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Streszczenie: Cykliczny adenozyno-3:5-monofosforan i cykliczny guanozyno-3:5-monofosforan,
potocznie znane jako cAMP i cGMP, s¹ wtórnymi przekanikami informacji, których obecnoæ zosta³a
opisana u wielu organizmów rozpoczynaj¹c od bakterii, a na cz³owieku koñcz¹c. Cykliczny AMP i GMP
s¹ produkowane z ATP i GTP w wyniku dzia³ania cyklaz adenylanowych i guanylanowych, natomiast
ich dezaktywacja zwi¹zana jest z fosfodiesterazami cyklicznych nukleotydów. W ostatnich latach
udokumentowano obecnoæ cyklicznych nukleotydów w tkankach rolinnych, jak równie¿ opisano
obecnoæ enzymów zwi¹zanych z ich metabolizmem. W niniejszej pracy przedstawilimy dane dotycz¹ce obecnoci i przemian metabolicznych, jakim podlegaj¹ cykliczne nukleotydy w komórkach rolinnych,
równoczenie opisalimy g³ówne procesy, w których one uczestnicz¹.
S³owa kluczowe: cykliczne nukleotydy, cAMP, cGMP.
Summary: Cyclic adenosine 3:5-monophosphate and cyclic guanosine 3:5-monophosphate, commonly know as cAMP and cGMP, are key second messengers in living organisms ranging from bacteria to
Homo sapiens. Cyclic AMP and cyclic GMP are produced from ATP and GTP by the action of adenylyl
cyclase and guanylyl cylase and are hydrolyzed to AMP and GMP by the cyclic nucleotide phosphodiesterase. The natural occurrence of cyclic nucleotides in higher plants is now established, as is the presence
of enzymes involved in their metabolism. Accumulating evidence suggests crucial roles for both cyclic
nucleotides in plant cellular homeostasis. Here we review the past and recent evidence establishing the
presence of these compounds, their metabolism and role in plants.
Key words: cyclic nucleotides, cAMP, cGMP.

WPROWADZENIE
Prawie 50 lat temu odkrycie pojedynczej cz¹steczki cyklicznego adenozyno3:5-monofosforanu zmieni³o sposób mylenia dotycz¹cy regulacji procesów
komórkowych. Zapocz¹tkowa³o równie¿ zakrojone na szerok¹ skalê badania dotycz¹ce wtórnych przekaników informacji. Badania trwaj¹ po dzieñ dzisiejszy, a
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uzyskiwane wyniki wskazuj¹ na niezwyk³¹ kompleksowoæ i zró¿nicowanie uk³adów
generuj¹cych cykliczne nukleotydy.
Cykliczne monofosforany nukleotydów (cNMP) s¹ okrelane jako cz¹steczki
sygnalne zarówno u mikroorganizmów, jak i u zwierz¹t. Badania nad rolinnymi
cyklicznymi nukleotydami s¹ prowadzone ze zmiennym powodzeniem od kilku lat.
Chocia¿ pocz¹tkowe w¹tpliwoci i niepewnoci odnonie roli cyklicznych nukleotydów
w sygnalizacji komórkowej u rolin zosta³y ju¿ wyjanione, ci¹gle istnieje wiele pytañ,
które pozostaj¹ bez odpowiedzi. Cykliczny 3:5-guanozynomonofosforan (cGMP) i
cykliczny 3:5-adenozynomonofosforan (cAMP) zosta³y opisane u kilku gatunków
rolin [23, 57, 69, 76], lecz liczba prac poruszaj¹ca problem cyklicznych nukleotydów
u rolin ci¹gle jest znikoma.
W pracy podsumowano stan wiedzy na temat cyklicznych nukleotydów, podano
krótk¹ charakterystykê enzymów zwi¹zanych z metabolizmem tych zwi¹zków, ich
roli, jak równie¿ poszukiwano analogii miêdzy wiatem rolin, zwierz¹t i bakterii.

WYSTÊPOWANIE CYKLICZNYCH NUKLEOTYDÓW U ROLIN
Do chwili obecnej wystêpowanie cAMP i cGMP zosta³o udokumentowane u
wielu organizmów zarówno zwierzêcych, jak i rolinnych.
Pocz¹tkowe prace dotycz¹ce ilociowej analizy cAMP okrela³y jego poziom w
bardzo szerokim zakresie od 1 do 1500 pmol/g wie¿ej tkanki [8, 27]. Z biegiem
czasu techniki pomiaru sta³y siê bardziej czu³e, skutkiem czego iloæ cAMP w
badanych tkankach by³a ju¿ bardziej precyzyjnie okrelona. W pêdzie Torenia
wykazano 36 pmoli cAMP/g wie¿ej tkanki [39], za w zawiesinie komórkowej fasoli
(Phaseolus vulgaris)  5 pmoli/g wie¿ej tkanki [5]. Gangwani i inni [29] stwierdzili,
¿e w kulturach rzêsy garbatej (Lemna gibba) iloæ cAMP waha siê w granicach
7080 pmoli/g wie¿ej tkanki.
Prawdopodobnie pierwszym doniesieniem dotycz¹cym wystêpowania cGMP u
rolin by³a analiza zmian jego stê¿enia podczas podzia³ów oraz wzrostu komórek
tytoniu (Nicotiana tabacum) [53]. Obecnoæ cGMP opisano tak¿e w korzeniach
fasoli i w py³ku sosny [42]. Zaobserwowano tak¿e znacz¹ce ró¿nice w stê¿eniu
tego zwi¹zku, szczególnie pod wp³ywem czynników rodowiskowych. I tak w liciach
tytoniu jego iloæ wynosi od 0,05 pmol/g do 0,3 pmol/g wie¿ej tkanki po
potraktowaniu ich NO [23]. W przypadku wilca wielkokwiatowego (Pharbitis nil)
iloæ cGMP u rolin rosn¹cych na wietle wynosi 11 pmoli/g wie¿ej tkanki, a
umieszczenie rolin w ciemnoci powoduje pojawianie siê fal cGMP [76].
Uzyskane wyniki wskazuj¹ tak¿e, ¿e stê¿enia cyklicznych nukleotydów mog¹
ró¿niæ siê znacz¹co w zale¿noci od analizowanego gatunku i badanej tkanki. Tak¿e
warunki rodowiska, w których uprawia siê roliny, wywieraj¹ du¿y wp³yw na
zawartoæ nukleotydów. Oczywicie stê¿enie nukleotydu mo¿e byæ wy¿sze tylko w
pewnych partiach tkanek czy okrelonym typie komórek, tak wiêc lokalne stê¿enie
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mo¿e ró¿niæ siê od tzw. redniego stê¿enia cyklicznego nukleotydu wystêpuj¹cego
w obrêbie organu czy ca³ego organizmu.
Informacje dotycz¹ce cyklicznych nukleotydów innych ni¿ cAMP i cGMP s¹
znikome zarówno w przypadku materia³u zwierzêcego, jak i rolinnego. U ssaków
odkryto cCMP, cIMP, cTMP i cUMP oraz enzymy zwi¹zane z ich syntez¹ i hydroliz¹
[63]. Funkcja tych nukleotydów nie zosta³a opisana. Istniej¹ jednak dane wskazuj¹ce,
¿e ich dzia³ania nie mo¿na modulowaæ agonistami i antagonistami cAMP i cGMP
[10]. Tak wiêc te cztery dodatkowe nukleotydy wydaj¹ siê mieæ inne dzia³anie.
Przyk³adowo obecnoæ cCMP, cUMP, cIMP i cTMP zosta³a wykryta w korzeniach grochu (Pisum sativum) za pomoc¹ spektrometrii masowej [62]. Poziom
nukleotydów w tkankach merystematycznych i sta³ych wykazywa³ znacz¹ce ró¿nice.
W tkance merystematycznej wystêpuj¹ cAMP, cCMP, cGMP i cUMP, z których
w najwy¿szym stê¿eniu wystêpowa³ cCMP, co mo¿e odzwierciedlaæ jego rolê w
podzia³ach komórkowych, analogicznie do tej, jak¹ stwierdzono w komórkach ssaków.
W tkankach sta³ych zidentyfikowano cAMP, cGMP, cCMP, cIMP, cUMP i cTMP,
z czego cUMP wystêpuje w najwy¿szym stê¿eniu. Obecnoæ du¿ej iloci cUMP
oraz wystêpowanie cIMP i cTMP wiadcz¹ o ró¿nicach w mechanizmach proliferacji tkanek sta³ych i merystematycznych.

METABOLIZM CYKLICZNYCH NUKLEOTYDÓW
Cykliczne nukleotydy s¹ syntetyzowane przez cyklazy, a inaktywacja zachodzi przy
wspó³udziale specyficznych fosfodiesteraz. Biosynteza i inaktywacja przebiegaj¹ w
przypadku cAMP i cGMP podobnie wed³ug schematu przedstawionego na rycinie 1.
Schemat ten sugeruje podobieñstwa w mechanizmach reguluj¹cych syntezê i
inaktywacjê obu cyklicznych nukleotydów. W komórkach zwierzêcych synteza jest
regulowana przez szereg izoenzymów cyklazy adenylanowej i guanylanowej, które
ró¿ni¹ siê rozmieszczeniem, w³aciwociami biochemicznymi i funkcjonalnymi. Procesy
te s¹ regulowane przez mechanizmy zachodz¹ce zarówno w b³onie plazmatycznej,
jak i cytozolu.

ATP

PPi + cAMP

AMP

GTP

PPi + cGMP

GMP

RYCINA 1. Biosynteza i inaktywacja cyklicznego AMP i cyklicznego GMP (wg [58], zmienione)
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Cykliczny AMP powstaje z ATP w wyniku reakcji katalizowanej przez cyklazê
adenylanow¹ (AC). Substratem enzymu jest kompleks ATP z jonami magnezu. U
zwierz¹t AC jest enzymem dzia³aj¹cym w obrêbie b³ony komórkowej. Cyklaza
adenylanowa zwi¹zana z b³onami zosta³a wyizolowana i oczyszczona z materia³u
zwierzêcego m.in. z komórek szczura. Domena katalityczna tego bia³ka jest podobna
do cyklazy adenylanowej z cyjanobakterii i myksobakterii [11, 13], co wskazuje na
du¿e rozprzestrzenienie i ró¿norodnoæ w rodzinie cyklaz. Rozpuszczalna cyklaza
adenylanowa, której sekwencja ró¿ni siê od tej oznaczonej dla klasycznej cyklazy
ssaków, by³a opisana u glonów i grzybów [88]. Jest wiêc wielce prawdopodobne,
¿e cyklazy te istniej¹ powszechnie równie¿ w komórkach rolinnych.
U organizmów prokariotycznych cyklazy adenylanowe s¹ podzielone na 4 klasy,
na podstawie struktury pierwszorzêdowej ich domen katalitycznych. Klasa 1
obejmuje AC spotykane u enterobakterii. Klasa 2 zosta³a odkryta u bakterii patogennych i jest aktywowana przez kalmodulinê. Klasa 3 jest najszerzej rozpowszechniona od bakterii do ssaków. Klasê 4 opisano u archebakterii. Ka¿da z klas
wykazuje wysok¹ specyficznoæ i brak jest wzajemnej homologii pomiêdzy nimi [64].
U cyjanobakterii (Spirulina platensis) wyizolowano 6 genów koduj¹cych cyklazê
adenylanow¹. Jednoczenie okrelono, ¿e CYA A koduje AC zwi¹zan¹ z b³onami,
podczas gdy CYA C koduje AC, która jest aktywowana przez fosforylacjê. CYA G
ma homologiê do domeny katalitycznej klasy 3 cyklaz adenylanowych i guanylanowych. CYA G jest cyklaz¹ adenylanow¹, któr¹ przekszta³ciæ mo¿na w cyklazê
guanylanow¹ po zast¹pieniu 3 kluczowych aminokwasów w miejscu wi¹zania
substratu [64].
Istnieje niewiele dowodów na istnienie tej grupy enzymów w komórkach rolinnych. Wystêpowanie w komórkach rolinnych cyklicznych nukleotydów wskazuje
na istnienie enzymów odpowiedzialnych za ich syntezê. Potwierdzone jest to przez
wyniki uzyskane przy zastosowaniu ró¿nych agonistów i antagonistów zwierzêcych
cyklaz. Ich egzogenna aplikacja powoduje zmiany w poziomie cyklicznych nukleotydów i ró¿ne odpowiedzi fizjologiczne: wzrost ³agiewki py³kowej u Agapanthus
umbellatus [57], regulacjê otwierania szparek u rzodkiewnika (Arabidopsis
thaliana) [19], podzia³y komórkowe u tytoniu [26], ekspresjê genów w warstwie
aleuronowej u jêczmienia (Hordeum vulgare) [69], rozwój korzeni u komeliny
zwyczajnej (Commelina communis), akumulacjê fitoaleksyn u Cupressus lusitanica
[91] i regulacjê kwitnienia u wilca wielkokwiatowego (Pharbitis nil) [76].
Aktywnoæ enzymu o w³aciwociach cyklazy adenylanowej opisano w ekstraktach korzeniowych lucerny (Medicago sativa), r¹cznika (Ricinus max), grochu
(Pisum) [12, 54, 67] i tytoniu [86]. Carricarte i inni [12] opisali rozpuszczaln¹ cyklazê
adenylanow¹ w korzeniach lucerny. Ma ona masê ok. 84 kDa i jest aktywowana
przez Ca2+ i Mg2+. Enzym produkuje 204 pmole cAMP/min/mg bia³ka w obecnoci
wapnia, a aktywnoæ jest stymulowana 15-krotnie po podaniu kalmoduliny z wo³u.
Stymulacja jest hamowana po dodaniu EGTA i chlorpromazyny (inhibitora dzia³ania
CaM). Podawanie substancji zwi¹zanych z dzia³aniem bia³ek G nie daje pozytywnych
wyników, co sugeruje, ¿e enzym nie jest zale¿ny od bia³ek G. Inna grupa badaczy
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[54] opisa³a b³onow¹ cyklazê adenylanow¹ z korzeni r¹cznika. Enzym produkuje ok.
20 pmoli cAMP/min/mg bia³ka w obecnoci MnCl2. W przeciwieñstwie do enzymu
z lucerny ta cyklaza jest czu³a na GTP, co sugeruje jej regulacjê przez bia³ka G.
Porednim dowodem na istnienie cyklazy adenylanowej u rolin jest wystêpowanie
w komórkach bawe³ny (Gossypium hirsutum) genu koduj¹cego bia³ko CAP, które
jest zwi¹zane z cyklaz¹ adenylanow¹ (ang. Adenylyl cyclase-associated protein)
[43]. Ogólnie bia³ka CAP reguluj¹ remodelowanie aktyny w odpowiedzi na sygna³y
komórkowe, a ich koniec N odgrywa rolê w sygnalizacji bia³ek Ras i wi¹zaniu cyklazy
adenylanowej. Ekspresja genu CAP jest najwy¿sza w m³odych komórkach, tak wiêc
przypuszcza siê, ¿e mog¹ one i cyklaza adenylanowa odgrywaæ rolê we wzrocie
elongacyjnym komórki, prawdopodobnie poprzez wp³yw na cytoszkielet.
Przez d³u¿szy czas wyniki dotycz¹ce oznaczania aktywnoci cyklazy adenylanowej
by³y traktowane krytycznie, poniewa¿ wszelkie próby zidentyfikowania sekwencji
DNA w rolinnym genomie o homologii do zwierzêcych cyklaz adenylanowych
koñczy³y siê niepowodzeniem. Obecnie istniej¹ doniesienia o sklonowaniu takiej
cyklazy. Jest ni¹ PSiP (ang. Pollen-Signalling Protein) bêd¹ca cyklaz¹ adenylanow¹ w komórkach py³ku Agapanthus [57]. Stwierdzono, ¿e PSiP wykazuje homologiê
nie tylko do grzybowej cyklazy adenylanowej (z Neurospora crassa), lecz tak¿e
do bia³ek odpornoci na choroby, co mo¿e stanowiæ wskazówkê, ¿e enzymy te
odgrywaj¹ rolê w sygnalizacji ataku patogena [77, 91]. Gen uzyskany z cDNA py³ku
ulegaj¹c ekspresji w komórkach E. coli powoduje jednoczenie akumulacjê cAMP,
w wyniku czego dochodzi do zniesienia defektu w fermentacji wêglowodanów u
mutanta cyaA E. coli [57]. Zarówno transformacja antysensownym fragmentem,
jak te¿ traktowanie antagonistami cyklazy adenylanowej przerywa wzrost ³agiewki
py³kowej, sugeruj¹c tym samym, ¿e proces ten wymaga ci¹g³ej syntezy cAMP. Ta
hipoteza by³a potwierdzona poprzez monitorowanie poziomu cAMP w rosn¹cych
³agiewkach py³kowych. Podawany forskolin, aktywator cyklazy adenylanowej,
wywo³ywa³ przejciowy wzrost poziomu cAMP, podczas gdy dideoksyadenozyna,
inhibitor cyklazy, powodowa³ chwilowe obni¿enie stê¿enia tego wtórnego przekanika.
Czasowe zmiany w stê¿eniach cAMP, wskazuj¹ tak¿e na obecnoæ w ³agiewkach
py³kowych enzymów, takich jak fosfodiesterazy, bior¹cych udzia³ w inaktywacji
cyklicznych nukleotydów.
Cyklazy guanylanowe (GC) katalizuj¹ proces konwersji GTP do cGMP [58]. W
komórkach zwierzêcych enzym ten wystêpuje w dwóch g³ównych formach, w formie
rozpuszczalnej (sGC; frakcja cytozolowa) i formie zwi¹zanej (pGC; frakcja b³onowa
oraz elementów cytoszkieletu) (ryc. 2).
W komórkach zwierzêcych cz¹steczka sGC jest hemoprotein¹ o strukturze
heterodimeru, o ³¹cznej masie cz¹steczkowej ok. 150 kDa. Tworz¹ je dwie podjednostki a (m.cz. 7382 kDa) i b (m.cz. 7074), mog¹ce, w zale¿noci od tkanki/
gatunku, wykazywaæ ró¿nice w sk³adzie aminokwasowym. Dowiadczenia przeprowadzone ze sklonowanymi podjednostkami a i b wskazuj¹, ¿e wyra¿enie pe³nej
aktywnoci katalitycznej enzymu wi¹¿e siê z koniecznoci¹ dimeryzacji ³añcuchów
polipeptydowych podjednostek. Podjednostki te s¹ kodowane w odrêbnych genach,
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Domena wi¹¿¹ca
bia³ka
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katalityczna
B³onowa cyklaza
guanylowa

Cyklaza adenylanowa

Rozpuszczalna cyklaza
guanylowa

Domena
katalityczna

RYCINA 2. Organizacja przestrzenna cz¹steczek cyklazy adenylanowej i cyklaz guanylanowych (wg
http://vivo.colostate.edu oraz http://www.fz-juelich.de, zmienione)
.

stwarzaj¹c tym samym mo¿liwoæ zró¿nicowanej regulacji ich ekspresji. Centrum
katalityczne sGC, zbudowane z 250 reszt aminokwasowych, znajduje siê w pobli¿u
C-koñca ³añcucha bia³kowego i wykazuje niezwykle du¿e podobieñstwo w ró¿nych
formach cyklazy guanylanowej (³¹cznie z enzymem b³onowym).
U zwierz¹t istnieje wiele form enzymu b³onowego (zwi¹zanego, pGC), które
podzielono na 2 kategorie: enzym zwi¹zany z b³on¹ komórkow¹ bêd¹cy jednoczenie
receptorem powierzchniowym i efektorem oraz enzym regulowany przez Ca2+,
wystêpuj¹cy w rzêskach pierwotniaków oraz w segmentach zewnêtrznych fotoreceptorów krêgowców.
B³onowa cyklaza guanylanowa jest glikoprotein¹ zbudowan¹ z pojedynczego
³añcucha polipeptydowego o masie cz¹steczkowej 115180 kDa. Wysok¹ aktywnoæ
katalityczn¹ obserwuje siê w stanie ufosforylowanym enzymu. Cz¹steczka enzymu
tworzy jedn¹ domenê wewn¹trzb³onow¹, z N-koñcem zlokalizowanym na zewn¹trz
i C-koñcem wystêpuj¹cym we wnêtrzu komórki.
U bakterii oznaczono tylko jeden gen koduj¹cy ten enzym. W przeciwieñstwie do
zró¿nicowanej natury domen katalitycznych AC domeny katalityczne GC s¹ homologiczne do tych opisanych w klasie 3 AC. Tak wiêc uwa¿a siê, ¿e klasa 3 AC i GC
mia³y wspólnego przodka. Analiza aminokwasowa wykaza³a, ¿e miejsce tworzenia
wi¹zania wodorowego z adenin¹ lub guanin¹ jest zachowywane w klasie 3 AC i GC.
Poprzez zamianê tych reszt GC mog¹ byæ przekszta³cane w AC [51, 80].
Region na koñcu N, znajduj¹cy siê obok domeny katalitycznej (ok. 50 aa), jest
wysoce konserwowalny poród wszystkich opisanych do tej pory GC, a klasa 3
AC nie wykazuje takiej zale¿noci. Region ten prawdopodobnie bierze udzia³ w
tworzeniu α-helisy i funkcjonuje jako domena dimeryzacyjna [84]. Poza rol¹ w
procesie dimeryzacji, wykazano, ¿e ma ona znaczenie w stymulacji aktywnoci
katalitycznej w ludzkiej GC z siatkówki [81].
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Porednie dowody dotycz¹ce wystêpowania cyklazy guanylanowej w tkankach
rolinnych pochodz¹ z dowiadczeñ ilociowego oznaczania cGMP. Jest oczywiste,
¿e skoro w komórkach poziom cGMP ulega wahaniom, to musi istnieæ w pe³ni
sprawny uk³ad metaboliczny, który generuje te zmiany.
W dowiadczeniach prowadzonych na wilcu wielkokwiatowym (Pharbitis nil)
wykazano oscylacje poziomu cGMP podczas nocy. Dodatkowo zastosowanie nitroprusydku sodu  zwi¹zku, który uwalniaj¹c NO jest w stanie wp³ywaæ na aktywnoæ
rozpuszczalnych cyklaz guanylanowych, wykaza³o znacz¹cy wzrost poziomu cGMP
w komórce. Analogicznie podanie inhibitora cyklazy guanylanowej (NS 2028)
spowodowa³o drastyczny spadek jego poziomu, co mo¿e wskazywaæ na istnienie w
komórkach P. nil enzymu, którego aktywnoæ podlega regulacji podobnej do tej, jak¹
zaobserwowano w przypadku zwierzêcych cyklaz guanylanowych [76].
Istniej¹ tak¿e bezporednie dowody na obecnoæ cyklazy u rolin. Spektrometria
masowa zosta³a u¿yta do scharakteryzowania aktywnoci cyklazy w chloroplastach
u szpinaku (S. oleracea) [63] i tytoniu (Nicotiana tabacum) [85]. Aktywnoæ w
komórkach szpinaku jest zlokalizowana w b³onach, a analizy kinetyczne wskazuj¹
na obecnoæ 2 cyklaz: jedna o aktywnoci odpowiadaj¹cej cyklazie guanylanowej,
wykazuj¹ca wysok¹ specyficznoæ substratow¹ oraz druga odpowiadaj¹ca cyklazie
adenylanowej stymulowanej przez analog GTP (GMPPNP), co wskazuje na interakcjê tego enzymu z bia³kiem G.
Istnieje tak¿e doniesienie o syntezie cGMP w komórkach owsa (Avena sativa),
a proces ten jest pod kontrol¹ fitochromu [83]. U owsa aktywnoæ enzymu we
frakcjach b³onowych wynosi 55 fmol cGMP/min/mg bia³ka i jest dwukrotnie wy¿sza
od tej opisanej w chloroplastach fasoli [61].
Cyklaza z Arabidopsis zosta³a zidentyfikowana po przeszukaniu genomu tej
roliny z motywem bazuj¹cym na zachowywalnej sekwencji znajduj¹cej siê w
domenie katalitycznej cyklaz guanylanowych z krêgowców, ni¿szych eukariontów i
organizmów prokariotycznych [52]. Zidentyfikowano 2 fragmenty (AtGC1 i AtGC2),
które podlegaj¹ ekspresji w komórkach E. coli, powoduj¹c znacz¹cy wzrost wewn¹trzkomórkowego stê¿enia cyklicznych nukleotydów, a sekwencja aminokwasowa
wykaza³a, ¿e s¹ to bia³ka rozpuszczalne. Domena katalityczna zawiera odcinek
bogaty w glicynê, co jest cech¹ charakterystyczn¹ cyklaz guanylanowych. Kiedy
AtGC1 uleg³ ekspresji w komórkach E. coli, komórki te zawiera³y 2,5 raza wiêcej
cGMP ni¿ komórki kontrolne.
AtGC1 nie wykazuje podobieñstw w sekwencji z hemow¹ domen¹ wi¹¿¹c¹, która
jest obecna w pozosta³ych cyklazach guanylanowych i odpowiada za oddzia³ywanie
z NO. W rzeczywistoci aktywnoæ rekombinowanej cyklazy guanylanowej nie
zwiêksza siê po aplikacji donoru tlenku azotu (nitroprusydku sodu). AtGC1 jest
pierwsz¹ tego typu cyklaz¹ opisan¹ u rolin, lecz jej niezwyk³a budowa wskazuje,
¿e jest to nowa klasa cyklaz.
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MECHANIZM DZIA£ANIA CYKLICZNYCH NUKLEOTYDÓW
W komórkach zarówno rolinnych, jak i zwierzêcych istniej¹ elementy zdolne do
odbioru informacji zawartych w zmianach stê¿enia cyklicznych nukleotydów. S¹ to
kana³y jonowe bramkowane przez cNMP-, cAMP- lub cGMP-zale¿ne kinazy (PKA
i PKG) i fosfodiesterazy (PDE).
Do tej pory opisano dwie grupy kana³ów, których dzia³anie jest ³¹czone z funkcj¹
cNMP. S¹ to kana³y jonowe bezporednio aktywowane (CNGC) oraz kana³y
modulowane (CNMC) przez cykliczne nukleotydy. Kana³y CNGC zosta³y zidentyfikowane zarówno w komórkach zwierzêcych, jak i rolinnych, natomiast kana³y
modulowane przez cNMP znaleziono jedynie w komórkach ssaków, a ich aktywacja
nastêpuje poprzez zmianê napiêcia elektrycznego na b³onie komórkowej, przy³¹czenie
cyklicznego nukleotydu zmienia jedynie prawdopodobieñstwo, ¿e kana³ zostanie
otwarty [3].
Kana³y CNGC s¹ grup¹ bia³ek transportuj¹cych jony, których aktywnoæ jest
jednoczenie regulowana poprzez Ca2+. Zosta³y one znalezione w b³onach warstwy
aleuronowej jêczmienia [71], w b³onach komórek tytoniu [2], rzodkiewnika [89] i
ry¿u [77].
U Arabidopsis, CNGC tworz¹ rodzinê szeciu kana³ów (AtCNGC 1-6) i ponad
20 genów z nimi spokrewnionych [49]. U tej roliny opisano tak¿e wysoko specyficzne kana³y potasowe KAT1 i AKT1, których aktywnoæ jest modulowana poprzez
cGMP [30].
Analiza przypuszczalnej funkcji jednego z bia³ek kana³owych CNGC, tj. AtCNGC2
z Arabidopsis wykaza³a, ¿e mo¿e on braæ udzia³ w przep³ywie jonów K+ oraz
innych jednowartociowych kationów, jak równie¿ jonów Ca2+. Transport K+ i Ca2+
zale¿ny jest od obecnoci cAMP lub cGMP, jednoczenie wysokie zewn¹trzkomórkowe stê¿enie Ca2+ hamuje przep³yw K+ [49]. Dowiadczenia z wykorzystaniem
techniki patch-clamp prowadzone na komórkach mezofilu wykaza³y, ¿e wyp³yw
K+ na zewn¹trz mo¿e byæ zwiêkszony poprzez podniesienie poziomu cAMP pod
warunkiem, ¿e inhibitor fosfodiesterazy jest obecny w badanym uk³adzie. Specyficzny,
bia³kowy inhibitor kinazy bia³kowej A hamowa³ ten przep³yw.
CNGC zawieraj¹ 6 domen (S1-6), potencjalny region tworz¹cy por pomiêdzy S5
i S6 oraz miejsce wi¹zania cyklicznych nukleotydów, które czêciowo pokrywa siê
w sekwencji z domen¹ wi¹¿¹c¹ kalmodulinê w cytoplazmatycznym regionie koñca
C [2]. Przy³¹czenie CaM do AtCNGC2, odwraca aktywacjê kana³u wywo³an¹ przez
cAMP. Tak wiêc zale¿na od Ca2+ interakcja pomiêdzy wi¹zaniem CaM i cyklicznych
nukleotydów mo¿e byæ bardzo istotna, za same CNGCs mog¹ byæ elementami
integruj¹cymi sygna³ zawarty w zmianach stê¿enia cyklicznych nukleotydów i wapnia
na szlaku transdukcji sygna³u.
Niewiele wiadomo o subkomórkowej lokalizacji CNGCs. Wykazano jedynie, ¿e
HvCBT1 z jêczmienia [71] i NtCBP4 z tytoniu [2] s¹ zlokalizowane w plazmolemie.
Je¿eli wemie siê pod uwagê liczebnoæ rodziny CNGC oraz mo¿liwoæ, ¿e s¹
one rozmieszczone w b³onach komórkowych, jak równie¿ ¿e podlegaj¹ ró¿nej
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ekspresji w tkankach Arabidopsis, wydaje siê wielce prawdopodobne przyporz¹dkowanie odpowiedniej izoformy do danego procesu fizjologicznego.
Niezwyk³ym przyk³adem kana³u, który jest regulowany przez cykliczne nukleotydy,
jest kana³ wykryty podczas badania zale¿nego od aluminium nap³ywu jab³czanu do
komórek w korzeniach pszenicy [90]. W prowadzonych dowiadczeniach glin (Al3+)
stymulowa³ zmianê potencja³u elektrycznego b³ony przez oddzia³ywanie na przep³yw
anionów przez b³onê. W protoplastach uzyskanych z rolin wykazuj¹cych tolerancjê
na Al3+ przep³yw K+ by³ wzmo¿ony w obecnoci tych jonów jedynie, gdy cAMP
by³ obecny w rodowisku.
Bia³ka kinazowe zale¿ne od cyklicznych nukleotydów nie by³y do tej pory
intensywnie u rolin badane. Chocia¿ grupa bia³ek, w sk³ad której wchodz¹ kinazy
zale¿ne od cyklicznych nukleotydów, tzw. grupa AGC, zosta³a opisana w komórkach
rolinnych, to jednak literatura dotycz¹ca szczegó³owej charakterystyki tych bia³ek
jest bardzo sk¹pa.
Do tej pory nie pojawi³y siê prace dotycz¹ce oczyszczenia do homogennoci z
tkanek rolinnych kinaz zale¿nych od cAMP. Istniej¹ jedynie doniesienia o kinazach,
których aktywnoæ ulega³a zmianie w obecnoci cyklicznych nukleotydów u rzêsy
(Lemna paucicostata), kukurydzy (Zea mays), palmy kokosowej (Cocos nucifera),
ry¿u i petunii (Petunia) [40, 41, 44, 70].
Polya i wspó³pracownicy [70] czêciowo oczycili enzym z petunii, który fosforylowa³
Kemtide (LRRASLG), syntetyczny substrat dla PKA. Jest jednak ciekawe, ¿e kinaza
ta nie by³a stymulowana przez cAMP, jedynie zahamowanie aktywnoci kinazy przez
podjednostkê regulacyjn¹ PKA by³o odwracane przez cAMP.
Dodanie zwierzêcej PKA do ekstraktów rolinnych spowodowa³o fosforylacjê
niektórych bia³ek; np. fosforylacji ulega³y fitochrom zarówno forma Pr, jak i Pfr [87],
karboksylaza fosfoenolopirogronianowa [78] i syntaza fosfosacharozy [38].
Dodatkowo istniej¹ dane dotycz¹ce zale¿nej od cAMP fosforylacji w etioplastach
i chloroplastach pszenicy oraz w komórkach szparkowych u bobu (Vicia faba), co
wskazuje na istnienie kinazy zale¿nej od cAMP u tych rolin [64]. Badania
prowadzone na fasoli wskaza³y natomiast, ¿e forskolin, podobnie jak aplikacja
mikromolowych stê¿eñ cAMP, zwiêksza³ fosforylacjê. Inhibitor PKA hamowa³
zaindukowane przez forskolin zwiêkszenie fosforylacji [28]. Jednak¿e w badaniach
tych nie wyizolowano samej kinazy.
Inhibitor Pk-A czêciowo hamowa³ tak¿e indukowan¹ przez ABA aktywnoæ
β-glukuronidazy (GUS) w komórkach tytoniu transformowanych konstruktem
zawieraj¹cym wra¿liwy na ABA promotor (rd29A-GUS). Interesuj¹ce jest, ¿e
ABA indukowa³ aktywnoæ kinazy A (PKABA1), która nastêpnie hamowa³a indukcjê syntezy amylaz w warstwie aleuronowej jêczmienia [33].
O obecnoci w komórkach rolinnych kinazy zale¿nej od cGMP pocz¹tkowo
wiadczy³y jedynie dowody porednie. W komórkach komeliny zwyczajnej inhibitor
kinazy G zapobiega³ indukowanemu przez auksyny otwieraniu aparatów szparkowych, sugeruj¹c tym samym istnienie PKG [20]. Aktywnoæ enzymu regulowanego
przez cGMP zosta³a tak¿e zaobserwowana we frakcjach bia³kowych z owsa [21].
Autorzy wykazali wi¹zanie znakowanego 3H-cGMP do sk³adników strukturalnych
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frakcji subkomórkowych siewek owsa. Wi¹zanie jest zale¿ne od warunków inkubacji
i nawietlania rosn¹cych rolin. W zielonych siewkach wi¹zanie jest s³absze ni¿ w
siewkach etiolowanych. Najsilniejsze wi¹zanie wyst¹pi³o we frakcji cytozolowej.
Bia³ko z tej frakcji ma 2 miejsca wi¹zania, jedno o wysokim, a drugie o niskim
powinowactwie do cGMP, a wi¹zanie nukleotydu wzrasta po nawietleniu wiat³em
czerwonym i po podaniu Ca2+.
Aktywnoæ kinazy zale¿nej od cGMP zaobserwowano we frakcjach wyizolowanych z Pharbitis nil [75], stosuj¹c kombinacjê chromatografii jonowymiennej i
powinowactwa. Wyizolowane bia³ko jest polipeptydem o masie cz¹steczkowej 70
kDa i jest stymulowane przez mikromolowe stê¿enia cGMP. Reaguje ono tak¿e z
przeciwcia³ami skierowanymi na domenê katalityczn¹ PKG ze winki morskiej.
Dowody z zakresu biologii molekularnej ujawni³y obecnoæ bia³ka kinazowego o
homologii do kinaz bia³kowych zale¿nych od cyklicznych nukleotydów u fasoli (Phaseolus
vulgaris), ry¿u (Oryza sativa), kukurydzy (Zea mays), grochu (Pisum sativum) i
rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) [4, 47, 50, 56]. Jednak¿e homologia w sekwencji
DNA nie daje pewnoci, czy istnieje funkcjonalne bia³ko i czy produkty tych genów
faktycznie funkcjonuj¹ in vivo jako kinazy regulowane przez cykliczne nukleotydy.
W pracy Newtona i Smitha [64] mo¿na znaleæ informacje o odkryciu nowych
sekwencji kinazy zawieraj¹cych miejsca wi¹zania cyklicznych nukleotydów. Pe³na
sekwencja cDNA bia³ek wi¹¿¹cych cykliczne nukleotydy zosta³a poznana u rzodkiewnika i tytoniu.
Istniej¹ tak¿e doniesienia o wystêpowaniu u rolin genów koduj¹cych bia³ka o
sekwencji charakterystycznej dla dro¿d¿owych i zwierzêcych kinaz zale¿nych od
cyklicznych nukleotydów [35]. Gen SBPK, z kie³kuj¹cego py³ku Solanum berthaultii
koduje bia³ko o bardzo wysokiej homologii do kinaz zale¿nych od cAMP i cGMP [17].
SBPK nie ma domeny regulatorowej, co wskazuje, ¿e SBPK zyskuje tê funkcjê w
po³¹czeniu z innymi, regulacyjnymi podjednostkami, w sposób podobny do tego, jaki
zosta³ opisany dla wielu zwierzêcych PKA. Inaktywacja ekspresji genu poprzez
zastosowanie anty-sensownej ekspresji spowodowa³a, ¿e roliny wytwarza³y w du¿ych
ilociach zmienione ziarna py³ku. Maj¹c powy¿sze na uwadze mo¿na za³o¿yæ, ¿e bia³ko
to bierze udzia³ w transdukcji sygna³u podczas tworzenia ziaren py³ku.
Cykliczne nukleotydy w komórkach rolinnych, podobnie jak w innych komórkach
eukariotycznych, przejawiaj¹ swoje dzia³anie jako wewn¹trzkomórkowe przekaniki,
tak wiêc musz¹ istnieæ enzymy zdolne do szybkiego obni¿ania stê¿enia cyklicznych
nukleotydów.
W komórkach zwierzêcych fosfodiesteraza cyklicznych nukleotydów katalizuje
hydrolizê 3,5-monofosforanu nukleotydów (cAMP i cGMP), przekszta³caj¹c je do
monofosforanu 5-nukleotydów. Fosfodiesterazy te s¹ zwykle regulowane przez
kalmodulinê. Do tej pory ponad 40 ró¿nych izoform PDE zosta³o zidentyfikowanych
i sklasyfikowanych w 11 rodzinach (PDE 1-11). S¹ one produktami ró¿nych genów
koduj¹cych bia³ka o masach od 60 do 130 kDa [17, 74].
Wród ró¿nych izoform PDE enzymy nale¿¹ce do 3 rodzin (PDE 3,7,8) s¹
cAMP-specyficzne; trzy (PDE 5,6,9)  cGMP-specyficzne, a 5 (PDE 1,2,4,10,11)
wykazuj¹ podwójn¹ specyficznoæ. Wszystkie z tych enzymów s¹ dimerami, lecz
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rola tej dimeryzacji w samym dzia³aniu enzymu nie jest znana. U zwierz¹t enzymy
te zawieraj¹ domenê katalityczn¹ w okolicy koñca C o wysokiej homologii wród
wszystkich PDE i domenê lub motyw regulatorowy na koñcu N. Domeny katalityczne wszystkich znanych PDE zawieraj¹ 2 sekwencje po³¹czone w tandem, a
w ka¿dej z nich znajduje siê motyw bior¹cy udzia³ w wi¹zaniu jonów Zn2+.
Mechanizm rozrywania wi¹zania fosfodiestrowego w cyklicznych nukleotydach
przez PDE mo¿e przypominaæ mechanizm spotykany w pewnych proteazach, lecz
obecnoæ jonów cynku wymagana do tego procesu zosta³a po raz pierwszy opisana
dopiero przy charakterystyce PDE [17].
Pocz¹tkowo badania dotycz¹ce cyklicznych nukleotydów u rolin koncentrowa³y
siê na cyklazach i kinazach cyklicznych nukleotydów, natomiast PDE by³y uwa¿ane
za ma³o ciekawe. Trwa³o to do czasu, kiedy zauwa¿ono jak wiele izoform PDE
znajduje siê w komórkach i jak ró¿ni¹ siê one dzia³aniem i wra¿liwoci¹.
Obecnie istniej¹ liczne dowody na aktywnoæ fosfodiesteraz cyklicznych nukleotydów u rolin. Czêæ dowiadczeñ by³a prowadzona kilka lat temu, lecz mo¿na znaleæ
tak¿e niedawno uzyskane wyniki jak np. dotycz¹ce Arabidopsis thaliana [37].
Badania te wykaza³y, ¿e rolinne fosfodiesterazy mo¿na podzieliæ na 2 klasy: (1) o
aktywnoci fosfodiesterazy 2:3-cyklicznych nukleotydów i tworzeniu 2-NMP jako
produktu hydrolizy oraz (2) o aktywnoci fosfodiesterazy 3:5-cyklicznych nukleotydów i tworzeniu mieszaniny 3-NMP i 5-NMP.
Fosfodiesteraza zdolna do hydrolizy 3:5-cyklicznych nukleotydów zosta³a oznaczona w surowych ekstraktach z ró¿nych tkanek rolinnych [64]. Enzymy te dzia³aj¹
w kwanym pH, nie wymagaj¹ kationów dwuwartociowych do swojego dzia³ania
i s¹ niewra¿liwe ma metylksantynê. Produktem hydrolizy 3:5-cNMP s¹ 3-NMP i
5-NMP, podczas gdy produktem dzia³ania zwierzêcych PDE jest tylko 5-NMP [1].
Tak wiêc w³aciwoci rolinnych PDE s¹ ró¿ne od tych, jakie zosta³y okrelone w
przypadku PDE z innych organizmów eukariotycznych.
Fosfodiesteraza zdolna do hydrolizy cAMP do AMP zosta³a opisana w siewkach
grochu jeszcze przed pojawieniem siê pierwszego doniesienia o wystêpowaniu
cyklicznych nukleotydów w tkankach rolinnych. Zauwa¿ono, ¿e w przeciwieñstwie
do PDE ssaków, fosfodiesteraza z siewek grochu wykazuje wiêksz¹ aktywnoæ
wzglêdem 2,3-cyklicznej AMP (produktu rozpadu RNA) ni¿ do wtórnego przekanika, jakim jest 3,5-cAMP. Jednak¿e póniejsze badania z bardziej oczyszczon¹
PDE wykaza³y, ¿e w ekstraktach istnieje wiêcej ni¿ jedna forma PDE [64].
Wystêpowanie szeregu izoform fosfodiesteraz pozwala na wyjanienie ró¿nic w
wynikach uzyskiwanych przez ró¿ne grupy badawcze.
Spektrometriê masow¹ wykorzystano do badania w fasoli (Phaseolus vulgaris)
wp³ywu ró¿nych kationów na kompleks fosfodiesteraz z chloroplastów. Uzyskane
wyniki wskaza³y, ¿e preferowanym substratem s¹ 3,5-cykliczne nukleotydy oraz
¿e jony Fe3+ stymuluj¹ hydrolizê cCMP [73]. Prowadzono tak¿e badania nad
wp³ywem ró¿nych izoform CaM na regulacjê aktywnoci PDE. Wykazano, ¿e 2
izoformy z soi (Glycine max) maj¹ ró¿ne wymagania w stosunku do jonów
wapniowych, a tym samym ró¿nie oddzia³uj¹ z PDE [48].
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Dla szpinaku (Spinacia oleracea) opisano 3 izoformy PDE [7], z których dwie
scharakteryzowano bardziej szczegó³owo. Pierwsza odpowiada enzymowi opisanemu
przez Lin i Warner [64], natomiast druga ma wiêksz¹ aktywnoæ wzglêdem 3,5-cGMP
i 3,5-cAMP oraz bardzo nisk¹ aktywnoæ wzglêdem 2,3-cNMP. Dodatkowo przejawia
ona wra¿liwoæ na endogenne bia³ka efektorowe i jest aktywowana przez Ca2+ [22].
Enzym ten tworzy³ te¿ kompleksy z kwanymi fosfatazami, rybonukleazami,
nukleotydazami i ATPazami. Fosfodiesterazy zosta³y tak¿e znalezione u ziemniaka
(Solanum tuberosum), jêczmienia, Portulaca, fasoli (Phaseolus vulgaris), Lemna
paucicostata i marchwi (Daucus carota) [64]. Fosfodiesteraza opisana u sa³aty
(Lactuca sativa )[14] ró¿ni siê od pozosta³ych fosfodiesteraz 3,5-cyklicznych
nukleotydów tym, ¿e wykazuje ona aktywnoæ zarówno do cyklicznych nukleotydów purynowych, jak i pirymidynowych, wykazuj¹c tym samym pewne podobieñstwo
do wielofunkcyjnych fosfodiesteraz wyizolowanych z w¹troby wini.

FIZJOLOGICZNA ROLA CYKLICZNYCH NUKLEOTYDÓW
Nie sposób opisaæ wszystkie procesy, w których udzia³ cyklicznych nukleotydów
zosta³ udowodniony. Wybrane przyk³ady nie tylko maj¹ pokazaæ, jak szerokie jest
spektrum dzia³ania tych zwi¹zków, lecz tak¿e zobrazowaæ z³o¿onoæ powi¹zañ pomiêdzy cyklicznymi nukleotydami a innymi elementami bior¹cymi udzia³ w transdukcji
sygna³ów.
Mimo ¿e wiele procesów fizjologicznych jest potencjalnie wra¿liwych na zmiany
stê¿enia cAMP, rola tego cyklicznego nukleotydu by³a czêsto kwestionowana.
Dopiero od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XX w. zaczê³y pojawiaæ siê prace w
bardziej przekonuj¹cy sposób dokumentuj¹ce rolê cAMP u rolin, np. w transporcie
jonów u rzodkiewnika i marchwi [46], cyklu komórkowym w komórkach BY-2
tytoniu [25], reakcjach obronnych rolin podczas produkcji fitoaleksyn [45], aktywacji
amoniakoliazy fenyloalaniny [5] oraz w reakcjach wietlnych u glonów [34].
Dowody na rolê cAMP w regulacji wzrostu komórek uzyskano w badaniach nad
³agiewk¹ py³kow¹. Wzrost ³agiewki py³kowej jest cile zale¿ny od ci¹g³ego nap³ywu
K+ i Ca2+ do szczytu ³agiewki, podtrzymuj¹cego turgor komórki i kontroluj¹cego
orientacjê ³agiewki py³kowej [88]. Poprzez analizê wewn¹trzkomórkowego stê¿enia
cAMP Mountinho i inni [57] odkryli, ¿e dodanie wi¹¿¹cego siê na sta³e do b³on
dibu-tyryl-cAMP podnosi³o wewnêtrzne stê¿enie cAMP z poziomu spoczynkowego
(100 nM) do 220300 nM. Wywo³ane wiat³em uwalnianie uwiêzionego na szczycie
³agiewki cAMP powodowa³o natychmiastowe wygiêcie ³agiewki w kierunku
wy¿szego stê¿enia cAMP. Przypomina to wiêc proces uwalniania uwiêzionego Ca2+.
W ³agiewkach py³kowych lilii wykazano tak¿e, ¿e cAMP bierze udzia³ w procesach
samoniezgodnoci. Tak wiêc ogólnie wyniki wskazuj¹ na udzia³ cyklicznych
nukleotydów w procesach rozpoznawania miêdzykomórkowego [79].
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W protoplastach transformowanych akworyn¹ dodanie cAMP prowadzi do
podniesienia stê¿enia cytoplazmatycznego wapnia, ³¹cz¹c tym samym zmiany w
stê¿eniach cyklicznych nukleotydów i wapnia [82]. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku wy¿ej omawianych ³agiewek py³kowych.
Ehsan i wspó³pracownicy [25] donieli o fluktuacjach w stê¿eniu cAMP, a zmiany
te by³y cile uzale¿nione od fazy cyklu komórkowego w komórkach tytoniu BY-2.
Najwy¿sze stê¿enie zaobserwowano podczas fazy S, najni¿sze natomiast w fazie
G1. Zastosowanie zwi¹zku hamuj¹cego aktywnoæ AC powoduje brak wzrostu
cAMP w fazie S, a co za tym idzie spadek aktywnoci mitotycznej. Autorzy postuluj¹
jednoczenie istnienie cyklazy adenylanowej, której aktywnoæ jest regulowana przez
prostaglandyny lub zwi¹zki podobne do prostaglandyn (np. kwas jasmonowy), które
odgrywaj¹ donios³¹ rolê w cyklu komórkowym.
Istniej¹ tak¿e dowody na udzia³ cAMP w procesach obronnych roliny, podczas
produkcji fitoaleksyn. Mechanizm, w którym sygna³ odebrany przez receptory
b³onowe przek³ada siê na ekspresjê genów, obejmuje zmiany w poziomie Ca2+,
kwasu jasmonowego, aktywnych form tlenu, diacyloglicerolu, InsP3 i cAMP.
Pierwsze dane wiadcz¹ce o udziale cAMP w komórkowych reakcjach obronnych
dotyczy³y udzia³u tego cyklicznego nukleotydu w syntezie fitoaleksyn u Ipomea [66].
Podobny efekt zosta³ nastêpnie opisany u marchwi [46]. U Medicago sativa zaobserwowano znacz¹cy wzrost w aktywnoci genu PAL koduj¹cego amoniakoliazê
fenyloalaniny. Enzym ten katalizuje pocz¹tkowe reakcje na szlaku syntezy fitoaleksyn.
Traktowanie siewek roztworem niehydrolizuj¹cego analogu cAMP (dibutyryl-cAMP)
zwiêksza aktywnoæ PAL i syntezê fitoaleksyn [16]. Dodatkowo, stymuluj¹cy wp³yw
toksyny cholery na syntezê fitoaleksyn u marchwi i na aktywnoæ PAL w kulturach
komórkowych fasoli sugeruje udzia³ bia³ek G w tych procesach [5].
Analizowano tak¿e mo¿liwoæ regulacji procesów fizjologicznych przez cykliczny
AMP poprzez wp³yw na ekspresjê genów. Z komórek Vicia faba wyizolowano
fragment genu o wysokiej homologii do zwierzêcych bia³ek CREB [24]. Tak¿e u
fasoli zidentyfikowano fragment genu koduj¹cy bia³ko wi¹¿¹ce siê do DNA, przypominaj¹ce w sekwencji i wra¿liwoci na metylacjê bia³ko wi¹¿¹ce CRE (CREB)
ssaków. Fosforylacja CREB przez PKA naturalnie kontroluje transkrypcjê w komórkach zwierzêcych, lecz proces ten nie zosta³ dostatecznie udokumentowany u rolin
i istniej¹ jedynie porednie dowody na jego istnienie.
Najwiêcej badañ na temat udzia³u cGMP w ró¿nych procesach dotyczy okrelenia
iloci samego cGMP oraz jego roli w szlaku zale¿nym od NO reguluj¹cym ekspresjê
genów koduj¹cych bia³ka reakcji obronnej rolin, roli cGMP jako modulatora
otwierania aparatów szparkowych, czy jako wtórnego przekanika w szlaku fitochromowym [6, 59]. Cykliczny GMP odgrywa te¿ rolê w regulacji otwierania kana³ów
jonowych i jest elementem bior¹cym udzia³ w reakcjach giberelin w warstwie
aleuronowej jêczmienia [69]. Ostatnio wykazano, ¿e cGMP jest produkowany w
odpowiedzi na stres abiotyczny (stres osmotyczny) oraz ¿e bierze on udzia³ w
procesach transkrypcji i transporcie kationów w korzeniach Arabidopsis thaliana
[55, 64].
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Cykliczny GMP uczestniczy w wielu szlakach transdukcji sygna³ów hormonalnych.
Penson i wspó³pracownicy [69] prowadz¹c badania na jêczmieniu odkryli, ¿e poziom
cGMP zwiêksza siê czasowo po inkubacji tkanek w kwasie giberelowym. Podobnego
zjawiska nie opisano natomiast po podaniu kwasu abscysynowego. Ponadto inhibitor
cyklazy guanylanowej (LY 83583) blokuje zarówno indukowane przez gibereliny
podniesienie poziomu cGMP, jak i syntezê oraz uwalnianie α-amylazy. Inhibitor ten
hamuje indukowan¹ przez GA syntezê GAMyb, lecz wykazuje o wiele s³abszy efekt
ni¿ ABA. ABA oraz indukowana kwasem abscysynowym kinaza A (PKABA1) silnie
hamuj¹ indukcjê amylazy w ziarniakach jêczmienia mutanta slender [33]. GAMyb
i amylaza ulegaj¹ silnej ekspresji u tego mutanta, nawet pod nieobecnoæ GA, natomiast
synteza GAMyb jest hamowana przez ABA, PKABA1 i inhibitor syntezy cGMP.
Cousson [18] dostarczy³ dowody na udzia³ cGMP w indukowanych przez auksyny
ruchach komórek szparkowych u Commelina communis. Gehring [31] natomiast
sugeruje udzia³ cGMP w reakcjach otwierania szparek po zastosowaniu peptydów
natriuretycznych.
Oba cykliczne nukleotydy s¹ elementami sygnalizacji obronnej roliny. Czasowy
wzrost wewn¹trzkomórkowego poziomu cAMP w odpowiedzi na elicytory odpowiedzi obronnej zosta³ zaobserwowany w kulturach komórkowych Medicago sativa i
komórkach fasoli [16, 64]. Tak¿e traktowanie lici tytoniu tlenkiem azotu indukuje
czasowy wzrost stê¿enia cGMP i ekspresjê genów zwi¹zanych z procesami obronnymi [23]. Ponadto opisano chwilowy wzrost poziomu cAMP w odpowiedzi na obecnoæ elicytora [16], tak wiêc cNMP bior¹ udzia³ w otwieraniu kana³ów jonowych
w naturalnej reakcji fizjologicznej podczas infekcji przez patogen.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e sygna³ cGMP u rolin bierze udzia³ w programowanej
mierci komórki (PCD, ang. Programmed Cell Death). Clarke i wspó³pracownicy
[15] odkryli, ¿e zawiesiny komórkowe Arabidopsis generuj¹ podniesienie poziomu
NO w odpowiedzi na wirulentne bakterie Pseudomonas syringae i ¿e poziom ten
jest wystarczaj¹cy do zaindukowania mierci komórki w sposób niezale¿ny od ROS
(ang. Reactive Oxygen Specieses). Na podstawie tego zasugerowano, ¿e indukowana przez tlenek azotu mieræ komórki jest form¹ programowanej mierci komórki
wymagaj¹cej ekspresji genu i ma wiele cech wspólnych z PCD komórek ssaków.
Specyficzny inhibitor cyklazy guanylanowej (ODQ) blokuje indukowan¹ przez NO
mieræ komórki u Arabidopsis, a dzia³anie tego inhibitora mo¿na odwróciæ poprzez
podanie niehydrolizuj¹cego analoga cGMP (8-Br-cGMP). Sam niehydrolizuj¹cy
analog, nie mo¿e zast¹piæ jednak indukowanej przez tlenek azotu mierci komórki.
Tak wiêc synteza cGMP jest wymagana, lecz nie jest wystarczaj¹ca do przeprowadzenia tego procesu w komórkach Arabidopsis.
Cykliczny GMP odgrywa tak¿e rolê w procesach zale¿nych od wiat³a. DibutyrylcGMP indukuje zmiany w iloci zwi¹zków terpenowych w plastydach u szpinaku,
po wstawieniu rolin do ciemnoci, co przypomina efekt fitochromowy [9]. U Lemna
nawietlanie dalek¹ czerwieni¹ podnosi poziom cGMP i stymuluje kwitnienie [36].
Cykliczny GMP tak¿e bierze udzia³ w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia u Pharbitis
nil. Jego aplikacja powoduje kwitnienie rolin hodowanych w nieindukcyjnych
warunkach [76]. Jednak najsilniejsze dowody na udzia³ cGMP w szlaku fitochromo-
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wym pochodz¹ z dowiadczeñ prowadzonych na mutantach pomidora. Mikroiniekcja
cGMP do komórek mutanta aurea, maj¹cego znacznie obni¿ony poziom fitochromu,
zastêpuje reakcje fitochromowe i prowadzi do ekspresji pewnych genów [6]. Przyk³adowo aktywnoæ syntazy chalkonowej wydaje siê byæ indukowana przez cGMP, a
proces ten jest powszechny wród genów koduj¹cych fotoprotektanty, poniewa¿
zidentyfikowano u nich wspólne motywy rozpoznaj¹ce cGMP. Badacze ci przedstawili tak¿e dowody, ¿e wspólna aplikacja Ca2+ i cGMP indukowa³a pe³ny rozwój
chloroplastów, zastêpuj¹c w ten sposób dzia³anie fitochromu. Represja syntazy asparaginianowej  kolejny proces, w który w³¹czany jest fitochrom, tak¿e wymaga
obecnoci cGMP i Ca2+ [59, 60], a ekspresja pozwoli³a zidentyfikowaæ elementy cis
wewn¹trz promotora syntazy asparaginianowej, który jest niezbêdny do tej regulacji.
Sugeruje siê, ¿e z fitochromow¹ indukcj¹ genów za porednictwem cGMP zwi¹zany
jest tlenek azotu. NO jest cz¹steczk¹ sygnaln¹ w³¹czon¹ w szereg procesów zachodz¹cych w komórkach [72]. Wykazano, ¿e donory NO (tj. zwi¹zki uwalniaj¹ce NO) maj¹
wp³yw na indukcjê ekspresji pewnych genów zwi¹zanych z reakcjami obronnymi [23].
Indukowana przez NO ekspresja genów obronnych jest kierowana przez cGMP i
cADPR, co stanowi analogiê do procesów kierowanych przez NO w komórkach
zwierzêcych. Stwierdzono tak¿e, ¿e NO i cGMP s¹ przekanikami w indukowanych
przez IAA procesach ukorzeniania u Cucumis sativus [68]. Ostatnio pojawi³y siê prace
wskazuj¹ce na rolê NO w indukowanym przez ABA zamykaniu aparatów
szparkowych. Zamykanie aparatów szparkowych indukowane zarówno przez ABA,
jak i tlenek azotu wymaga³o syntezy i dzia³ania cGMP [65].
Poniewa¿ podobny system powi¹zañ miêdzy wiat³em, cyklicznym GMP i tlenkiem
azotu opisano tak¿e u zwierz¹t oraz u luzowca Physarum polycephalum [32], jest
wiêc prawdopodobne, ¿e dzia³anie cGMP ma charakter uniwersalny.

PODSUMOWANIE
Chocia¿ pocz¹tkowe w¹tpliwoci dotycz¹ce wystêpowania cyklicznych nukleotydów w komórkach rolinnych zosta³y ca³kowicie rozwiane, to jednak wiele zagadnieñ
zwi¹zanych z ich dzia³aniem u rolin jest ci¹gle niejasne.
Istnieje wiele dowodów, ¿e enzymy zwi¹zane z metabolizmem cyklicznych nukleotydów
s¹ obecne w komórkach rolinnych. Istniej¹ tak¿e coraz liczniejsze doniesienia o udziale
cyklicznych nukleotydów w wielu procesach. Jest to jednak niewiele w porównaniu z tym,
co do tej pory wiadomo o cyklicznych nukleotydach u zwierz¹t. Kolejne dowiadczenia
polegaj¹ce na monitorowaniu zmian w iloci tych nukleotydów oraz analiza aktywnoci
enzymów zwi¹zanych z ich syntez¹ i dezaktywacj¹ w procesach fizjologicznych powinna
pozwoliæ na precyzyjniejsze okrelenie ich roli u rolin.
Obecnoæ cyklicznych nukleotydów u rolin sugeruje, ¿e podobnie jak u innych
Eukaryota, funkcjonuje u nich system transdukcji sygna³ów, w których uczestnicz¹
cNMP. Konieczne s¹ jednak dalsze badania, które okrel¹ rolê, jak¹ cGMP odgrywa
w systemie przekazywania informacji u rolin.
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