejne badania wykazały, że w interakcji frataksyny
z białkami docelowymi uczestniczą prawdopodobnie ujemnie naładowane reszty
aminokwasowe czaperonu, ponieważ mutageneza tych reszt znacznie osłabiała
oddziaływania białko-białko [18]. W interakcji frataksyny z białkiem Isu1 uczestniczą
także domeny o strukturze harmonijki beta, pełniące funkcje „platformy dokującej”
w tym procesie [19]. Mutanty z defektami w tych domenach cechują się zaburzeniami
w biosyntezie klastrów Fe-S i obniżoną aktywnością enzymu zawierającego te
kofaktory – akonitazy [20].
W przeciwieństwie do mitochondriów, molekularne mechanizmy składania
klastrów Fe-S w cytozolu nie są jeszcze tak dobrze poznane. Dotychczasowe badania
wykazały jednak, iż system CIA u ludzi zawiera elementy analogiczne do
komponentów systemu ISC, takie jak: białka rusztowania molekularnego Cfd1-Nbp35,
czy kompleksy będące źródłem równoważników redukujących: zależne od NADPH
okydoreduktazy diflawinowe NDOR1 (u ludzi) i Tah18 (u drożdży), które przekazują
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elektrony NADPH na białka zawierające klastry Fe-S, odpowiednio, CIAPIN1
(Cytokine-Induced Apoptosis Inhibitor 1) i Dre2 [21]. Biogeneza klastrów
cytozolowych z udziałem systemu CIA rozpoczyna się od syntezy tych kofaktorów na
białkach rusztowania molekularnego Cfd1-Nbp35 [21]. Donorem siarki w tym
procesie, podobnie jak w mitochondriach, jest kompleks Nfs1-Isd11(rys. 1). Dokładny
mechanizm składania klastrów w cytozolu oraz dostarczanie elektronów do tego
procesu nie zostały jednak jeszcze wyjaśnione.

2.2. Uwalnianie klastrów [2Fe-2S] z białek Isu
Klastry Fe-S złożone na białkach rusztowania molekularnego są uwalniane z tych
białek i przenoszone na białka pośrednie, za pośrednictwem których docierają do
białek docelowych. U drożdży, w procesie uwalniania klastrów Fe-S z Isu1 bierze
udział system białek opiekuńczych, w skład którego wchodzą białka Ssq1, Jac1, Mge1,
a także glutaredoksyna 5 – Grx5 (rys.2) [22]. Niedobór tych białek u drożdży
powoduje nadmierne gromadzenie się klastrów Fe-S w mitochondriach. Przypuszcza
się zatem, że białka opiekuńcze nie są niezbędne do syntezy klastrów Fe-S, ale pełnią
istotną rolę w wydajnej dysocjacji tych kofaktorów od Isu1 i ich przeniesieniu do
białek docelowych [12].

Rysunek 2. Udział białek opiekuńczych w uwalnianiu klastrów Fe-S z białek rusztowania molekularnego.
Cykl reakcji pozwalających na dyslokację klastra żelazowo-siarkowego z białka Isu1 rozpoczyna się przez
związanie z nim koczaperona Jac1, ułatwiającego wiązanie między Isu1 a Ssq1, kiedy to jest związane z ATP
[11]. Domena wiążąca peptyd białka Ssq1 rozpoznaje konserwatywną sekwencję LPPVK na białku Isu1 co
powoduje hydrolizę ATP i indukcję takich zmian konformacyjnych w Isu1, które ułatwiają oddysocjowanie
klastra Fe-S związanego z Isu1 i przeniesienie go na białko Grx5. Jednocześnie ADP jest wymieniane na ATP
przy pomocy Mge1. Po uwolnieniu klastrów Fe-S z Isu1, kompleks ATP-Ssq1 jest odtwarzany z udziałem
białka Mge1, w wyniku czego apoproteina Isu1 oddysocjowuje od białek kompleksu opiekuńczego i może
ponownie uczestniczyć w kolejnych procesach składania klastrów Fe-S. (opracowano na podstawie [11] przy
użyciu bazy smart serviermedical art (https://smart.servier.com/))
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Białko opiekuńcze Ssq1 i jego białko towarzyszące (koczaperon) Jac1 wchodzą
w interakcję z białkiem Isu1 i ułatwiają przeniesienie białka rusztowania
w bezpośrednie sąsiedztwo glutaredoksyny 5 (rys. 2) [23]. W trakcie tego procesu,
Jac1 odpowiada za molekularne rozpoznanie białka Isu1 związanego z klastrem Fe-S,
i skierowanie go do białka Ssq1 związanego z ATP. Białko Ssq1 wiąże się z motywem
LPPVK białka rusztowania molekularnego, co powoduje hydrolizę ATP i indukcję
takich zmian konformacyjnych w Isu1, które ułatwiają oddysocjowanie klastra Fe-S
związanego z Isu1 i przeniesienie go na białko Grx5 [23]. Po uwolnieniu klastrów Fe-S
z Isu1, kompleks ATP-Ssq1 (rys. 2) jest odtwarzany z udziałem białka Mge1,
w wyniku czego apoproteina Isu1 oddysocjowuje od białek kompleksu opiekuńczego
i może ponownie uczestniczyć w kolejnych procesach składania klastrów Fe-S [24].
Fizjologiczne znaczenie przeniesienia klastrów Fe-S na glutaredoksynę 5 nie jest do
końca jasne. Przypuszcza się, że przejściowy charakter związania klastrów Fe-S
z Grx5 i zdolność glutaredoksyny do ich przekazania na białka docelowe służy przede
wszystkim dojrzewaniu kofaktorów.

2.3. Synteza klastrów [4Fe-4S] i przenoszenie klastrów na apoproteiny
Dalsze etapy biogenezy białek zawierających klastry obejmują syntezę klastrów
[4Fe-4S] z klastrów [2Fe-2S] i przekazanie tych kofaktorów do białek docelowych.
Zachodzą one z udziałem kolejnych białek systemu ISC. Badania na drożdżach
i komórkach ludzkich wykazały, że klastry [4Fe-4S] są syntetyzowane za pomocą
białek Isa1 i Isa2 oraz oddziałującego z nimi białka Iba57 [11]. Niedobór tych białek
u drożdży prowadzi do zaburzeń syntezy białek zawierających klastry [4Fe-4S], utraty
mitochondrialnego DNA oraz dezaktywacji mitochondrialnych enzymów akonitazy
i syntazy kwasu liponowego. Deficyt tych białek w komórkach ludzkich prowadzi do
trzykrotnego powiększenia mitochondriów, zaburzeń w rozwoju grzebieni
mitochondrialnych, kompleksów I i II łańcucha oddechowego oraz dezaktywacji
mitochondrialnych enzymów akonitazy i syntazy kwasu liponowego [11]. Białka Isa1
i Isa2 funkcjonują jako hetero-oligomery i nie mogą się wzajemnie zastępować.
Obydwa białka oddziałują fizycznie z glutaredoksyną 5, ale nie wiadomo jakie są
biologiczne implikacje tej interakcji. Niedawno w badaniach na drożdżach wykazano,
że białka Isa1 i Isa2 są zdolne do wiązania Fe in vivo [25]. Dysfunkcja białka Iba57
prowadzi do wydajniejszego wiązania Fe przez białka Isa. Przypuszcza się zatem, że
w wyniku interakcji białka Iba57 z białkami Isa1 i Isa2 dochodzi do oddysocjowania
jonów Fe od tych białek i wykorzystania tych jonów do syntezy klastrów [4Fe-4S]
z klastrów [2Fe-2S], wcześniej złożonych przez białko rusztowania molekularnego
Isu1 [25]. Z drugiej strony, homologiczne białka bakteryjne (SufA) są zdolne do
wiązania klastrów [2Fe-2S] in vivo co sugeruje, że klastry [4Fe-4S] mogą powstawać
na drodze prostego mechanizmu, polegającego na składaniu dwóch klastrów [2Fe-2S],
jednego pochodzącego z białka SufA i drugiego pochodzącego z białka rusztowania
molekularnego Isu1 [26].
Kolejny komponent maszynerii ISU uczestniczący w biogenezie białek
zawierających klastry Fe-S to białko Nfu1. Informacje o biologicznej funkcji białka
Nfu1 pochodzą z badań na pacjentach z defektami w genie kodującym to białko. Tacy
pacjenci są znacznie opóźnieni w rozwoju, wykazują nieprawidłowości w rozwoju
mózgu, mają nadciśnienie płucne i umierają w przeciągu od 3 miesięcy do roku po
urodzeniu [27, 28]. W próbkach pochodzących od tych pacjentów stwierdzono
zaburzenia w aktywności dehydrogenazy pirogronianu i dehydrogenazy
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α-ketoglutaranu, hiperglicynemię i zwiększone stężenie organicznych ketokwasów.
Obserwowane zmiany sugerowały defekt enzymu zawierającego klastry Fe-S
– syntazy kwasu liponowego, preskursora lipoamidu, który jest kofaktorem czterech
enzymów mitochondrialnych: dehydrogenazy pirogronianu, dehydrogenazy
α-ketoglutaranu, dehydrogenazy ketokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i systemu
rozkładającego glicynę [29]. Podobne zmiany biochemiczne, połączone z defektami I
i II kompleksu łańcucha oddechowego zaobserwowano w ludzkich komórkach
z wyciszonym genem, kodującym białko Nfs1 [27, 28]. Na podstawie uzyskanych
wyników przypuszcza się, że białko Nfs1 uczestniczy w uformowaniu kompleksów I
i II łańcucha oddechowego oraz syntazy kwasu liponowego, które zawierają
odpowiednio 8, 3 i 2 klastry Fe-S. W badaniach in vitro wykazano, że białko Nfu1 ma
zdolność do składania klastrów [4Fe-4S] i przekazywania ich na apoproteiny [30].
Homologiczne białka u roślin występują zarówno w mitochondriach (Nfu1), jak
i w plastydach (Nfu2) [31, 32]. Plastydowy homolog Nfu2 uczestniczy w dojrzewaniu
fotosystemu I i ferredoksyny [31, 32]. Reasumując, funkcja białek Nfu
prawdopodobnie polega na przejściowym wiązaniu klastrów [4Fe-4S] i przekazywaniu
tych kofaktorów do białek docelowych.
Co ciekawe, w jednym z badań objawy pacjentów z dysfunkcją genu Nfu1 były
podobne do objawów chorych z mutacją w innym genie BOLA3, kodującym białko
mitochondrialne z rodziny BolA [27]. W próbkach pochodzących od tych chorych,
oraz w komórkach z wyciszoną ekspresją genu BOLA3 stwierdzono zmniejszoną
aktywność białek zależnych od kofaktora lipoamidowego i zaburzenia w I i II
kompleksie łańcucha oddechowego. Badania na drożdżach i bakteriach wykazały, że
białka typu BolA wchodzą w bezpośrednią interakcję z monotiolowymi
glutaredoksynami, takimi jak Grx5 [33]. Bałko BolA może pośredniczyć
w przekazywaniu klastrów Fe-S z Grx5 na białka docelowe kompleksów I i II łańcucha
oddechowego czy syntazę kwasu liponowego, jednak brakuje eksperymentalnych
dowodów potwierdzających te przypuszczenia.
Szczególną rolę w biogenezie białek Fe-S pełni mitochondrialne białko Ind1.
Defekt tego białka u drożdży Yarrowia lipolytica i w ludzkich zawiesinach
komórkowych powoduje defekt I kompleksu łańcucha oddechowego, ale nie wpływa
na pozostałe mitochondrialne białka żelazowo-siarkowe [34, 35]. Sekwencja
aminokwasowa tego białka jest w 40% podobna do sekwencji białek rusztowania
molekularnego systemu CIA, Cdf1 i Nbp35. Białka te tworzą hetero-tetramer, który
wiąże klaster [4Fe-4S] i przenosi go na docelowe apoproteiny z udziałem pozostałych
białek systemu CIA [36, 37]. Białko Ind1 także wiąże klaster [4Fe-4S] do dwóch
konserwatywnych reszt cysteinowych znajdujących się na końcu karboksylowym tego
białka. Wiązanie kofaktora przez Ind1 jest zależne od białek Isu1 i Nfs1 co sugeruje, że
klaster oddysocjowuje od białka Isu1. Prawdopodobnie białko Ind1 wiąże klaster [4Fe4S] przejściowo, po to aby wbudować ten kofaktor do jednego z sześciu miejsc
wiążących klastry [4Fe-4S] w obrębie I kompleksu łańcucha oddechowego [11].
Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za przekazywania klastrów Fe-S na
docelowe apoproteiny nie zostały do końca poznane. Podobnie jak w mitochondriach
klastry Fe-S złożone w cytozolu także podlegają procesom dojrzewania i dostarczania
do docelowych apoprotein. W procesach tych uczestniczą białka Nar1, Cia1 i Cia2, ale
fizjologiczna funkcja tych białek jest niejasna.
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3. Choroby związane z zaburzeniami syntezy klastrów żelazowo-siarkowych
Biosynteza klastrów Fe-S jest procesem kluczowym dla prawidłowego rozwoju
wszystkich komórek organizmów żywych, w tym dla organizmu człowieka.
Zaburzenia na drodze syntezy tych kofaktorów zwykle prowadzą do rozwoju
poważnych schorzeń o różnorodnym podłożu. Schorzenia te, w zależności od ich
przyczyny, mogą wynikać bezpośrednio z zaburzeń w syntezie klastrów Fe-S
(niedoboru klastrów Fe-S) lub pośrednio z modyfikacji metabolicznych będących
konsekwencją deficytu tych kofaktorów [1]. Poniżej przedstawiono najlepiej opisane
zespoły chorobowe związane z dysfunkcją systemów syntetyzujących klastry Fe-S i jej
metabolicznymi konsekwencjami: ataksję Friedricha, syndrom dysfunkcji
mitochondriów, miopatię, dziedziczną niedokrwistość syderoblastyczną oraz choroby
związane z zaburzeniami w modyfikacjach tRNA. Przyczyną rozwoju tych schorzeń są
specyficzne mutacje w genach, kodujących białka ściśle związane z biogenezą
klastrów Fe-S (rys. 3).

Rysunek 3. Schematyczny obraz mutacji prowadzących do rozwoju ataksji Friedricha, anemii
syderoblastycznej spowodowanej deficytem GLRX5 i miopatii wywołanej deficytem ISCU. W 98%
przypadków ataksja Friedricha spowodowana jest mutacją polegającą na wielokrotnym powtórzeniu trójki
zasad GAA w pierwszym intronie genu FXN (kodującym frataksynę). U pacjentów z deficytem
glutaredoksyny 5, zamiana A na G w pierwszym eksonie genu GLRX5 powoduje zaburzenie w splicingu
transkryptu genu, które znacznie redukuje poziom dojrzałego mRNA i białka GLRX5 w komórkach.
Pojedyncza zamiana G na C w czwartym intronie genu ISCU powoduje znaczną redukcję poziomu
prawidłowego transkryptu i białka ISCU w komórkach. (opracowano na podstawie [1]).
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3.1. Ataksja Friedricha: choroba związana z dysfunkcją frataksyny
Ataksja Friedricha (FRDA) to autosomalna recesywna choroba neurodegenracyjna,
w przebiegu której dochodzi do postępującego zwyrodnienia części rdzeniowomóżdżkowej układu nerwowego objawiającej się zaburzeniami ruchowymi,
zaburzeniami mowy i osłabieniem mięśni, a także kardiomiopatią i cukrzycą [37].
U podłoża ataksji Friedricha leżą zmiany zwyrodnieniowe zwojów nerwowych korzeni
grzbietowych, grzbietowej części rdzenia kręgowego, węzłów rdzeniowomóżdżkowych, węzłów korowo-rdzeniowych rdzenia kręgowego i dużych włókien
mielinowych w nerwach obwodowych. Objawy choroby ujawniają się zwykle
w dzieciństwie lub we wczesnej adolescencji a w okresie wczesnej dorosłości pacjenci
na ogół umierają z powodu kardiomiopatii [37].
Przyczyną ataksji Friedricha jest niedobór frataksyny, który najczęściej (w ~96%
przypadkach) wynika z mutacji w pierwszym intronie jądrowego genu FXN/FRDA
kodującego to białko (Rys. 3) [38]. Mutacja ta polega na znacznej ekspansji trójki
nukleotydów (GAA) w obrębie intronu. Prawidłowa forma genu posiada około 7-38
powtórzeń GAA, natomiast forma zmutowana może zawierać 66-1700 powtórzeń, co
skutkuje znacznym obniżeniem ekspresji genu frataksyny (Rys. 3). Im dłuższe są
fragmenty zawierające dodatkowe powtórzenia GAA tym niższy jest poziom
frataksyny u chorych i tym ostrzejsze są objawy choroby. Przypuszcza się, że długie
powtórzenia GAA mogą zaburzać transkrypcję genu FXN/FRDA poprzez tworzenie
nietypowych struktur DNA (pętli R) lub indukowanie powstawania nieaktywnej
genetycznie heterochromatyny [39]. W znacznie mniejszej liczbie przypadków,
przyczyną ataksji Friedricha są punktowe mutacje zidentyfikowane w innych częściach
genu, prowadzące do zaburzeń w syntezie prawidłowej formy białka [39].
Analizy próbek pochodzących od chorych z ataksją Friedricha wykazało znacznie
obniżone aktywności dwóch mitochondrialnych białek zawierających klastry Fe-S:
akonitazy i dehydrogenazy bursztynianowej, sugerujące dysfunkcje syntezy
i stabilizacji klastrów u pacjentów [40, 41]. Badania strukturalne, funkcjonalne
i biochemiczne frataksyny dość jednoznacznie wskazują, że główna funkcja tego
białka polega na wiązaniu żelaza niezbędnego do składania klastrów Fe-S [42].
Frataksyna zawiera domeny bogate w kwaśne aminokwasy, zdolne do związania kilku
jonów żelaza, a także domeny uczestniczące w bezpośrednich fizycznych interakcjach
z białkiem rusztowania molekularnego ISCU lub z ferrochelatazą, enzymem
odpowiedzialnym za biosyntezę hemu. Stąd uważa się, że frataksyna dostarcza jony
żelaza bezpośrednio do systemów katalizujących składanie klastrów Fe-S (ISCU) lub
syntetyzujących hem (ferrochelataza) [42, 43].

3.2. Syndrom dysfunkcji mitochondriów
Jak już wspomniano, niektóre enzymy biorące udział w mitochondrialnych reakcja
metabolicznych wymagają kofaktora lipoamidowego [44]. Kofaktor ten składa się
z kwasu liponowego (tiolowa pochodna kwasu oktanowego) połączonego wiązaniem
amidowym z grupą aminową konserwatywnej lizyny, znajdującej się w domenach
lipoilowych niektórych białek mitochondrialnych. Kofaktor może występować
w stanie zredukowanym, w którym grupy sulfhydrylowe są eksponowane na zewnątrz,
lub utlenionym, w którym grupy te tworzą 5-członowy pierścień zdolny do związania
substratu. Do enzymów wykorzystujących kofaktor lipoamidowy należą dehydrogenza
pirogronanu, dehydrogenaza alfa-ketoglutaranu, dehydrogenaza 2-oksoadypinianu,
dehydrogenaza ketokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kompleks dehydrogenazy
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glicyny. Biosynteza enzymów kwasu liponowego zachodzi w mitochondriach w kilku
etapach. Do jej przebiegu niezbędnych jest enzym unikalny dla mitochondriów,
syntaza kwasu liponowego (LIAS), którego aktywność zależy of dwóch klastrów
[4Fe-4S] [45]. Nawet niewielkie zaburzenie w syntezie klastrów [4Fe-4S] prowadzi do
znacznej dysfunkcji enzymu LIAS i poważnego niedoboru kofaktora lipoamidowego
[45]. Powoduje to drastyczne konsekwencje dla metabolizmu mitochondriów
skutkujące zaburzeniami określanymi ogólnie mianem syndromu dysfunkcji
mitochondriów. Schorzenia te mają wiele wspólnych objawów, takich jak nieketonowa
hiperglikemia, omdlenia, zapaści, uszkodzenia mózgu, podwyższony poziom glicyny
w osoczu i defekty w metabolizmie energetycznym mitochondriów, wynikających
z nadmiernej akumulacji toksycznych oksykwasów (glicyny, ketokwasów i mleczanu)
w osoczu lub w ośrodkowym układzie nerwowym, skutkującej zaburzeniami
neurologicznymi, takimi jak nieuleczalne napady padaczkowe, encefalopatia,
hypotonia, deformacje mózgu i regresja rozwoju [44, 46]. Powodem objawów mogą
być także niedobory energetyczne, które mogą wynikać ze zmniejszonej syntezy
acetylo-CoA i obniżonego poziomu przepływu elektronów w łańcuchu oddechowym.
Niedobory energetyczne skutkują zaburzeniami o szerokim spektrum objawów:
dysfunkcjami mięśni szkieletowych (miopatią), serca (kardiomiopatia) i płuc
(niewydolność oddechowa) [44, 46].

3.3. Miopatia jako efekt mutacji w genie kodującym kompleks ISCU
Pierwsze przypadki dziedzicznej choroby mięśni szkieletowych związanej
z niedoborem dehydrogenzay bursztynianowej i akonitazy zidentyfikowano wśród 14
członków pięciu rodzin w północnej Szwecji [7]. Charakterystycznym objawem tej
choroby jest głęboka nietolerancja ćwiczeń fizycznych, w efekcie której niewielki
wysiłek powoduje znaczne zmęczenie mięśni szkieletowych, skrócenie oddechu,
kołatanie serca i kwasicę mleczanową. Powyższym objawom może okresowo
towarzyszyć rabdomioliza (masywny rozpad mięśni szkieletowych) powodująca ból
mięśni szkieletowych, głębokie osłabienie organizmu i mioglobinuria. W badaniach
przeprowadzonych na osobach zdrowych i spokrewnionych pacjentach wykazano, że
przyczyną choroby jest mutacja w genie kodującym bialko ISCU. Białko to jest
syntetyzowane w postaci dwóch izoform: cytozolowej i mitochondrialnej,
powstających w wyniku alternatywnego splicingu transkryptu genu ISCU.
W sekwencji genu ISCU osób chorych zidentyfikowano mutację, która istotnie
zmienia wzór splicingu transkryptu, powstającego na jego matrycy (Rys. 3).
Mianowicie u osób zdrowych, dominującą formą dojrzałego transkryptu jest forma
kodująca skróconą izoformę mitochondrialną ISCU, natomiast u osób chorych
stwierdzono znaczną przewagę dłuższej, formy transkryptu, która nie podlega
splicingowi. Zsekwencjonowanie produktu zmutowanego genu wykazało, że mutacja
(zamiana G na C) występuje w intronie 5 i generuje dodatkowe miejsce cięcia,
w wyniku czego powstający transkrypt zawiera dodatkowy fragment tego intronu
o długości 100 par zasad (Rys. 3) [7]. W rezultacie, w obrębie transkryptu pojawia się
przedwczesny kodon stop, który uniemożliwia syntezę prawidłowej formy białka
ISCU. W mięśniach pacjentów z niedoborem tego białka dochodzi do nadmiernej
akumulacji jonów żelaza, które nie może być wykorzystane do syntezy klastrów Fe-S.
W efekcie dochodzi do dezaktywacji mitochondrialnych enzymów zawierających
klastry Fe-S, takich jak akonitaza i dehydrogenaza bursztynianowa [47].

78

Biologiczne znaczenie klastrów żelazowo-siarkowych

3.4. Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna – rola białek GLRX5
i ABCB7
Niedokrwistość syderoblastyczna to rodzaj anemii, w przebiegu której dochodzi do
zwiększenia liczby patologicznych syderoblastów na skutek zaburzeń w syntezie
hemu. Zaburzenia te wynikają z dysfunkcji mitochondriów w prekursorach
czerwonych krwinek, akumulujących nadmierne ilości żelaza i tworzących rodzaj
pierścienia wokół jadra komórkowego (Rys. 4). U pacjentów, oprócz ciężkiej anemii,
stwierdza się znaczne powiększenie i marskość wątroby, powiększenie śledziony,
nadmierną akumulację żelaza i brunatną cukrzycę. Badania wśród pacjentów,
u których zdiagnozowano tą chorobę wskazują, że jej przyczyną może być mutacja
pojedynczego nukleotydu w pierwszym egzonie genu GLRX5 kodującego
glutaredoksynę 5 (Rys. 3). Efektem tej mutacji jest zaburzenie splicingu transkryptu
genu GLRX5, powodujące 90% zmniejszenie poziomu jego mRNA [6].
Biologiczna funkcja glutaredoksyny 5 nie jest do końca jasna. W oparciu
o wcześniejsze eksperymenty na drożdżach przypuszcza się, że glutaredoksyna 5 może
uczestniczyć w przeniesieniu klastrów Fe-S z białka rusztowania molekularnego na
białka docelowe [48]. Z drugiej strony, przypuszcza się, że zdolność GLRX do
deglutationylacji jest istotna dla naprawy nieprawidłowych wiązań dwusiarczkowych
miedzy glutationem i białkami zaangażowanymi w składanie klastrów Fe-S
w utleniającym środowisku macierzy mitochondrialnej [49]. Z kolei badania na
roślinach sugerują, że glutaredoksyny mogą funkcjonować jako białka rusztowania
molekularnego w składaniu i transporcie klastrów [2Fe-2S] [50]. Mutacje w genie
glutaredoksyny 5 danio pręgowanego także mogą być przyczyną anemii. Przyczyną
obniżonego poziomu hemu u mutantów jest zredukowana aktywność enzymu syntazy
aminolewulinianu erytroidu (eALAS), który katalizuje pierwszy etap syntezy hemu.
Zredukowana aktywność eALAS wynika z kolei z zahamowania translacji tego
enzymu przez białko represorowe IRP1 (Iron Responsive Protein 1). Białka typu IRP
(IRP1 i IRP2) wiążą się do RNA genów związanych z metabolizmem żelaza i istotnie
wpływają na wewnątrzkomórkową homeostazę jonów tego metalu. Aktywność białka
IRP2 zależy od Fe, natomiast białko IRP1 jest regulowane obecnością lub brakiem
klastrów Fe-S. Mianowicie, kiedy białko IRP1 zawiera klaster Fe-S, funkcjonuje jako
cytozolowa akonitaza, natomiast kiedy nie zawiera tego kofaktora, wiąże się do
elementów IRE (Iron Responsive Elements) w transkryptach RNA [51]. Elementy IRE
zidentyfikowano w transkryptach genów białek związanych z metabolizmem żelaza,
takich jak podjednostki H i L ferrytyny, receptor transferryny 1 (TfR1), białko
transportujące metale dwuwartościowe czy ferroportyna. Związanie białek IRP1 i IRP2
do transkryptów tych genów może zahamować translację ferrytyny lub zwiększyć
poziom transkryptu receptora transferryny 1 [3, 4].
W genomach człowieka i rybki danio zidentyfikowano dwa geny kodujące białko
ALAS: transkrypt genu ALAS2 zawiera elementy IRE w obrębie 5′UTR i ulega silnej
ekspresji w komórkach erytroidalnych, natomiast transkrypt genu ALAS1 nie zawiera
tych elementów i ulega ekspresji w innych tkankach. Kiedy ekspresja genu ALAS2
ulega zahamowaniu po związaniu białka IRP1 do elementów IRE jego transkryptu,
dochodzi do zmniejszenia syntezy hemu. U myszy z delecją genów IRP, ekspresja
genu ALAS2 znacznie wzrasta, co potwierdza istotny udział system IRE-IRP1
w regulacji syntezy hemu w komórkach erytroidalnych [52, 53].
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Dysfunkcja genu Glrx5 u człowieka i u rybki danio powoduje, że IRP1 jest
aktywnym białkiem wiążącym się do elementów IRE i blokującym biosyntezę hemu
na drodze represji białka eALAS. Przypuszcza się, że przyczyną tej represji jest defekt
w syntezie Fe-S w mitochondriach, wynikający z dezaktywacji białka Glrx5. Badania
prowadzone na drożdżach sugerują, że klastry Fe-S powstają tylko w mitochondriach
i stamtąd są transportowane do cytozolu z udziałem białka Atm1p (ABCB7 u ludzi)
i wbudowywane do docelowych białek cytozolowych i jądrowych [48]. Zgodnie z tym
modelem, zaburzenie syntezy klastrów Fe-S w mitochondriach wynikające
z dysfunkcji glutaredoksyny Glrx5 powoduje, że do białka IRP1 nie zostaje
przyłączony klaster Fe-S, w związku z czym nie funkcjonuje ono jako akonitaza, tylko
wiąże się do elementów IRE w docelowych transkryptach genów, m.in. genu ALAS2.
Jednakże wykrycie cytozolowych homologów mitochondrialnych białek Nfs1, ISCU,
Nfu1 i frataksyny w komórkach człowieka i Trachipleistphora hominis wyraźnie
wskazuje, że w komórkach eukariotycznych pierwsze etapy biogenezy klastrów Fe-S
nie są ograniczone tylko do mitochondriów [30, 54-56]. Co więcej, komórki niezdolne
do syntezy klastrów Fe-S tracą zdolność do regulacji mitochondrialnej homeostazy
żelaza. Zatem aktywacja systemu IRP1-IRE przy dysfunkcji białka Glrx5 może
wynikać z przeładowania mitochondriów Fe i towarzyszącą mu redukcją
cytozolowego Fe, powodującą zaburzenie syntezy de novo klastrów Fe-S w cytozolu
i ich niedostępność dla białka IRP1 [48].
Dziedziczna anemia syderoblastyczna powiązaną z ataksją może być także
spowodowana dysfunkcją genu kodującego mitochondrialny transporter
ABCB7/Atm1p, który znajduje się na chromosomie X. Delecja tego genu powoduje
nadmierną akumulację żelaza w mitochondriach (Rys.4), co potwierdza, że jego
białkowy produkt uczestniczy w utrzymaniu mitochondrialnej homeostazy żelaza [57].
Co ciekawe, dysfunkcja genu ABCB7 prowadzi do obniżenia poziomu żelaza
w cytozolu oraz redukcji aktywności dwóch cytozolowych enzymów zawierających
klastry Fe-S, oksydazy ksantynowej i cytozolowej akonitazy, ale nie wpływa na
aktywność mitochondrialną dehydrogenazy bursztynianowej [57]. Wydaje się zatem,
iż funkcja białka ABCB7 nie jest związana z biogenezą klastrów Fe-S
w mitochondriach, ale z regulacją całkowitego poziomu żelaza w mitochondriach [57].

Rysunek 4. Dysfunkcja białka ABCB7 jako możliwa przyczyna nabytej niedokrwistości syderoblastyczniej
u ludzi. Górny panel: prawidłowa hematopoeza; Dolny panel: mutacja w genie białka ABCB7 (SF3B1
K700E) w komórkach macierzystych szpiku kostnego powoduje tworzenie się mitochondrialnych pierścieni
wokół jądra syderoblastów. (opracowano na podstawie [57] przy użyciu bazy smart serviermedical art
(https://smart.servier.com/)
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3.5. Choroby związane z zaburzeniami modyfikacji tRNA
Transportujące RNA (tRNA) są podstawowymi elementami procesu translacji
białka w komórkach. Wiele cząsteczek tRNA zawiera zmodyfikowane nukleotydy,
które są niezbędne do precyzyjnego i wydajnego rozpoznania kodonów w mRNA,
zachowania właściwej ramki odczytu i stabilności struktury tRNA [58]. W efekcie,
zaburzenia w modyfikacji tRNA są często przyczyną wielu schorzeń, takich jak
nowotwory, choroby neurologiczne, czy cukrzyca typu 2. Wiele cząsteczek tRNA
zawiera modyfikacje w pozycji 34 odpowiadającej antykodonowi zdolnemu do
nietypowych oddziaływań (wahających oddziaływań zasad), oraz w pozycji 37,
przylegającej do końca 3’ antykodonu [58]. Cytoplazmatyczne tRNA ulegają
modyfikacji polegającej na kowalencyjnym przyłączeniu grupy metoksykarbonylometylowej lub karbamoilometylowej do węgla 5’ urydyny (U34) w miejscu
wahających oddziaływań. U części takich tRNA – tRNALys(UUU), tRNAGlu(UUC)
i tRNAGln(UUG) – do U34 dodawana jest grupa tiolowa. Modyfikacje tRNA w pozycji
37 prowadzą do powstania hipermodyfikowanych nukleozydów, takich jak
N6-izopentenyloadenozyna i jej metylowana i tiolowana forma, N6-treonylokarbamoiloadenozyna i jej metlowana i tiolowana forma, czy wybutozyna (yW). Kilka
z enzymów odpowiedzialnych za te modyfikacje zawiera klastry Fe-S. W tabeli 2
przedstawiono ich lokalizacje subkomórkowe, docelowe miejsce oddziaływania
w tRNA oraz potencjalne zaburzenia chorobowe, które mogą wynikać z ich dysfunkcji
(m.in. zwiększone ryzyko rozwoju AIDS i neuroblastomy, hypertrofia wysepek
trzustki, cukrzyca typu 2, miopatia, zaburzenia neuronalne) [58]. Co więcej, tak jak
w przypadków klastrów Fe-S, źródłem siarki dla tiolowania tRNA jest nadsiarczek
utworzony na desulfurazie cysteinowej Nfs1 [58]. Zatem prawidłowy przebieg
modyfikacji tRNA jest ściśle zależny od procesów biogenezy klastrów Fe-S.
Tabela 2. Modyfikacje tRNA, katalizowane przez enzymy zawierające klastry Fe-S, oraz defekty związane
z ich zaburzeniami [58].

Enzym
TYW1 (tRNA-yW
synthesizing
protein 1)
CDKAL1 (Cdk5
regulatory subunit
associated protein
1-like 1)
CDK5RAP1
(Cdk5 regulatory
subunit associated
protein 1)
ELP3 (Elongator
protein 3)

Liczba
klastrów
[4Fe-4S]
2

2

2

1

Lokalizacja

Miejsce
modyfikacji
w tRNA

Cytoplazma

tRNAPhe
(pozycja 37)

Związane z
ER

tRNALys
(pozycja 37)

Mitochondria

Różne tRNA
(pozycja 37)

Cytoplazma

Różne tRNA
(pozycja 34)
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Defekty spowodowane
zaburzeniem w modyfikacji
tRNA
Podatność na przesunięcia
ramki odczytu, zwiększone
ryzyko rozwoju AIDS
i neuroblastomy
Przerost wysepek
trzustkowych, upośledzona
kontrola poziomu glukozy
we krwi i zwiększone ryzyko
cukrzycy typu 2 u ludzi
Uszkodzona synteza białek
mitochondrialnych,
niewydolność oddechowa
i miopatia
Wady neurologiczne
obserwowane u myszy,
danio pręgowanego, muszki
owocowej i C. elegans;
zwiększone ryzyko
Alzheimera u ludzi
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4. Podsumowanie
Klastry Fe-S, to pradawne biologicznie grupy prostetyczne, które ze względu na
łatwość akceptowania i oddawania elektronów są niezbędnymi kofaktorami dla wielu
białek uczestniczących w kluczowych procesach biologicznych. W związku z tym
białka zaangażowane w biogenezę tych kofaktorów stanowią przedmiot intensywnych
badań. Biogenezę białek zawierających klastry można podzielić na 3 główne etapy:
biosyntezę klastrów Fe-S de novo na białkach rusztowania molekularnego, uwolnienie
złożonych klastrów z białek rusztowania molekularnego oraz transport i wbudowanie
klastrów Fe-S do białek docelowych występujących w mitochondriach, cytozolu
i jądrze. Zaburzenia w biogenezie tych grup prostetycznych prowadzą do dezaktywacji
licznych białek zawierających klastry Fe-S, nadmierną akumulację Fe
w mitochondriach, stresu oksydacyjnego, uszkodzenia mitochondriów czy zaburzeń
w modyfikacji tRNA, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju poważnych
zaburzeń chorobowych. Wśród chorób, które spowodowane są zaburzoną biogenezą
klastrów żelazowo-siarkowych wyróżniamy między innymi ataksję Friedricha, anemię
syderoblastyczna, miopatię, nowotwory, zaburzenia neurologiczne czy cukrzycę typu
2. Choroby te, dotykające centralny układ nerwowy, serce, erytrocyty czy mięśnie
szkieletowe, są często trudne do zdiagnozowania i leczenia. Dogłębne poznanie
procesu biogenezy klastrów żelazowo-siarkowych, charakterystyka białek
uczestniczących w tym procesie oraz identyfikacja mutacji w genach, które je kodują
mogą w przyszłości znacznie usprawnić i przyśpieszyć diagnozę oraz terapie tych
schorzeń. Defekty w biogenezie klastrów Fe-S dają tak zróżnicowane efekty w tak
wielu różnych miejscach w organizmie, że być może dzięki prowadzonym
w przyszłości badaniom uda się także określić nieznane dotąd przyczyny, leżące
u podstaw wielu innych chorób.
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Biologiczne znaczenie klastrów żelazowo-siarkowych
Streszczenie
Klastry żelazowo-siarkowe są niezbędnymi kofaktorami w przebiegu wielu kluczowych procesów
komórkowych, takich jak oddychanie, fotosynteza, biosynteza aminokwasów, modyfikacja tRNA,
naprawa DNA czy regulacja ekspresji genów. Biosynteza tych związków katalizowana jest przez złożone
wielo-jednostkowe maszynerie enzymatyczne, określane w skrócie ISC (ang. Iron Sulfur Cluster) i CIA
(ang. Cytoplasmic Iron-Sulfur Protein Assembly). Białka kompleksu ISC występują przede wszystkim
w mitochondriach, chociaż w komórkach eukariotycznych wykryto je także w cytoplazmie i w jądrze.
Rdzeń tego kompleksu tworzą cztery białka: kompleks desulfurazy cysteinowej Nfs1(Isd11), frataksyna
Yfh1 oraz rusztowanie molekularne ISCU. Badania ostatnich lat przyczyniły się do poznania
molekularnych mechanizmów leżących u podstaw procesu biosyntezy klastrów Fe-S m. in. dzięki odkryciu
bezpośrednich interakcji między białkami biorącymi udział w tym procesie oraz mechanizmów ich
regulacji. Otrzymane wyniki są szczególnie cenne w kontekście rozwoju nowych terapii schorzeń
wynikających z dysfunkcji syntezy klastrów Fe-S, prowadzących do rozwoju rozmaitych chorób,
cechujących się nierzadko ciężkim przebiegiem, takich jak miopatia, kardiomiopatia, niewydolność
oddechowa, niedokrwistość syderoblastyczną czy dysplazja szpiku, wynikające z dysfunkcji
mitochondriów, czy też nowotwory, zaburzenia neurologiczne i cukrzyca typu 2-go, wynikające
z dysfunkcji modyfikacji t-RNA. Niniejsza praca prezentuje dotychczasowe dane na temat mechanizmów
biosyntezy klastrów Fe-S w komórkach oraz schorzeń wynikających z dysfunkcji tych procesów.
Słowa kluczowe: klastry żelazowo-siarkowe, mitochondria, białka rusztowania molekularnego, czaperony

The biological function of iron-sulfur clusters
Abstract
Iron-sulphur clusters are essential cofactors for many crucial cellular processes, such as respiration,
photosynthesis, amino acid biosynthesis, tRNA modification, DNA repair, or gene expression. Iron-sulfur
cluster biogenesis is catalysed by the complex multisubunit enzymatic machineries, designated as ISC
(Iron Sulfur Cluster) and CIA (Cytoplasmic Iron-Sulfur Protein Assembly). ISC proteins are present
mainly in the mitochondria, although they were also found in the cytosol and nucleus of the eukaryotic
cells. The core of this complex is composed of four proteins: cysteine desulfurase complex proteins
Nfs1-Isd11, frataxin Yfh,1 and the scaffold protein ISCU. Studies of the last 20 years have revealed the
molecular mechanisms underlying the iron-sulfur cluster biogenesis including the direct physical
interactions between proteins involved in this process, as well as the mechanisms of their regulation. The
data obtained so far are particularly valuable for the development of the new therapeutic approaches for
many different diseases resulting from the impairment of Fe-S cluster synthesis. They include serious
disorders such as myopathy, cardiomyopathy, respiratory deficiency, sideroblastic anaemia or
myelodysplasia, resulting from the defects in mitochondria, or cancer, neurologic disorders, and type 2
diabetes, resulting from the defects in tRNA modifications. This work presents the current knowledge on
the mechanisms involved in Fe-S cluster biogenesis and the disorders resulting from their dysfunction.
Keywords: iron-sulfur clusters, mitochondria, scaffold proteins, chaperones
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Enzymatyczne markery owadów roślinożernych
jako przejaw adaptacji w warunkach stresu
1. Wstęp
Wszystkie organizmy żywe oddychające tlenowo są narażone na stres oksydacyjny
(OS). Ten rodzaj stresu jest powodowany przez reaktywne formy tlenu (ROS), do
których zaliczamy: anion ponadtlenkowy (O2•−), nadtlenek wodoru (H2O2) i rodnik
hydroksylowy (•OH). ROS w organizmie mogą pochodzić z dwóch różnych źródeł,
metabolizmu tlenowego oraz egzogennych źródeł. ROS pochodzące ze źródeł
egzogennych stanowią ważny element ochronny roślin przed owadami roślinożernymi
[1, 2]. W tkankach roślinnych wytwarzane są różnorodne substancje obronne, które po
aktywacji wytwarzają reaktywne formy tlenu [3]. Większość z tych substancji jest
aktywowana fotochemicznie. Tylko związki fenolowe ulegają aktywacji metabolicznej
co generuje reaktywne rodniki chinonowe, reagują one z tlenem cząsteczkowym co
prowadzi do wytworzenia anionorodnika ponadtlenkowego, które stymulują powstanie
nadtlenku wodoru i rodników hydroksylowych [4, 5]. Warto zaznaczyć iż niski poziom
ROS jest nieszkodliwy dla komórek, lecz zbyt wysoki poziom ROS może prowadzić
do uszkodzenia komórki poprzez reakcje z DNA, RNA, białkami i lipidami. Dla
owadów bardzo niebezpieczna jest peroksydacja lipidów, które oprócz występowania
w błonach komórkowych pełnią funkcje hormonów oraz feromonów [6].
ROS oraz inne metabolity powstające w konsekwencji działania OS są stosowane
jako biomarkery służące np. do badań nad starzeniem się organizmów. Za wysoki
poziom ROS, powoduje liczne procesy utleniania, które są powodem upośledzenia
działania komórek oraz prowadzą do ich starzenia. Procesy takie jak niestabilność
genomu, zmiana epigenetyki, zmęczenie telomerów, dysfunkcja mitochondriów,
deregulacja wykrywania składników odżywczych, wewnątrzkomórkowa dezorientacja
i wyczerpanie komórek macierzystych również są spowodowane przez ROS [7].
Praca ma na celu przedstawienie wybranych enzymatycznych markerów stresu
oksydacyjnego u owadów oraz sposób ich wykorzystania w badaniach nad stresem
środowiskowym.

2. Mitochondria i metabolizm oksydacyjny
W komórkach organizmów mitochondria stanowią centrum anabolizmu ATP,
ponadto stanowią główny miejsce gdzie generowane są ROS. Jednym z powodów
dlaczego ROS wytwarzane są w tych organellach jest proces niepełnej redukcji O2
z powodu strat elektronów w wewnętrznej membranie mitochondrialnej w złożonych
1
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centrach enzymatycznych. W macierzy mitochondriów zachodzi udane przeniesienie
elektronów z kilku uniwersalnych akceptorów elektronów do cząsteczki tlenu co
w konsekwencji doprowadza do powstania gradientu chemiosmotycznego pomiędzy
przestrzenią międzykomórkową a matrix mitochondrium [8]. W rezultacie temu
procesowi towarzyszy przenoszenie jonów H+ w przestrzeni między membraną przez
złożone enzymy I, III i IV, a następnie powrót do matrycy przez kompleksowy enzym
V (ATPaza), proces ten przebiega wzdłuż jego gradientu stężenia. Wolna energia
dostępna w ostatnim etapie jest związana z syntezą ATP przez kompleks syntazy
FoF1-ATP, proces ten określamy jako fosforylacja oksydacyjna [10]. Nie zawsze
reakcje te zachodzą bez komplikacji, czasami na skutek błędnego działania enzymów
więcej elektronów zostaje przeniesione, co ma miejsce zwłaszcza w złożonych
enzymach I i III, które zmieniają stopień utlenienia O2 do O2•− [11]. Powstały w ten
sposób O2•− może stać się prekursorem do produkcji •OH i H2O2.

3. Roślina żywicielska i jej strategie obronne
Wspólne istnienie przez miliony lat roślin i owadów roślinożernych doprowadziło
do powstania różnorodnych strategii obronnych wytworzonych przez rośliny
w stosunku do roślinożerców. Pierwszym rodzajem reakcji obronnych roślin są
bezpośrednie reakcje obronne, do których w głównej mierze zaliczamy odpowiedź
chemiczną rośliny, która jest związana z jej metabolizmem i polega na wytwarzaniu
związków chemicznych, głównie wtórnych metabolitów oraz białek obronnych [12,
13]. Odporność rośliny może być stała lub indukowana, czyli nasilająca się na skutek
działania owadów. Nasilenie reakcji obronnej rośliny możemy podzielić na trzy fazy.
Pierwsza faza to rejestracja bodźca posiadającego odpowiednie nasilenie, kolejną fazą
jest przekazywanie sygnałów wewnątrz organizmu co prowadzi do ostatniego etapu
czyli wytworzenia substancji obronnych. Warto zaznaczyć, iż dla rośliny bardziej
korzystna energetycznie jest odporność indukowana, gdyż roślina nie musi zużywać
energii na stałe utrzymywanie substancji obronnych na wysokim poziomie [14-16].
Związki o działaniu obronnym syntezowane przez roślinę możemy podzielić na
substancje toksyczne oraz antyfidanty (przeciwdziałające żerowaniu). Antyfidanty
znajdują się w większości tkanek rośliny natomiast związki toksyczne zlokalizowane
są głównie w tkankach zaatakowanych przez roślinożerców. Poziom substancji
toksycznych zależny jest od nasilenia ataków owadów, syntezowane są one
w momencie ataku od podstaw lub na skutek przekształcania związków mniej
toksycznych. Do związków tych zaliczamy: polifenole, kwasy fenolowe, alkaloidy
i flawonoidy [17]. Związki fenolowe posiadają bardzo silne właściwości
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne, posiadają również zdolność neutralizacji wolnych
rodników oraz wykazują właściwości inhibicyjne względem enzymów aktywujących
tlen [18]. Toksyczne właściwości oraz antybiotyczne działanie jest charakterystyczne
dla flawonoidów [19], garbników [20], lignin [21] i kwasów fenolowych [22].
Odpowiedzią rośliny na atak owada są złożone systemy obronne, polegają one na
współpracy substancji sygnałowych takich jak fitohormony, do których zaliczamy
kwas salicylowy (SA), kwas jasmonowy (JA), etylen (ET), kwas abscysynowy (ABA),
kwas giberelinowy (GA) z wolnymi rodnikami, takimi jak H2O2. Szlaki sygnałowe
współdziałają tworząc złożoną sieć gdzie różne drogi sygnałowe oddziałują wzajemnie
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na siebie. Dzięki odpowiedniej komunikacji między ścieżkami sygnałowymi roślina
jest w stanie wybrać optymalną reakcję obronną w zależności od bodźców, które
wywołał atak roślinożercy [23]. Według badań nagromadzenie nadtlenku wodoru
(pełniącego rolę cząsteczki sygnałowej) w miejscu uszkodzenia rośliny następuje już
w kilka minut po ataku, w podobnym czasie w miejscu zranienia pojawia się kwas
jasmonowy i salicylowy. Nagromadzenie metabolitów natomiast następuje w ciągu
kilku godzin i trwa przez następne dni, aż do powstania większych uszkodzeń
spowodowanych przez owady [24]. Większość badań związanych ze stresem
oksydacyjnym u owadów roślinożernych była prowadzona wśród gatunków gryzących
rośliny, stosunkowo mało badań prowadzono na temat tego procesu u owadów
ssących. Warto zaznaczyć, iż rodzaj ataku ma znaczący wpływ na odpowiedź obronną
rośliny [25].

4. Owady roślinożerne
Owady roślinożerne ze względu na sposób pobierania pokarmu roślinnego możemy
podzielić na dwie grupy: owady gryzące do których zaliczamy między innymi
wszystkie prostoskrzydłe – Ortoptera oraz owady ssące do których możemy zaliczyć
np. mszyce – Aphidoidea.
Jak wcześniej wspomniano większość prac dotyczących przeciwutleniaczy
występujących u owadów roślinożernych koncentrowała się przede wszystkim na
owadach gryzących, głównie były to larwy Lepidoptera, ale także przedstawiciele
Ortoptera. Badania prowadzone na konikach polnych udowodniły iż polifagiczne
owady, takie jak Melanoplus sanguinipes, utrzymują wyższe poziomy
przeciwutleniaczy niż owady monofagiczne takie jak Aulocara ellioti. Dodatkowo
wykazano iż poziomy przeciwutleniaczy u gatunków polifagicznych jest mniej
podatny na spadki niż ma to miejsce w przypadku gatunków wyspecjalizowanych do
pobierania jednego rodzaju rośliny. Gatunki polifagiczne koników polnych zazwyczaj
spożywają szeroką gamę roślin zielnych [3]. Do roślin tych zaliczane są gatunki, które
wytwarzają liczne związki allelochemiczne, takie jak związki fenolowe,
furanokumaryny i terfeneny [26].
Zdecydowanie mniej badań prowadzono na owadach ssących do których zaliczamy
np. mszyce. Owady te wywołują fizjologiczne oraz biochemiczne zmiany w tkankach
rośliny żywicielskiej, czego wynikiem jest powstanie ROS (O2•− i H2O2) [2, 27]. Dzieje
się tak dlatego, że oligogalakturonidy zostają uwalniane z polisacharydów będących
w ścianach komórek żywiciela, na skutek działania enzymów zawartych w ślinie
mszyc co powoduje aktywację degradacji kwasu linolenowego, który wraz z kwasem
oligogalakturonowym i chitozanem, powodują syntezę nadtlenku wodoru [28] i innych
ROS [29]. Dodatkowym źródłem ROS są metabolity produkowane przez roślinę, które
na skutek aktywacji biochemicznej lub fotochemicznej mogą indukować powstawanie
ROS [30].
Mszyce wytwarzają dwa różne rodzaje śliny [31]. Pierwszy rodzaj jest stosunkowo
gęsty i zawiera liczne białka, tworzy charakterystyczną galaretowatą otoczkę wokół
kłujki owada stanowiącą barierę, która w pewnym stopniu izoluje tkanki roślinne, co
opóźnia reakcje rośliny na atak owada w miejscu ukłucia [32]. Kiedy po nakłuciu,
przez kłujkę zaczyna płynąć sok floemowy, owady indukują produkcję drugiego
rodzaju śliny nazywanego śliną wodnistą. Ten rodzaj wydzieliny zawiera enzymy
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lityczne i jest wstrzykiwany bezpośrednio do układu naczyniowego rośliny. Taki
sposób pobierania pokarmu powoduje zdecydowanie mniejsze uszkodzenia
mechaniczne dla żywiciela w porównaniu z owadami gryzącymi, dlatego odpowiedź
rośliny na atak jest zdecydowanie łagodniejsza. Badania potwierdzają, że odpowiedź
rośliny na przebicie przez owada rurek sitowych, nie powoduje bezpośredniej reakcji
rośliny co jest skutkiem działania białek zawartych w ślinie mszyc, które współdziałają
z wapniem tkanek roślinnych niwelując uszkodzenie [33]. Te mechanizmy powodują
znaczne opóźnienie reakcji roślinnych na atakujące mszyce w porównaniu do owadów
przystosowanych do zgryzania. Warto zaznaczyć iż mszyce w porównaniu do owadów
gryzących, posiadają bardziej precyzyjny i selektywny sposób pobierania potrzebnych
związków pokarmowych, co pozwala uniknąć pobierania allelochemikaliów
i niestrawnych związków [34].

5. Enzymatyczne markery stresu oksydacyjnego
Substancje obronne wytwarzane w tkankach roślinnych, pobierane wraz
z pokarmem przez roślinożercę, mogą generować ROS w tkankach owada [3].
Równowaga między generowaniem i eliminacją ROS jest jednym z czynników
determinujących skuteczność owadów w żerowaniu na roślinach [30]. Owady
podobnie jak inne organizmy tlenowe, narażone na działanie stresu oksydacyjnego
w wyniku licznych reakcji chemicznych, produkują substancje będące
charakterystyczne dla uszkodzeń oksydacyjnych, które służą jako biomarkery
w badaniach nad OS [26].
Jednym z mechanizmów obronnych owadów przed OS jest produkcja enzymów,
które możemy podzielić na antyoksydacyjne, detoksykacyjne oraz oksydoredukcyjne.
Pierwszą linią obrony owadów przed ROS stanowią enzymy antyoksydacyjne, do
których zaliczamy dysmutazę ponadtlenkową (SOD) i katalazę (CAT). SOD katalizuje
reakcję dysmutacji O2•− do nadtlenku wodoru, wzrost poziomu tego biomarkera jest
pierwszą odpowiedzią owada na OS. CAT katalizuje proces rozkładu toksycznego
nadtlenku wodoru na wodę i tlen cząsteczkowy [25]. CAT działa nieefektywnie
w niskich stężeniach nadtlenku wodoru, dlatego owady posiadają dodatkowy
mechanizm usuwania H2O2, jest to system recyklingu askorbinianu. System ten stosuje
askorbinian (ASA), peroksydazę askorbinianową (APOX) i reduktazę kwasu
dehydroaskorbinowego (DHAR) [35, 36]. Obecność systemu recyklingu askorbinianu
stwierdzono wyłącznie u roślinożernych owadów gryzących, [26] ale nie występuje on
u owadów ssących takich jak np. mszyce.
Głównymi enzymami detoksykacyjnymi jest monooksygenaza cytochromu P-450
[37], transferaza S-glutationowa (GST) oraz β-glukozydaza. Enzymy te pierwotnie
były badane w związku z zdolnością wielu owadów do usuwania insektycydów, ale ich
rola w detoksykacji wtórnych metabolitów pochodzenia roślinnego okazała się
kluczowa [28]. Do grupy enzymów oksydoredukcyjnych zaliczamy: peroksydazę
glutationową (GPX) i oksydazę polifenolową (PPO). Działanie tych enzymów polega
na redukcji nadtlenku wodoru do substancji nie toksycznych dla organizmu. Enzymy te
są stosowane jako enzymatyczne markery stresu oksydacyjnego. Głównym zadaniem
enzymów oksydoredukcyjnych jest neutralizacja wtórnych metabolitów pochodzenia
roślinnego.
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6. Wpływ temperatury
Temperatura wykazuje stosunkowo silną pozytywną korelację, na poziomie
komórkowym, zarówno z ROS jak i z OS [38]. Owady nie mają mechanizmów
fizjologicznych regulującego ciepło ciała w związku ze zmianą temperatury, dlatego
poziom ich metabolizmu energetycznego jest przez nią determinowany. Zbyt duży
wzrost temperatury środowiska może powodować miedzy innymi niepoprawne
funkcjonowanie kompleksowych enzymów mitochondrialnych. Najbardziej podatne
enzymy zaliczamy do grupy I i III. Zaburzenia ich działania mogą prowadzić do
niewłaściwego przenoszenia elektronów lub ich wycieku z łańcucha transportu
elektronów podczas procesu fosforylacji oksydacyjnej [7]. Kolejne zaburzenie może
się pojawić kiedy nie zostanie zachowana równowaga chemi-osmotyczna pomiędzy
przestrzenią międzybłonową a macierzą mitochondriów. Brak równowagi skutkuje
zmniejszeniem skuteczności fosforylacji, co prowadzi do powstania mniejszej liczby
cząsteczek ATP. Zbyt niski poziom ATP prowadzi do zaburzeń metabolizmu komórki
i w skrajnych przypadkach może skończyć się zaburzeniami metabolizmu
komórkowego, co może prowadzić do śmierci komórki a w późniejszym etapie całego
organizmu [38]. Wzrost temperatury może prowadzić do stanu OS z powodu
wysokiego poziomu ROS generowanych w organizmie oraz niskiego poziomu ATP.
Wysoki poziom ROS jaki notowany jest w warunkach stresu cieplnego może
w konsekwencji prowadzić do aberracji chromosomowych [7]. Dowiedziono,
iż podwyższony poziom metabolizmu na skutek wzrostu temperatury powoduje
zwiększenie stężenia ROS i OS u zwierząt [38].

7. Susza i jej wpływ na roślinożerców
Stres wywołany przez niedobór wody w roślinie może mieć wpływ na żerowanie
roślinożerców, powodem są liczne zmiany w fizjologii roślin żywicielskich [39].
Pierwotnie twierdzono iż susza powoduje wzrost wydajności żerowania owadów ze
względu na zwiększoną dostępność składników odżywczych oraz spadek stężenia
związków defensywnych w roślinie. Jednak najnowsze badania wykazały, że stres
suszy może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na roślinożerców
w zależności od intensywności stresu jakiemu podlega roślina na skutek suszy.
Badania nad żerowaniem mszyc na roślinach będących pod wpływem suszy wykazały,
że wysoki niedobór wody wywarł negatywny wpływ na intensywność żerowania
mszyc, dlatego, że susza może wpływać na zwiększenie stężenia niektórych liściowych
związków takich jak glukozynolany, ponadto na skutek niedoboru wody może dojść do
zmniejszenia stężenia azotu, co może wpływać na ilość rozwijających się pasożytów
na roślinie [40].
Rośliny często optymalizują reakcje obronne w zależności od warunków
abiotycznych i ilości roślinożerców [39]. Stres suszy w roślinach stymuluje
metabolizm rośliny do biosyntezy wtórnych metabolitów, a zatem dostępność wody
wydaje się regulować czynnik kumulacji glukozynolanów w roślinach, co potwierdzają
badania prowadzone na kapuście. Warto wspomnieć iż w roślinach będących w stresie
suszy wzrasta synteza wosków pokrywających skórkę, co utrudnia żerowanie
roślinożerców [40].
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8. Podsumowanie
Interakcje między roślinami a owadami są niezwykle złożone. Potrzebne są dalsze
badania w celu wyjaśnienia szczegółowego mechanizmu wywoływania reakcji
obronnych roślin na owady, takie jak mszyce. Więcej badań na rzecz interpretacji
złożonych interakcji między regulatorami molekularnymi otworzy drogę do
zrozumienia mechanizmów reakcji obronnych w roślinach [23].
Na podstawie poziomu enzymatycznych biomarkerów stresu oksydacyjnego
jesteśmy w stanie określić mechanizmy, które umożliwiają owadom dostosowanie się
do zmieniających warunków środowiska.
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Enzymatyczne markery owadów roślinożernych jako przejaw adaptacji
w warunkach stresu
Streszczenie
Zjawisko stresu oksydacyjnego dotyczy wszystkich organizmów tlenowych, również owadów
roślinożernych i powodowane jest nagłym wzrostem reaktywnych form tlenu (ROS) w komórce. Rośliny,
w odpowiedzi na żerowanie owadów, wykształciły mechanizmy obronne, polegające na biosyntezie
wtórnych metabolitów. Obecność związków produkowanych przez rośliny jest z kolei powodem do
generowania reaktywnych form tlenu w tkankach roślinożercy i może prowadzić do niekorzystnych zmian
rozwojowych a także uszkadzać cząsteczki białek, lipidów i DNA. W celu ochrony przed wzrastającym
poziomem ROS, owady wytworzyły antyoksydacyjne mechanizmy obronne, do których zaliczamy
głównie enzymy antyoksydacyjne (katalaza (CAT), dysmutaza ponadtlenkowa (SOD)), detoksykacyjne
(transferaza S-glutationowa (GST), β-glukozydaza) oraz oksydoredukcyjne (peroksydaza (POD), oksydaza
polifenolowa (PPO)). Dzięki sprawnemu systemowi enzymatycznemu możliwe jest zachowanie
w organizmie owada właściwej homeostazy oraz zabezpieczenie i obrona komórek przed uszkodzeniami.
System enzymatyczny umożliwia także szybką adaptację owadów w warunkach stresu środowiskowego,
powodowanego przez takie czynniki jak temperatura, susza czy zmiana rośliny żywicielskiej. W pracy
przedstawiono wybrane enzymatyczne markery stresu oksydacyjnego u owadów oraz sposób ich
wykorzystania w badaniach nad stresem środowiskowym.
Słowa kluczowe: Owady roślinożerne, Enzymatyczne marker, Stres oksydacyjny, Biomarkery,

Enzymatic markers of herbivore insects as a symptom of adaptation under stress
conditions
Abstract
Oxidative stress applies to all aerobes, including herbivorous insects, and is caused by a sudden increase in
reactive oxygen species (ROS) production in cells. In response to insect feeding, plants have developed
defensive mechanisms such as biosynthesis of secondary metabolites. The presence of compounds
produced by plants induces generation of reactive oxygen species in herbivorous tissues and may lead to
harmful developmental changes and damage to DNA, protein and lipid molecules. In order to protect cells
against increased ROS levels, insects have developed certain defence mechanisms, including antioxidant
enzymes (catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD)), detoxification enzymes (glutathione
S- transferase (GST), β-glucosidase) and oxidative enzymes (peroxidase (POD) and polyphenolic oxidase
(PPO)). The efficient enzymatic system enables insects to maintain proper homeostasis in their bodies and
protect their cells from damage. It also allows for rapid adaptation under environmental stress caused by
factors such as temperature, drought or host plant change. The paper presents selected enzymatic markers
of oxidative stress in insects and the method of their use in research on environmental stress.
Keywords: Herbivorous insects, Enzymatic markers, Oxidative stress, Biomarkers,
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Rola peroksydaz w badaniach zmienności genetycznej
traw ze szczególnym uwzględnieniem
hodowlanych odmian życicy wielokwiatowej
(Lolium multiflorum Lam.)
1. Wstęp
Enzym peroksydaza (E.C.1.11.1.7) katalizuje podstawowe reakcje, w których
utleniacz (H2O2) i reduktor (AH) reagują wspólnie. Różnorodne peroksydazy, chociaż
mało specyficzne, katalizują oksydację organicznych i nieorganicznych związków
(np. związków fenolowych). Peroksydazy są szeroko rozpowszechnione w świecie
roślinnym, gdzie pełnią funkcję między innymi jako regulatory wzrostu i kwitnienia
[1], uczestniczą w tworzeniu polimeru lignin [2] i drewna drzew leśnych [3],
uczestniczą w tworzeniu pektyn, jak również w oksydacji kwasu indolilo-3-octowego
(IAA).
Trzcina pospolita (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) jest gatunkiem
charakteryzującym się wysoką tolerancją na niekorzystne warunki siedliska. Można go
spotkać zarówno w zbiornikach wodnych jak i na przydrożach, polnych miedzach,
a nawet na pęknięciach betonowego lotniska, gdzie oczywiście osiąga mniejsze
rozmiary. Odkrycie genetycznego polimorfizmu u trzciny miało duże znaczenie.
Okazało się także, że jeden locus migrujący do katody ma charakter dimeru [4].
Dimeryczna peroksydaza została opisana po raz pierwszy u ryżu [5]. Niewykluczone,
że występowanie dimerycznej peroksydazy u tych właśnie roślin powodowane jest
nieznanymi dotychczas funkcjami, które być może wynikają ze szczególnych cech obu
gatunków (chociażby kiełkowania na lądzie i pozostawania rośliną wodną przez resztę
życia) lub jeszcze innych nieznanych właściwości [6, 7]. Zmienność peroksydaz
w populacjach trzciny pospolitej umożliwiła odrzucenie opinii o klonalnym
charakterze gatunku [8].
Trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea L.) jest trawą występującą
w kwaśnych dąbrowach. Cztery populacje, które scharakteryzowano pod względem 11
alleli, okazały się na tyle interesujące, że zachęciły do dalszych badań [9]. Początkowo
wybrano jedną populację, którą przebadano pod względem 10 układów enzymatycznych [10], włączając peroksydazy. Ponieważ nadal niewiele wiedziano na temat
struktury genetycznej gatunku, zebrano materiał z 25 populacji rozmieszczonych na
terenie całego kraju i przebadano w nich 907 roślin. Wszystkie populacje okazały się
polimorficzne [11]. Polimorfizm peroksydazowy wykrywany elektroforetycznie jest
1

krzakowa@amu.edu.pl, Zakład Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
2
zcelka@amu.edu.pl, Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

95

Maria Krzakowa, Zbigniew Celka

wykorzystywany do opisu genetycznej zmienności różnych gatunków. Podobieństwo
genetyczne między 25 populacjami usytuowanymi na terenach od siebie odległych
(nawet o kilkadziesiąt kilometrów) sugeruje panmiktyczną hybrydyzację,
a ograniczone rozproszenie ziarniaków kształtowało strukturę genetyczną lokalnych
populacji. Kiedy porównano trzy gatunki rodzaju Calamagrostis, a mianowicie
trzcinnik leśny (C. arundinacea (L.) Roth), trzcinnik piaskowy (C. epigejos (L.) Roth)
i trzcinnik owłosiony (C. villosa (Chaix) J. F. Gmel), peroksydazy okazały się
specyficzne dla każdego z gatunków [12]. C. arundinacea, jako gatunek nizinny, tylko
sporadycznie występuje w strefie subalpejskiej, a rozproszenie populacji w niższych
położeniach górskich powoduje izolację między populacjami. Alpejski gatunek
C. villosa charakteryzuje się występowaniem ciągłym i tendencją do schodzenia
w niższe położenia. Ponieważ oba gatunki posiadają charakterystyczny, typowy dla
gatunku, układ alleli, przeto z łatwością można było śledzić mieszańce obu gatunków
w tych szczególnych orograficznych warunkach Karkonoszy [13].
Ostnica włosowata (Stipa capillata L.) jest gatunkiem stepowym, który w Polsce
występuje na granicy północnego zasięgu. Nad kserotermiczne brzegi Wisły przybył
prawdopodobnie z Turyngii, z południowych brzegów Renu. Ilość populacji ostnicy
w Polsce ciągle maleje, toteż jest to gatunek ściśle chroniony. Dotyczy to także innego
gatunku, mianowicie S. joannis Čelak. [14]. Spośród pięciu populacji S. capillata,
zbadanych pod względem dwóch peroksydazowych loci, tylko jedna okazała się
polimorficzna [15]. Było to zaskakujące odkrycie.
Miotła zbożowa (Apera spica-venti L.), jest trawą występującą masowo w zbożach.
Ponieważ wytwarza duże ilości lekkich ziarniaków, unoszonych przez wiatr, szybko
opanowuje pola i staje się uciążliwym chwastem, z łatwością powodującym ogromne
straty w plonach zbóż, które mogą być obniżone nawet o 40% [16]. Aktywność
peroksydaz, jako reakcja obronna rośliny, wzrasta w przypadku jej narażenia na stres
środowiska, np. przemarzanie, susza, zasolenie, oraz ataki patogenów. Stosowanie
herbicydów w praktyce rolniczej jest decydującym postępem w uprawach zbożowych,
ale dla roślin jest czynnikiem stresowym. Obserwuje się jednak szybkie uodpornianie
niektórych gatunków chwastów, w tym także miotły zbożowej (Apera spica-venti L.).
Badania enzymatyczne nad tym gatunkiem prowadzono w szerokim zakresie
w Kanadzie [17], w oparciu o kilka układów enzymatycznych, nie włączając
peroksydaz, toteż przebadanie tak ważnego enzymu wydawało się konieczne i stało się
pierwszym doniesieniem literaturowym w tej tematyce [16]. W wyniku elektroforezy
peroksydazy wędrują zarówno w kierunku anodalnym (jeden locus z trzema allelami)
jak i katodalnym ukazując trzy loci: jeden polimorficzny locus z trzema allelami, drugi
z czterema. Trzeci locus okazał się monomorficzny. Porównano więc wybrane trzy
biotypy w różnym stopniu wrażliwe na herbicydy. Ogółem przebadano 134 rośliny pod
względem częstości 10 alleli [16].
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2. Materiał i metody
Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.) jest jednoroczną trawą pastewną
szeroko uprawianą w Nowej Zelandii i Australii, a w Europie najlepiej rosnącą
w strefie klimatu śródziemnomorskiego. Tetraploidalne siewki wyhodowane
w jednakowych warunkach szklarniowych z ziarniaków 27 odmian, pochodzących
z różnych krajów europejskich: Francji, Danii, Hiszpanii, Niemiec i Holandii oraz 16
odmian z Polski, poddano elektroforezie. Liście pojedynczych roślin były ucierane
w małej kropli wody podwójnie destylowanej w celu uzyskania surowego ekstraktu.
Ekstraktem nasączano skrawki bibuły chromatograficznej (Beckman 391329)
o rozmiarach 3 mm × 6 mm i umieszczano w 11% żelu skrobiowym przygotowanym
na bazie buforu litowo-borowego pH 8,1. Elektroforezę prowadzono pod napięciem
270 V przez 5 godzin. Żele barwiono pod kątem wizualizacji aktywności peroksydaz
według metody stosowanej we wcześniejszych pracach [18]. Otrzymane z pojedynczych roślin ekstrakty poddawano elektroforezie. W każdej z 43 populacji badano
30-50 roślin. Ogółem przebadano 1459 roślin. Zestaw populacji podają tabele 1 i 2.
Tabela 1. Zestaw europejskich populacji odmian hodowlanych życicy wielokwiatowej

Numer populacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nazwa odmiany
Tonyl
Liberta
Litonio
Nabucco
Tarandus
Fabio
Jeanne
Danergo
Vicugna
Barmega
Cyrano
Romulus
Bartali
Bargrosso
Bartigra
Multimo
Ninak
Mandora
Solita
Taurus
Aurelia
Monargue
Ellier
Macho
Barpluto
Barmultra
Adrina

Źródło: Opracowanie własne
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Kraj
Francja
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Dania
Dania
Holandia
Holandia
Francja
Francja
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Hiszpania
Niemcy
Holandia
Holandia
Francja
Holandia
Holandia
Holandia
Niemcy

Liczba osobników
34
45
31
33
41
30
30
31
32
40
35
34
32
33
30
31
35
36
34
38
32
31
40
32
30
33
31

Maria Krzakowa, Zbigniew Celka
Tabela 2. Zestaw polskich populacji odmian hodowlanych życicy wielokwiatowej

Numer populacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa odmiany
Gisel
Kaja
Turtetra
Gana
Telga
Atos
Koga
Lotos
Mitos
Gran
SZD 604
NPZ 96
NPZ 2443
SZD 711
SZD 376
SZD 380

Liczba osobników
31
31
31
50
41
30
31
31
35
33
35
31
33
36
34
32

Źródło: Opracowanie własne

3. Wyniki
Peroksydazy u L. multiflorum, podobnie jak w L. perenne L. [19, 20] tworzą jeden
locus z dwoma allelami (Rys. 1). Każda populacja została scharakteryzowana pod
względem częstości elektroforetycznych fenotypów (Rys. 1). Na uwagę zasługują
odmiany monomorficzne. Reszta odmian okazała się polimorficzna. Genetyczne
odległości między europejskimi odmianami obliczone z częstości alleli [21] pokazuje
dendryt (Wykres 1). Populacje utworzyły trzy zasadnicze grupy. Pierwszą tworzy
grupa odmian holenderskich, wśród których znajdują się trzy odmiany francuskie
(Tonyl, Cyrano i Romulus) oraz dwie odmiany niemieckie (Jeanne i Litonio). Drugą
liczną grupę tworzy 11 odmian w przewadze niemieckich z czterema holenderskimi,
jedną hiszpańską (Solita) i jedną francuską (Ellier). Trzecia grupa jest zdecydowanie
odległa od poprzednich. Tworzą ją dwie odmiany niemieckie (Tarandus i Liberta) oraz
trzy holenderskie (Bermuga, Barpluto i Aurelia).

Rysunek 1. Zymogram pokazujący wędrówkę peroksydazowych allozymów w żelu skrobiomym. 1-6
Danegro (Dania), 7-12 NPZ96 (Polska), 13-18 Ellier (Francja), 19-24 Bartali (Holandia) [opracowanie
własne]
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Wykres 1. Dendryt UPGMA oparty na częstościach alleli wykrytych w odmianach europejskich. Numery
populacji zgodne z Tabelą 1 [opracowanie własne]

Dendryt wykreślony dla polskich odmian wskazuje na bliskie genetyczne
podobieństwo odmian Kaja, Gran, Telga i Atos (Wykres 2). Jest to interesujące,
ponieważ odmiany Kaja i Telga uważane są za Lolium multiflorum var.
westervoldicum. W drugiej grupie siedmiu odmian najbardziej zbliżone są: Turtetra,
Koga i Gaza, najbardziej różni się od nich Mitos. Ostatnią grupę tworzą cztery
odmiany wyhodowane w Stacji Szelejewo i do nich przyłącza się Gisel.
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Wykres 2. Dendryt UPGMA oparty na częstościach alleli wykrytych w polskich odmianach życicy
wielokwiatowej. Numery populacji zgodne z Tabelą 2 [opracowanie własne]

Wszystkie odmiany zostały porównane opisem frekwencji peroksydazowej
(Wykres 3). Wyraźnie zaznacza się większa częstość alleli X2 w porównaniu z X1.
Interesującym jest fakt dużej częstości heterozygot. Taki stan może sugerować, że
analizowane siewki należały do I pokolenia, które w następnym będzie segregowało.
Uważa się, że heterozygotyczność może być korzystna dla naturalnych populacji
roślinnych, ze względu na ewentualną gotowość na przeciwności środowiska.
Niewykluczone, że w przypadku odmian hodowlanych taki stan jest rodzajem
„zabezpieczenia” przed inwazją patogenów.
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Wykres 3. Histogramy przedstawiające frekwencję peroksydazowych fenotypów [opracowanie własne]
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4. Podsumowanie
Uwidocznienie podobieństw między odmianami, chociaż oparte na częstości dwóch
alleli jednego locus, ma duże znaczenie, ponieważ może świadczyć o wspólnocie ich
walorów życiowych. Wiadomo także, że peroksydazy są zlokalizowane w ścianach
komórkowych, przeto mogą być zaangażowane w procesy odpornościowe.
Niewykluczone, że podobieństwa między odmianami są wynikiem praktyk
hodowlanych polegających na wymianie ziarniaków między zaprzyjaźnionymi
hodowcami lub zabiegów hodowlanych jednej stacji hodowlanej jak w przypadku
odmian SZD 711, SZD 396 i SZD 380.
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Rola peroksydaz w badaniach zmienności genetycznej traw ze szczególnym
uwzględnieniem hodowlanych odmian życicy wielokwiatowej
(Lolium multiflorum Lam.)
Streszczenie
Intensywne zainteresowanie izoenzymami u traw zaczęło się od odkrycia dimerycznej peroksydazy
u trzciny zwyczajnej (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Niektóre gatunki traw, szczególnie
z rodzaju Calamagrostis Adans. są bardzo zmienne i uważane za najtrudniejsze do identyfikacji. Badania
peroksydaz w naturalnych populacjach traw rozpoczęto od trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea
L.) Roth., później włączono do badań trzcinnika piaskowego (C. epigejos (L.) Roth) i trzcinnika
owłosionego (C. villosa (Chaix) J. F. Gmel.). Peroksydazy zostały także zastosowane do opisu ostnicy
włosowatej (Stipa capillata L.) i ostnicy Jana (S. joannis Čelak). Peroksydazy, z racji umiejscowienia
w ścianach komórek roślinnych, są zaangażowane w mechanizmy obronne roślin pod wpływem
czynników stresowych. Miotła pospolita (Apera spica-venti L.) jest uporczywym chwastem pól
uprawnych, dlatego jest tępiona przy użyciu herbicydów. Badania różnych populacji tego gatunku
wykazały różnice genetyczne pod względem częstości 10 alleli. Nasze badania dotyczą życicy
wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.); przebadano 27 tetraploidalnych odmian hodowlanych
pochodzących z różnych krajów europejskich (Francji, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii) oraz 16
odmian z Polski. Peroksydazy u Lolium migrują podczas elektroforezy ku anodzie w postaci jednego locus
z dwoma allelami. Ogółem przebadano 1459 roślin, średnio 30-50 roślin z każdej z 43 badanych populacji,
które okazały się zróżnicowane genetycznie.
Słowa kluczowe: Lolium multiflorum, odmiany hodowlane, elektroforeza, enzymatyczny polimorfizm
peroksydaz

The role of peroxidase in the studies of genetic variation of grasses,
with a particular focus on breeding cultivars of multicultural ryegrass
(Lolium multiflorum Lam.)
Abstract
A significant interest in grasses began with the discovery of dimeric peroxidase in Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud. Some grass species, especially Calamagrostis Adans., are highly variable and
considered to be the most difficult to identify. The studies of peroxidase first started on Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth, and later included C. epigejos (L.) Roth and C. villosa (Chaix) J. F. Gmel. The
peroxidase was also used to describe the genetic variability of Stipa capillata L. and S. joannis Čelak. The
peroxidase, due to the location in the walls of plant cells, is involved in defense mechanisms of plants
under the influence of stress factors. Apera spica-venti L. is a persistent weed of crop fields, so it is fought
with using herbicides. Populations showed genetic differences in frequency of 10 alleles. Peroxidase in
Lolium multiflorum Lam. has not caught much interest. Our research focuses on 27 tetraploid breeding
cultivars from different European countries (France, Denmark, Germany, Spain, Holland) and 16 varieties
from Poland. Lolium peroxidases migrate anodically in the form of one single locus with two alleles. An
average of 30-50 plants were tested from each of the 43 populations that had been genetically
differentiated. In total, 1459 plants were examined.
Keywords: Italian ryegrass, cultivars, electrophoresis, peroxidases, polymorphism
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Aktywność enzymów antyoksydacyjnych
w komórce podczas procesu starzenia
1. Wprowadzenie
W toku ewolucji organizmy tlenowe wytworzyły skuteczny sposób produkcji
energii ze związków organicznych z wykorzystaniem tlenu. Proces ten zwany
oddychaniem komórkowym przebiega w mitochondriach. Tlen cząsteczkowy jest
utleniaczem, co oznacza, że reagując ze związkami organicznymi sam ulega redukcji.
Pełna redukcja cząsteczki tlenu oznacza przyłączenie do niej czterech elektronów
i protonów, w wyniku czego powstają dwie cząsteczki, niereaktywnej wobec
składników komórki, wody:

O2+4e-+4H+2H2O
W wyniku tej reakcji część elektronów może "uciec", co prowadzi do wytworzenia
reaktywnych form tlenu (RFT), głównie anionorodnika ponadtlenkowego O2•- [1].
Głównym źródłem produkcji RFT w warunkach naturalnych jest mitochondrialny
łańcuch oddechowy, a zmiany zachodzące pod wpływem RFT w mitochondriach mają
charakter, tzw. „błędnego koła”, gdyż w wyniku uszkodzenia mitochondrialnego DNA
dochodzi do powstania niewłaściwych białek, co w konsekwencji zwiększa
jednoelektrodowe „przeciekanie” łańcucha oddechowego, napędzając w ten sposób
powstawanie RFT [2]. Badania eksperymentalne sugerują, że głównymi źródłami
„przecieku” jednoelektronowego w mitochondriach są kompleksy I i III łańcucha
oddechowego [3]. Zaburzenia równowagi w powstawaniu i neutralizacji RFT nie
pozostają bez konsekwencji dla komórek, tkanek i całych organizmów. Prowadzi to do
zaburzenia podstawowych funkcji biologicznych i przyczynia się do progresji procesu
starzenia się. W 1956 roku Denham Harman opublikował założenia wolnorodnikowej
teorii starzenia. Zakłada ona, że główną przyczyną starzenia się organizmów są, tzw.
wolne rodniki, które uszkadzają makrocząsteczki komórek, w tym DNA, białka i lipidy
[4]. Harman odkrył, że głównym miejscem powstawania RFT w komórce są
mitochondria. Dlatego organelle te mogą pełnić funkcję zegara biologicznego, który
decyduje o tempie starzenia się komórek postmitotycznych [5]. Teoria Harmana ma
zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Do dnia dzisiejszego brak jest
jednoznacznych wyników, które sugerowałyby, że RFT są najważniejszymi
czynnikami determinującymi proces starzenia. W związku z tym, że komórka
wyposażona jest w szereg narzędzi, dzięki którym może neutralizować RFT poniżej
przedstawiono kluczowe elementy enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego
komórki i ich rolę w starzeniu się organizmów.
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2. Dysmutazy ponadtlenkowe
Dysmutazy ponadtlenkowe SOD (ang. superoxide dismutase) są głównymi
enzymami neutralizującymi RFT w komórce. Katalizują dysmutację rodników
ponadtlenkowych do nadtlenku wodoru i tlenu cząsteczkowego. We wszystkich
komórkach eukariotycznych występują dwie główne formy SOD. Podstawową,
wewnątrzkomórkową formą dysmutazy ponadtlenkowej jest CuZnSOD kodowana
przez gen SOD1, a enzym ten występujący przede wszystkim w cytoplazmie zawiera
miedź i cynk w miejscu aktywnym [6]. Aktywność enzymatyczna SOD1 zależy od
obecności miedzi i cynku. Cynk uczestniczy we właściwym zwijaniu i stabilności
białka. Aktywność SOD1 jest proporcjonalna do ilości miedzi związanej w natywnym
miejscu Cu. Co ważniejsze, mechanizm wychwytywania O2•- przez SOD obejmuje
alternatywną redukcję i ponowne utlenianie Cu w miejscu aktywnym enzymu, tak więc
aktywność SOD1 wymaga katalitycznego Cu do wychwytywania O2•- [7].
W warunkach fizjologicznych poziom wewnątrzkomórkowej wolnej miedzi jest
ograniczony, dlatego też prawidłową wydajność SOD1 wspomagają rozpuszczalne
białka będące nośnikami Cu, określane jako „białka opiekuńcze Cu”. SOD1 otrzymuje
katalityczny jon miedzi poprzez oddziaływanie z cytozolowym białkiem CCS
(ang. copper chaperone for superoxide dismutase 1) [8].
Kolejną dysmutazą ponadtlenkową jest zlokalizowany w macierzy mitochondrialnej MnSOD (kodowany przez gen SOD2), charakteryzujący się obecnością
manganu w miejscu aktywnym. Mangan w miejscu aktywnym SOD2 służy do
katalizowania rozpadu O2•- do tlenu i H2O2 w podobny sposób jak miedź w miejscu
aktywnym SOD1. Jednakże miejsce aktywne SOD2 nie wykazuje homologii z SOD1.
Proces wstawiania metalu w SOD2 różni się znacznie od procesu zachodzącego
w przypadku SOD1. Dystrybucja manganu do enzymu jest uzależniona od
mitochondrialnego enzymu oksydazy cytochromowej c – CCO (ang. cytochrome c
oxidase) [6].
U wyższych Eukariota występuje ponadto trzecia forma dysmutazy
ponadtlenkowej czyli pozakomórkowa dysmutaza ponadtlenkowa (ang. extracellular
superoxide dismutase) oznaczana jako EC-SOD lub SOD3. Pierwotnie SOD3 znajduje
się w macierzy pozakomórkowej i na powierzchni komórek. Dystrybucja tkankowa
SOD3 zależy od gatunku, ale ogólnie enzym ten jest obecny w naczyniach
krwionośnych, płucach, nerkach macicy oraz sercu. Miejsce aktywne SOD3 jest
bardzo podobne do miejsca aktywnego SOD1, a specyficzna aktywność SOD3 jest
związana z obecnością miedzi. Droga dostarczania miedzi do SOD3 obejmuje białko
opiekuńcze Atox1, które różni się od białka CCS odpowiedzialnego za dystrybucję
miedzi dla SOD1. Oprócz funkcji białka opiekuńczego, Atox1 służy także jako
czynnik transkrypcyjny dla SOD3 [9].
Jednym z modeli, który wykorzystano do badań nad wpływem aktywności
dysmutaz ponadtlenkowych na procesy starzenia są drożdże Saccharomyces
cerevisiae. Dla tych eukariotycznych jednokomórkowców opracowano dwa główne
modele starzenia: związany z potencjałem reprodukcyjnym (RLS), który określa liczbę
komórek „córek” jaką w trakcie swojego życia jest w stanie wyprodukować komórka
„matka” oraz związany z chronologiczną długością życia (CLS) określający czas
w jakim przeżywają komórki w hodowli w fazie stacjonarnej, bez dostarczania
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z zewnątrz składników pokarmowych i usuwania metabolitów. Badania RLS są
akceptowalnym modelem starzenia komórek aktywnych mitotycznie, natomiast CLS
stanowi model starzenia post-mitotycznych komórek wyższych Eukariota [10].
Drożdże S. cerevisiae posiadają dwa główne typy dysmutazy ponadtlenkowej:
występujący w cytoplazmie CuZnSOD (SOD1) oraz zlokalizowany w macierzy
mitochondrialnej MnSOD (SOD2). Badania CLS wykazały, że delecja jednego
z genów kodujących dysmutazy ponadtlenkowe prowadzi do skrócenia długości życia
[11]. Podobne wyniki uzyskano wykorzystując model RLS, gdzie dysrupcja genu
SOD1 lub SOD2 powoduje obniżenie potencjału reprodukcyjnego komórki [12].
Ponadto podwójny mutant sod1∆sod2∆ charakteryzował się drastycznie zaburzonymi
parametrami starzeniowymi zarówno w CLS jak i w RLS [11,12]. W kolejnych
badaniach wykazano, że nadekspresja genu SOD1 nie miała pozytywnego wpływu
w żadnym z analizowanych modeli starzeniowych, jednakże jednoczesna nadekspresja
SOD1 oraz CCS prowadziła do wydłużenia życia komórki w modelu CLS, co
potwierdza kluczową rolę CCS w aktywności dysmutazy ponadtlenkowej 1 [13]. Co
ciekawe, zwiększenie ilości białka Sod2 w komórce miało pozytywny wpływ na
chronologiczną długość życia, ale istotnie obniżało potencjał reprodukcyjny [13,14].
Kolejnym modelem eksperymentalnym, często wykorzystywanym w badaniach
dysmutaz ponadtlenkowych, jest muszka owocowa Drosophila melanogaster. Gatunek
ten posiada trzy dysmutazy ponadtlenkowe: wewnątrzkomórkowe SOD1 i SOD2 oraz
zidentyfikowaną niedawno pozakomórkową dysmutazę ponadtlenkową SOD3 [15].
Badania wykazały, że delecja SOD1 u D. melanogaster nie ma wpływu na prawidłowy
rozwój larw, jednakże prowadzi do skrócenia życia osobników dorosłych [16].
W przypadku mutantów sod2∆ także zaobserwowano negatywny wpływ mutacji na
długość życia osobników [17]. Natomiast pozbawienie D. melanogaster
pozakomórkowego SOD3 nie miało wpływu na parametry starzeniowe [15]. Pierwsze
badanie mające na celu określenie wpływu nadekspresji dysmutaz ponadtlenkowych
na długość życia D. melanogaster wykazały, że wzrost poziomu białka Sod1 może
prowadzić do długowieczności [18]. Późniejsze doniesienia podają jednak, że ani
nadekspresja SOD1, ani nadekspresja SOD2 nie mają wpływu na parametry
starzeniowe dla szczepów o cechach spowolnionego starzenia [19].
Modelem reprezentującym organizmy wyższe Eukariota w badaniach nad
aktywnością enzymów antyoksydacyjnych jest mysz domowa Mus musculus. Gatunek
ten charakteryzuje się obecnością wszystkich trzech powyżej opisanych form dysmutaz
ponadtlenkowych. Badania wykazały, że myszy z niedoborem SOD1 nie wykazywały
fenotypowych nieprawidłowości w trakcie rozwoju i wczesnej dorosłości, ale miały
skróconą długość życia i zwiększoną częstość zmian nowotworowych w wątrobie [20].
Z kolei usunięcie genu SOD2 nie miało wpływu na rozwój embrionalny, ale
prowadziło do śmierci wkrótce po urodzeniu [21]. W kolejnych eksperymentach
stworzono mysi model, w którym zwierzęta te jednocześnie nadeksprymowały SOD1
i wykazywały niedobór SOD2. Nadekspresja SOD1 nie rekompensowała śmiertelności
spowodowanej zmniejszoną ekspresją SOD2, co sugeruje, że lokalizacja enzymów
antyoksydacyjnych jest istotna dla uszkodzenia komórkowego związanego ze stresem
oksydacyjnym [22]. Funkcja SOD3 została zbadana przy użyciu transgenicznych
myszy z nokautem SOD3. Obserwacje te wykazały, że myszy pozbawione białka Sod3
miały znacząco skrócony czas życia a ich przedwczesna śmierć związana była
z obrzękiem płuc [23]. Zbadano także wpływ nadekspresji SOD2 na biomarkery
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związane z wiekiem. Wykazano, że nadekspresja tego genu powoduje wzrost
aktywności akonitazy, zmniejszenie związanego z wiekiem spadku produkcji
mitochondrialnego ATP, zmniejszenie peroksydacji lipidów i ochronę myszy przed
stresem oksydacyjnym indukowanym parakwatem, jednakże nie zaobserwowano
statystycznie istotnych różnic w odniesieniu do długości życia lub patologii
rozwojowej związanej z wiekiem [24].

3. Katalaza
Nadtlenek wodoru jest wytwarzany w komórkach w wielu reakcjach enzymatycznych, w tym na skutek dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego prowadzonej
przez dysmutazy ponadtlenkowe. Ze względu na swe właściwości utleniające H2O2 jest
toksyczny dla komórki. Enzymem, który ma zdolność rozkładu szkodliwego nadtlenku
wodoru do wody i tlenu cząsteczkowego jest katalaza. U wszystkich Eukariota,
z wyjątkiem S. cerevisiae, katalaza kodowana jest przez gen CAT. Enzym ten
zlokalizowany jest głównie w peroksysomach, ale obecny także w niewielkich
ilościach w mitochondriach oraz retikulum endoplazmatycznym [25].
U drożdży S. cerevisiae występują dwa rodzaje katalazy: katalaza A (kodowana
przez gen CTA1) występująca w macierzy mitochondrialnej i peroksysomach oraz
katalaza T (kodowana przez gen CTT1) o lokalizacji cytoplazmatycznej. Rolą katalazy
A jest rozkład nadtlenku wodoru powstałego wskutek utleniania kwasów
tłuszczowych, podczas gdy katalaza T uczestniczy w ochronie przed różnymi stresami,
m.in. termicznym czy osmotycznym [25]. Badania wykazały, że szczepy cta1∆, ctt1∆
oraz podwójny mutant cta1∆ctt1∆ hodowane na podłożu z dodatkiem 2% etanolu
wykazywały obniżony RLS [26]. W przypadku CLS mutant cta1∆ charakteryzował się
zwiększoną przeżywalnością, z kolei delecja genu CTT1 nie miała wpływu na długość
życia komórek w fazie stacjonarnej [27].
Badania przeprowadzone z wykorzystaniem modelu D. melanogaster wykazały, że
delecja genu CAT kodującego katalazę prowadzi do skrócenia długości życia [28].
Z kolei eksperymenty mające na celu zbadanie wpływu nadekspresji katalazy na
długość życia D. melanogaster -wyjaśniły, że obecność dodatkowych kopii genu CAT
nie przyczynia się do zmian w starzeniu u tego gatunku [19].
U myszy, podobnie jak i w przypadku innych zwierząt, katalaza jest kodowana
przez gen CAT. Enzym ten jest obecny głównie w peroksysomach, ale także
w mitochondriach i jądrze komórkowym. Nadtlenek wodoru w komórce wytwarzany
jest przede wszystkim w mitochondriach, dlatego też mogą być one głównym celem
jego działania, a mitochondrialna katalaza powinna zapewnić maksymalny poziom
ochrony komórkowej przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Wpływ nadekspresji CAT
na starzenie się myszy stwierdzono w przypadku katalazy mitochondrialnej, gdzie
nadekprymowane myszy żyły dłużej, natomiast w przypadku katalazy peroksysomalnej oraz jądrowej nie stwierdzono znaczących zmian w długości życia [29].
Ciekawym jest, że nadekspresja aktywnej katalazy w peroksysomach, gdzie występuje
najliczniej, nie powoduje wydłużenia życia u myszy [30]. Z drugiej zaś strony,
niedobory katalazy u M. musculus wykazują ograniczone konsekwencje fizjologiczne.
Myszy ze znokautowanym genem CAT rozwijają się normalnie i nie wykazują
żadnych nieprawidłowości. W wątrobie, płucach i soczewkach u myszy z delecją genu
katalazy, opóźniony był rozkład nadtlenku wodoru, jednak nie wykazywały one
większej podatności na uszkodzenia oksydacyjne [31].
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4. Peroksydaza glutationowa
Peroksydaza glutationowa (GPx) jest enzymem katalizującym reakcję redukcji
nadtlenku wodoru i nadtlenków organicznych do wody lub alkoholi, wykorzystując
zredukowany glutation jako donor elektronu. Występuje ona w kilku izomerycznych
formach, z których niektóre zawierają w swoim centrum aktywnym resztę
selenocysteiny, czyli analogu cysteiny, gdzie zamiast atomu siarki występuje atom
selenu. Aminokwas ten kodowany jest przez terminacyjny kodon UGA, który jest
sygnałem do wstawienia selenocysteiny [32]. Dwie główne formy peroksydazy
glutationowej to klasyczna GPx oraz peroksydaza glutationowa wodoronatlenków
fosfolipidów PHGPx. Peroksydaza klasyczna jest rozpuszczalnym tetramerem,
natomiast peroksydaza PHGPx jest monomeryczna i częściowo związana z błoną,
broniąca błony komórkowe przed peroksydacją fosfolipidów [33]. Peroksydaza
glutationowa, w porównaniu do katalazy, jest złożonym układem enzymatycznym,
gdzie do utrzymania jej funkcji potrzebne są dwa dodatkowe enzymy: reduktaza
glutationowa, przywracająca obniżony poziom glutationu oraz syntetaza
γ-glutamylocysteina, która katalizuje syntezę glutationu. Peroksydaza glutationowa
należy do klasy kluczowych enzymów zaangażowanych w usuwanie reaktywnych
form tlenu i ochrony komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, charakteryzując
się wysokim powinowactwem do nadtlenku wodoru [29].
Dawniej uważano, że peroksydazy glutationowe obecne są jedynie u wyższych
kręgowców a reakcje peroksydacji u mikroorganizmów przeprowadzane są za pomocą
peroksydazy cytochromu C. Jednak po zsekwencjonowaniu genomu drożdży
S. cerevisiae przekonano się, że występują u nich homologi peroksydazy glutationowej
ssaków i tak stwierdzono, obecność trzech genów kodujących peroksydazy
glutationowe, to jest: GPX1, GPX2 oraz GPX3. W odróżnieniu od kręgowców w ich
miejscu katalitycznym zamiast selenocysteiny występuje cysteina. Poziom ekspresji
genu GPX3 jest wyższy od pozostałych tj. GPX1 i GPX2, a jego delecja zwiększa
podatność komórek na działanie nadtlenku wodoru i utlenianie lipidów. Świadczy to
o tym, że GPX3 jest głównym izoenzymem peroskydaz u drożdży odpowiedzialnym
za rozkład nadtlenków wytwarzanych podczas naturalnego metabolizmu komórki [34].
U S. cerevisiae geny GPX1, GPX2 i GPX3 kodują także formę enzymu o aktywności
peroksydazy wodoronadtlenków lipidów PHGPx. Peroksydaza glutationowa
wodoronadtlenków lipidów PHGPx okazała się być główną ochroną u jednokomórkowych grzybów przed działaniem nadtlenków podczas stresu oksydacyjnego.
Stąd też S. cerevisiae stały się pierwszym organizmem, u których wykazano,
iż ekspresja peroksydazy glutationowej wodoronadtlenków fosfolipidów występuje
z więcej niż jednego genu i posiada aktywność PHGPx podczas nieobecności GPx
[35]. Dodatkowo występują różnice w regulacji tych genów. GPX1 jest indukowany
przez brak glukozy, podczas gdy GPX2 jest uaktywniany przez stres oksydacyjny
zależny od czynnika transkrypcyjnego Yap1p. Natomiast ekspresja GPX3 stanowi
podstawę funkcji antyoksydacyjnej podczas normalnego metabolizmu komórki [34].
W aspekcie starzeniowym mutanty gpx1Δ, gpx2Δ, gpx3Δ oraz gpx1Δgpx2Δgpx3Δ
poddano jedynie analizie RLS. Każda z tych mutacji powodowała spadek potencjału
reprodukcyjnego komórek, przy czym najbardziej niekorzystny wpływ zaobserwo-
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wano dla mutantów gpx3Δ oraz potrójnego mutanta gpx1Δgpx2Δgpx3Δ, co potwierdza
kluczową rolę GPX3 w obronie antyoksydacyjnej u S. cerevisiae [35].
W analizie genomu muszki owocowej D. melanogaster zidentyfikowano dwa geny
peroksydazy glutationowej, również pozbawione selenu w miejscu katalitycznym. Co
ciekawe, właściwości biochemiczne wskazują, że nie posiadają one aktywności GPx,
a funkcjonują jak tioredoksyny (TPx). Stąd też homolog peroksydazy glutationowej
z aktywnością peroksydazy tioredoksyny (Gtpx-1) odpowiada u muszki za redukcję
wewnątrzkomórkowego nadtlenku wodoru i jest częścią systemu obrony
antyoksydacyjnej. Jako, że Gtpx-1 jest składnikiem systemu antyoksydacyjnego u D.
melanogaster to jego nadekspresja sprawia, że komórki są bardziej odporne na stres
oksydacyjny i skutecznie chronione przed negatywnym jego działaniem. Również
przeżywalność osobników z nadekspresją genu GTPX-1 w warunkach stresowych jest
wyższa. Dlatego też obecność peroksydazy glutationowej z aktywnością tioredoksyny
jest niezbędnym składnikiem systemu ochrony u muszki [28].
W przypadku modeli ssaczych peroksydaza glutationowa w miejscu aktywnym
wiąże wspomnianą selenocysteinę, która kodowana jest przez kodon TGA, zwykle
rozpoznawany jako sekwencja terminacyjna [36]. GPx jest ważnym enzymem
przeciwutleniającym występującym u myszy, znajduje się w cytozolu oraz
mitochondriach w wątrobie, nerkach, sercu i mięśniach. U myszy istnieje co najmniej
pięć białek GPx o różnych wzorcach ekspresji i aktywności enzymu [29]. Wydajność
peroksydazy glutationowej w tkankach myszy zmniejsza się wraz z wiekiem.
W komórkach starych, zdolności antyoksydacyjne enzymu znacznie spadają [37].
Delecja genu peroksydazy wykazuje u osobnika większe obciążenie stresem
oksydacyjnym ze względu na obniżony rozkład nadtlenku wodoru w komórce, co
skutkuje postępującą dysfunkcją naczyniową [38]. Z drugiej zaś strony, niedobór tego
enzymu antyoksydacyjnego, mimo że prowadzi do większych uszkodzeń
oksydacyjnych, czego nieuniknioną konsekwencją jest przyspieszenie procesów
starzenia, nie ma wpływu na długość życia myszy [39].

5. Podsumowanie
Enzymatyczny system antyoksydacyjny, w skład którego wchodzą związki mające
zdolność zmiatania wolnych rodników, bądź ich przemiany w formy nieaktywne
stanowi pierwszą linię obrony komórki przed szkodliwym działaniem RFT. Badania
przeprowadzone z wykorzystaniem różnych organizmów modelowych jasno pokazują,
że deficyt któregokolwiek ze składników tego systemu ma zdecydowanie negatywny
wpływ na metabolizm komórkowy oraz przyspiesza procesy starzenia. Jednocześnie
doniesienia naukowe na temat zwiększenia aktywności enzymów antyoksydacyjnych
w komórce pokazują, że nadekspresja genów kodujących główne antyoksydacyjne
enzymy, wbrew oczekiwaniom, nie prowadzi do zahamowania procesów starzenia się.
Wyniki te jasno sugerują, że starzenie się jest procesem wynikającym z działania
– licznych czynników, a jego pełne zrozumienie wymaga wielu dalszych, wnikliwych
analiz.
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Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w komórce podczas procesu starzenia
Streszczenie
Starzenie się jest procesem wieloczynnikowym, którego skutkiem jest zmniejszenie zdolności organizmu
do odpowiedzi na stres środowiskowy. W wyniku tego procesu dochodzi do nagromadzenia się
wewnątrzkomórkowych uszkodzeń, upośledzenia funkcji tkanek i narządów, a w konsekwencji do śmierci
organizmu. Jak do tej pory powstało wiele hipotez i teorii, które miały wyjaśnić mechanizmy prowadzące
do starzenia się komórek. Od wielu lat szeroko dyskutowana jest, tzw. wolnorodnikowa teoria starzenia,
która zakłada destrukcyjny wpływ na organizm reaktywnych form tlenu (RFT). RFT, np. anionorodnik
ponadtlenkowy, prowadzą do utleniania makrocząsteczek komórki, co w konsekwencji zaburza ich
funkcję. Mechanizmem obronnym w przeciwdziałaniu wolnorodnikowych uszkodzeń są związki mające
zdolność zmiatania wolnych rodników, bądź ich przemiany w formy nieaktywne. Pierwszą linię obrony
w komórce stanowią enzymy antyoksydacyjne: dysmutazy ponadtlenkowe, katalaza, czy peroksydaza
glutationowa. Dysmutazy ponadtlenkowe katalizują reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego
do reaktywnego nadtlenku wodoru, który następnie jest rozkładany przez katalazę. Z kolei peroksydaza
glutationowa ma zdolność redukcji zarówno nadtlenku wodoru jak i nadtlenków organicznych. Celem
niniejszej pracy jest wykazanie zmian aktywności antyoksydacyjnej, które towarzyszą starzeniu się
wybranych organizmów.
Słowa kluczowe: starzenie, dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa

The activity of antioxidant enzymes in the cell during the aging process
Abstract
Aging is a multifactorial process that reduces the ability of the body to respond to environmental stress. As
a result of this process, intracellular damage is accumulated, the function of tissues and organs is impaired,
which ultimately leads to organism death. So far, many hypotheses and theories have been created to
explain the mechanisms leading to cell aging. For many years now, the so-called free radical theory of
ageing, which assumes a destructive effect on the organism of reactive oxygen forms (ROS) has been
widely discussed. ROS, eg superoxide anion, leads to the oxidation of cellular macromolecules, which in
turn disrupts their function. The mechanism for defending against free radical damage consists of
compounds that have the ability to sweep free radicals, or to transform them into their inactive forms. The
cell's first line of defence are antioxidant enzymes: superoxide dismutases, catalase and glutathione
peroxidase. The supersperoxide dysmutases catalyse the dysmutation reaction of superoxide to a reactive
hydrogen peroxide, which is then decomposed by catalase. In turn, glutathione peroxidase has the ability to
reduce both hydrogen peroxide and organic peroxides. The aim of this paper is to show the changes in
antioxidant activity that accompany the ageing process of selected organisms.
Keywords: aging, superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase
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Zastosowanie enzymów w procesie produkcji biopaliw
1. Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój gospodarki oraz zwiększająca się populacja ludności na
świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach przyczynia się do ciągłego wzrostu
zapotrzebowania na energię. Do konwencjonalnych źródeł energii zalicza się
nieodnawialne paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa czy gaz ziemny, których zasób
jest ograniczony. Dodatkowo spalaniu tego rodzaju paliw towarzyszy wysoka emisja
gazów cieplarnianych, w tym ditlenku węgla do atmosfery, co wg. wielu naukowców,
przyczynia się do powstawania globalnego ocieplenia [1, 2].
Alternatywę dla kopalnych surowców energetycznych stanowią biopaliwa
wytwarzane z odnawialnej biomasy roślinnej. Do głównych korzyści wynikających ze
stosowania biopaliw zalicza się zmniejszenie zużycia wyczerpujących się zasobów
paliw kopalnych, poprawę bezpieczeństwa energetycznego na świecie poprzez
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w paliwa, poprawę stanu środowiska a szczególnie
jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój
obszarów wiejskich [3-5].
Wśród szerokiej gamy dostępnych biopaliw istnieją takie, których produkcja
przemysłowa wymaga użycia katalizatorów enzymatycznych. Szczególnie pożądanym
na świecie w ostatnich latach przedstawicielem takich biopaliw jest bioetanol, uważany
za przyjazny środowisku substytut lub biokomponent do ropopochodnych paliw
płynnych, których wykorzystywanie w transporcie stanowi istotny element
zrównoważonego rozwoju [6]. Obecnie bioetanol na cele energetyczne produkowany
jest głównie z surowców roślinnych bogatych w skrobię, takich jak np. ziarna
kukurydzy i innych zbóż, maniok czy też ryż [7]. Wykorzystanie tego rodzaju
surowców (I generacji) budzi jednak wiele kontrowersji z uwagi na ich dużą wartość
pokarmową. Dlatego też w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosło zainteresowanie
bioetanolem II generacji tj. wytwarzanym z surowców lignocelulozowych nie
stanowiących pożywienia, do których zalicza się odpady rolnicze i leśne czy też
uzyskane w celowych uprawach szybkorosnące rośliny energetyczne.
Jednym z istotnych etapów przetwarzania biomasy roślinnej w bioetanol jest
hydroliza zawartych w niej polisacharydów do fermentowalnych cukrów prostych,
która może być prowadzona z użyciem stężonych kwasów lub katalizatorów
enzymatycznych. Ze względu na niekorozyjne i łagodniejsze warunki prowadzenia
procesu oraz z uwagi na wyższą wydajność scukrzania i lepszą jakość uzyskanych
produktów, w procesach przemysłowych to hydroliza enzymatyczna cieszy się
zdecydowanie większym zainteresowaniem niż konwencjonalne metody chemiczne,
zarówno wśród naukowców jak i interesariuszy przemysłowych [8, 9].
1
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Złożona struktura odnawialnych surowców bogatych w polisacharydy implikuje
konieczność stosowania w procesie jej degradacji szeregu odpowiednich enzymów,
które poprzez synergistyczne działanie prowadzą do uwolnienia cukrów prostych.
Efektywność oraz koszty prowadzenia hydrolizy enzymatycznej biomasy roślinnej
zależą przede wszystkim od aktywności w warunkach procesowych dostępnych na
rynku preparatów.

2. Produkcja bioetanolu
Niezależnie od rodzaju zastosowanej biomasy, biorafineryjna produkcja bioetanolu
jest procesem złożonym, wymagającym przeprowadzenia kilku istotnych etapów.
Podstawową ideą procesu jest rozłożenie zawartych w surowcu (zarówno skrobiowym
jak i lignocelulozowym) polisacharydów do cukrów prostych, które z kolei stanowią
źródło węgla i energii dla mikroorganizmów produkujących w warunkach
beztlenowych bioetanol. Ten etap scukrzania biomasy w przemyśle realizowany jest
z użyciem specjalnych katalizatorów enzymatycznych, które są zdolne do hydrolizy
wiązań (głównie glikozydowych) w cząsteczce substratu.

2.1. Etapy produkcji bioetanolu I generacji
Produkcja bioetanolu z biomasy skrobiowej obejmuje kilka głównych etapów
(rys. 1): (i) obróbkę mechaniczną surowca, (ii) upłynniane skrobi, (iii) scukrzanie
skrobi, (iv) fermentację uwolnionych cząsteczek glukozy oraz (v) wydzielanie
i oczyszczanie produktu.
Mechaniczna obróbka surowca ma na celu zwiększenie efektywności etapów
następczych poprzez rozdrobnienie materiału i uwolnienie skrobi a zatem ułatwienie
dostępu enzymom degradującym skrobię do odpowiednich wiązań w cząsteczce
substratu. Proces ten prowadzi się w dwojaki sposób: na drodze mielenia na sucho lub
na mokro. Z uwagi na znacznie niższe koszty operacyjne, w tradycyjnych
technologiach najczęściej stosuje się proces mielenia na sucho. W jego wyniku ziarna
zbóż są rozdrabniane, najczęściej za pomocą młynów młotkowych, do postaci mączki,
zawierającej oprócz skrobi (a dokładniej jej frakcji tj. amylozy i amylopektyny – patrz
rozdział 3), także białka, oleje, celulozę, hemicelulozę oraz fitynę.

Rysunek 1. Najważniejsze etapy produkcji bioetanolu z biomasy skrobiowej. Kolorem szarym oznaczono
procesy prowadzone z udziałem enzymów [opracowanie własne]
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Następnie do rozdrobnionego ziarna dodaje się wodę, wapno i termostabilne
α-amylazy i otrzymany w ten sposób zacier poddaje się działaniu podwyższonej
temperatury (60-90°C, w zależności od surowca). W wyniku tego procesu dochodzi od
rozluźnienia struktury materiału i uwolnienia z niego skrobi, dzięki czemu staje się ona
bardziej dostępna dla enzymów, a następnie do upłynniania skrobi tzn. częściowej
hydrolizy łańcuchów amylozy i amylopektyny. Dodatek wapna do zacieru jest
niezbędny gdyż jony Ca2+ są czynnikiem stabilizującym α-amylazy i odpowiadają za
ich aktywną konformację [10]. Po schłodzeniu upłynnionego zacieru do temperatury
55-60°C dodaje się do niego preparaty enzymatyczne katalizujące dalszy rozkład polii oligosacharydów skrobiowych do glukozy po czym hydrolizat studzi się do
temperatury optymalnej dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za fermentację
etanolową. W niektórych przypadkach, w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia
mikrobiologicznego zacieru, przed właściwym procesem upłynniania skrobi, zacier
poddaje się działaniu temperatury w zakresie od 105 do 120 °C przez okres od 2 do 20
minut w reaktorze przepływowym. Innowacyjną modyfikacją, coraz częściej
stosowaną w biorafineriach, jest jednoczesne prowadzenie etapów scukrzania
i fermentacji. W tym przypadku proces prowadzi się w temperaturze warunkującej
najwyższą aktywność metaboliczną mikroorganizmów produkujących etanol (np. dla
drożdży Saccharomyces cerevisiae wynosi ona 30-35°C).

2.2. Etapy produkcji bioetanolu II generacji
W porównaniu do surowców skrobiowych, lignocelulozy posiadają znacznie
bardziej złożoną i odporniejszą na enzymatyczną degradację strukturę (patrz rozdział
3). Z tego względu przetwarzanie ich w bioetanol jest utrudnione i pomimo
wieloletniego wysiłku naukowców na całym świecie ukierunkowanego na zwiększenie
efektywności i obniżenie kosztów poszczególnych operacji jednostkowych procesu
technologicznego, jest nadal nieopłacalne [11].
Do najważniejszych etapów produkcji bioetanolu z biomasy lignocelulozowej
zalicza się (rys. 2) [12]: (i) obróbkę wstępną, (ii) hydrolizę enzymatyczną
polisacharydów tj. celulozy i hemicelulozy, (iii) fermentację uwolnionych z surowca
cząsteczek glukozy i ksylozy oraz (iv) wydzielanie i oczyszczanie produktu.

Rysunek 2. Najważniejsze etapy produkcji bioetanolu z biomasy lignocelulozowej. Kolorem szarym
oznaczono proces prowadzony z udziałem enzymów [opracowanie własne]
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Celem obróbki wstępnej jest rozluźnienie zwartej struktury kompleksu
lignocelulozowego, zmniejszenie stopnia polimeryzacji i krystaliczności celulozy,
usunięcie części lignin i zwiększenie porowatości materiału, co korzystnie wpływa na
podatność celulozy i hemicelulozy na enzymatyczne scukrzanie. Surowce lignocelulozowe nie poddane obróbce wstępnej praktycznie nie ulegają hydrolizie
enzymatycznej. Od efektywności obróbki zależy wydajność całego procesu
przetwarzania biomasy w bioetanol. Techniki wstępnego przetwarzania biomasy
lignocelulozowej obejmują metody fizyczne, fizyko-chemiczne, chemiczne
i biologiczne [13]. Skuteczność poszczególnych metod zależy od rodzaju poddawanej
obróbce biomasy.
Hydroliza enzymatyczna ma na celu uwolnienie z surowców lignocelulozowych
pięcio- i sześciowęglowych cukrów prostych w wyniku synergistycznego działania
celulaz i hemicelulaz na obecne w nich polisacharydy tj. celulozę i hemicelulozę.
Proces ten prowadzony jest w łagodnych warunkach, optymalnych dla stosowanych
enzymów. Temperatura procesu wynosi zwykle 50°C, zaś odczyn pH około 5 [9, 14].
Ilość uwolnionych monosacharydów bezpośrednio przekłada się na efektywność
i koszty pozyskiwania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej [11]. Monosacharydy są
mianowicie wykorzystywane jako źródło węgla i energii w szlakach metabolicznych
mikroorganizmów przeprowadzających fermentację etanolową. Problem stanowi
jednak dobór mikroorganizmów do fermentacji hydrolizatów lignocelulozowych, gdyż
jak do tej pory nie odkryto naturalnych szczepów zdolnych do efektywnej
i jednoczesnej utylizacji zarówno pentoz jak i heksoz. Z tego względu poszukuje się
nowych, wydajnych szczepów lub podejmowane są próby zastosowania metod
inżynierii genetycznej do modyfikacji genomu mikroorganizmów w celu nadania im
pożądanych cech. Ważnym kierunkiem rozwoju technologii wytwarzania bioetanolu
lignocelulozowego jest także opracowanie efektywnej metody jednoczesnej hydrolizy
enzymatycznej biomasy lignocelulozowej i fermentacji uwolnionych cukrów prostych
(z ang. simultaneous saccharification and fermentation) [9].

3. Charakterystyka surowców
3.1. Surowce skrobiowe
Skrobia, pełniąca rolę materiału zapasowego roślin, jest homopolimerem złożonym
z cząsteczek D-glukozy. W jej strukturze wyróżnia się dwie frakcje: amylozę
i amylopektynę. Amylozę tworzą głównie liniowe łańcuchy reszt glukozowych
połączonych ze sobą wiązaniami α-1,4-glikozydowymi. Amylopektyna jest natomiast
polimerem silnie rozgałęzionym, w którym oprócz wiązań α-1,4-glikozydowych
tworzącymi łańcuch centralny, między merami glukozy występują dodatkowo
wiązania α-1,6-glikozydowe odpowiedzialne za przyłączenie krótkich bocznych
łańcuchów glukozowych. Udział poszczególnych frakcji w skrobi zależy od rodzaju
biomasy roślinnej. Zwykle dominuje amylopektyna, która stanowi od 70-85% suchej
masy skrobi [15]. Wyjątkiem są skrobie wysokoamylozowe, zawierające do 70%
amylozy oraz woskowe, składające się prawie wyłącznie z amylopektyny [16].
Wśród zawierających skrobię surowców wykorzystywanych w biorafineriach do
produkcji bioetanolu pierwszej generacji, wyróżnia się ziarna zbóż (pszenicy, żyta,
jęczmienia, prosa, sorgo, kukurydzy), ziemniaki, maniok bądź też ryż [7]. Wybór
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surowca determinowany jest przede wszystkim jego lokalną dostępnością w różnych
rejonach świata oraz ceną. Na przykład, podstawowym surowcem wykorzystywanym
do produkcji etanolu na cele energetyczne w Stanach Zjednoczonych są ziarna
kukurydzy, w Europie ziarna pszenicy natomiast w Azji i Afryce maniok [17].
W zależności od surowca mogą istnieć istotne różnice w strukturze molekularnej
skrobi obejmujące nie tylko wzajemny stosunek frakcji amylozy i amylopektyny, ale
też stopień polimeryzacji ich łańcuchów. Dodatkowo różna może być także struktura
kompleksów skrobi z innymi składnikami biomasy, do których zalicza się m.in.
hemicelulozę, celulozę, oleje czy też białka [15]. Z tego względu dla każdego surowca
warunki jego przetwarzania w biorafineriach, a szczególnie rodzaj i dawki
odpowiednich enzymów biorących udział w procesie, należy dobrać indywidualnie.
W tab. 1 zamieszczono zawartość skrobi oraz jej poszczególnych frakcji
w surowcach najczęściej wykorzystywanych do produkcji bioetanolu I generacji.
Tabela 1. Zawartość skrobi oraz frakcji amylozy i amylopektyny w wybranych surowcach skrobiowych [18]

Skrobia
Amyloza
Amylopektyna

Ziarna
kukurydzy
60-68%
25%
75%

Ziarna
pszenicy
60-65%
25%
75%

Maniok

Ziemniaki

Ryż

25-30%
17%
83%

10-25%
20%
80%

70-72%
20%
80%

3.2. Surowce lignocelulozowe
Lignocelulozy, materiał budulcowy ścian komórkowych roślin, są bogatym
źródłem polisacharydów nieskrobiowych. Surowce bogate w lignocelulozy, m.in.
biomasa drzewna, odpady rolnicze i leśne czy też uzyskane w celowych uprawach
rośliny energetyczne stanowią cenne, odnawialne źródło energii o szczególnym
znaczeniu w wytwarzaniu bioetanolu.
Kompleks lignocelulozowy składa się z trzech podstawowych komponentów:
celulozy, hemicelulozy i ligniny, których procentowa zawartość zależy od gatunku
rośliny, jej wieku oraz stadium rozwoju. Typowy skład procentowy przykładowych
surowców lignocelulozowych zamieszczono w tab. 2. Oprócz głównych składników,
biomasa lignocelulozowa zawiera także niewielkie ilości pektyn, białek, chlorofilu,
rozpuszczalnych związków azotowych oraz rozpuszczalnych cukrów a także
popiołów.
Celuloza jest długołańcuchowym polimerem nierozgałęzionym złożonym
z jednostek D-glukozy połączonych ze sobą wiązaniami β-1,4-glikozydowymi
Łańcuchy celulozy połączone są ze sobą za pomocą sieci wiązań wodorowych
i oddziaływań Van der Waalsa, które odpowiadają za trójwymiarową, zwartą i odporną
na degradację strukturę włókien celulozowych. W zależności od stopnia uporządkowania łańcuchów celulozy, w strukturze włókien celulozowych wyróżnia się obszary
amorficzne (bezpostaciowe) i krystaliczne, w których panuje doskonały porządek
w trzech przestrzennych kierunkach. Proporcja między tymi obszarami ma duże
znaczenie dla właściwości fizycznych i fizykochemicznych włókna. Większy stopień
krystaliczności powoduje mniejszą higroskopijność, mniejszą zdolność do pęcznienia,
mniejszą rozciągliwość oraz większą gęstość, twardość, wytrzymałość i przez to także
większą odporność na rozkład enzymatyczny [23, 24].
118

Zastosowanie enzymów w procesie produkcji biopaliw
Tabela 2. Procentowy skład wybranych surowców lignocelulozowych

Drewno twarde
Drewno miękkie
Łupiny orzechów
Osadki kukurydziane
Słoma kukurydziana
Trawy
Słoma pszenicy

Celuloza
40-55%
45-50%
25-30%
36-42%
36-42%
25-40%
31-44%

Hemiceluloza
24-40%
25-35%
25-30%
33-49%
20-28%
35-50%
22-24%

Lignina
18-25%
25-35%
30-40%
10-14%
18-22%
10-30%
16-24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, 19-22]

Hemicelulozy stanowią niejednorodną grupę rozgałęzionych heteropolimerów,
które składają się z pięcio- i sześciowęglowych jednostek monosacharydów takich jak
D-ksyloza, L-arabinoza, D-mannoza, D-galaktoza, L-ramnoza, D-glukoza oraz
z cząsteczek kwasów D-uronowych. Monosacharydy tworzące główny łańcuch
hemicelulozy połączone są ze sobą wiązaniami β-1-4-, rzadziej β-1-3-glikozydowymi
zaś w łańcuchach bocznych występują dodatkowo między nimi wiązania β-1-2-, β-1-3oraz β-1-6-glikozydowe [24].
Skład chemiczny oraz budowa hemiceluloz są bardzo zróżnicowane i zależą przede
wszystkim od gatunku i części rośliny, w której występują. Najpowszechniej
w ścianach komórkowych roślin występują struktury zwane ksylanami, w których
łańcuch główny złożony jest przede wszystkim z monomerycznych jednostek ksylozy,
często występującej w formie częściowo zacylowanej. Wyjątkiem jest biomasa drewna
miękkiego, w której dominującą grupą heteropolisacharydów zaliczanych do
hemiceluloz są mannany [23].
W porównaniu do celulozy, hemicelulozy charakteryzują się znacznie mniejszym
stopniem polimeryzacji i bardziej amorficzną strukturą, dlatego też są podatniejsze na
działanie czynników zewnętrznych, takich jak np. temperatura, kwasy, zasady czy też
katalizatory enzymatyczne.
Trzeci, podstawowy składnik występujący w ścianach komórkowych roślin
lignocelulozowych stanowi lignina, tzn. rozgałęziony polimer o charakterze
aromatycznym, złożony przede wszystkim z pochodnych alkoholi fenylopropanowych,
połączonych ze sobą kowalencyjnymi wiązaniami eterowymi oraz typu węgiel-węgiel.
Cząsteczki celulozy, hemicelulozy i lignin przeplatają się wzajemnie tworząc
zwarty i złożony kompleks lignocelulozowy (rys. 3) stabilizowany dodatkowo siecią
wiązań wodorowych, szczególnie między łańcuchami polisacharydów, i kowalencyjnych powszechnie występujących między ligniną i hemicelulozą [25]. Taka
struktura charakteryzuje się wysoką stabilnością i odpornością na czynniki zewnętrzne,
a tym samym na rozkład enzymatyczny.
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Rysunek 3. Schemat struktury kompleksu lignocelulozowego [26]

4. Enzymy wykorzystywane w procesie produkcji bioetanolu
4.1. Enzymy biorące udział w degradacji biomasy skrobiowej
W procesie degradacji surowców skrobiowych do glukozy wykorzystuje się szereg
biokatalizatorów enzymatycznych zaliczanych do klasy hydrolaz, obejmujących
przede wszystkim α-amylazy, glukoamylazy oraz pullulanazy [7], najczęściej
pochodzenia bakteryjnego lub grzybowego. Trudności towarzyszące realizacji procesu
w biorafineriach oraz wyniki licznych badań naukowych ukierunkowanych na
szczegółowe poznanie struktury stosowanych surowców oraz właściwości enzymów,
przyczyniły się w ostatnich latach do wprowadzenia na rynek nowych, dostosowanych
do indywidualnych potrzeb preparatów amylolitycznych wzbogaconych celulazami,
hemicelulazami, proteazami czy też fitazami, celem zwiększenia efektywności
i redukcji kosztów procesu.
W zależności od miejsca działania na cząsteczkę skrobi, enzymy amylolityczne
wykorzystywane do upłynniania i scukrzania zacierów skrobiowych dzieli się na trzy
grupy [27, 28]:
•
endoamylazy (α-amylazy, 4-α-D-glukan glukanohydrolazy, EC 3.2.1.1)
katalizujące hydrolityczny rozkład wiązań α-1,4-glikozydowych obecnych
wewnątrz łańcuchów zarówno amylozy jak i amylopektyny, w wyniku ich
działania powstają krótsze oligomery oraz dekstryny graniczne i dochodzi do
gwałtownego obniżenia lepkości zacierów, co ułatwia następczy proces
scukrzania skrobi;
•
egzoamylazy
(glukoamylazy,
egzo-1,4-α-glukozydazy,
EC
3.2.1.3;
α-glukozydazy, EC 3.2.1.20; β-amylazy, EC 3.2.1.2) tj. enzymy wykazujące
aktywność wobec wiązań α-1,4- jak i w mniejszym stopniu α-1,6glikozydowych w powstałych podczas upłynniania skrobi oligosacharydach
i dekstrynach poczynając od nieredukującego końca łańcucha (glukoamylazy
oraz α-glukozydazy) prowadząc tym samym do uwalniania wyłącznie
cząsteczek D-glukozy oraz enzymy rozkładające co drugie wiązanie
α-1,4-glikozydowe poczynając od nieredukującego końca łańcucha
oligosacharydów uwalniając cząsteczki maltozy (β-amylazy);
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•

enzymy usuwające rozgałęzienia (pullulanazy, EC 3.2.1.41) katalizujące rozkład
wiązań α-1,6-glikozydowych w amylopektynie i dekstrynach granicznych,
najmniejszą uwalnianą z nich cząsteczką jest maltoza.
Na rys. 4 przedstawiono schemat działania poszczególnych enzymów
amylolitycznych na cząsteczkę skrobi.

Rysunek 4. Schemat działania enzymów amylolitycznych na cząsteczkę skrobi [opracowanie własne]

Dodatkowo, w technologiach wykorzystujących metodę mielenia surowca na
sucho, na etapie scukrzania upłynnionej skrobi warto zastosować także proteazy, tzn.
enzymy katalizujące hydrolizę wiązań peptydowych w białkach. Rozkład białek nie
tylko korzystnie wpływa na szybkość uwalniania glukozy z oligodektryn, ale także
wzbogaca hydrolizat w krótkie peptydy wykorzystywane przez mikroorganizmy jako
źródło azotu podczas fermentacji.

4.2. Enzymy biorące udział w degradacji polisacharydów
lignocelulozowych
Enzymatyczna degradacja lignocelulozowej biomasy roślinnej wymaga użycia
kompleksu różnych enzymów należących dla klasy hydrolaz o synergistycznym
działaniu, ogólnie określanych jako celulazy i hemicelulazy. Katalizują one
hydrolityczny rozkład polisacharydów strukturalnych biomasy do cukrów prostych
stanowiących łatwo przyswajalne źródło węgla w szlakach metabolicznych szeregu
drobnoustrojów produkujących bioetanol. Według najnowszych doniesień istotne
znaczenie w procesie scukrzania lignoceluloz ma również monooksygenza – enzym
zaliczany do klasy oksydoreduktaz, który katalizuje rozkład nierozpuszczalnych
polisacharydów z udziałem tlenu cząsteczkowego [29].
Większość celulaz i hemicelulaz posiada w swojej strukturze dwie domeny:
wiążącą węglowodany (CBM, z ang. carbohydrate binding module) oraz domenę
katalityczną, zlokalizowane na dwóch różnych końcach łańcucha, jednak połączone ze
sobą krótkim łącznikiem [9]. CBM odpowiedzialna jest za wiązanie enzymu
z cząsteczką substratu, zarówno rozpuszczonego w środowisku reakcji jak
i występującego w formie nierozpuszczonej. Wiązanie to warunkuje odpowiednią
orientację łańcucha białkowego i ułatwia kontakt centrum aktywnego enzymu,
biorącego bezpośredni udział w hydrolizie, z substratem.
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4.2.1. Celulazy
Celulazy stanowią trzecią, co do wielkości, grupę enzymów o znaczeniu
przemysłowym. Odgrywają one istotną rolę w procesie hydrolizy wiązań
β-1,4-glukozydowych w łańcuchach celulozy występującej w ścianach komórkowych
roślin lignocelulozowych [30]. Całkowita hydroliza celulozy do glukozy wymaga
użycia enzymów o różnej specyficzności względem umiejscowienia wiązań
glikozydowych w cząsteczce substratu. Wśród nich można wyróżnić [28]:
•
endoglukanazy (endo-1,4-β-D-glukanazy, EC 3.2.1.4) katalizujące rozkład
długich łańcuchów celulozy poprzez hydrolizę wiązań znajdujących się
wewnątrz cząsteczki substratu, w wyniku czego powstają nowe, krótsze
łańcuchy oligosacharydów (celodekstryny) o różnej długości posiadające
redukujące i nieredukujące końce;
•
egzoglukanazy (egzo-1,4-β-celobiozydazy: celobiohydrolaza I, EC 3.2.1.91;
celobiohydrolaza II, EC 3.2.1.176) atakują co drugie wiązanie β-1,4glikozydowe w cząsteczce celulozy lub celodekstryn poczynając od
nieredukującego (celobiohydrolaza I) lub redukującego (celobiohydrolaza II)
końca łańcucha, w wyniku czego od substratu odłączane są cząsteczki
celobiozy;
•
egzo-β-glukozydazy (1,4-β-glukozydaza glukanowa, EC 3.2.1.74) katalizują
odrywanie cząsteczki glukozy od końca łańcucha celulozy lub celodekstryn
a także powolną hydrolizę celobiozy;
•
β-glukozydazy, (glukohydrolazy 1,4-β-glukozydów, EC 3.2.1.21) hydrolizują
celobiozę oraz krótkołańcuchowe oligosacharydy do glukozy.
Enzymy kompleksu celulolitycznego mogą podlegać inhibicji pod wpływem
celobiozy tj. disacharydu stanowiącego produkt końcowy synergistycznego działania
endo- i egzoglukanaz. W kontrolowaniu szybkości reakcji hydrolizy bierze udział
β-glukozydaza, która poprzez szybki rozkład celobiozy zapobiega jej akumulacji
i niweluje jej niekorzystny wpływ na wydajność enzymatycznej degradacji celulozy [31].
Ogólny schemat działania enzymów celulolitycznych na cząsteczkę celulozy
przedstawiono na rys. 5.

Rysunek 5. Schemat działania enzymów celulolitycznych na cząsteczkę celulozy [opracowanie własne]
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4.2.2. Hemicelulazy
W degradacji łańcuchów hemicelulozy biorą udział hydrolazy określane ogólnie
mianem hemicelulaz. Stanowią one bardzo obszerną grupę enzymów z uwagi na
zróżnicowany skład łańcuchów hemicelulozowych uzależniony od ich botanicznego
pochodzenia. Podstawowy podział hemicelulaz związany jest z miejscem ich działania
w cząsteczce substratu: enzymy hydrolizujące wiązania znajdujące się wewnątrz łańcucha hemicelulozy zalicza się do endohemicelulaz, natomiast rozkładające terminalne
wiązania w łańcuchu substratu do egzohemicelulaz. Ze względu na rozgałęzioną
strukturę cząsteczek hemicelulozy, enzymy początkowo hydrolizują łańcuchy boczne
i ułatwiają tym samym sobie dostęp do wiązań w łańcuchu głównym [32].
Biorąc pod uwagę skład chemiczny oraz strukturę scukrzanej hemicelulozy stosuje
się odmienny podział, obejmujący różne grupy, wśród których najważniejsze są
hemicelulazy ksylanolityczne (określane jako ksylanazy) oraz mannolityczne
(mannazy).
Całkowity rozkład ksylanów do cukrów prostych wymaga użycia przede wszystkim
następujących enzymów ksylanolitycznych [28, 33, 34]:
•
endoksylanazy (endo-1,4-β-D-ksylanazy, EC 3.2.1.8): hydrolizują wiązania
β-1,4-glikozydowe występujące pomiędzy monomerami ksylozy w środku
głównego łańcucha ksylanów, w wyniku czego powstają krótsze
ksyloligosacharydy;
•
egzo-β-ksylozydaza (1,4-β-ksylozydaza ksylanowa, EC 3.2.1.37) hydrolizują
rozkład ksylobiozy do ksylozy i uwalniają cząsteczki ksylozy od strony
nieredukującego końca krótkich łańcuchów ksylooligosacharydów;
•
α-D-glukuronidazy (glukuronohydrolaza α-D-glukuronozydów, EC 3.2.1.139)
hydrolizują wiązania glikozydowe występujące pomiędzy kwasem
glukuronowym i D-ksylozą w łańcuchu glukuronoksylanu, uwalniają kwas
4-O-metylo-glukuronowy;
•
α-L-arabinofuranozydazy (arabinozydazy, EC 3.2.1.55) katalizują odrywanie
terminalnych cząsteczek L-arabinozy od strony nieredukującego końca łańcucha
arabinozydów w arabinoksylanach;
•
esterazy octanowe (esterazy acetylowo-ksylanowe, EC 3.1.1.72) katalizują
deacetylację ksylozy oraz krótkich i długich łańcuchów ksylanów.
W skład hemicelulozy, obok ksylanów, mogą wchodzić również inne polisacharydy
np. mannany, β-glukany, ksyloglukany. Aby zatem doszło do ich całkowitej hydrolizy
hemicelulozy preparat enzymatyczny powinien zawierać także dodatkowe enzymy
takie jak β-mannanazy, β-mannozydazy itp.

4.3. Pochodzenie stosowanych enzymów
Zdecydowana większość enzymów wykorzystywanych w procesach produkcji
bioetanolu z surowców odnawialnych otrzymywana jest w wyniku hodowli
mikroorganizmów zaliczanych do bakterii i grzybów.
Najlepszym źródłem enzymów z grupy α-amylaz, stosowanych w procesie
upłynniania skrobi, są szczepy bakterii np.: Bacillus licheniformis lub Bacillus
stearothermophilus. W celu zwiększenia aktywności i stabilności wydzielanych przez
nie enzymów w podwyższonych temperaturach czy też w środowisku o obniżonym
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pH, a także w celu zminimalizowania zapotrzebowania enzymów na jony wapnia,
szczepy produkcyjne mikroorganizmów poddaje się udoskonalaniu. Największą rolę
w tym przypadku odegrały zaawansowane techniki rekombinacji DNA, dzięki którym
uzyskano mikroorganizmy odporne na przemysłowe warunki hodowli oraz
wytwarzające białka enzymatyczne o pożądanych właściwościach [35]. O dużym
znaczeniu komercyjnym tego typu zabiegów świadczy bardzo bogata literatura
patentowa poświęcona metodom udoskonalania cech produkcyjnych mikroorganizmów wydzielających α-amylazy [36-39]. Innowacyjnym podejściem jest
również poszukiwanie nowych szczepów, które naturalnie bytują w ekstremalnych
warunkach środowiskowych [40].
W przeciwieństwie do termostabilnych α-amylaz, glukoamylazy stosowane na
etapie scukrzania upłynnionej skrobi pozyskuje się w wyniku hodowli grzybów
mikroskopowych, najczęściej transgenicznych szczepów gatunków Aspergillus niger,
Aspergillus awamari czy też Trichoderma reesei. Produkowane przez nie
biokatalizatory cechują się termolabilnością i dużą odpornością na zmiany pH.
W odróżnieniu od α-amylaz, ich aktywność może być hamowana przez obecne
w środowisku reakcyjnym jony Ca2+ [41, 42]. Z kolei najlepszym producentem
pullulanaz są szczepy bakterii Bacillus acidopullulyticus.
Spośród wielu znanych mikroorganizmów, najlepszymi producentami
biokatalizatorów odpowiedzialnych za rozkład polisacharydów lignocelulozowych
okazały się być grzyby strzępkowe. Wydzielają one zewnątrzkomórkowo wszystkie
enzymy niezbędne do hydrolizy zarówno celulozy jak i hemiceluloz [30]. Wydajność
wytwarzania poszczególnych enzymów zależy od gatunku i rodzaju grzybów. Na
przykład wiadomo, że grzyby Aspergillus niger wytwarzają duże ilości β-glukozydazy
przy deficycie wytwarzania innych celulaz. Z kolei, grzyby z gatunku Trichoderma
reesei charakteryzują się nadprodukują celobiohydrolazy [43]. Z uwagi przede
wszystkim na wysoką wydajność wytwarzania enzymów, ale także na ponad
siedemdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie hodowli i udoskonalania cech [44],
największe znaczenie przemysłowe mają szczepy grzybów z gatunku Trichoderma
reesei, a szczególnie ich mutanty charakteryzujące się nadprodukcją enzymów.
W warunkach przemysłowych celulazy i hemicelulazy produkowane są w wyniku
hodowli wgłębnej grzybów mikroskopowych. Oprócz wysokich kosztów prowadzenia
takiego procesu, wadą tego typu hodowli jest przede wszystkim niska wydajność
wytwarzania produktów końcowych, co stwarza dodatkowe trudności na etapie ich
wydzielania z płynu pohodowlanego [43]. Alternatywnym rozwiązaniem jest
zastąpienie hodowli wgłębnej grzybów strzępkowych korzystniejszą ekonomicznie
hodowlą w podłożu stałym. W tym przypadku jednak podstawowe ograniczenie
stanowią trudności związane z powiększaniem skali procesu oraz kontrolowaniem
parametrów procesowych. W ostatnich latach prowadzone są intensywne prace
badawcze mające na celu opracowanie nowych, ulepszonych rozwiązań technologicznych w tym zakresie [45, 46].
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4.4. Przemysłowe preparaty amylolityczne i celulolityczne
Wiodącymi producentami enzymów wykorzystywanych w procesie produkcji
bioetanolu z biomasy roślinnej są duński koncern Novozymes oraz amerykański
DuPont Enzymes (wcześniej Genencor, od 1 września 2017 DowDuPont). Oba te
koncerny znacząco przyczyniły się do opracowania wysokowydajnych preparatów
enzymatycznych wykorzystywanych w procesie produkcji zarówno bioetanolu I jak
i II generacji. Do ich najważniejszych osiągnięć można zaliczyć opracowanie
mikrobiologicznych metod produkcji termostabilnych α-amylaz, co pozwoliło na
zmniejszenie kosztów wytwarzania biopaliw I generacji w związku z możliwością
wyeliminowania wysoce energochłonnego procesu ciśnieniowo-termicznej obróbki
surowca przed dodaniem enzymów [47]. Innym ważnym kierunkiem rozwoju rynku
przemysłowych preparatów amylolitycznych są badania nad uzyskaniem glukoamylaz
i α-amylaz zachowujących wysoką aktywność w temperaturze i odczynie pH
zbliżonych do optymalnych warunków fermentacji etanolowej, mających zastosowanie
w procesie jednoczesnej hydrolizy i fermentacji. Poszukuje się także enzymów
bezpośrednio działających na natywną, ziarnistą skrobię, bez konieczności jej
wcześniejszego kleikowania i upłynniania. Takie rozwiązanie mogłoby istotnie
wpłynąć na technologię scukrzania skrobi. Efektem tych badań jest wprowadzenie na
rynek przemysłowych preparatów Stargen® , których dodatkową zaletą jest wysoka
aktywność w warunkach optymalnych dla fermentacji etanolowej.
Efektywność oraz koszty hydrolizy enzymatycznej biomasy roślinnej zależą przede
wszystkim od aktywności w warunkach procesowych dostępnych na rynku
preparatów. Pomimo wieloletnich badań i obserwowanego w ostatnich latach dzięki
nim znacznego postępu w uzyskiwaniu wysokoaktywnych enzymów, nadal poszukuje
się lepszych i tańszych rozwiązań. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki
dynamicznemu rozwojowi metod inżynierii genetycznej pozwalających na
wprowadzanie zmian w materiale genetycznym mikroorganizmów i uzyskanie
szczepów o udoskonalonych cechach przemysłowych, produkujących enzymy
o pożądanych właściwościach i z większą wydajnością.
Do najnowszych komercyjnie dostępnych preparatów enzymatycznych
przeznaczonych do degradacji surowców skrobiowych zalicza się [48, 49]:
•
Termamyl® (Novozymes) zawierający termostabilne α-amylazy wyprodukowane przez genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii Bacillus
licheniformis;
•
Liquozyme® (Novozymes) zawierający termostabilne α-amylazy oraz
dodatkowe enzymy zwiększające efektywność upłynniania skrobi, skład
preparatu oraz pochodzenie obecnych w nim enzymów stanowi tajemnicę
koncernu Novozymes;
•
Spirizyme® (Novozymes) bogaty w glukoamylazy biorące udział w procesie
scukrzania upłynnionej skrobi, skład preparatu oraz pochodzenie zawartych
w nim enzymów stanowi tajemnicę koncernu Novozymes;
•
Viscozyme® (Novozymes) zawierający termostabilne ksylanazy korzystnie
wpływające na redukcję lepkości zacierów zbożowych, pochodzenie enzymów
stanowi tajemnicę koncernu Novozymes;
•
Spezyme® RSL (DuPont) zawiera termostabilne α-amylazy oraz fitazy
wyprodukowane przez genetycznie modyfikowane szczepy bakterii Bacillus
licheniformis i grzybów Trichoderma reesei;
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Spezyme® CL oraz Spezyme® ALPHA (DuPont) zawierające termostabilne
α-amylazy wyprodukowane przez genetycznie modyfikowane szczepy bakterii
Bacillus licheniformis;
•
Distillase® (DuPont) zawierający glukoamylazę i α-amylazę wyprodukowane
przez zrekombinowane szczepy grzybów Trichoderma reesei;
•
Distillase® SSF (DuPont) preparat przeznaczony do rozkładu skrobi w procesie
jednoczesnej hydrolizy i fermentacji, zawierający α-amylazę, glukoamylazę oraz
aspergillopeptydazę 1, wyprodukowane przez genetycznie zmodyfikowane
szczepy grzybów Trichoderma reesei;
•
Fermgen® (DuPont) preparat zawierający enzym proteolityczny o zróżnicowanej
specyficzności substratowej, zdolny do rozkładu białek w warunkach niskiego
pH, wyprodukowany przez genetycznie modyfikowane szczepy grzybów
Trichoderma reesei;
•
Optimash® (DuPont) zawierający celulazy oraz ksylanazy przeznaczone do
rozkładu nieskrobiowych polisacharydów w procesie produkcji bioetanolu
z ziaren zbóż, wyprodukowane przez szczepy bakterii Penicillium funiculosum
lub grzybów Geosmithia emersonii bądź też przez genetycznie modyfikowane
szczepy grzybów Trichoderma reesei;
•
Stargen® 002 (DuPont) α‐amylaza oraz glukoamylaza wyprodukowane przez
genetycznie zmodyfikowane szczepy grzybów Trichoderma reesei zdolne do
scukrzania natywnej skrobi bez jej wcześniejszego kleikowania i upłynniania.
Z kolei, najnowszej generacji preparaty enzymatyczne przeznaczone do scukrzania
polisacharydów występujących w surowcach lignocelulozowych obejmują:
•
Cellic® CTec3 (Novozymes) wysokowydajny preparat zawierający wszystkie
enzymy (egzoglukanazy, endoglukanazy, hemicelulazy, β-glukozydazę i inne)
niezbędne w procesie scukrzania biomasy lignocelulozowej, skład preparatu
oraz pochodzenie obecnych w nim enzymów stanowi tajemnicę koncernu
Novozymes;
•
Cellic® HTec3 (Novozymes) wysokowydajny preparat ułatwiający scukrzanie
nierozpuszczalnych oraz rozpuszczalnych hemiceluloz, stosowany samodzielnie
lub w połączeniu z preparatem Cellic® CTec3, skład preparatu oraz pochodzenie
obecnych w nim enzymów stanowi tajemnicę koncernu Novozymes;
•
Accellerase® 1500 (DuPont) preparat zawierający wszystkie enzymy
(egzoglukanazy, endoglukanazy, hemicelulazy, β-glucozydazę i inne) niezbędne
do scukrzania surowców lignocelulozowych, wyprodukowane przez genetycznie
modyfikowane szczepy grzybów Trichoderma reesei;
•
Accellerase® XY (DuPont) preparat zawierający kompleks enzymów
ksylanolitycznych, po dodaniu do innych preparatów z grupy Accellerase
korzystnie wpływa na hydrolizę zarówno glukanów jak i ksylanów,
wyprodukowany przez genetycznie modyfikowane szczepy grzybów
Trichoderma reesei;
•
Accellerase® BG (DuPont) preparat enzymatyczny zawierający β-glukozydazę,
po dodaniu do innych preparatów z grupy Accellerase korzystnie wpływa na
rozkład celobiozy do glukozy, wyprodukowany przez genetycznie
modyfikowane szczepy grzybów Trichoderma reesei.
•
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5. Podsumowanie
Przemysł paliwowy walczy obecnie z problemem jakim jest potrzeba zastąpienia
paliw konwencjonalnych odnawialnymi i bezpiecznymi dla środowiska źródłami
energii. Jednym z możliwych rozwiązań jest stosowanie uzyskanych w wyniku
przetwórstwa biomasy roślinnej biopaliw.
Szybki rozwój technologiczny i postęp naukowy obserwowany w ciągu
kilkudziesięciu ostatnich lat przyczynił się m.in. do opracowania technologii
przetwarzania bogatej w polisacharydy biomasy roślinnej w bioetanol, którego
stosowanie jako dodatku do paliw w transporcie jest zgodne z przyjętymi na świecie
kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Przemysłowa produkcja bioetanolu praktycznie byłaby niemożliwa bez użycia na
jednym z jej etapów katalizatorów enzymatycznych zdolnych do degradacji zawartych
w surowcach roślinnych polisacharydów i uwalniania z nich fermentowalnych cukrów
prostych.
Z uwagi na złożoną strukturę surowców w celu ich scukrzenia konieczne jest użycie
szeregu różnych enzymów o synergistycznym działaniu, zdolnych do hydrolitycznego
rozkładu wiązań glikozydowych zawartych w cząsteczkach substratu. W przypadku
surowców bogatych w skrobię w przemyśle stosuje się preparaty amylolityczne
zawierające w swoim składzie enzymy pochodzenia mikrobiologicznego
odpowiedzialne za degradację frakcji amylozy i/lub amylopektyny skrobi prowadząc
ostatecznie do uwolnienia z surowca cząsteczek glukozy. Do takich enzymów zalicza
się przede wszystkim α-amylazy, glukoamylazy, α-glukozydazy, β-amylazy
i pullulanazy wykazujące aktywność względem poszczególnych wiązań między
monomerami w łańcuchach amylozy i/lub amylopektyny. Do całkowitego scukrzenia
polisacharydów zawartych w surowcach lignocelulozowych niezbędne jest użycie
preparatów bogatych w enzymy katalizujące hydrolizę celulozy i hemicelulozy. W tym
przypadku skład enzymatyczny takich preparatów jest jeszcze bardziej złożony, co
wynika ze struktury degradowanych przez nie polisacharydów a szczególnie
z różnorodności występujących w materiale roślinnym hemiceluloz. W scukrzaniu
celulozy biorą udział hydrolazy celulolityczne, do których zalicza się przede
wszystkim endoglukanazy, celobiohydrolazy i β-glukozydazy. Z kolei, degradacja
hemiceluloz wymaga synergistycznego działania biokatalizatorów ogólnie określanych
mianem hemicelulaz, do których oprócz enzymów rozkładających wiązania
glikozydowe w cząsteczce substratu zalicza się także enzymy odpowiedzialne za
odrywanie grup acetylowych od podstawionych nimi jednostek monosacharydów.
W wyniku działania enzymów celulolitycznych i hemicelulolitycznych z biomasy
lignocelulozowej uwalniane są cząsteczki pięcio- i sześciowęglowych cukrów prostych
(najczęściej glukozy i ksylozy), które następnie mikroorganizmy przekształcają
w bioetanol.
Enzymy degradujące biomasę roślinną powinny przede wszystkim charakteryzować
się optimum działania w warunkach procesowych stosowanych w przemysłowych
technologiach produkcji bioetanolu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu
biorafineryjnego, na rynek wprowadzane są coraz to nowsze i bardziej wydajne
w pożądanych warunkach preparaty enzymatyczne zawierające obok enzymów
niezbędnych do scukrzenia polimerów substratu także dodatkowe biokatalizatory
rozkładające niecukrowe składniki biomasy. Dzięki postępującemu rozwojowi metod
inżynierii genetycznej modyfikuje się też materiał genetyczny mikroorganizmów
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wytwarzających enzymy w swoich szlakach metabolicznych w celu udoskonalenia ich
cech produkcyjnych tak aby wydzielały one potrzebne enzymy z większą wydajnością.
Wszystkie te działania mają na celu poprawienie efektywności i redukcję kosztów
procesu produkcji bioetanolu w skali przemysłowej.
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Zastosowanie enzymów w procesie produkcji biopaliw
Streszczenie
W pracy przedstawiono przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie zastosowania enzymów
w przemysłowej produkcji bioetanolu na cele energetyczne. Ze względu na specyfikę powszechnie
stosowanych technologii w biorafineriach, produkcja tego rodzaju biopaliwa wymaga użycia katalizatorów
enzymatycznych odpowiedzialnych za degradację polisacharydów zawartych w biomasie roślinnej do
fermentowalnych cukrów prostych. Obserwowany w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat postęp naukowotechnologiczny przyczynił się do opracowania wysokowydajnych preparatów enzymatycznych
zawierających mieszaniny niezbędnych w procesie enzymów, których skłąd zależy głównie od rodzaju
stosowanej biomasy. Pomimo tego w dalszym ciągu poszukuje się nowych rozwiązań w tym zakresie
w celu poprawienia efektywności i redukcji kosztów kluczowego w przemysłowej produkcji bioetanolu
etapu hydrolizy enzymatycznej biomasy.
Słowa kluczowe: biopaliwa, bioetanol, enzymy, skrobia, celuloza, hemiceluloza

Application of enzymes in biofuel production
Abstract
An overview of the latest achievements in the field of the use of enzymes in the industrial production of
bioethanol for energy purposes has been presented. Due to the specificity of commonly used technologies
in biorefineries, the production of this type of biofuel requires application of enzymes responsible for the
degradation of structural polysaccharides of vegetable biomass used as feedstock into its fermentable
monomers. The scientific and technological progress observed over the last few decades has contributed to
the development of highly effective enzymatic preparations containing mixtures of enzymes necessary in
the process, which composition depends mainly on the type of biomass used as a feedstock. Nevertheless,
in order to improve the efficiency and reduce the costs of the biomass enzymatic hydrolysis i.e. crucial step
of the industrial production of bioethanol, new solutions are still being sought.
Keywords: biofuels, bioethanol, enzymes, starch, cellulose, hemicellulose
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Algi jako potencjalne źródło enzymów – przegląd
aktualnego stanu wiedzy oraz przyszłe perspektywy
1. Wstęp
Wśród enzymów pochodzenia mikrobiologicznego wyróżnić można, obok
enzymów bakteryjnych i grzybiczych także te produkowane przez algi [1-3]. Spośród
10 000 znanych obecnie gatunków alg, kilka uprawianych jest na skalę przemysłową
[3]. Wiąże się to z tym, iż podczas przebiegających w ich komórkach procesów
fotosyntezy powstaje szereg użytecznych substancji, w tym enzymów [4-7]. Liczne
prace donoszą o możliwości uzyskania różnorodnych izolatów enzymatycznych z alg.
Można wśród nich wymienić m.in. popularne rodzaje jak Euglena sp. czy Pavlova sp.,
ale też gatunki Enteromorpha intestinalis i Tetracystis aeria [8-12]. Z kolei, najczęściej
pozyskiwane z nich enzymy to m.in.: beta-laktamaza, nitrogenaza, lipooksygenaza,
hydrogenaza oraz lakaza [11, 13-16]. Stwierdzono, że glony posiadają zdolność do
produkcji komercyjnych enzymów [17], które mogą być wykorzystywane m.in.
w procesach oczyszczania ścieków, produkcji biodiesla czy wysokogatunkowych
chemikaliów [17-19]. Stwierdzono, że koszty ich wytwarzania nie są wysokie, nie jest
wymagany dostęp do gruntów ornych wysokiej jakości, czy nawet stały dostęp świeżej
wody, jak to ma miejsce w przypadku produkcji roślinnej [20]. Dodatkową, bardzo
istotną zaletą alg, jako źródła enzymów o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym,
jest stosunkowa łatwość przeprowadzenia modyfikacji genetycznych tych
organizmów. Wciąż prowadzone są nowe prace odnośnie glonów i ich potencjału
enzymatycznego. Wyrazem tego jest stale rosnąca liczba publikacji dotyczących tej
dziedziny [17]. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy
dotyczącego enzymów pochodzących z alg, jak również przedstawienie potencjalnych,
przyszłych perspektyw w tej dziedzinie.

2. Algi – krótka charakterystyka
Glony, nazywane też algami (algae) spotyka się najczęściej w środowisku
wodnym, chociaż istnieją także gatunki występujące na podłożach stałych o wysokiej
wilgotności. Większość z nich to fotoautotrofy o dużej aktywności fotosyntetycznej.
Szacuje się, że odpowiadają za produkcję ok. 70% materii organicznej i tlenu
wytwarzanych obecnie na Ziemi [21]. Odznaczają się zróżnicowaną strukturą
morfologiczną. Część z nich bytuje jako organizmy jednokomórkowe, inne zaś tworzą
kolonie. W przyrodzie występują także glony o strukturze wielokomórkowych plech
(formują one tzw. podwodne łąki) [22]. Do alg należą również beznaczyniowe
plechowate organizmy roślinne, prochlorofity oraz bakterie. Pochodzenie
i systematyka glonów stanowi obecnie przedmiot wielu badań. W obrębie alg wyróżnia
1
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się 11 odmiennych gromad obejmujących, według różnych autorów, od ponad 10 000
do ponad 20 000 gatunków organizmów, zaliczanych do kilku odrębnych królestw.
Pod względem taksonomicznym zalicza się do nich takie grupy roślin jak sinice,
wiciowce, okrzemki, zielenice, brunatnice, krasnorosty i ramienice [21-23], spośród
których najszerzej wykorzystywane przez człowieka są brunatnice, krasnorosty,
zielenice i sinice [23].

2.1. Skład biochemiczny alg
Algi odznaczają się bardzo różnorodnym składem biochemicznym, dzięki czemu
stanowią dobre źródło wielu różnorodnych substancji biologicznie czynnych, często
nieobecnych w komórkach organizmów innych grup taksonomicznych [7]. Ich
biomasa składa się przede wszystkim z wody (ok. 75-90% świeżej masy). Duży udział
wśród pozostałych związków stanowią sole mineralne. Do mikroelementów należą
między innymi brom, cynk, jod, magnez, mangan, miedź oraz żelazo. Uważa się, iż
występują one w bardzo dobrze przyswajalnych dla organizmu człowieka postaciach,
tj. związków metaloorganicznych lub kompleksowych [24].
Ok. 60% wszystkich substancji biologicznie czynnych glonów stanowią
polisacharydy, do których należą mukopolisacharydy (glukozoaminoglukany GAG),
alginiany (sole sodowe, potasowe i magnezowe kwasu alginowego i fukany
(laminaryna i fukoidyna) [24, 26-28].
Mukopolisacharydy są to związki składające się z aminocukrów i kwasów
uronowych, takich jak kwas hialuronowy i siarczan chondroityny, kwas alginowy
i jego sole, mannitol i sorbitol, karageniany i agar [21, 24, 26-29]. Fukoidany,
uzyskiwane głównie ze ściany komórkowej brunatnic, stanowią kompleks zbudowany
z siarkowych polisacharydów, składających się głównie z L-fukozy i grup siarkowych
oraz niskiej zawartości D-glukozy, D-mannozy, D-ksylozy i kwasu uronowego [3032]. Wykazują one szereg właściwości korzystnych z punktu widzenia człowieka,
takich jak aktywność przeciwzakrzepowa, immunoregulująca, przeciwzapalna,
przeciwutleniająca, przeciwbólowa, przeciwdrobnoustrojowa i hamująca rozwój
nowotworów [29-31].
Z kolei wśród aminokwasów obecnych w algach wymienić można aminokwasy
egzogenne takie jak lizyna, izoleucyna, leucyna, metionina, fenyloalanina, treonina,
tryptofan oraz walina. Ponadto komórki glonów zawierają białka – glikoproteiny
i metaloproteiny [24, 28, 33].
W ich komórkach stwierdzono również obecność witamin (A, B, C, E) [28, 33-35],
polifenoli należących do ważnych, naturalnych antyoksydantów oraz naturalnych
barwników roślinnych takich jak karotenoidy, fikoerytryna, fikocyjanina i chlorofil
[25, 28, 36, 37]. Obecność licznych związków fenolowych wykazano przede
wszystkim w algach brązowych i zielonych, natomiast w mniejszych ilościach
– w niektórych krasnorostach [38, 39]. Algi kriofilne (np. zawłotnia śnieżna) stanowią
źródło aksantyny, barwnika należącego do karotenoidów, którego właściwości
przeciwutleniające są 14 razy większe niż witaminy E, 54 razy silniejsze od β-karotenu
oraz 65 razy silniejsze niż witaminy C [40]. Z kolei krasnorosty zawierają fikoerytrynę
– czerwony pigment oraz fikocyjaninę – niebieski. Oba te związki są rozpuszczalne
w wodzie i mogą być wykorzystywane jako naturalne barwniki w produkcji żywności,
kosmetyków oraz w przemyśle farmaceutycznym [41, 42].
Do lipidów obecnych w algach należą m.in. niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe NNKT: arachidonowy, eikozapentenowy i rzadko spotykany γ-linolenowy
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(GLA) [25, 28, 34, 36]. Szacuje się, że zawartość wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych WNKT w glonach Ulva armoricana i Solieria chordalis wynosi 14,8-29,2%
[43]. Algi stanowią źródło różnorodnych fitosteroli, które oddziałują korzystnie na
układ immunologiczny człowieka, wykazują aktywność przeciwutleniającą,
przeciwzapalną i przeciwalergiczną, obniżają poziom cholesterolu i mogą przyczyniać
się do regeneracji tkanek: mięśniowej, nabłonkowej oraz łącznej [21].
W tabeli 1 przedstawiono krótkie zestawienie przykładów substancji aktywnych
biologicznie i gatunków alg, z których mogą być one pozyskiwane.
Liczne badania nad metabolitami otrzymywanymi z alg pozwoliły stwierdzić ich
właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, antyalergiczne i immunomodulujące jak również antybakteryjne i antygrzybicze [37, 44-52].
Algi są także producentami szerokiej grupy enzymów. Zagadnienie to zostanie
przybliżone w dalszej części pracy.
Tabela 1. Przykłady substancji aktywnych biologicznie pozyskiwanych z alg

Substancja
galaktany

Charakterystyka
polisacharydy

alginiany
fukoidany

polisacharydy
polisacharydy

karotenoidy
(zwłaszcza
β-karoten)

silnie
przeciwutleniające
barwniki

ksantofile

silnie
przeciwutleniające
barwniki
niebieski barwnik
czerwony barwnik

fikocyjanina
astaksantyna
florotanina

związek fenolowy
m.in. chroniący
ludzkie fibroblasty
przed
promieniowaniem
UV

Przykłady alg
Zielenice, zwłaszcza Codium
sp.
Phaeophyceae sp.
Brunatnice, np. Fucus
vesiculosus, F. evanescens, F.
serratus, F. distichus,
Laminaria saccharina, L.
digita, Cladosiphon
okamuranus, Ascophyllum
nodosum, Undaria pinnatifida,
Ecklonia cava
Dunaliella salina,
Haematococcus pluvialis,
Rhodophyta sp,
Chloromonadophyta sp.,
Spirulina
Dunaliella salina,
Haematococcus pluvialis,

Źródło
[53]

Spirulina
Haematococcus sp.

[54, 55]
[54,
55,56]
[57]

Eckloina cava

Źródło: Opracowanie własne
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3. Enzymy pochodzące z alg
Podczas procesów fotosyntezy zachodzących w komórkach glonów, syntetyzowane
są liczne substancje, wśród których można wymienić zarówno enzymy (karboksylacyjne oraz zaangażowane w ochronę komórek przed reaktywnymi formami tlenu),
jak i białka (związane z procesami absorpcji światła i metabolizujące glikol) [58].
Z czerwonych i niebiesko-zielonych alg (takich jak Porphyridium cruentum
i Plectonema boryanum) wyizolowano dysmutazę ponadtlenkową, enzym niezbędny
w mechanizmach obrony komórek przed toksycznym wpływem tlenu [59, 60]. Z kolei
aktywność anhydrazy węglanowej stwierdzono dla czterech gatunków niebieskozielonych glonów, tj. Anabaena flosaquae, Anacystis nidulans, Coccochloris
peniocystis i Oscillatoria sp. [61, 62]. Ponadto niektóre jednokomórkowe algi zielone
oraz cyjanobakterie potrafią wykorzystywać mocznik jako źródło azotu i prowadzić do
aktywności ureazy i amidolizy mocznika. Dla cyjanobakterii Anabaena cylindrica
zaobserwowano zależność aktywności ureazy od stężenia niklu [17].
Lakazy występują zazwyczaj w komórkach roślin wyższych, grzybów i organizmach owadów [17, 63, 64]. Stwierdzono jednak wytwarzanie pozakomórkowego
enzymu podobnego do lakazy przez glony Tetracystis aeria [11].
Z alg Anabaena flosaquae oraz Anacystis nidulans częściowo oczyszczono
dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową, wykorzystując w tym celu frakcjonowanie
siarczanem amonu oraz chromatografię żelową. Natomiast z alg Oscillatoria sp.
wyizolowano liazę wodoronadtlenkową, przekształcającą skoniugowany 13-wodorotlenek kwasu linolowego w kwas 13-oksotride-9,1-dienowy. Według niektórych badań
cyjanobakterie posiadają zdolność wytwarzania licznych biologicznych katalizatorów,
m. in. amylazy, celulazy, lipazy, ureazy, laktamaz, L-asparaginaz, L-glutaminaz,
arylosulfatazy i chitynazy [17].
Bifunkcyjny enzym, karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu bierze
udział w katalizowaniu reakcji wiązania węgla i fotoodpowietrzania przez
karboksylację lub natlenianie 1,5-bisfosforanu rybulozy [58]. Glony wykorzystują
również fosfatazę fosfoglikolową i oksydazę glikolanową lub dehydrogenazę
glikolanową jako enzymy metabolizujące [65]. Głównymi enzymami biorącymi udział
w usuwaniu reaktywnych form tlenu, powstającymi głównie w procesach fotosyntezy
są dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza askorbinianowa i peroksydazy
glutationowe [65]. Ponadto glony wykorzystują kilka enzymów do produkcji skrobi,
sacharozy i glikogenu – w tym anhydrazę węglanową, kinazę fosfoglicerydową,
dehydrogenazę, fruktozo-1,6-bifosfatazę, fosforylazę sacharozy, syntazę fosforanu
sacharozy, hydrolazę fosforanu sacharozy, syntazę glikogenu i syntazę skrobi [4].
W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę wybranych enzymów z alg.

134

Algi jako potencjalne źródło enzymów – przegląd aktualnego stanu wiedzy oraz przyszłe perspektywy
Tabela 2. Charakterystyka wybranych enzymów pochodzących z alg

Nazwa enzymu

Algi

reduktaza 5'adenylylo
siarczanowa
anhydraza
węglanowa

Enteromor
pha
intestinalis
Anabaena
flosaquae
Chlamydo
monas
reinhardtii
Pavlowa
sp.
Anacystis
nidulans

anhydraza
węglanowa
∆4 - desaturaza
dehydrogenaza
glukozo-6fosforanowa
dehydrogenaza
glikolowa
oksydaza
kwasu
glikolowego

hydrogenaza

liaza wodoronadtlenkowa
liaza
izocytryniano
wa
lakaza
β- laktamaza
lipoksygenaza
nitrogenaza
karboksylaza
fosfoenolopirogronianu
karboksylaza
D-rybulozo1,5difosforanowa

Km
(m
M)
-

MW
(Da)

Optymal
ne pH

Inhibitor

-

Optymalna
temperatura
(°C)
25

-

15,6

-

-

-

Diamox

-

7600
0

-

-

azydek

-

-

-

-

-

0,37

-

6,7

25

ATP

Chlamydo
monas sp.
Anabaena
flos-aquae,
Oscillatori
a sp

220

-

8,5

25

-

-

8,0

28

Chlamyab
monas
moewusii
Oscillatori
a sp.
Polytomell
a
caeca
Tetracystis
aeria
Coccochlor
is
elabens
Oscillatori
a sp.
Anabaena
cylindrica
Anabaena
flosaquae

-

-

7,0

-

N-etylomaleimid
Hydroksy
etanosulf
onian
sodu
Tlenek
węgla

0,00
7
-

5600
0
-

6,4

30

-

-

Kwercetyna
-

0,05
1
-

2120
00
-

8,0

-

-

-

-

-

-

1240
00
2200
00
-

8,8

25

-

-

eskuletyn
a
-

-

-

-

Agmenellu
m
quadruplic
atum

-

4560
00

-

-

-

-

135

-

Olga Andrzejczak

karboksylaza
bisfosforanu
rybulozy
reduktaza
rybonukleotyd
owa
dysmutaza
ponadtlenkowa

Cylindroth
eca sp.

0,00
87

5600
00

-

-

-

Scenedesm
us
obliquus
Euglena
sp.

-

-

6,5

30

dATP

-

-

8,5

25

cyjanek

Źródło: [17]

4. Zalety alg jako źródła enzymów oraz możliwości ich przemysłowego
wykorzystania
Preparaty enzymatyczne odgrywają niezwykle ważną rolę w wielu gałęziach
przemysłu, uczestnicząc w licznych procesach produkcyjnych. Z tego względu stale
trwają badania mające na celu jak najwydajniejszą i najefektywniejszą ich produkcję.
Potwierdza to liczba publikacji dotyczących tego tematu. Na przestrzeni lat 2004-2015
ilość prac odnośnie enzymów pochodzących z alg w bazie Scopus wzrosła z ok. 250 do
blisko 600 [17].
Enzymy izolowane zarówno ze źródeł roślinnych jak i zwierzęcych odznaczają się
mniejszą stabilnością w porównaniu z enzymami pochodzenia mikrobiologicznego
[17].
W związku z tym jednym z rozwijających się obecnie kierunków ich pozyskiwania
są algi. Coraz częściej dostrzegany jest ich potencjał jako „fabryk” umożliwiających
produkcję odnawialnych biopaliw i związków biologicznie czynnych. Zaletą alg jest
możliwość ich hodowli w dużych ilościach, w krótkim czasie, zdolność wykorzystywania przez nie energii słonecznej, a także podatność na manipulacje genetyczne
[66]. Koszty produkcji w przypadku alg nie są wysokie, nie ma konieczności
korzystania ze świeżej wody i gruntów ornych wysokiej jakości. Ponadto stanowią one
potencjalne, przyszłe źródło enzymów [20].
Dotychczasowe badania pokazują możliwość przeprowadzenia modyfikacji
genetycznych alg, tak aby były użyteczne w różnorodnych procesach biologicznych,
w tym biotransformacji. Doniesienia literaturowe informują, że organizmy takie są
zdolne do tworzenia szeregu użytecznych związków, często z wykorzystaniem takich
procesów jak hydroksylacja, redukcja, degradacja łańcucha bocznego oraz
izomeryzacja [67, 68].
Łatwość hodowli oraz proste warunki uprawy sprawiły, iż algi znalazły
zastosowanie w procesach usuwania niektórych zanieczyszczeń organicznych
z ekosystemów wodnych [69, 70].
Innym kierunkiem wykorzystania przemysłowego tych organizmów jest produkcja
szerokiego spektrum bioaktywnych peptydów i białek przeznaczonych do
suplementacji żywieniowej człowieka oraz produkcji farmaceutyków [71, 72].
W ostatnich latach wzrosło także zainteresowanie biopaliwami jako alternatywą dla
tradycyjnych, opartych na ropie naftowej rozwiązań, którego skutkiem są prowadzone
na szeroką skalę badania ukierunkowane na zwiększenie oraz modyfikację akumulacji
alkoholi, węglowodorów, lipidów, polisacharydów i innych związków magazynujących energię w algach [73]. Dotychczas zsekwencjonowano m.in. genomy
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takich glonów jak Chlamydomonas reinhardtii, Phaeodactylum tricornutum,
Thalassiosira pseudonana, Cyanidioschyzon merolae, Ostreococcus lucimarinus,
Ostreococcus tauri i Micromonas pusilla [73]. Podjęto także próby ekspresji obcych
enzymów w komórkach alg. Komórki C. reinhardtii modyfikowano wykorzystując
bakteryjne fosfotransferazy neomycyny i geny β-glukuronidazy [17]. W 2004 r.
opisano pierwszy skuteczny transfer T-DNA pochodzącego z Agrobacterium
tumefaciens, obejmującego geny kodujące β-glukuronidazę i fosfotransferazę
higromycyny do genomu jądrowego alg C. reinhardtii [74]. W 2012 r. opisano
natomiast ekspresję ksylanazy z genomu jądrowego C. reinhardtii przez połączenie
genu bezpośrednio z genem oporności na antybiotyk za pomocą samoodszczepialnej
sekwencji 2A wirusa pryszczycy [75].

5. Przyszłe perspektywy
Algi stanowią bardzo różnorodną grupę organizmów fotosyntetyzujących
posiadających potencjalnie szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach – od żywienia
zarówno ludzi, jak i zwierząt, poprzez przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny,
produkcję kwasów tłuszczowych, pigmentów, stabilnych biomolekuł izotopowych
i innych, wreszcie produkcję enzymów komercyjnych o potencjalnym zastosowaniu
w przemyśle. Jednak, spośród ok. 10 000 gatunków glonów, w kolekcjach znajduje się
zaledwie kilka tysięcy, a jedynie kilkaset z nich jest badanych pod kątem składu
chemicznego i obecnych substancji czynnych. Jeszcze mniej uprawia się na skalę
przemysłową [3].
Tymczasem modyfikowane genetycznie szczepy alg mogą nie tylko dostarczać
enzymów i in. związków obecnych w ich komórkach, lecz także umożliwiają ekspresję
niektórych genów, np. w komórkach drożdży [76].
Sukces komercyjnej produkcji alg zależy od wielu czynników. Jednym
z najistotniejszych jest opracowanie opłacalnych technik ich hodowli [76].
Na przestrzeni ostatniego czasu poczyniono duże postępy zarówno w zrozumieniu
biologii glonów, jak i opracowywaniu rozwiązań inżynieryjnych umożliwiających ich
namnażanie na skalę przemysłową. Pomimo pozytywnych efektów w przypadku
hodowli w systemach otwartych, dużym zainteresowaniem cieszą się także zamknięte
fotobioreaktory. Ich zaletą jest lepsza kontrola nad przebiegiem procesu hodowli oraz
większa łatwość wyeliminowania potencjalnych zanieczyszczeń, takich jak metale
ciężkie czy drobnoustroje [77].

6. Podsumowanie
Ze względu na swe unikalne właściwości algi stanowią potencjalne źródło wielu
cennych dla człowieka substancji, w tym enzymów mogących znacznie usprawnić
wiele procesów przemysłowych. Rozwój wiedzy zarówno o biologii samych alg, jak
i występujących w nich substancjach aktywnych oraz roli jaką odgrywają w procesach
biologicznych pozwala żywić nadzieję, iż potencjał tej grupy organizmów zostanie
w najbliższej przyszłości szerzej i pełniej wykorzystany.
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Algi jako potencjalne źródło enzymów – przegląd aktualnego stanu wiedzy
oraz przyszłe perspektywy
Streszczenie
Algi są źródłem wielu cennych dla człowieka substancji aktywnych. Wśród nich ważną grupę zajmują
enzymy, znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Celem niniejszego opracowania było
przybliżenie aktualnego stanu wiedzy odnośnie alg jako źródła enzymów i pokazanie kierunków ich
możliwego wykorzystania w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: algi, wodorosty, enzymy, pigmenty roślinne

Algae as a potential source of enzymes – an overview of the current state
of knowledge and future perspectives
Abstract
Algae are source of many various biologically active substances. Among them, an important group is
occupied by enzymes that are used in many branches of industry. The aim of this study was to present
current knowledge about algae as a source of enzymes and show directions of their possible use in this
field.
Keywords: algae, seaweed, enzymes, plant pigments
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