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Streszczenie: Tlenek azotu (NO) jest ma³¹ gazow¹ cz¹steczk¹, o du¿ej reaktywnoci wynikaj¹cej z jej
rodnikowego charakteru. W komórkach rolinnych NO mo¿e byæ syntetyzowany w drodze enzymatycznej z L-argininy w reakcji katalizowanej przez enzym o aktywnoci syntazy tlenku azotu lub z
azotynów w reakcji katalizowanej przez reduktazê azotanow¹. Mo¿liwa jest te¿ synteza NO drog¹
nieenzymatyczn¹. Wyniki badañ ostatnich lat wykaza³y jego sygna³ow¹ rolê w regulacji szeregu procesów fizjologicznych pocz¹wszy od kie³kowania nasion, a na starzeniu roliny koñcz¹c. Znana jest
równie¿ funkcja tego zwi¹zku w regulacji odpowiedzi roliny na stresy abiotyczne (metale ciê¿kie,
zasolenie, susza, niedobór tlenu) i biotyczne (atak patogenów). Z uwagi na tak powszechne wystêpowanie i szerokie spektrum dzia³ania musz¹ istnieæ precyzyjne mechanizmy reguluj¹ce stê¿enie NO w
komórkach. Nale¿¹ do nich, oprócz reakcji syntezy, procesy usuwania NO zale¿ne od obecnoci w
komórkach zwi¹zków wi¹¿¹cych NO, np. glutationu lub hemoglobin. Niesymbiotyczne hemoglobiny s¹
bia³kami szeroko rozpowszechnionymi w wiecie rolin. Eksperymenty prowadzone w mijaj¹cym piêcioleciu dowiod³y, ¿e niesymbiotyczne hemoglobiny w komórkach rolinnych odpowiadaj¹ za modulacjê
sygna³u NO oraz uczestnicz¹ w zapobieganiu stresowi nitrozacyjnemu, zwi¹zanemu z akumulacj¹ reaktywnych form azotu. Celem niniejszej pracy jest omówienie znaczenia post-translacyjnej modyfikacji
bia³ek przez NO, polegaj¹cej na nitracji reszt tyrozyny i S-nitrozylacji cysteiny w regulacji procesów
fizjologicznych rolin. Podjêta zosta³a równie¿ próba scharakteryzowania udzia³u niesymbiotycznych
hemoglobin w regulacji stê¿enia NO w komórkach rolinnych w warunkach okresowego niedoboru tlenu.
Opisano funkcjonowanie cyklu hemoglobina/NO zapewniaj¹cego utrzymanie homeostazy roliny w
warunkach stresów abiotycznych.
S³owa kluczowe: hipoksja, niesymbiotyczne hemoglobiny, nitracja, nitrozylacja, tlenek azotu.
Summary: Nitric oxide (NO) is a reactive gaseous molecule recognized as biological mediator in all leaving
organisms. Although there is a lot of evidences on both enzymatic and nonenzymatic synthesis of NO in
plant cells, this problem still remains puzzling. NO is generated in different cellular compartments from
L-arginine or nitrite ions in reaction catalyzed by nitric oxide synthase or nitrate reductase, respectively.
Recent experimental data have shown NO involvement in regulation of many different physiological
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processes in plants such as seed germination, flowering, root rhizogenesis or senescence. NO acts as
signaling molecule in plant reaction to biotic (pathogen attack) and abiotic stresses (heavy metals, salinity,
drought, hypoxia). NO itself not only participate in signal transduction but also modifies cellular
components, mainly proteins through cysteine S-nitrosylation and probably tyrosine nitration. The
involvement of NO into regulation of so many responses implies a severe mechanism of regulation of its
concentration in the tissue. A number of reports implicated non-symbiotic hemoglobins as a key system
for modulation of NO bioactivity in plants, especially during low oxygen support. Plant hemoglobins
with properties distinct from symbiotic hemoglobin are expressed in different organs and tissue and are
widespread in the plant kingdom. Hemoglobins are suggested to protect plant cells against nitrosative
stress resulting from enhanced reactive nitrogen species production and to modify NO signaling action.
The aim of the paper is to explain the main physiological and biochemical functions reported for nonsymbiotic hemoglobins in plants and characterize the mechanism by which hemoglobins interact with
NO in plants exposed to low oxygen conditions. The function of hemoglobin/nitric oxide cycle is described as the way of restoration redox and energy status of the cells.
Key words: hypoxia, nonsybiotic hemoglobins, nitration, nitrosylation, nitric oxide.
Skróty: ABA  kwas abscysynowy, ADH  dehydrogenaza alkoholowa, AOX  oksydaza alternatywna,
AtMC9  metakaspaza 9 rzodkiewnika, cADPR  cykliczna ADP-ryboza, cGMP  cykliczny guanozynomonofosforan, COX  oksydaza cytochromu c, FAD  dinukleotyd flawinoadeninowy; GAPDH 
dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, GDC  dekarboksylaza glicyny, GSH  glutation (forma
zredukowana), GSNO  nitrozoglutation, GSNOR  reduktaza nitrozoglutationu, GSSG  glutation
(forma utleniona), MAT1  transferaza adenozylo-metioniny, MetHb-R  reduktaza methemoglobiny,
NADPH  fosforan dinukleotydu nikotynoamido-adeninowego (forma zredukowana), NOS (ang. Nitric
Oxide Synthase)  synteza tlenku azotu, NI-NOR  reduktaza NO2:NO zlokalizowana w plazmolemie
komórek korzeni, NR  reduktaza azotanowa, nsHb  niesymbiotyczne hemoglobiny, ROS (ang.
Reactive Oxygen Species)  reaktywne formy tlenu, SAM  S-adenozylometionina, SNAP S-nitrozoN-acetylopenicyloamina, SNP  nitroprusydek sodu, symHb  symbiotyczne hemoglobiny, trHb (ang.
truncated)  hemoglobiny o skróconym ³añcuchu, Tyr-NO2  nitrozotyrozyna.

1. WSTÊP
Ponad dziesiêcioletnia historia badañ nad wp³ywem tlenku azotu (NO) na przebieg procesów fizjologicznych w rolinach doprowadzi³a do uznania tego prostego
zwi¹zku za jedn¹ z kluczowych cz¹steczek pe³ni¹cych rolê sygna³ow¹ w tych
organizmach. Zidentyfikowano szereg enzymów uczestnicz¹cych w procesie syntezy
NO w komórkach rolinnych [7, 91]. Oprócz charakterystycznej dla rolin emisji
NO zale¿nej od jonów azotynowych (NO2) potwierdzono zdolnoæ rolin do syntezy
NO w obecnoci L-argininy, chocia¿ kontrowersje wokó³ szlaku enzymatycznej
syntezy NO nadal nie zosta³y jednoznacznie rozstrzygniête [29, 98]. Wci¹¿ doskonalone metody detekcji NO pozwalaj¹ na okrelenie rzeczywistej produkcji NO w
komórkach rolinnych i weryfikacjê danych uzyskanych dziêki powszechnemu
zastosowaniu zewn¹trzkomórkowych donorów tego gazu, takich jak: nitroprusydek
sodu (SNP), S-nitrozoglutation (GSNO), S-nitrozo-N-acetylopenicyloamina (SNAP).
Kompleksowe dzia³anie NO w komórkach rolinnych, podobnie jak w organizmach
zwierzêcych, zwi¹zane jest z obecnoci¹ wielu innych cz¹steczek sygna³owych, do
których nale¿¹: cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), cykliczna ADP ryboza
(cADPR), jony wapnia [7, 91]. Cz¹steczki te jako wtórne przekaniki informacji
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bezporednio lub porednio moduluj¹ reakcje fizjologiczne oraz wp³ywaj¹ na ekspresjê
specyficznych genów [64]. Regulacja stê¿enia NO w komórkach rolinnych zale¿y
nie tylko od intensywnoci biosyntezy tej cz¹steczki, ale równie¿ od zdolnoci komórki
do jej wi¹zania m.in. przez niesymbiotyczne hemoglobiny (nsHb) [35].
Celem niniejszej pracy jest próba omówienia mechanizmów bezporedniego
oddzia³ywania NO z bia³kami lub aminokwasami oraz mechanizmu regulacji
wewn¹trzkomórkowego stê¿enia NO przez hemoglobiny w rolinach.

2. OGÓLNE W£ACIWOCI TLENKU AZOTU, REAKCJE NO
Z BIA£KAMI I AMINOKWASAMI
NO jest ma³¹, gazow¹ cz¹steczk¹, wystêpuj¹c¹ powszechnie w rodowisku i
organizmach ¿ywych. Jest niezjonizowanym, lipofilnym gazem, dobrze rozpuszczalnym
w wodzie. Jego dyfuzja w wodnych roztworach jest zbli¿ona do dyfuzji O2 i O  ,
2
brak ³adunku pozwala na ³atwe przenikanie NO przez b³ony biologiczne. NO jest bardzo
reaktywny, czas po³owicznego rozpadu cz¹steczki w tkankach biolo gicznych w
warunkach tlenowych jest krótszy ni¿ 6 sekund. Wysoka reaktywnoæ NO zwi¹zana
jest z wystêpowaniem omiu elektronów na atomie tlenu i siedmiu na atomie azotu.
Nieparzysta liczba elektronów powoduje, ¿e jeden elektron pozostaje niesparowany; NO
jest wiêc wolnym rodnikiem. Reakcja NO z O2 zapocz¹tkowuje kaskadê reakcji, w
których powstaj¹ kolejne wolne rodniki. Produktem reakcji jest dwutlenek azotu (NO2 ).
Reaguje on ze zwi¹zkami nienasyconymi, tworz¹c wolne rodniki, które maj¹
niesparowany elektron na atomie wêgla R . Dalsze reakcje doprowadzaj¹ do powstania
rodników nadtlenkowych ROO , oraz alkoksylowych RO . ROO reaguj¹c z NO jest
ród³em nowej cz¹steczki NO2 . Dwutlenek azotu reaguj¹c z H2O w pH zbli¿onym do
obojêtnego tworzy jony: azotynowy (NO2) oraz azotanowy (NO3) [3].
W³aciwoci toksyczne NO oprócz jego wysokiej reaktywnoci wi¹zane s¹ z
reakcj¹ z anionorodnikiem ponadtlenkowym (O2 ) prowadz¹c¹ do powstania silnie
utleniaj¹cego nadtlenoazotynu (ONOO). Reaguje on zw³aszcza z grupami tiolowymi
bia³ek i wielonienasyconymi resztami kwasów t³uszczowych w lipidach. Dodatkowo,
ONOO mo¿e w wyniku protonacji byæ ród³em NO2 oraz bardzo reaktywnego
rodnika hydroksylowego (HO ) [3].
Reakcja NO z grupami tiolowymi prowadzi do powstawania S-nitrozotioli. W reakcji
tej NO, w formie kationu NO+ powstaj¹cego w wyniku utleniania NO, jest wi¹zany
do grupy tiolowej cysteiny. S-nitrozylacjê czêsto porównuje siê do reakcji regulacji
aktywnoci enzymów przez fosforylacjê/defosforylacjê, gdy¿ jest to proces odwracalny,
szybki i zachodz¹cy w cile okrelonym miejscu [52]. U rolin S- nitrozylacji ulegaj¹
bia³ka chloroplastowe m.in. du¿a podjednostka Rubisco oraz niektóre z enzymów
szlaku glikolizy [50]. Dowiadczenia prowadzone na siewkach rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) wykaza³y, ¿e S-nitrozylacji podlegaj¹ tak¿e niesymbiotyczne hemoglobiny
klasy 1 [65]. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje reakcja S-nitrozylacji dehydrogenazy
aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH), prowadz¹ca do obni¿enia aktywnoci tego
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enzymu zarówno u rolin, jak i zwierz¹t [7]. Hancock i wsp. [32] dyskutuj¹ mo¿liwoæ
regulacji aktywnoci GAPDH zarówno przez NO, jak i reaktywne formy tlenu 
ROS (ang. Reactive Oxygen Species), zaobserwowano bowiem, ¿e SNP  jeden z
najpopularniejszych donorów NO hamuje aktywnoæ enzymu podobnie jak H2O2.
U rzodkiewnika obserwowano równie¿ S-nitrozylacjê jednego z trzech izoenzymów
transferazy adenozylo-metioniny (MAT1), katalizuj¹cej syntezê S-adenozylometioniny
(SAM) z metioniny i ATP [49]. SAM jest prekursorem biosyntezy poliamin, glutationu
i etylenu, co mo¿e t³umaczyæ wspó³dzia³anie (ang. cross talk) pomiêdzy cie¿kami
sygna³owymi uruchamianymi przez NO i etylen [7].
Zupe³nie nowe wiat³o na znaczenie procesu S-nitrozylacji bia³ek w komórkach
rolinnych rzucaj¹ wyniki badañ dotycz¹ce regulacji aktywnoci metakaspazy 9 rzodkiewnika (AtMC9) [4]. Cysteina 147 (znajduj¹ca siê w centrum katalitycznym) zymogenu
tego bia³ka ulega konstytutywnej S-nitrozylacji in vivo, w wyniku czego bia³ko nie
wykazuje aktywnoci proteolitycznej. Natomiast wystêpuj¹ca w aktywnej formie enzymu
cysteina 29, pozostaje niewra¿liwa na NO i nie podlega S-nitrozylacji [4].
Reakcja de-nitrozylacji mo¿e zachodziæ w obecnoci reduktantów, np. glutationu
(GSH) i prowadzi do formowania nitrozoglutationu (GSNO) bêd¹cego endogennym
donorem i magazynem NO w komórkach [7]. Reduktaza nitrozogluationu (GSNOR)
katalizuje reakcje utlenienia GSNO do GSSG i odgrywa bardzo istotn¹ rolê w
regulowanej przez NO odpowiedzi rolin na atak patogenu [72].
NO ³atwo reaguje równie¿ z jonami metali przejciowych (mied, cynk, ¿elazo).
Wykazano spontaniczne powstawanie tzw. dinitrozowych kompleksów ¿elaza pomiêdzy
Fe2+ a niskocz¹steczkowymi S-nitrozotiolami. Aktywacja cyklazy guanylanowej przez
NO polega na przy³¹czaniu go do ¿elaza grupy hemowej enzymu [92].
Reakcja nitracji zwi¹zana jest natomiast z toksycznym dzia³aniem nadtlenoazotynu
(ONOO), który powstaje w obecnoci anionorodnika ponadtlenkowego (O2 ).
Nadtlenoazotyn utlenia reszty aminokwasów aromatycznych, np. tyrozynê, w wyniku
czego powstaje nitrozotyrozyna (Tyr-NO2) [74]. Nitracja tyrozyny w komórkach
zwierzêcych prowadzi do utraty aktywnoci bia³ka i uznawana jest za biomarker
stresu oksydacyjnego wywo³anego obecnoci¹ NO [74]. Jak dot¹d jest niewiele
danych potwierdzaj¹cych rolê procesu nitracji bia³ek w regulacji aktywnoci enzymów
w komórkach rolinnych. Wykazano zwiêkszon¹ nitracjê bia³ek w transgenicznych
rolinach tytoniu (Nicotiana tabacum) z genem koduj¹cym reduktazê azotanow¹
(NR) umieszczonym w orientacji antysensownej [55]. Nieznaczna iloæ znanych
dotychczas doniesieñ wskazuje, ¿e nitracja bia³ek u rolin mo¿e byæ reakcj¹ charakterystyczn¹ dla warunków stresu. Obserwowano nitracjê reszt tyrozyny w liciach
oliwek (Olea europaea) poddanych dzia³aniu stresu solnego [85], która dotyczy³a
g³ównie bia³ek o masach cz¹steczkowych 4460 kDa. Podobne wyniki otrzymano
dla zawiesiny komórek tytoniu BY-2 traktowanych INF1, elicytorem wydzielanym
przez patogen Phytophthora infestans, w tym przypadku nitracji podlega³y bia³ka
o masach cz¹steczkowych od 20 do 50 kDa [73].
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3. FUNKCJA BIOLOGICZNA NO W ROLINACH
Tlenek azotu pe³ni rolê cz¹steczki sygna³owej reguluj¹cej szereg procesów fizjologicznych w ci¹gu ca³ego ¿ycia organizmu rolinnego, pocz¹wszy od kie³kowania nasion
[9, 27], a koñcz¹c na dojrzewaniu owoców i nasion oraz starzeniu prowadz¹cym do
mierci roliny [56]. Wraz z fitohormonami NO reguluje procesy organogenezy w
korzeniach [63], reakcjê grawitropiczn¹ korzeni [37] oraz ruchy aparatów szparkowych [58]. NO wp³ywa na kluczowe procesy metaboliczne zachodz¹ce w komórkach
rolinnych, takie jak: fotosynteza [51] i oddychanie [97]. Bierze udzia³ w regulacji
kwitnienia [34] oraz deetiolacji lici [5]. Najlepiej poznana zosta³a funkcja NO w
odpowiedzi rolin na stres biotyczny (atak patogenu) prowadz¹ca do indukcji reakcji
nadwra¿liwoci [18] oraz odpornoci systemicznej [24]. Ponadto NO wykazuje
ochronne dzia³anie na roliny poddane stresom abiotycznym, takim jak: susza i
dehydratacja, stres oksydacyjny, obecnoæ metali ciê¿kich [46], niedobór tlenu [42,43].
Sygna³owa funkcja NO zwi¹zana jest prawdopodobnie z omówionymi wczeniej
mechanizmami post-translacyjnej modyfikacji bia³ek polegaj¹cymi na reakcji NO z
³añcuchami bocznymi aminokwasów. Zarówno nitracja reszt tyrozyny, jak i S-nitrozylacja
cysteiny prowadz¹ do zmiany aktywnoci i funkcji zmodyfikowanych bia³ek.
Funkcja biologiczna NO w regulacji procesów fizjologicznych u rolin zosta³a
szeroko omówiona w literaturze w jêzyku polskim, w kilku artyku³ach przegl¹dowych
[25, 26, 46, 54].
Celem niniejszej pracy jest natomiast przedstawienie mechanizmu modulacji
stê¿enia NO w komórkach rolinnych za porednictwem niesymbiotycznych
hemoglobin. Podjêta zosta³a równie¿ próba omówienia znaczenia tego procesu w
odpowiedzi rolin na stres niedoboru tlenu.

4. RÓD£A NO W KOMÓRKACH ROLINNYCH
W komórkach rolinnych NO jest syntetyzowany w takich organellach, jak:
mitochondria [67], chloroplasty [45], peroksysomy [2, 12]. NO powstaje równie¿
na terenie cytoplazmy [96] i apoplastu [8] (ryc. 1). Synteza NO zachodzi zarówno
w drodze enzymatycznej, jak i nieenzymatycznej.
G³ównym enzymem odpowiadaj¹cym za syntezê NO u zwierz¹t i mikroorganizmów jest syntaza NO  NOS (ang. Nitric Oxide Synthase). NOS katalizuje
reakcjê przemiany L-argininy do L-cytruliny i NO w obecnoci tlenu cz¹steczkowego
oraz formy zredukowanej fosforanu dinukleotydu nikotynoamido-adeninowego 
NADPH [7]. Jednak, do tej pory, w komórkach rolinnych nie uda³o siê zidentyfikowaæ ani genu, ani bia³ka, o sekwencji homologicznej do NOS u ssaków.
Powszechnie uznaje siê, ¿e u rolin g³ównymi enzymami zwi¹zanymi z syntez¹ NO
s¹: enzymy NOS-podobne (ang. NOS-like), AtNOS1 oraz reduktaza azotanowa
(NR). Z neuronów limaka Helix pomatia wyizolowano enzym o aktywnoci NOS
[38]. Bia³ko to nie wykazywa³o podobieñstwa do NOS ssaków. W komórkach
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RYCINA 1. Schemat dróg biosyntezy NO w komórce rolinnej. W komórkach korzeni NO jest
syntetyzowany w apoplacie z NO3 w reakcji katalizowanej przez NR zwi¹zan¹ z plazmolem¹ (PMNR), lub z NO2 w reakcji katalizowanej przez NI-NOR. Synteza NO w cytozolu zale¿y od aktywnoci
NR, która redukuje NO2 do NO. W mitochondriach NO powstaje drog¹ zale¿n¹ od aktywnoci enzymu
NOS-podobnego przekszta³caj¹cego L-argininê do NO lub w warunkach niedoboru tlenu w wyniku
redukcji NO2 w ³añcuchu oddechowym. Biosynteza NO w peroksyzomach zale¿y od dostêpnoci
L-argininy i aktywnoci NOS-podobnej. Stê¿enie NO w komórce podlega regulacji przez nsHb w cyklu
Hb/NO (na podstawie [61], zmodyfikowane)
FIGURE 1. Presentation of the NO generating system in plant cells. In the root apoplast nitrite-dependent NO formation is catalyzed by plasmamembrane-bound nitrate reductase (PM-NR) and nitrite:NO
reductase (NI-NOR). NO synthesis in the cytosol is catalyzed by nitrate reductase (NR) in the reduction
of nitrite to NO. NOS-like enzymes using L-arginine as a substrate catalyse NO synthesis in mitochondria and peroxisomes. Additionally, mitochondrial electron transport also reduces nitrite to NO, but only
under low oxygen concentration (hypoxia). NO concentration is modulated by non-symbiotic hemoglobins
in Hb/NO cycle ([61], with modifications)

rzodkiewnika zidentyfikowano gen koduj¹cy bia³ko w 16% identyczne z bia³kiem
wyizolowanym z tkanek limaka Helix pomatia [30], uznano je za rolinn¹ NOS i
nazwano AtNOS1. Aktywnoæ tego enzymu zwi¹zana by³a z syntez¹ NO w
odpowiedzi na atak patogenu, a tak¿e podczas kwitnienia, regulacji iloci reaktywnych form tlenu i w reakcjach zwi¹zanych z regulacj¹ hormonaln¹ [30]. Niedawno,
w wyniku dalszych badañ nad AtNOS1, zakwestionowano uznanie tego enzymu za
rolinn¹ NOS oraz zaproponowano zmianê jego nazwy na AtNOA1 (ang. Arabidopsis thaliana NO-Associated 1) [15]. Obecnie wykazano, ¿e fragment sekwencji
AtNOA1 odpowiada obszarowi koduj¹cemu GTPazê. Bia³ko to uczestniczy w
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biogenezie mitochondriów [98] oraz porednio w tworzeniu NO. Udzia³ AtNOA1
w odpowiedzi na stres zasolenia zosta³ zbadany u siewek rzodkiewnika [99]. Gen
homologiczny do AtNOA1 zidentyfikowano w siewkach ry¿u i nazwano OsNOA1
[68]. Na razie nie wiadomo, czy OsNOA1 wykazuje podobieñstwo do AtNOA1 i
w jaki sposób móg³by uczestniczyæ w regulacji odpornoci na zasolenie. Ekspresja
tego genu jest indukowana zarówno w wyniku traktowania rolin chlorkiem sodu,
jak i w obecnoci kwasu abscysynowego (ABA) [68]. Aktywnoæ NOS-podobn¹,
indukowan¹ atakiem patogenu wykazano w chloroplastach komórek lici tytoniu [11].
Enzym ten okaza³ siê byæ wariantem bia³ka P kompleksu mitochondrialnej dekarboksylazy glicyny (GDC).
Aktywnoæ NOS i NOS-podobn¹ wykazano za pomoc¹ znakowanej L-cytruliny
i inhibitorów lub antagonistów zwierzêcej NOS u tytoniu (Nicotiana tabacum) [24],
grochu (Pisum sativum) [2], soi (Glycine max) [18] i ³ubinu (Lupinus albus) [17].
Aktywnoæ NOS zale¿n¹ od argininy wykazano równie¿ przy pomocy technik spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i chemiluminescencji
w peroksysomach grochu [13]. Tak¿e w ostatnich latach aktywnoæ NOS-podobn¹
indukowan¹ zasoleniem obserwowano w liciach oliwki [85].
Kolejnym enzymem uczestnicz¹cym w syntezie NO jest reduktaza azotanowa
(NR). Enzym ten jest zwi¹zany g³ównie z metabolizmem azotu. W pewnych
warunkach, takich jak ograniczona dostêpnoæ tlenu (hipoksja) lub wysokie stê¿enie
azotynu w komórkach, obserwuje siê zwiêkszon¹ zdolnoæ NR do wytwarzania NO
[71]. NR wykazuje strukturalne podobieñstwo do zwierzêcej NOS, poniewa¿ jest
¿elazo-enzymem i ma miejsce wi¹zania NAD(P)H/FAD. NR, podobnie jak NOS,
zaliczana jest do flawoenzymów, do rodziny reduktaz ferredoksyna-NADP+ [47].
Aktywnoæ NR w procesie syntezy NO wykazano u wielu gatunków rolin, takich
jak miêdzy innymi: rzodkiewnik [19], tytoñ [67], s³onecznik (Helianthus annuus),
szpinak (Spinacia oleracea), kukurydza (Zea mays) [71]. Enzym ten uczestniczy
w syntezie NO w odpowiedzi na ABA, w komórkach szparkowych rzodkiewnika
[19]. W przypadku regulacji ruchów aparatów szparkowych obserwowano równie¿
aktywnoæ enzymów NOS-podobnych [28]. Innymi enzymami, zaanga¿owanymi
podczas syntezy NO s¹: reduktaza NO 2 : NO  NI-NOR (ang. Nitrite-NOReductase)  zlokalizowana w b³onie komórkowej korzeni [81], peroksydaza 
katalizuj¹ca powstawanie NO z hydroksymocznika i H2O2 [39], cytochrom P450 
katalizuj¹cy utlenianie N-hydroksyargininy w obecnoci NADPH i O2 do NO [16].
Kolejnym enzymem, który mo¿e byæ odpowiedzialny za syntezê NO w komórkach
rolinnych w warunkach niedoboru tlenu, jest zlokalizowana w peroksysomach
oksydaza ksantyny [33]. Ponadto, sugeruje siê, ¿e w warunkach hipoksji, w
mitochondriach NO mo¿e byæ syntetyzowany przy wspó³udziale enzymów
zaliczanych do mitochondrialnego ³añcucha transportu elektronów: oksydazy cytochromu c (COX) i alternatywnej oksydazy (AOX). W przypadku bardzo niskiego
stê¿enia tlenu jony azotynowe (NO2) mog¹ s³u¿yæ jako alternatywny akceptor
elektronów, NO powstaje wówczas w wyniku redukcji azotynów [80].
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W komórkach rolinnych NO powstaje równie¿ nieenzymatycznie. Reakcje
syntezy NO bez udzia³u enzymów zachodz¹ w kwanym pH, w obecnoci reduktanta (np. askorbinianu); ma to miejsce w apoplacie [6], peroksysomach [2, 14], w
cytosolu [17, 70]. W korzeniach, wytwarzanie NO mo¿e byæ zwi¹zane z obecnoci¹
auksyn, które stanowi¹ czynnik obni¿aj¹cy pH. NO mo¿e powstawaæ te¿ w reakcji
redukcji NO2 w obecnoci karotenoidów na wietle [94]. W zakwaszonym i
zredukowanym rodowisku azotyn mo¿e ulegaæ redukcji do kwasu azotowego (III),
który z kolei mo¿e reagowaæ z kwasem askorbinowym, daj¹c w rezultacie kwas
dehydroaskorbinowy oraz NO [90]. Opisano tê reakcjê w warstwie aleuronowej
ziarniaków jêczmienia (Hordeum vulgare) [8].
Na zwiêkszon¹ biosyntezê NO w komórkach rolinnych wp³ywaj¹ niektóre
regulatory wzrostu i rozwoju rolin m.in. poliaminy. Wykazano wzrost emisji NO po
traktowaniu siewek rzodkiewnika spermidyn¹ i spermin¹ [84]. Natomiast traktowanie
siewek putrescyn¹ i L-arginin¹ nie wywo³a³o wzmo¿onego uwalniania NO. Tempo
emisji NO wskazywa³oby na udzia³ w tym szlaku oksydazy poliaminowej i/lub
niezidentyfikowanego jeszcze innego enzymu [95]. W przypadku kultur komórkowych
rzodkiewnika i tytoniu zaobserwowano wzrost wydzielania NO indukowanego przez
cytokininy. Reakcja ta by³a charakterystyczna dla cytokinin, gdy¿ nie odnotowano
zwiêkszonej emisji NO po dodaniu analogów cytokinin i innych fitohormonów [84].
Obszerne opracowanie w jêzyku polskim dotycz¹ce biosyntezy tlenku azotu w
rolinach znajdzie zainteresowany czytelnik w pracy przegl¹dowej [53].

5. HEMOGLOBINY W KOMÓRKACH ROLINNYCH
Mnogoæ róde³ syntezy NO oraz ró¿norodnoæ efektów fizjologicznych wywieranych przez tê cz¹steczkê sugeruje istnienie precyzyjnych mechanizmów dok³adnej
regulacji stê¿enia NO w komórce. W ostatnich latach, pojawi³o siê szereg doniesieñ
wskazuj¹cych, ¿e biologiczna aktywnoæ NO w komórkach rolinnych mo¿e byæ
modulowana za porednictwem hemoglobin.
W rolinach wy¿szych wyró¿nia siê trzy typy hemoglobin: symbiotyczne (symHb),
niesymbiotyczne (nsHb), oraz hemoglobiny o skróconym ³añcuchu (ang. truncated)
(trHb). Najlepiej zbadane i opisane s¹ symHb, po raz pierwszy zidentyfikowane tu¿
przed II Wojn¹ wiatow¹ w brodawkach korzeniowych soi. Ich rol¹ jest obni¿anie
iloci wolnego tlenu w brodawkach korzeniowych rolin motylkowych. Umo¿liwiaj¹
one bakteriom z rodzaju Rhizobium wi¹zanie azotu atmosferycznego w reakcji
katalizowanej przez nitrogenazê, której aktywnoæ jest hamowana w obecnoci tlenu.
Prze³omem w badaniach dotycz¹cych hemoglobin u rolin by³o wyizolowanie
hemoglobin z Parasponia andersoni (Ulmaceae), przy tym hemoglobiny by³y
rozmieszczone zarówno w brodawkach korzeniowych, jak i poza nimi. Parê lat
póniej, obecnoæ hemoglobin wykazano w Trema  rolinie, która nie wytwarza
brodawek [22]. Kolejne lata przynios³y szereg doniesieñ o wystêpowaniu nsHb u
jeszcze innych rolin: kukurydzy (Zea mays), pszenicy (Triticum aestivum), ry¿u

TLENEK AZOTU I HEMOGLOBINY ROLINNE

241

(Oryza sativa), rzodkiewnika, co utrwali³o pogl¹d, o ich powszechnoci w ca³ym
królestwie rolin [41, 82, 83]. Kompletn¹ listê gatunków rolin, w których wystêpuj¹
nsHb, znajdzie zainteresowany czytelnik w pracy przegl¹dowej [22].
Niesymbiotyczne hemoglobiny dzielimy na dwie klasy (klasa 1 oraz 2). Roliny
jednolicienne prawdopodobnie maj¹ tylko hemoglobiny klasy 1 [41], podczas gdy u
dwuliciennych wystêpuj¹ hemoglobiny zarówno 1, jak i 2 klasy. Geny koduj¹ce
nsHb obu klas u rzodkiewnika wykazuj¹ podobieñstwo jedynie w 69%. Jednak w
obrêbie jednej klasy sekwencje koduj¹ce nsHb s¹ bardzo podobne u ró¿nych rolin
[41]. Niesymbiotyczne hemoglobiny klasy 2 maj¹ podobne w³aciwoci wi¹zania tlenu
jak symHb [83]. Ich ekspresja u komonicy japoñskiej (Lotus japonicus) jest indukowana w wyniku traktowania rolin nisk¹ temperatur¹ [83] lub cytokininami [41].
Ekspresja genów koduj¹cych nsHb klasy 1 u tej samej roliny indukowana jest
natomiast przez traktowanie azotanem, wysokim stê¿eniem sacharozy oraz w
warunkach niedoboru tlenu [83], a tak¿e nisk¹ temperatur¹, ABA, cytokininami i
anoksj¹ [77]. U wiêkszoci rolin nsHb klasy 1 pojawiaj¹ siê w warunkach obni¿onego stê¿enia tlenu lub nadmiaru sk³adników pokarmowych, co sprawia, ¿e mo¿na
mówiæ o nich jako hemoglobinach stresowych.
Najs³abiej zbadana grupa hemoglobin trHb zosta³a wykryta u rzodkiewnika [89],
pszenicy [48] i lucerny (Medicago truncatula) [86]. TrHb podlegaj¹ sta³ej ekspresji [48,
89]. Wystêpuj¹ tak¿e u bakterii w³aciwych, sinic oraz jednokomórkowych eukariotów [93].

5.1. Charakterystyka niesymbiotycznych hemoglobin klasy 1
Ekspresja genów nsHb 1 klasy w warunkach niedoboru tlenu zosta³a zaobserwowana po raz pierwszy przez Taylora i wspó³pracowników w korzeniach oraz w
warstwie aleuronowej ziarniaków jêczmienia [82]. W warstwie aleuronowej ziarniaków ekspresja genów hemoglobiny rozpoczyna siê ju¿ po 0,5 godzinie od momentu
obni¿enia stê¿enia tlenu do ok. 5%, osi¹gaj¹c maksimum po 12 godzinach, natomiast
bia³ka hemoglobiny mo¿na wykryæ po 6 godzinach [36]. W korzeniach rzodkiewnika
ekspresja genu koduj¹cego nsHb  GLB1(pierwotnie wystêpuj¹cego pod nazw¹
AHB1) rozpoczê³a siê przy stê¿eniu tlenu ok. 5%, ale znacznie wzros³a przy stê¿eniu
tlenu wynosz¹cym tylko oko³o 0,1% oraz przy wzrocie stê¿enia sacharozy w
po¿ywce [41].
Hemoglobina klasy 1 jêczmienia jest homodimerem. Masa cz¹steczkowa podjednostek wynosi 18,5 kDa [23]. Sta³a dysocjacji tlenu wynosi oko³o 23 nM, dziêki
czemu hemoglobina pozostaje utlenowana w bardzo niskich stê¿eniach tlenu, wydaje
siê wiêc ma³o prawdopodobne, ¿e mog³aby pe³niæ rolê przenonika tlenu, magazynu,
lub cz¹steczki wykrywaj¹cej jego obecnoæ. NsHb klasy 1 u innych rolin wykazuj¹
podobne w³aciwoci [35].
Pomimo niew¹tpliwego powi¹zania nsHb z warunkami stresu niedoboru tlenu,
ekspresja nsHb klasy 1 nie jest spowodowana bezporednio brakiem O2. Zastosowanie inhibitorów kompleksu III oraz IV ³añcucha oddechowego (tlenek wêgla,
cyjanek, antymycyna A) wykaza³o korelacjê pomiêdzy wzrostem ekspresji genów
koduj¹cych hemoglobiny a obni¿eniem syntezy ATP w warstwie aleuronowej
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ziarniaków jêczmienia [60]. Dalsze badania dowodz¹, ¿e zwiêkszona ekspresja
genów Hb w warunkach niedoboru tlenu jest spowodowana raczej wzrostem stê¿enia
Ca2+ w cytoplazmie. Zastosowanie inhibitora kana³ów wapniowych w organellach
komórkowych spowodowa³o znaczne obni¿enie ekspresji genów Hb [59]. Geny
koduj¹ce nsHb klasy 1 u rzodkiewnika podlegaj¹ indukcji przez jony azotanowe
[88], podobnie jest u pomidora (Lycopersicon esculentum) [87], ry¿u (Oryza
sativa) [62], kukurydzy (Zea mays) [21]. W komórkach ry¿u wystêpuj¹ dwa geny
koduj¹ce nsHB klasy 1: ORYsaGLB1a oraz ORYsaGLB1b [41]. Zwiêkszon¹
akumulacjê transkryptów tych genów obserwowano w komórkach ry¿u traktowanych
azotanem, azotynem, donorami NO (SNAP i SNP), podczas gdy jony amonowe i
aminokwasy nie wywiera³y takiego efektu [62]. U mutantów niewykazuj¹cych
aktywnoci NR nie obserwowano natomiast stymulacji ekspresji genów koduj¹cych
nsHb po traktowaniu wymienionymi zwi¹zkami [62], co jednoznacznie wskazuje na
powi¹zanie nsHb z asymilacj¹ azotanów.
Lokalizacja niesymbiotycznych hemoglobin nie zosta³a jeszcze ostatecznie wyjaniona. Wysok¹ ekspresjê nsHb klasy 1 obserwuje siê w m³odych siewkach [61].
Obecnoæ bia³ek nsHb wykazano w ró¿nych typach komórek, m.in. w warstwie
aleuronowej, czapeczce korzenia i wi¹zkach przewodz¹cych. U wielu rolin bia³ka
nsHb klasy 1 wystêpuj¹ raczej na terenie cytozolu, chocia¿ u lucerny i bawe³ny
(Gossypium) zlokalizowano je zarówno w j¹drze, jak i w cytozolu [35, 69, 76].
Wydaje siê jednak, ¿e aktywnoæ nsHb zwi¹zana z detoksykacj¹ NO dotyczy raczej
frakcji cytozolowej [44], natomiast Hb zlokalizowane w j¹drze komórkowym mog³yby
zabezpieczaæ materia³ genetyczny przed szkodliwym i mutagennym dzia³aniem NO.

5.2. Rola niesymbiotycznych hemoglobin klasy 1
w odpornoci na stres niedoboru tlenu
W celu zbadania roli nsHb klasy 1 w komórce poddanej stresowi niedoboru tlenu
u¿yto kultur komórkowych (i) kukurydzy zwyczajnej nietransformowanych, produkuj¹cych mniejsz¹ iloæ nsHb (Hb) oraz (ii) jêczmienia produkuj¹cych dodatkowe
nsHb (Hb+). Oznaczono stê¿enie ATP w badanym materiale w warunkach niedoboru
tlenu (12 godzin w N 2) oraz w warunkach tlenowych. W komórkach Hb
stwierdzono du¿o ni¿sze stê¿enie ATP ni¿ w komórkach Hb+. Podanie antymycyny
A (AA), inhibitora transportu elektronów w ³añcuchu mitochondrialnym powodowa³o
nieznaczne obni¿enie stê¿enia ATP w komórkach (szczególnie Hb+) [79]. Podobne
wyniki uzyskano badaj¹c kultury korzeniowe transformowanych oraz dzikich komórek
lucerny [20]. Z kolei nadekspresja genów Hb klasy 1 (GLB1) u rzodkiewnika
przyczyni³a siê do zwiêkszenia odpornoci rolin na hipoksjê [40, 65]. Komórki o
zwiêkszonej ekspresji genów koduj¹cych nsHb klasy 1 charakteryzuje niska aktywnoæ dehydrogenazy alkoholowej (ADH) [20, 79]. Prawdopodobnie utlenianie
NAD(P)H do NAD(P) przez oksyhemoglobinê powoduje, ¿e fermentacja alkoholowa
mo¿e byæ przeprowadzana z mniejsz¹ intensywnoci¹ [44]. Postulowano, ¿e wzrost
stê¿enia ATP w komórkach Hb+ zwi¹zany jest w³anie z utlenianiem NAD(P)H,
dziêki czemu mo¿liwa jest wydajniejsza glikoliza [79]. Nale¿y podkreliæ jednak, ¿e
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nadekspresja genów koduj¹cych nsHb nie wp³ywa bezporednio na glikolizê, poniewa¿ nie zmienia poziomu ekspresji genów koduj¹cych enzymy uczestnicz¹ce w tym
szlaku metabolicznym [40].
Zwiêkszanie przez nsHb odpornoci roliny na stres niedoboru tlenu mo¿e byæ
zwi¹zane z regulacj¹ stê¿enia NO w komórkach. Stê¿enie NO w transformowanych
komórkach lucerny o zmniejszonej ekspresji nsHb by³o 2,5 razy wiêksze ni¿ w
komórkach o zwiêkszonej ekspresji [20]. Badania transformowanych kultur komórkowych rzodkiewnika o zmniejszonej ekspresji nsHb, poddanych hipoksji da³y
podobne wyniki [65]. Samo zmniejszenie stê¿enia NO w komórkach mo¿e doprowadziæ do wzrostu stê¿enia ATP poprzez usuniêcie hamuj¹cego dzia³ania NO na
niektóre enzymy cyklu Krebsa (akonitazê) oraz mitochondrialnego ³añcucha transportu
elektronów (oksydazê cytochromow¹). Zaproponowano funkcjonowanie cyklu Hb/
NO ³¹cz¹cego etapy syntezy NO oraz reakcjê utleniania NO doprowadza-j¹c¹ do
jego degradacji [43]. Reakcje cyklu Hb/NO umo¿liwiaj¹ regeneracjê NAD(P)+ z
NAD(P)H, a zatem regulacjê stanu redoks w komórce (ryc. 2). Zale¿nie od
postulowanego mechanizmu wi¹zania NO hemoglobina mo¿e dzia³aæ jako NO
dioksygenaza lub denitrozylaza [35, 66] (ryc. 3). W przypadku dioksygenacji oksyhemoglobina [Hb(Fe2+)O2] ulega utlenieniu przez NO. Produktami tej reakcji jest
azotan (NO3) oraz methemoglobina [Hb(Fe3+)]. Oksyhemoglobina dla nastêpnego
cyklu jest regenerowana w obecnoci NADPH i O2 [65]. Je¿eli mamy do czynienia
z mechanizmem denitrozylacji, nastêpuje reakcja utleniania oksyhemoglobiny przez
GSNO z wytworzeniem S-nitrozohemoglobiny i NO3 [65] (ryc. 3). Wydaje siê
jednak, ¿e bardziej prawdopodobny jest mechanizm dioksygenacji [35]. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e mimo funkcjonowania cyklu Hb/NO w bardzo niskich stê¿eniach

RYCINA 2. Powi¹zanie cyklu Hb/NO i enzymatycznych dróg biosyntezy NO w warunkach hipoksji.
NR, reduktaza azotanowa; E, enzymy uczestnicz¹ce w syntezie NO podczas hipoksji (NR, NI-NOR,
NOS-podobne, AOX i COX w ³añcuchu mitochondrialnym). MetHb-R  reduktaza methemoglobiny. W
warunkach niedoboru tlenu podczas redukcji NO2 do NO w mitochondriach dochodzi do utleniania
NADH oraz syntezy ATP (na podstawie [42], zmodyfikowane)
FIGURE 2. Relation between Hb/NO cycle and enzymatic source of NO in plant cells during hypoxia.
NR, nitrate reductase; E  enzymes involved in NO biosynthesis during hypoxia (NR, NI-NOR, NOSlike, AOX and COX in mitochondria). MetHb-R  methemoglobin reductase. NO2 reduction to NO in
mitochondria is coupled with NADH oxidation and ATP synthesis ([42] with modifications)
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RYCINA 3. Cykl Hb/NO. NO jest utleniany do NO3 przez oksyhemoglobinê Hb(Fe2+)O2, w wyniku
czego powstaje methemoglobina (Hb(Fe3+)). Reakcja ta mo¿e zachodziæ na dwa sposoby, gdy dochodzi
do S-nitrozylacji hemoglobiny za porednictwem GSNO (B) lub gdy oksyhemoglobina reaguje
bezporednio z NO (A). Methemoglobina powstaj¹ca w wyniku tych reakcji ulega redukcji do hemoglobiny
Hb(Fe2+) w obecnoci NAD(P)H w reakcji katalizowanej przez reduktazê methemoglobiny (na podstawie
[65], zmodyfikowane)
FIGURE 3. Hb/NO cycle. Oxygenated Hb is oxidized by NO or GSNO with nitrate formation. The
recovery of oxygenated HB and its availability for another degradation cycle is ensured by regeneration of
metHb by NADPH in O2 availability ([65] with modifications)

O2 (dziêki wysokiemu powinowactwu nsHb do tlenu) jest on hamowany w
warunkach ca³kowicie beztlenowych.
Mitochondria rolinne w warunkach niedoboru tlenu w obecnoci nsHb klasy 1 i
azotanów nie tylko zachowuj¹ sw¹ strukturê, ale tak¿e mog¹ przeprowadziæ syntezê
ATP [80]. Substratami tej reakcji mo¿e byæ azotyn (NO2) oraz NAD(P)H, produktami
natomiast NO i NAD(P)+ (ryc. 2). Badania przeprowadzono na mitochondriach komórek
korzeni ry¿u oraz jêczmienia [80]. W warunkach hipoksji w cytoplazmie wystêpuje du¿e
stê¿enie NAD(P)H, pH cytoplazmy jest niskie, obserwuje siê wzrost stê¿enia Ca2+ [1].
Dwa ostatnie czynniki zwiêkszaj¹ aktywnoæ dehydrogenaz NAD(P)H zlokalizowanych
po zewnêtrznej stronie wewnêtrznej b³ony mitochondrialnej [57]. Zaproponowano, ¿e pod
nieobecnoæ O2 ostatecznym akceptorem elektronów w ³añcuchu mitochondrialnym
mog³yby byæ jony (NO2), powstaj¹ce w wyniku redukcji jonów azotanowych (NO3) w
reakcji katalizowanej przez NR [80]. Azotyn przemieszczaj¹cy siê do matriks
mitochondrialnej by³by redukowany do NO przez kompleks III i/lub przez kompleks IV
(oksydazê cytochromow¹) (ryc. 1). Antymycyna A oraz myksotiazol, inhibitory kompleksu
III ³añcucha transportu elektronów w mitochondrium nie wp³ywa³y na przebieg reakcji,
natomiast obni¿enie syntezy ATP oraz produkcji NO obserwowano po zastosowaniu
cyjanku. Wskazuje to, ¿e oksydaza cytochromowa mo¿e uczestniczyæ w redukcji azotynu
do NO. W warunkach hipoksji nsHb klasy 1 obecne s¹ w cytoplazmie [44]. Nie s¹ one
importowane do organelli komórkowych [82]. NO powstaj¹cy z azotynu w mitochondriach
po dyfuzji do cytoplazmy wykorzystywany jest przez oksyhemoglobinê do utleniania
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NAD(P)H do NAD(P)+ (ryc. 2). Powstaj¹cy w tej reakcji azotan mo¿e zostaæ ponownie
w³¹czony do cyklu przez reduktazê azotanow¹ (ryc. 1 i 2).
Wysokie stê¿enie reaktywnych form azotu w komórkach mo¿e prowadziæ do
indukcji stresu nitrozacyjnego (ang. Nitrosative Stress). Wydaje siê, ¿e z uwagi
na mo¿liwoæ detoksykacji NO, jedn¹ z wa¿nych fizjologicznych funkcji nsHb jest
zapobieganie stresowi nitrozacyjnemu pojawiaj¹cemu siê w warunkach hipoksji.
Roliny rzodkiewnika z nadekspresj¹ AHb1 prze¿ywa³y warunki hipoksji letalne dla
rolin dzikich, jednoczenie obserwowano u nich niezak³ócony wzrost pêdów i korzeni
[40]. W transgenicznych kulturach korzeniowych lucerny, w których ulega³y ekspresji
geny nsHb jêczmienia, w warunkach hipoksji nie obserwowano hamowania wzrostu
korzeni, podczas gdy w kulturach dzikich hipoksja powodowa³a 3070% spadek
masy korzeni. Gen AHb1 jest indukowany przez NO3, a rola AHb1 mo¿e polegaæ
równie¿ na wi¹zaniu NO pojawiaj¹cego siê w warunkach intensywnego nawo¿enia
azotowego. Ekspresja genów koduj¹cych nsHb klasy 1 u lucerny jest indukowana
przez NO [77], u ry¿u przez NO2, NO3 oraz NO [62]. Wykazano równie¿, ¿e
nadekspresja genów koduj¹cych nsHb klasy 1 powoduje obni¿enie wra¿liwoci roliny
na egzogenny NO [22, 75].
Rola nsHb w regulacji stê¿enia NO w komórkach dotyczy prawdopodobnie nie
tylko warunków stresowych zwi¹zanych z niedoborem tlenu np. na obszarach
okresowo zalewanych lub w le napowietrzonych glebach. Obni¿enie stê¿enia tlenu
w tkance obserwuje siê równie¿ we wczesnych etapach kie³kowania nasion, a tak¿e
podczas ich dojrzewania [10]. Jednoczenie w tym samym czasie obserwuje siê
zwiêkszon¹ ekspresjê genów koduj¹cych nsHb klasy 1 [31], przy czym wzrost
zawartoci nsHb w kie³kuj¹cych nasionach jest cile skorelowany z emisj¹ NO
[78]. Ponadto NO jest czynnikiem reguluj¹cym usuwanie g³êbokiego spoczynku oraz
stymuluj¹cym proces kie³kowania nasion [26].
Pomimo bezsprzecznej funkcji AHb1 w wi¹zaniu NO, nie bierze ona udzia³u w
regulacji stê¿enia NO podczas ataku patogenu i reakcji nadwra¿liwoci. W liciach
rzodkiewnika z nadekspresj¹ AHb1 infekowanych awirulentnymi bakteriami Pseudomonas syringae nie dochodzi³o do obni¿enia stê¿enia NO. W rezultacie pomimo
nadekspresji AHb1 obserwowano degradacjê chlorofilu, a nastêpnie mieræ komórek
lici infekowanych rolin [65].

6. PODSUMOWANIE
Chocia¿ nie ma obecnie w¹tpliwoci co do roli, jak¹ pe³ni NO w regulacji szeregu
procesów w komórkach rolinnych, nadal nie w pe³ni wyjanione pozostaje zagadnienie dróg biosyntezy i degradacji tej cz¹steczki. Sygna³owa funkcja NO wymaga
istnienia precyzyjnych mechanizmów kontroli stê¿enia tej moleku³y. Fakt syntezy NO
w komórkach nie podlega dyskusji, ale sposób usuwania NO pozostaje niewyjaniony.
Istnieje kilka szlaków prowadz¹cych do obni¿enia stê¿enia NO w komórkach, wydaje
siê, ¿e jednym z najistotniejszych jest wi¹zanie NO przez Hb. Zebrane dotychczas
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dane wskazuj¹, ¿e rolinne nsHb klasy 1 pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w regulacji stê¿enia
NO w komórkach, szczególnie w warunkach stresów abiotycznych, w tym g³ównie
niedoboru tlenu. Regulacja stê¿enia NO przez nsHb zwi¹zana jest z zale¿n¹ od O2
i NAD(P)H reakcj¹ prowadz¹c¹ do powstawania NO3. Jednoczenie cykl
Hb/NO zapewnia utrzymanie komórkowego stanu redoks i produkcjê ATP,
umo¿liwiaj¹c zachowanie homeostazy roliny w niekorzystnych warunkach
rodowiskowych.
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