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AUTOFAGIA U ROŚLIN W WARUNKACH STRESU
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Streszczenie: Autofagia jest procesem powszechnie występującym u roślin jako reakcja na sygnały 
wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe, odgrywającym także kluczową rolę w różnych biologicznych pro-
cesach, takich jak rozwój i odpowiedź roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Proces aut-
ofagii spełnia przynajmniej dwie funkcje: a) chroni komórkę przed śmiercią spowodowaną brakiem 
składników pokarmowych oraz b) stanowi mechanizm, dzięki któremu zachodzi degradacja lub mobi-
lizacja składników komórki zanim nastąpi jej śmierć. Wyróżniono trzy podstawowe, niewykluczające 
się wzajemnie, typy autofagii: mikro-, makro- i megaautofagię. Megaautofagia może być następstwem 
każdego z dwóch pozostałych typów. Podstawowy poziom autofagii funkcjonuje stale w komórce pod-
czas jej normalnego wzrostu, podczas gdy w trakcie starzenia lub pod wpływem ekspozycji na stres, 
dochodzi do zwiększenia poziomu autofagii w celu odzyskania istotnych składników pokarmowych 
lub degradacji uszkodzonych białek lub organelli. Wiele badań potwierdziło znaczącą rolę autofagii 
w procesie programowanej śmierci komórki (PCD) zachodzącej w warunkach stresu oksydacyjnego, 
osmotycznego, suszy, zasolenia, jak też infekcji patogenami. Jedna z dość popularnych hipotez zakła-
da, że w pewnych, specyficznych warunkach autofagia promuje przeżycie komórki. Spekuluje się, że 
u roślin nie jest ona skutkiem egzekucji samej PCD wynikającej z nadwrażliwości komórki, ale jest 
niezbędna, aby PCD ograniczyć, np. do miejsca infekcji. Proces autofagii wykorzystuje dwa przeci-
wstawne mechanizmy – służące przeżyciu komórki lub jej śmierci, a oba są uwarunkowane stopni-
em aktywacji autofagii. Zależne od autofagii przeżycie lub śmierć komórki podlega ścisłej regulacji 
i zależy od warunków środowiskowych (takich jak działające bodźce) oraz od etapu rozwoju lub typu 
komórki. Ostateczne wyjaśnienie funkcji autofagii jako mechanizmu podtrzymującego przeżycie lub 
promującego śmierć u roślin w warunkach stresu wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: Śmierć komórki, autofagia, autofagosom, stres biotyczny i abiotyczny

Summary: Autophagy is a process commonly occurring in plants in response to intra- and extracel-
lular signals and it plays a crucial role in various biological processes such as plant development and 
responses to abiotic and biotic stresses. Autophagy has apparently at least two functions: it saves the 
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cell from death during nutrient starvation and is a mechanism whereby the cell degrades or mobilizes 
its constituents before death. Three distinct types of autophagy are distinguished: micro-, macro- and 
megaautophagy, which are not mutually exclusive. Megaautophagy can follow either of the two other 
types. Autophagy functions at a basal level under normal growth conditions and is induced during 
senescence and upon exposure to stress conditions to recycle nutrients or degrade damaged proteins 
and organelles. Many studies have confirmed an important function of autophagic programmed cell 
death (PCD) during oxidative and osmotic stress, drought and salt stress, or pathogen infection. How-
ever, the possibility that autophagy promotes cell survival in plants under some specific conditions 
is increasingly predominant. It is speculated that in plants autophagy is not required for hypersensi-
tive response (HR-PCD) execution but is necessary to restrict PCD to infection sites. Two opposing 
mechanisms for cell survival and cell death providing for autophagy are a function of the degree of its 
activation. The fate of cells undergoing autophagy-like processes may depend on environmental condi-
tions such as exposed stimuli, developmental stage and cell type. Further investigations would help to 
unravel whether autophagy has a pro-death or pro-survival function in plants under stress conditions.

Key words: Cell death, autophagy, autophagosome, biotic and abiotic stress

WSTĘP

Autofagia rozumiana jako komórkowy mechanizm odzyskiwania składników 
pokarmowych, jak również element obronny przed niekorzystnymi czynnikami śro-
dowiska, stała się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania i licznych badań. 
Autofagia oznacza konsumpcję przez komórkę jej własnych cytoplazmatycznych 
składników w przedziale litycznym. Proces ten odgrywa kluczową rolę w odzyski-
waniu składników pokarmowych; pozwala on na ponowne wykorzystanie (turno-
ver) zniszczonych białek czy składników organelli komórkowych. W ten sposób 
umożliwia organizmowi zaadaptowanie się do zmian środowiskowych związanych 
z niedoborem składników pokarmowych [24]. Ponadto, autofagia bierze udział 
w rozwoju, utrzymaniu komórkowej homeostazy oraz obronie przed patogenami 
i toksycznymi produktami [21].  

U roślin autofagia funkcjonuje konstytutywnie na niskim poziomie jako proces 
metabolizmu podstawowego, umożliwiający rozkład zniszczonych czy niepożąda-
nych składników komórki, natomiast w warunkach stresu aktywność tego procesu 
znacznie wzrasta [5]. Spełnia ona przynajmniej dwie funkcje: a) chroni komórki od 
śmierci podczas niedoboru składników pokarmowych oraz b) stanowi mechanizm, za 
pomocą którego komórka degraduje lub mobilizuje swoje składniki zanim nastąpi jej 
śmierć [51]. Autofagia jest elementem składowym naturalnej odporności organizmu 
roślinnego i jego odpowiedzi na szeroki wachlarz patogenów, w tym na wirusy, grzy-
by i bakterie; wpływa ona także na ograniczenie replikacji i rozprzestrzenianie się pa-
togenów poza zainfekowane  miejsce [5, 29, 39]. Spekuluje się, że autofagia stanowi 
mechanizm, za pomocą którego komórka roślinna eliminuje sygnały (zainicjowane 
w zainfekowanym obszarze), które zapoczątkowują kaskadę zdarzeń prowadzących 
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do śmierci. Za pośrednictwem autofagii, roślina ma możliwość „posprzątania” ko-
mórkowych zniszczeń, powstałych w wyniku reakcji obronnej organizmu. Sugerowa-
na jest również funkcja autofagii jako bezpośredniego mechanizmu obronnego komó-
rek gospodarza przeciwko rozwojowi i namnażaniu w nich patogenu [3]. 

Coraz częściej wskazuje się na różnorodność funkcji procesu autofagii w me-
tabolizmie i rozwoju roślin. Obejmują one rozwój nasion, biogenezę wakuoli, od-
zyskiwanie składników pokarmowych podczas ich niedoboru, starzenie, procesy 
apoptotyczne, ale również roślinną odpowiedź na biotyczne i abiotyczne czynni-
ki stresowe, w tym infekcje wirusowe, stres oksydacyjny, solny i suszę [4, 23]. 
W warunkach ekspozycji na warunki stresowe lub podczas starzenia, rośliny mają 
możliwość powtórnego wykorzystania cytoplazmatycznych makromolekuł poprzez 
ich dostarczenie do wakuoli i degradację w procesie autofagii [4]. Chociaż wyso-
ki poziom autofagii potwierdzono w przypadku kilku typów stresu, to proces ten 
na poziomie podstawowym również występuje w komórkach roślin i zapewnia im 
konstytutywną zdolność do usuwania niepożądanych i niepotrzebnych materiałów 
[17, 31, 55]. Jak dotąd u roślin opisano kilka specyficznych dla nich funkcji auto-
fagii obejmujących: degradację połączonych w agregaty białek w warunkach ogra-
niczonego dostępu składników pokarmowych [48], degradację białek zniszczonych 
w wyniku stresu oksydacyjnego [54] i regulację śmierci komórek podczas odpo-
wiedzi obronnej na atak patogenów [16, 29, 39]. 

Badania genetyczne doprowadziły do identyfikacji u drożdży około 34 ge-
nów AuTophaGy (ATG), których produkty uczestniczą w poszczególnych etapach 
makroautofagii, do których można zaliczyć: 1) regulację indukcji autofagii, 2) 
zapoczątkowanie tworzenia fagoforu, 3) ekspansję pęcherzyka i formowanie au-
tofagosomu, 4) dokowanie i fuzję autofagosomu z wakuolą, 5) rozpad materiału 
cytoplazmatycznego w obrębie ciałek autofagowych [6]. Istnieją pewne dowody na 
konserwatywność mechanizmów autofagii wśród komórek drożdży, ssaków i ro-
ślin, co pozwoliło na identyfikację ortologów drożdżowych genów ATG zaangażo-
wanych również w przebieg roślinnej autofagii [23].

Niniejsza praca poświęcona jest procesowi autofagii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego znaczenia jako reakcji obronnej przed niekorzystnymi czynnikami śro-
dowiska. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące roli autofagii jako procesu 
odpowiedzialnego za śmierć, czy może raczej przeżycie komórek roślinnych w wa-
runkach stresowych. 

RODZAJE AUTOFAGII W KOMÓRKACH ROŚLIN

U roślin zostały opisane dwa główne typy autofagii: mikroautofagia i makroau-
tofagia [3, 4]. Podczas mikroautofagii niewielka porcja cytoplazmatycznego ma-
teriału jest bezpośrednio pochłaniana przez inwaginację tonoplastu, co prowadzi 
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do utworzenia ciałek autofagowych we wnętrzu wakuoli [4, 24]. Ten typ autofagii 
występuje u niektórych roślin podczas kiełkowania nasion w procesie degradacji 
białek zapasowych i ziaren skrobi [47, 48]. Makroautofagia (zwana też autofagią) 
jest głównym mechanizmem, przy pomocy którego komórki eukariotyczne rozkła-
dają organelle i białka o długim okresie półtrwania [28]. Proces ten polega na po-
chłanianiu dużych porcji cytoplazmy w obrębie pęcherzyków zwanych autofagoso-
mami. Wydaje się, że pęcherzyki te powstają z retikulum endoplazmatycznego jako 
prowakuolarne tubule [7]. W pierwszym etapie makroautofagii, w bezpośrednim 
sąsiedztwie materiału przeznaczonego do degradacji, tworzą się odrębne membra-
ny o filiżankowatym kształcie (nukleacja pęcherzyka). Następnie błony ulegają po-
większeniu (elongacja pęcherzyka) do postaci tzw. fagoforu. Końce fagoforu ulegają 
fuzji całkowicie otaczając cytoplazmatyczną zawartość (wypełnienie pęcherzyka), 
tworząc zbudowaną z podwójnej błony strukturę znaną jako autofagosom. Następny 
etap makroautofagii polega na przemieszczaniu się autofagosomu ku wakuoli litycz-
nej i fuzji jego błony zewnętrznej z tonoplastem [5, 24, 28]. Powstała w ten sposób 
struktura otoczona pojedynczą błoną (zwana ciałkiem autofagowym), przemieszcza 
się do wnętrza wakuoli, gdzie ulega degradacji. Produkty hydrolizy są przypuszczal-
nie eksportowane z wakuoli do cytoplazmy, gdzie mogą zostać ponownie wykorzy-
stane przez komórkę, chociaż jak dotąd niewiele wiadomo na ten temat w przypadku 
roślin [3, 5]. Dotychczas opisano występowanie makroautofagii zarówno w kultu-
rach komórkowych, jak i na poziomie całych roślin w sytuacji odpowiedzi na niedo-
bór węgla i azotu oraz podczas starzenia się komórek [1, 7, 12, 35]. 

Oprócz mikro- i makroautofagii, van Doorn i Woltering [51] zaproponowali 
dodatkowo termin megaautofagia. O megaautofagii można mówić, gdy dochodzi 
do przerwania ciągłości tonoplastu, co wydaje się być zjawiskiem powszechnym 
podczas programowanej śmierci komórek roślinnych. W początkowych etapach 
tego procesu dochodzi do syntezy i akumulacji w wakuoli enzymów hydrolitycz-
nych, takich jak proteazy cysteinowe i serynowe, czy endonukleazy (DNazy i RNa-
zy). Wraz z zahamowaniem transportu anionów organicznych do wakuoli, zaczyna 
ona powiększać swoje rozmiary, zajmując niemal cały protoplast [10]. W wyniku 
przerwania ciągłości tonoplastu dochodzi do uwolnienia enzymów wakuolarnych, 
hydrolizujących zawartość komórki. Jak dotychczas, nie udało się ustalić czynni-
ka odpowiedzialnego za przerwanie tonoplastu, wiadomo jedynie, że krótko przed 
tym zdarzeniem tonoplast przestaje być selektywnie przepuszczalny [50]. Zjawisko 
przerwania ciągłości tonoplastu połączone z późniejszą, szybką degradacją skład-
ników komórkowych, w tym jądra, zaobserwowano podczas tworzenia elemen-
tów naczyniowych ksylemu w komórkach mezofilu Zinnia elegans [37], podczas 
śmierci komórek w procesie formowania aerenchymy [8, 9], elementów floemu, 
tworzenia czapeczki korzeniowej, czy w procesie starzenia się komórek miękiszu 
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zawierających chloroplasty [51]. Zwrócono również uwagę na to, że w komórkach 
ulegających programowanej śmierci mogą występować równocześnie co najmniej 
dwa różne typy autofagii. Nie jest wykluczone, że megaautofagia występuje w na-
stępstwie mikro- i/lub makroautofagii [51].

Rodzaj zachodzącej autofagii (mikro- lub makroautofagii) i jej selektywność 
zależą w dużym stopniu od organizmu, czynnika indukującego autofagię i warun-
ków środowiska. W obrębie jednego organizmu mogą zachodzić zarówno procesy 
mikro-, jak i makroautofagii. Ilustracją tego zjawiska jest degradacja komórek droż-
dży zachodząca pod wpływem niedoboru związków azotu. W tym przypadku typ 
indukowanego procesu autofagii jest uzależniony od rodzaju cukru stanowiącego 
źródło węgla [46]. 

Morfologiczne cechy autofagii u różnych gatunków roślin mogą być powodem 
pewnych rozbieżności w precyzyjnym określaniu przebiegu samego procesu, jak 
i miejsca degradacji cytoplazmatycznego materiału [4]. Użycie inhibitora proteazy 
cysteinowej, E-64, powoduje blokowanie degradacji autofagosomów w korzeniach 
Arabidopsis i jęczmienia oraz akumulację nienaruszonych cytoplazmatycznych 
składników w postaci ciałek autofagowych w centralnej wakuoli. Jednakże w przy-
padku tytoniu, ten sam inhibitor, prowadzi do gromadzenia fragmentów cytopla-
zmy głównie poza centralną wakuolą, w obrębie mniejszych organelli zwanych 
autolizosomami [17]. Szczegółowa analiza etapów tworzenia autofagosomów oraz 
późniejszego ich dostarczania do wakuoli litycznej doprowadziła do wyróżnienia 
dwóch odrębnych szlaków, w których albo autofagosom ulega bezpośredniej fuzji 
z tonoplastem, a jego zawartość przechodzi do światła wakuoli, albo treść autofa-
gosomu jest początkowo pochłaniana przez małe wakuolarne struktury podobne 
do lizosomów lub endosomów, w których może być częściowo degradowana przed 
późniejszym połączeniem z wakuolą [42, 48]. Gatunek rośliny, jak również warunki 
jej wzrostu i rozwoju determinują, która z wymienionych wyżej ścieżek autofagii 
jest dominująca w danym czasie [4]. 

Autofagia może być indukowana zarówno przez czynniki wewnątrz- jak i ze-
wnatrzkomórkowe, stąd odgrywa zasadniczą rolę podczas tak różnych procesów 
biologicznych jak rozwój czy odpowiedź na stresy środowiskowe [27]. Autofagicz-
na degradacja białek jest procesem polegającym na usuwaniu uszkodzonych białek 
oraz ponownym wykorzystaniu aminokwasów i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu 
komórkowej homeostazy. Kolejna kluczowa rola tego procesu polega na regulacji 
aktywności białek poprzez kontrolę formowania funkcjonalnych białkowych kom-
pleksów i utrzymywanie prawidłowej dystrybucji enzymów i ich kofaktorów. Za-
tem, odpowiednia degradacja białek odgrywa niezmiernie ważną rolę w regulacji 
wielu biologicznych procesów począwszy od rozwoju, poprzez różnicowanie, aż do 
odpowiedzi na stresy środowiskowe [24]. 
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UDZIAŁ AUTOFAGII W PROCESIE PROGRAMOWANEJ  
ŚMIERCI KOMÓRKI (PCD) U ROŚLIN

Rośliny wykształciły systemy wakuolarne, które w przeciwieństwie do zwie-
rzęcych lizosomów, mogą zajmować większość protoplastu komórki roślinnej [33]. 
Rośliny, nie mając typowych dla zwierząt lizosomów, do odzyskiwania różnych 
elementów komórkowych w celu ponownego ich użycia, tak podczas normalnego 
rozwoju, jak również stresu pokarmowego, wykorzystują wakuole lityczne [36]. 
Wakuole te odgrywają również pierwszoplanową rolę w jednym z głównych ro-
dzajów śmierci komórek roślinnych, dla którego zaproponowano nazwę „śmierć 
wakuolarna” [19, 52]. W procesie wakuolarnej śmierci, zawartość komórek jest 
usuwana w wyniku współdziałania procesów podobnych do autofagii, przebiega-
jących z uwalnianiem enzymów hydrolitycznych z zapadniętej wakuoli litycznej 
[52]. Morfologicznym objawem śmierci wakuolarnej jest stopniowe zmniejszanie 
objętości cytoplazmy połączone z powiększaniem rozmiarów wakuoli litycznej. 
Pochłanianie cytoplazmy przez wakuole lityczne i późniejsza jej degradacja wydają 
się być tu głównym mechanizmem demontażu komórki. Na zdjęciach mikroskopo-
woelektronowych często obserwuje się wpuklenia tonoplastu i fuzję pęcherzyków 
z wakuolą, po której następuje pobieranie i degradacja porcji cytoplazmy w prze-
strzeni wakuolarnej. Stopniowo zanikają organelle. Proces ten zazwyczaj rozpo-
czyna się od degradacji siateczki śródplazmatycznej z przyłączonymi rybosomami 
[51, 52]. Do innych morfologicznych zmian obserwowanych podczas śmierci wa-
kuolarnej można zaliczyć: reorganizację cytoszkieletu (formowanie łańcuchów ak-
tynowych), demontaż otoczki jądrowej, a czasami segmentację jądra. Mitochondria 
i inne organelle, jak również błona komórkowa pozostają morfologicznie nietknięte 
do czasu rozpadu błony wakuolarnej. Krytycznym etapem w przeprowadzeniu wa-
kuolarnej śmierci komórek jest utrata ciągłości tonoplastu i masowe uwolnienie en-
zymów hydrolitycznych z wakuoli. W ten sposób szybko dochodzi do zniszczenia 
całego protoplastu, a w pewnych przypadkach, nawet całej komórki wraz ze ścianą 
komórkową [52]. 

Na podstawie morfologii komórek zasugerowano, że procesy o charakterze au-
tofagii uczestniczą w fazie wykonawczej programowanej śmierci komórki związa-
nej z rozwojem u roślin. To oznaczałoby, że podczas embriogenezy, kiełkowania 
nasion, różnicowania ksylemu, rozwoju korzeni, czy starzenia się płatków kwiato-
wych autofagia jest procesem prowadzącym komórki do śmierci [57]. Brak przeko-
nywających dowodów genetycznych na niezbędność autofagii w przeprowadzaniu 
roślinnej PCD oraz fakt, iż mutanty w genach ATG, pozbawione zdolności do auto-
fagii, są zdolne do zakończenia procesów o charakterze rozwojowym (pierwotnie 
przypisywanym autofagii) dostarcza sporo wątpliwości na temat nadrzędnej roli 
autofagii w procesie PCD u roślin [25, 51, 57]. Z badań Hofiusa i wsp. [16] wynika 
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jednak, że autofagia jest procesem przyczyniającym się do śmierci komórek Arabi-
dopsis w reakcji nadwrażliwości, indukowanej szczepem DC3000 bakterii Pseudo-
monas syringae pv. tomato z ekspresją genu awirulencji avrRps4 (Pst-avrRps4). 
Uważa się, że śmierć komórek na drodze autofagii zachodzi stosunkowo wolno 
– zaczyna się od redystrybucji komórkowych składników i osiąga punkt krytycz-
ny w momencie degradacji tonoplastu. Taka forma komórkowej śmierci występuje, 
gdy nie ma konieczności szybkiego unicestwiania komórek, tj. gdy przeżycie rośli-
ny w warunkach stresowych nie zależy od szybkiej degradacji poszczególnych jej 
składników [32]. 

ROLA AUTOFAGII W REAKCJI NADWRAŻLIWOŚCI (HR)

Zjawisko programowanej śmierci komórki pełni u roślin kluczową rolę nie tylko 
podczas procesów związanych z rozwojem, tj. tworzenia nowych tkanek i organów, 
ale również podczas odpowiedzi na różne czynniki stresowe, biotyczne i abiotyczne 
[25]. Szczegółowa klasyfikacja poszczególnych rodzajów PCD u roślin nastręcza 
wciąż sporo trudności [40]. Zwrócono uwagę na istnienie pewnych morfologicz-
nych podobieństw w charakterystyce apoptozy i autofagii w komórkach roślin, do 
których można zaliczyć: kondensację chromatyny, rozpad DNA do fragmentów nu-
kleosomalnych (tzw. drabinkowanie DNA), czy zaangażowanie kaspaz w procesy 
rozkładu komórki [41, 51]. Zatem, kryteria te nie są już wystarczające do identyfi-
kacji PCD w komórkach roślinnych [52]. Podobnie, zaklasyfikowanie reakcji nad-
wrażliwości (HR), roślinnego mechanizmu obronnego przed atakiem patogenów, 
do jednego z głównych typów roślinnej PCD wciąż wzbudza kontrowersje. W tym 
przypadku niezmiernie ważna jest jak najszybsza reakcja na atak mikroorganizmu 
patogennego, co umożliwia ograniczenie jego rozprzestrzeniania w tkance gospo-
darza. Zatem, śmierć protoplastu musi nastąpić stosunkowo szybko, a odzyskiwa-
nie materiałów pokarmowych nie ma tutaj większego znaczenia [25, 50]. W celu 
przezwyciężenia efektu działania białek efektorowych wydzielanych przez organi-
zmy patogenne, w toku ewolucji rośliny wytworzyły geny odporności (R) kodujące 
receptory specyficznie rozpoznające aktywność patogennego białka efektorowego. 
W wyniku takiego rozpoznania receptory odporności R zapoczątkowują kaskadę 
przekazywania sygnałów, często kończącą się programowaną śmiercią komórki 
w reakcji nadwrażliwości (HR-PCD), zachodzącą w miejscu infekcji patogenem 
[15]. Morfologiczne objawy HR-PCD zostają poprzedzone napływem do komórki 
jonów Ca2+, uruchomieniem kaskady kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK), 
produkcją wolnych rodników tlenowych, kwasu salicylowego i zmianą profilu tran-
skrypcyjnego [25]. Na podstawie obrazu morfologicznego, HR może być przypisa-
na do nielizosomalnego typu PCD z uwagi na wyciek zawartości z komórek, pęcz-
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nienie organelli komórkowych, czy zgniatanie martwych komórek przez komórki 
otaczające [11, 19, 41]. Z drugiej strony wiadomo, że HR jest regulowana przez 
geny ATG (ang. Autophagy-related Genes) kodujące białka zaangażowane w prze-
bieg autofagii. W przypadku HR, to autofagia ogranicza rozprzestrzenianie PCD 
do obszaru zainfekowanego, co udowodniono poprzez wyciszenie genu BECLIN1, 
ortologa genu ATG6 w komórkach tytoniu, w wyniku czego doszło do ograniczenia 
autofagii i niekontrolowanego rozprzestrzenienia HR pod wpływem infekcji wiru-
sem TMV [29, 45]. Badania potwierdziły ważną rolę białka ATG6 w regulacji HR
-PCD podczas infekcji Arabidopsis thaliana przez mikroorganizm patogenny [39]. 
Inne charakterystyczne dla autofagii białka Vps34/PI3K, ATG3 i ATG7 również 
okazały się nieodzowne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się patogenu na zdrowe 
tkanki, co wskazuje na kluczową rolę autofagii w ograniczeniu (do miejsca infekcji) 
sygnału śmierci poprzez jego eliminację podczas HR-PCD [15]. W ten sposób au-
todestrukcja komórek zainfekowanych umożliwia ograniczenie rozprzestrzeniania 
się obumierających komórek w tkance [4, 43]. Wciąż jednak nie ma pewności czy 
rolą autofagii jest jedynie ograniczenie rozprzestrzeniania się sygnału śmierci w ko-
mórkach sąsiadujących z obszarem zainfekowanym patogenem, czy może również 
sam proces HR odbywa się na drodze autofagii w komórkach zainfekowanych [45]. 

W ostatnich latach dokonano identyfikacji wakuolarnych enzymów przetwa-
rzających (ang. Vacuolar Processing Enzymes, VPEs), jako czynników biorących 
udział w przebiegu roślinnej PCD. Wakuola okazała się być miejscem komórko-
wej lokalizacji VPEs, które wykazują aktywność podobną do kaspazy-1 i regulują 
śmierć komórek zarówno organizmów odpornych, jak i wrażliwych na atak patoge-
nu [14]. Kluczowa rola VPEs w reakcji nadwrażliwości podczas infekcji patogennej 
została potwierdzona w badaniach przeprowadzonych na mutantach tytoniu z wyci-
szonym genem VPE. Podczas infekcji wirusem TMV mutantów z wyciszonym ge-
nem nie obserwowano zmian fenotypowych i cech charakterystycznych dla HR. Co 
więcej, błony wakuolarne komórek zachowały swoją integralność, a proces PCD 
został zablokowany, co doprowadziło do zwiększonej proliferacji wirusa. Z kolei, 
pojawienie się w liściach tytoniu typu dzikiego charakterystycznych dla HR zmian 
fenotypowych zostało poprzedzone dezintegracją tonoplastu. Dodatkowo, poziom 
wirusa w liściach typu dzikiego był mniejszy niż w mutantach z wyciszonym ge-
nem VPE, co świadczy o wpływie wakuolarnych enzymów na ograniczenie namna-
żania wirusa podczas HR [13]. Zatem, niedostateczny poziom ekspresji genu VPE 
uniemożliwia pojawienie się cech typowych dla śmierci komórek wywołanej in-
fekcją wirusa TMV takich jak: kurczenie komórki, zagęszczenie cytoplazmy, czy 
fragmentacja jądrowego DNA [13]. Skoro niedobór VPEs stymuluje zachowanie 
integralności błon wakuolarnych w liściach zakażonych TMV, zatem wydaje się 
oczywiste, że VPEs są zaangażowane w rozpad wakuoli, który z kolei przyczynia 
się do śmierci komórek w reakcji nadwrażliwości [56]. 
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Wspomniane powyżej doniesienia dowodzą, że wakuolarne enzymy przetwa-
rzające mogą uczestniczyć w inicjacji procesu HR wywołanego infekcją wirusa 
mozaiki tytoniu poprzez udział w destrukcji tonoplastu. Dezintegracja błony wa-
kuolarnej jest cechą autofagii charakterystyczną tylko dla roślinnej PCD. VPEs 
uczestniczą zatem w aktywacji białek odpowiedzialnych za przerwanie ciągłości 
tonoplastu [25, 26, 41]. Gromadzą się one w wakuoli na początku procesu HR, 
a ich aktywność maleje przed pojawieniem się widocznych uszkodzeń, co wskazuje 
na rolę tych białek w początkowej fazie reakcji nadwrażliwości. Poprzez proteoli-
tyczne cięcie w odpowiednich miejscach, VPEs uczestniczą w dojrzewaniu waku-
olarnych enzymów hydrolitycznych typu proteazy, nukleazy, czy lipazy, biorących 
udział w rozpadzie błony wakuolarnej. W konsekwencji enzymy w postaci aktyw-
nej docierają do cytozolu, gdzie dochodzi do degradacji struktur cytoplazmatycz-
nych. Co więcej, w efekcie przerwania ciągłości tonoplastu i dotarcia do cytopla-
zmy, VPEs mogą aktywować inne enzymy uczestniczące w fazie egzekucji PCD. 
Zatem, wielce prawdopodobne jest, że rola VPEs w procesie PCD u roślin polega 
na zainicjowaniu proteolitycznej kaskady zdarzeń z udziałem proteaz [56]. W celu 
pełnego zrozumienia mechanizmu roślinnej PCD konieczna jest identyfikacja biał-
kowych substratów dla VPEs ulegających ekspresji w organach wegetatywnych, 
które najprawdopodobniej są powiązane z tonoplastem [41]. 

Nawet pomimo braku oczywistych dowodów na bezpośredni udział wakuoli 
i VPEs w procesie śmierci komórek podczas HR, oczywisty wydaje się fakt, że 
autofagia uczestniczy w kontroli obumierania komórek podczas reakcji nadwraż-
liwości [40]. 

AUTOFAGIA JAKO ODPOWIEDŹ NA STRES ABIOTYCZNY

Chociaż identyfikacja i charakterystyka genów ATG u roślin w znaczący spo-
sób wpłynęła na postęp w zrozumieniu mechanizmów procesu autofagii, to jed-
nak wiedza dotycząca regulatorów roślinnego szlaku autofagii jest wciąż niepełna. 
W przypadku Arabidopsis, autofagia jest indukowana działaniem różnorodnych 
abiotycznych i biotycznych czynników stresowych, m.in. brakiem składników po-
karmowych, stresem solnym, oksydacyjnym, suszą lub inwazją patogenów [16, 29, 
30, 39, 53, 54]. 

Autofagia jest procesem kontrolującym PCD poprzez degradację związków tok-
sycznych, jak również mechanizmem ułatwiającym komórce przeżycie w warun-
kach działania abiotycznych i biotycznych czynników stresowych [24, 51] poprzez 
dostarczanie agregatów białek do wakuoli w celu ich degradacji [48], co uznawane 
jest za ogólną odpowiedź na różne warunki stresowe [5]. Rośliny transgeniczne 
z obniżonym poziomem ekspresji genu autofagii AtATG18a wykazują ograniczoną 
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zdolność do formowania autofagosomów i cechują się nadmiernym poziomem wraż-
liwości na obecność reaktywnych form tlenu, co wskazuje na fizjologiczną funkcję 
autofagii w odpowiedzi na stres oksydacyjny. W roślinach tych dochodzi do nad-
miernej akumulacji utlenionych białek, z uwagi na obniżone tempo ich degradacji, 
w porównaniu z roślinami typu dzikiego. Wyniki te pokazują, że w warunkach stresu 
oksydacyjnego utlenione i zniszczone białka oraz inne składniki komórki są przeno-
szone na drodze autofagii do wakuoli w celu ich degradacji, dzięki czemu materiał 
toksyczny eliminowany jest z cytozolu [54]. Podobnie, mutanty ryżu Oryza sativa 
z zaburzeniami genu ATG10 wykazują nadmierną wrażliwość na stres oksydacyjny 
wywołany wysokim stężeniem soli i parakwatem, czego efektem jest gromadzenie 
większej liczby utlenionych i zniszczonych białek w porównaniu z roślinami typu 
dzikiego. Wyniki te potwierdzają istotną rolę wakuoli w eliminacji uszkodzonych 
i niepotrzebnych materiałów komórkowych w odpowiedzi na stres [44]. 

Po wystąpieniu stresu oksydacyjnego utlenione białka ulegają selektywnej de-
gradacji, natomiast zaburzenie funkcjonowania autofagii prowadzi do wytworze-
nia konstytutywnego stresu oksydacyjnego, nawet w przypadku braku czynnika 
wywołującego stres co wskazuje na kluczową rolę autofagii, jako mechanizmu 
degradującego zniszczone białka również w warunkach fizjologicznych [55]. Im-
munolokalizacja in situ uszkodzonych podczas stresu białek pokazała, że są one 
akumulowane w wakuoli roślin typu dzikiego, natomiast u roślin RNAi-AtATG18a 
pozostają w cytoplazmie. Zatem, badania te potwierdziły ważną rolę autofagii 
w procesie odpowiedzi na stres [54]. Tworzenie reaktywnych form tlenu (RFT), 
a w dalszej kolejności wywołanie stresu oksydacyjnego indukującego autofagię, 
jest stymulowane również niedoborem składników odżywczych [24]. Stwierdzono, 
iż brak węgla i azotu, a zwłaszcza sacharozy, aktywuje autofagię, co stanowi dobry 
punkt wyjścia do badań tego procesu u roślin [7, 12, 53]. 

Mutacje w genach ATG prowadzą do utraty ich funkcji, co powoduje zmniej-
szenie tolerancji roślin na niedobór azotu czy węgla, a w konsekwencji prowadzi 
do ograniczonego wydłużania korzeni bocznych, zwiększonego poziomu chlorozy, 
przyspieszonego starzenia liści oraz zmniejszonego zbioru nasion [4, 7, 12]. U Ara-
bidopsis, mutacje w genach AtATG7, AtATG8 i AtATG9 zapoczątkowują nie tylko 
żółknięcie liści, ale i wzmożoną ekspresję markerowego genu starzenia AtSEN1 [7, 
12, 53]. Przy braku składników pokarmowych dochodzi do tworzenia autofago-
somów i degradacji materiału cytoplazmatycznego w kompartmentach litycznych 
roślinnych kultur komórkowych [42]. Obserwacje te stanowią dowód na regulato-
rową rolę autofagii w ułatwianiu mobilizacji i dostarczania komórkom roślinnym 
składników odżywczych w warunkach głodu [24, 57]. 

W sytuacji niedoboru składników pokarmowych w środowisku, autofagia wy-
daje się być mechanizmem odpowiedzialnym za degradację chloroplastów [18, 49]. 
W wakuolach komórek miękiszu liściowego Arabidopsis typu dzikiego, z ekspre-
sją białka zielonej fluorescencji (ang. Green Fluorescent Protein, GFP) ukierun-
kowanego na stromę, stwierdzono obecność małych pęcherzyków wykazujących 
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ruchy Browna po inkubacji w ciemności z konkanamycyną A (inhibitorem tonopla-
stowej aktywności V-ATPazy). Badania z użyciem mikroskopii immunoelektrono-
wej wykazały w pęcherzykach obecność białek GFP i dużej podjednostki Rubisco 
– najbardziej powszechnego białka chloroplastowego. W konsekwencji, pęcherzyki 
zlokalizowane w wakuoli nazwano ciałkami zawierającymi Rubisco (ang. Rubisco-
Containing Bodies, RCB). Co ciekawe, transport RCBs do wnętrza wakuoli został 
zaobserwowany tylko w warunkach stresu pokarmowego. W warunkach normalne-
go zaopatrzenia w substancje pokarmowe, nie stwierdzono obecności RCBs w wa-
kuoli, nawet w obecności konkanamycyny A. Co więcej, akumulacja RCBs w wa-
kuoli jest zaburzona u mutantów w genie ATG5, co wyraźnie wskazuje, że RCBs są 
transportowane do wakuoli na drodze autofagii [18]. Wydaje się, że całe chloropla-
sty mogą być transportowane do wakuoli drogą autofagii w zaciemnionych liściach 
[49]. Podsumowując, jest prawdopodobne, że degradacja białek chloroplastowych 
przebiega za pomocą autofagii, jako uzupełnienie systemów degradacji chloroplasto-
wo-specyficznej. Poziom, przy którym autofagia przyczynia się do degradacji białek 
chloroplastowych w warunkach normalnych nie został jak dotąd określony [57]. 

Autofagia odgrywa również ważną rolę w tolerancji roślin na stres solny i osmo-
tyczny. Stwierdzono, że mutanty A. thaliana z wyciszonym genem AtATG18a są 
bardziej wrażliwe na suszę i zasolenie [30]. W komórkach rzodkiewnika, sposób 
aktywacji i regulacji mechanizmu autofagii jest prawdopodobnie uzależniony od 
rodzaju działającego abiotycznego czynnika stresowego. W tym rozumieniu, niedo-
bór składników odżywczych oraz stres solny prowadzą do indukcji autofagii w spo-
sób zależny od błonowej oksydazy NADPH za pośrednictwem ROS, podczas gdy 
stres osmotyczny wydaje się stymulować autofagię inną drogą, niekoniecznie za-
leżną od wolnych rodników jako cząsteczek sygnałowych [30]. Zatem, różne stre-
sy środowiskowe mogą prowadzić do wystąpienia zjawisk o charakterze autofagii, 
a przebieg i mechanizm tego procesu podlega regulacji za pośrednictwem odmien-
nych szlaków przekazywania sygnałów w różnych warunkach [30]. 

Chociaż regulacja autofagii u roślin wciąż pozostaje nie w pełni wyjaśniona, to 
spekuluje się, że w tym przypadku, podobnie jak u drożdży i zwierząt, rolę w kontroli 
procesów związanych z autofagią odgrywa szlak TOR (ang. Target of Rapamycin) 
[5]. TOR jest białkowym kompleksem o właściwościach kinazy serynowo-treonino-
wej, negatywnie regulującym indukcję autofagii. U drożdży, w warunkach dobrego 
zaopatrzenia w substancje pokarmowe, kompleks TOR fosforyluje białko ATG13, co 
obniża aktywność kinazową białka ATG1 i jego oddziaływanie z białkiem ATG13. Ta 
kaskada zdarzeń skutkuje minimalnym poziomem autofagii. W odpowiedzi na stres 
związany z niedoborem substancji odżywczych dochodzi do zahamowania kinazowej 
aktywności TOR, defosforylacji białka ATG13 i jego oddziaływania z białkiem ATG1. 
W ten sposób wzrasta aktywność kinazowa białka ATG1, a proces autofagii zostaje 
zapoczątkowany [6]. Ostatnie badania prowadzone w tym zakresie potwierdziły rolę 
TOR jako negatywnego regulatora autofagii w komórkach Arabidopsis. Okazało się, 
że zmniejszenie poziomu ekspresji genów AtTOR w komórkach rzodkiewnika prowa-
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dzi do zwiększonej ekspresji niektórych genów ATG oraz konstytutywnej autofagii, 
nawet w przypadku braku warunków stresowych. Dodatkowo, zastosowanie barw-
nika MDC (ang. Monodansylcadaverine) oraz GFP sprzężonego z białkiem ATG8e 
(GFP-ATG8e) jako specyficznych markerów autofagii, pozwoliło na obserwację u ro-
ślin transgenicznych RNAi-AtTOR zwiększonego tempa tworzenia autofagosomów 
[31]. Zatem, szlak TOR, prawdopodobnie w połączeniu z cząsteczkami sygnałowymi 
pochodzenia hormonalnego i środowiskowego, uczestniczy w regulacji indukcji au-
tofagii w komórkach roślin [5]. 

PODWÓJNA ROLA AUTOFAGII – ŚMIERĆ  
CZY PRZEŻYCIE KOMÓRKI?

Przy obecnym poziomie wiedzy wciąż trwa spór czy autofagię zaliczyć do pro-
cesów podtrzymujących życie, czy raczej promujących śmierć [15]. Funkcja pro-
mująca przeżycie została zademonstrowana zarówno na poziomie pojedynczych 
komórek, jak i całego organizmu jako reakcja na różne czynniki, m.in. niedobór 
składników odżywczych, infekcję mikroorganizmem patogennym, stres oksydacyj-
ny, czy akumulację agregatów białek [34]. Dzięki udziałowi w degradacji składni-
ków komórkowych, proces autofagii może uczestniczyć w przedłużeniu funkcji ży-
ciowych komórki wykazującej objawy starzenia, jak również pozbawionej dopływu 
składników pokarmowych [15]. Funkcja autofagii w reakcji nadwrażliwości została 
opisana jako jeden z pierwszych przykładów świadczących o roli tego procesu ra-
czej w hamowaniu, niż propagowaniu śmierci komórek [29]. Wyniki późniejszych 
badań, w których mutanty w genach ATG wykazywały niższy poziom programo-
wanej śmierci w odpowiedzi na infekcję patogenami, wskazywać mogą na wręcz 
przeciwną rolę autofagii [16]. Tę sprzeczność próbuje się pogodzić sugerując, że 
autofagia jest zaangażowana w ograniczenie rozprzestrzeniania się nekrozy towa-
rzyszącej śmierci komórek w wyniku infekcji chorobotwórczej [2]. Niemniej jed-
nak, dość często obserwuje się obecność struktur autofagowych w umierających 
komórkach, co wskazuje na udział autofagii w procesie komórkowej śmierci [22].  

Chociaż autofagia na poziomie fizjologicznym blokuje procesy programowa-
nej śmierci promując w ten sposób przeżycie komórki i umożliwiając organizmo-
wi zaadaptowanie się do działającego czynnika stresowego, to jednak nadmierny 
poziom autofagii powoduje śmierć komórek określaną jako śmierć autofagową 
lub programowaną śmierć komórki typu II [20]. Dlatego też proces autofagii do-
starcza dwóch przeciwstawnych mechanizmów – dla przeżycia komórki lub jej 
śmierci; oba są zależne od stopnia aktywności autofagii. Kilka dowodów wska-
zuje na to, że zależne od autofagii przeżycie lub śmierć komórki podlega ścisłej 
regulacji i zależy od etapu rozwojowego i typu komórki oraz warunków środowi-
skowych, np. działających bodźców [24, 34]. 
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Badając szlaki przekazywania sygnałów dwóch przeciwstawnych sobie od-
powiedzi i ich wzajemne oddziaływanie, ujawniono wiele wspólnych elementów. 
W tym świetle autofagia wydaje się być centralnym procesem kontrolującym decy-
zję komórki o przeżyciu lub śmierci, który podlega precyzyjnej regulacji za pomocą 
złożonych molekularnych mechanizmów [20, 24]. Niski, podstawowy poziom au-
tofagii występuje w komórkach w celu zapewnienia ich homeostazy, umożliwiając 
powtórne wykorzystanie składników cytoplazmy, w tym białek czy fragmentów or-
ganelli. Dodatkowo, autofagia stanowi mechanizm zapewniający przeżycie w wa-
runkach deficytu składników pokarmowych w pozakomórkowym środowisku. 
Zwiększony jej poziom obserwuje się w warunkach głodu, kiedy przy braku skład-
ników pokarmowych rośnie zapotrzebowanie komórki na energię. Powstanie auto-
fagosomów i hydroliza cytoplazmatycznego materiału dostarcza wolnych kwasów 
tłuszczowych i aminokwasów, które mogą zostać ponownie włączone w komórko-
wy metabolizm, zapewniając utrzymanie odpowiedniego poziomu energii i synte-
zy białek, a co za tym idzie – przeżycie komórki. Poza tym, autofagia uczestni-
czy w procesie promującym przetrwanie organizmu w odpowiedzi na różne formy 
stresu, w tym: hipoksję, stres związany z retikulum endoplazmatycznym, infekcją 
mikrobiologiczną i chorobami charakteryzującymi się akumulacją agregatów bia-
łek. Taka forma komórkowego katabolizmu dostarcza metabolicznych substratów 
niezbędnych w procesie adaptacji do stresu [22]. 

Zaproponowano model hamowania sygnału śmierci przez autofagię w procesie 
odporności wywołanej działaniem efektorowego czynnika pochodzenia patogen-
nego. W modelu tym zwrócono szczególną uwagę na rolę reaktywnych form tlenu 
i ich źródeł w rozprzestrzenianiu sygnału śmierci po zakażeniu tkanki roślinnej pa-
togenem. Po rozpoznaniu patogenu przez receptory odporności typu R dochodzi do 
uwalniania łatwo dyfundujących sygnałów śmierci (takich jak RFT), które indukują 
HR-PCD w komórkach otaczających miejsce infekcji. Rozprzestrzenianie sygna-
łów śmierci pomiędzy komórkami zachodzi drogą transportu pasywnego z wyko-
rzystaniem apoplastu i przestrzeni pozakomórkowych lub za pomocą międzyko-
mórkowych połączeń plazmodesmalnych. HR-PCD rozprzestrzenia się pomiędzy 
komórkami do momentu, w którym natrafi na komórkę zdolną do sekwestracji 
i degradacji RFT zanim osiągną one poziom powodujący śmierć komórki. W tym 
ujęciu, autofagia pośredniczyć może w eliminowaniu sygnału promującego śmierć 
różnymi drogami, poprzez: 1) kierowanie sygnałów śmierci (RFT, kwas salicylowy, 
jasmonowy) bezpośrednio do degradacji, 2) ukierunkowanie degradacji na białka 
biorące udział w przekazywaniu i amplifikacji sygnałów śmierci, 3) sekwestrację 
i degradację białek zniszczonych przez nadmierny poziom RFT, 4) kierowanie 
do degradacji źródeł wytwarzających sygnały śmierci, takich jak np. chloroplast 
w procesie zwanym chlorofagią. Oddziaływania pomiędzy białkami pośredniczą 
w kierowaniu mechanizmu autofagii w stronę sygnałów śmierci. Proces ten odbywa 
się przy udziale białek ATG [15]. 
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Wydaje się, że autofagia u roślin nie jest wymagana do przeprowadzenia wy-
konawczej fazy HR-PCD, ale jest niezbędnym mechanizmem, którego rola polega 
na ograniczaniu rozprzestrzeniania PCD do miejsca infekcji [29]. Wiele danych 
wskazuje na ważną funkcję autofagii polegającą na hamowaniu zachodzenia pro-
gramowanej śmierci komórek w zjawisku naturalnej odporności roślin. Rola auto-
fagii w odpowiedzi obronnej organizmu roślinnego sprowadza się raczej do zapo-
biegania śmierci zdrowych, niezainfekowanych komórek położonych w pobliżu 
miejsca infekcji. Może się to odbywać poprzez zależną od autofagii zmianę pro-
filu indukowania, przemieszczania, lub rozpoznawania sygnału śmierci w komór-
kach niezainfekowanych, czy wreszcie poprzez umożliwienie degradacji sygnału 
śmierci drogą autofagii. Jakkolwiek, analiza funkcji genów ATG w organizmach 
eukariotycznych wskazuje na możliwość pełnienia przez procesy związane z au-
tofagią podwójnej roli: stymulującej i/lub hamującej śmierć komórek. Jednakże, 
to która z tych funkcji będzie aktywna wydaje się zależeć od poziomu autofagii 
indukowanego w danych warunkach fizjologicznych [38]. 

PODSUMOWANIE

Podwójna rola autofagii jako regulatora śmierci lub przeżycia komórki wciąż 
pozostaje nie w pełni wyjaśniona. Nadal nie do końca wiadomo jakie czynniki de-
terminują ochronną i toksyczną drogę autofagii i w jaki sposób ten proces przyczy-
nia się do śmierci. Wiadomo, że podstawowy poziom autofagii zapewnia utrzyma-
nie prawidłowej homeostazy komórki poprzez powtórne wykorzystywanie białek 
i organelli, eliminację zbytecznych składników komórki lub białek podatnych na 
degradację. Dodatkowo, autofagia stanowi mechanizm dostarczający energii w wa-
runkach ograniczonej dostępności składników pokarmowych. W przypadku braku 
precyzyjnej regulacji, poziom autofagii może przekroczyć pewną wartość progową, 
co prowadzi do katabolizmu niezbędnych do przeżycia cząsteczek regulatorowych 
lub organelli. Taka niekontrolowana forma autofagii poprzez zapoczątkowanie 
samotrawienia komórek przeznaczonych do śmierci może przyspieszyć rozkład 
komórki na drodze apoptozy (np. w wyniku trawienia anty-apoptotycznych czą-
steczek). Podobnie, komórki posiadające ograniczoną zdolność do autofagii są kie-
rowane na drogę śmierci z uwagi na brak możliwości rozkładu zniszczonych białek 
i innych wewnątrzkomórkowych składników, jak również niemożność dostarczenia 
energii niezbędnej do podtrzymania podstawowych życiowych funkcji. Jak dotąd, 
w kilku przypadkach zaobserwowano występowanie w jednej komórce morfolo-
gicznych cech typowych zarówno dla autofagii, jak i apoptozy, lub dla autofagii 
i nekrozy. Świadczyć to może o wzajemnym powiązaniu szlaków przekazujących 
sygnały, aktywowanych podczas różnych form komórkowej śmierci [22].

Pomimo stale wzrastającego poziomu wiedzy na temat autofagii jako procesu 
biorącego udział w degradacji i/lub odzyskiwaniu składników komórkowych, spore 
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wątpliwości wciąż budzi fizjologiczna funkcja autofagii u roślin. O ile wiedza do-
tycząca morfologii, przebiegu oraz zaangażowania autofagii w rozwój organizmu 
roślinnego wydaje się być usystematyzowana, to jednak fizjologiczna rola autofa-
gii jako procesu biorącego udział w odpowiedzi na szeroki wachlarz biotycznych 
i abiotycznych czynników stresowych nadal nie jest w pełni wyjaśniona. Autofa-
gia u roślin uczestniczy w tak różnych procesach fizjologicznych jak tworzenie 
wakuol, mobilizacja składników pokarmowych podczas ich niedoboru, starzenie, 
ale również jest zaangażowana w reakcję nadwrażliwości czy w zwiększanie to-
lerancji na stres środowiskowy. Wzrost poziomu autofagii może prowadzić też 
do śmierci komórek. Biorąc pod uwagę tak szeroki zasób funkcji i zastosowań 
wydaje się, że ostateczne wyjaśnienie znaczenia autofagii jako mechanizmu pod-
trzymującego przeżycie w warunkach stresowych, czy raczej przyczyniającego 
się do śmierci komórek wymaga niewątpliwie dalszych badań. 
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