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Streszczenie: Roliny dla prawid³owego wzrostu i rozwoju wymagaj¹ okrelonego stê¿enia makroelementów i mikroelementów. Jednak w wysokich stê¿eniach zarówno metale niezbêdne, jak i balastowe s¹
bardzo toksyczne dla ¿ywych organizmów. Roliny, jako organizmy nieprzemieszczaj¹ce siê w trakcie
cyklu ¿yciowego, wytworzy³y mechanizmy reguluj¹ce procesy pobierania, dystrybucji i sekwestracji
jonów lub innych substancji. W ostatnich latach w komórkach rolinnych zidentyfikowano i wstêpnie
scharakteryzowano rozmaite systemy transportowe zaanga¿owane w aktywne przenoszenie jonów
metali przez b³ony komórkowe. Wyró¿niamy wród nich m.in. integralne bia³ka b³onowe z rodziny
CaCA (ang. Ca2+/Cation Antiporter), transportuj¹ce Ca2+ lub inne kationy z wykorzystaniem przezb³onowego gradientu H+ albo Na+. Na podstawie podobieñstwa i funkcji, wszystkie bia³ka z rodziny CaCA
podzielono na 5 podrodzin: antyportery Na+/Ca2+ (NCX), zale¿ne od potasu antyportery Na+/Ca2+
(NCKX i CCX), zidentyfikowane u Prokaryota transportery YRBG i transportery CAX, przy czym
najbli¿ej dot¹d scharakteryzowane bia³ka CaCA nale¿¹ do podrodziny CAX. Bia³ka CAX zidentyfikowano u rolin, grzybów i bakterii i co ciekawe nie znaleziono sekwencji genowych homologicznych do
genów CAX u modelowych organizmów zwierzêcych, w tym u cz³owieka. Pocz¹tkowo wszystkie rolinne bia³ka CAX zgrupowano w jedn¹ podrodzinê licz¹c¹ 11 transporterów (CAX111). Póniej, na
podstawie bardziej szczegó³owych analiz sk³adu aminokwasowego, podrodzinê podzielono na dwie
grupy bia³ek: typowe bia³ka CAX (CAX16) i nietypowe bia³ka CAX (CAX711), wykazuj¹ce du¿e
podobieñstwo do antyporterów Na+/Ca2+ zale¿nych od potasu. Typowe bia³ka CAX Arabidopsis thaliana i Oryza sativa podzielono dodatkowo na dwie ró¿ne podgrupy: IA i IB. Pojedynczy ³añcuch polipeptydowy bia³ek CAX z³o¿ony jest z ok. 400 aminokwasów i tworzy domeny transb³onowe (712) o
strukturze a-helisy. Transportery CAX jako podrodzina bia³ek CaCA maj¹ domeny charakterystyczne
dla tej rodziny, jak równie¿ motywy specyficzne tylko dla swojego typu. Domeny te odgrywaj¹ czêsto
kluczow¹ rolê w regulacji aktywnoci transportowej bia³ek warunkuj¹c ich funkcjê transportow¹ oraz
determinuj¹ ich specyficznoæ substratow¹. W obrêbie sekwencji wyró¿niono: pêtle c-1 i c-2, które
dzia³aj¹ jak filtr odpowiadaj¹cy za selekcjê i wi¹zanie kationów, domenê autoinhibitorow¹, która uczestniczy w regulacji aktywnoci bia³ek, domenê CaD, domenê manganow¹, domenê D oraz motyw kwanych aminokwasów, które prawdopodobnie determinuj¹ specyficznoæ substratow¹ transporterów.
Badania prowadzone w uk³adach heterologicznych, podobnie jak analizy rolinnych mutantów cax dowiod³y, ¿e transportery typu CAX stanowi¹ istotny komponent uk³adu utrzymuj¹cego homeostazê
wapniow¹ w komórkach rolinnych i dro¿d¿owych. Jednak¿e dalsze analizy funkcjonalne bia³ek CAX
pokaza³y, ¿e s¹ to transportery o szerokim powinowactwie do ró¿nych metali. Wprowadzenie genów
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CAX, pochodz¹cych od ró¿nych rolin do mutantów dro¿d¿owych pozbawionych swoistych transporterów
metali, przywraca³o mutantom zdolnoæ do transportu Cd2+, Ca2+, Zn2+ i Mn2+, a tym samym opornoæ na nadmiar
tych metali w rodowisku. Z czasem okaza³o siê, ¿e funkcje bia³ek tej rodziny s¹ wielorakie i na poziomie ca³ego
organizmu determinuj¹ porednio prawid³owy wzrost i rozwój rolin. Prawdopodobnie bior¹ one udzia³ nie tylko w
utrzymaniu homeostazy metali (Ca, Mn, Ni i Cd), ale równie¿ w utrzymaniu szeroko pojêtej równowagi jonowej w
organizmie rolinnym. Mutanty cax1 akumulowa³y mniej Zn2+ i Mn2+, natomiast u podwójnych mutantów cax1/
cax3 zaobserwowano istotnie wiêkszy poziom PO43, Mn2+ i Zn2+ w stosunku do rolin dzikich. Wskazuje siê
równie¿ na udzia³ transporterów CAX w odpowiedzi rolin na stres ch³odu i stres solny. Poziom transkryptu
AtCAX1 wyranie wzrasta³ po traktowaniu rolin temperatur¹ 4°C, natomiast ekspresja genów AtCAX1-4 by³a
stymulowana w obecnoci soli w rodowisku. Doæ liczne badania wskazuj¹ tak¿e na wzajemne interakcje pomiêdzy transporterami CAX oraz oddzia³ywania tych bia³ek z innymi bia³kami b³onowymi. Profil organowej ekspresji
genów CAX analizowany u Arabidopsis thaliana pokaza³, ¿e poszczególne geny tej rodziny ulegaj¹ zró¿nicowanej
lub podobnej ekspresji na ró¿nych etapach ontogenezy roliny. Biotechnologiczne manipulacje z udzia³em genów
CAX mog¹ doprowadziæ do uzyskania modyfikowanych rolin uprawnych, stanowi¹cych bogate ród³o niezbêdnych pierwiastków w diecie cz³owieka. Ekspresja genu sCAX1 u ziemniaka, pomidora i marchwi powodowa³a
wzrost zawartoci wapnia w jadalnych czêciach rolin oraz podwy¿szon¹ sekwestracjê tego pierwiastka w
centralnej wakuoli. Bia³ka CAX mog¹ byæ tak¿e wykorzystane w procesie tzw. fitoremediacji, czyli oczyszczania
gleb z metali ciê¿kich. Roliny z podwy¿szon¹ ekspresj¹ genów CAX w wy¿szym stopniu akumuluj¹ kadm,
mangan i wapñ w wakuolach.
S³owa kluczowe: transportery wtórne, bia³ka CAX, detoksykacja, fitoremediacja, metale ciê¿kie, heterologiczna ekspresja.
Summary: It is well known that both, macro- and microelements are required for normal growth and
development of all organisms. However, elevated concentrations of both, essential and non-essential
metals are very toxic for cell metabolism. Plants as sessile organisms are frequently subjected to different
biotic and abiotic stresses, including heavy metals stress, so they have evolved various mechanisms that
protect their cells from the toxicity resulting from metal excess. They involve the regulation of the uptake,
distribution and sequestration of metal ions within the cells and tissues. In the last few years various
proteins specific for metals have been identified and initially characterized in plants, including active
transport systems comprising pumps and secondary transporters that transfer ions across cellular membranes. Among them, Ca2+/cation antiporter (CaCA) family constitute integral membrane proteins that
transport Ca2+ or other cations using the H+ or Na+ gradient. They have been divided into following five
major families according to their similarity and function: the Na+/Ca2+ antiporters (NCX), the
K+-dependent Na+/Ca2+ antiporters (NCKX and CCX), the YRBG transporters found in Procaryotes,
and the cation exchangers, but the CAXs (CAation eXchangers) family is the best characterized. Genes of
CAX family have been found in plants, fungi and bacteria but their homologs are absent in animal organisms, including human. Previous studies indicated that there are at least 11 CAX genes (AtCAX111) in
Arabidopsis genome. Further phylogenetic analysis revealed that the subfamily forms rather two distinct
groups: typical (CAX1-6) and untypical CAX (CAX7-11) proteins with the latter showing strong
similarity to the potassium dependent Na+/Ca2+ antiporter family. Typical CAX proteins have been
further classified into 2 distinct types: IA and IB in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa. The open
reading frames of CAX genes encode for the proteins consisting of approximately 400 amino acids and
spanning the membrane 712 times. Within the sequences various specific motifs has been identified
which are characteristic for the CaCA family, as well as for the CAX type. It is assumed that these
domains play critical role in the regulation of proteins activity and substrate specificity. Two crucial
domains: c-1 and c-2 have been proposed to act as a filter for cation selection. Other specific CAXs motifs
involve: autoinhibitory domain, which participates in the control of CAX activity, the CaD domain, the
Mn2+ domain, the D domain and the acidic motif, which probably determine substrate specificities of
these transporters. Heterological expression of plant CAXs in yeast and phenotypic analyses of available
plant cax mutants have been the most common tools for functional characterization of CAX transporters.
They revealed that CAXs made up the essential component of calcium arrangement in plant and yeast
cells. Moreover, it was well proved that these transporters show affinity to more than one different
metals. The transformation of cax yeast mutants with different CAX genes from plants restored Cd2+,
Ca2+, Zn2+ and Mn2+ resistance of yeasts to elevated concentration of these metals. It seems that CAX
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family comprises proteins with multiple functions determining the normal growth and development of
plants. They probably contribute in the maintenance of metal and other ions homeostasis (Mn, Ni and
Cd). The single cax1 mutants accumulated less Zn2+ and Mn2+ than wild type, however it was observed
that the level of PO43, Mn2+ i Zn2+ in cax1/cax3 double mutants was even higher. It has been shown that
CAX transporters are involved in the acclimation to cold as well as in the response to salt stress: the
AtCAX1 transcript level increased significantly after cold treatment (4°C), and the AtCAX1-4 gene expression was considerably enhanced in the presence of salt in the environment. It was also suggested, that
CAX transporters may be functionally associated with each other as well as with distinct membrane
proteins. Tissue expression analyses of the individual genes of Arabidopsis thaliana shown different or
similar expression pattern of all the CAX members during different stages of plant ontogenesis. In the
view of their functional multiplicity, CAX genes seem to be suitable targets for engineering of cultivated
plants, which can enrich humans diet in the indispensable elements. Engineered tomato and carrot plants
expressing a high number of CAX proteins accumulated more calcium than a wild type. The overexpression of CAX could thus improve calcium content of potato, tomato and carrot and result in the
sequestration of this element in central vacuole. On the other hand, CAX proteins can be also used to
improve the phytoremediation process: cleaning up polluted soils from toxic heavy metals.
Key words: secondary transporters, CAX proteins, detoxication, phytoremediation, heavy metals, heterological expression.

WPROWADZENIE
Roliny dla prawid³owego wzrostu i rozwoju wymagaj¹ okrelonego stê¿enia
makroelementów (Ca2+, Mg2+ i K+) i mikroelementów (Cu2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+),
ale wszystkie metale, w szczególnoci niezbêdne i balastowe metale ciê¿kie (Pb,
Cd) w wysokich stê¿eniach s¹ bardzo toksyczne dla ¿ywych organizmów [6,17].
Rozmaite zanieczyszczenia rodowiska pochodzenia antropogenicznego: cieki
przemys³owe i miejskie, nawozy i rodki ochrony rolin, domowe mietniska i
górnictwo, stanowi¹ nieustaj¹ce ród³o metali dla rodowiska. Zarówno naturalne
ekosystemy, jak i zdrowie cz³owieka s¹ coraz bardziej zagro¿one destrukcyjnym
wp³ywem tych pierwiastków. Roliny uprawne s¹ g³ównym ród³em makroelementów w diecie cz³owieka, ale jako organizmy trwale unieruchomione w glebie
akumuluj¹ wiêkszoæ dostêpnych jonów obecnych w roztworze glebowym. Tym
samym stanowi¹ zarówno ród³o niezbêdnych pierwiastków, jak i pierwiastków
balastowych bêd¹cych potencjalnym zagro¿eniem dla zdrowia cz³owieka. St¹d, od
ponad 30 lat procesy pobierania, dystrybucji i sekwestracji jonów w komórkach
rolinnych stanowi¹ aktualny temat licznych badañ ekologicznych, biochemicznych
i genetycznych [6]. Badania te w du¿ej mierze s¹ oparte na wiedzy pochodz¹cej z
doniesieñ wyjaniaj¹cych regulacjê homeostazy jonowej w komórkach bakteryjnych,
dro¿d¿owych czy zwierzêcych. W efekcie, w ostatnich latach zidentyfikowano i
wstêpnie scharakteryzowano w komórkach rolinnych rozmaite systemy transportowe
zaanga¿owane w aktywne przenoszenie jonów metali przez b³ony komórkowe
[17,19,20]. Na podstawie podobieñstwa w budowie, bia³ka transporterowe przypisano
do ró¿nych rodzin i wykazano, ¿e przedstawiciele jednej grupy bia³ek mog¹ uczestniczyæ zarówno w dystrybucji metali pomiêdzy ró¿nymi kompartymentami komórkowymi, jak i w sekrecji toksycznych jonów poza cytoplazmê komórkow¹ [16,17].
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Wykazano tak¿e, ¿e energia niezbêdna do transportu jonów przez b³ony pochodzi
albo z rozk³adu ATP (transportery pierwotne metali) albo z elektrochemicznego
gradientu protonów (transportery wtórne metali), generowanego przez pompy
protonowe plazmolemy (H+-ATPazê) i tonoplastu (V-ATPazê i V-PPazê) [5,17,27].
Najlepiej dot¹d scharakteryzowane wtórne transportery metali u rolin nale¿¹ do
rodziny bia³ek CAX. Pierwsze badania tych transporterów sugerowa³y, ¿e s¹ to
przede wszystkim antyportery protonowo-wapniowe [1,26,29]. Z czasem okaza³o siê,
¿e funkcje bia³ek tej rodziny s¹ wielorakie i na poziomie ca³ego organizmu
determinuj¹ porednio prawid³owy wzrost i rozwój rolin. Prezentowana praca opisuje
w sposób kompleksowy dotychczasowe badania i sugestie na temat budowy,
specyficznoci substratowej, a tak¿e przewidywanych, udowodnionych i sugerowanych funkcji rolinnych transporterów CAX. Ponadto, rozwa¿ane s¹ aspekty
ewentualnego praktycznego wykorzystania tych bia³ek w kontekcie fitoremediacji,
rolnictwa czy od¿ywiania cz³owieka [17,27].

1. KLASYFIKACJA BIA£KOWYCH TRANSPORTERÓW CAX
Skrót CAX (ang. CAtion eXchanger) zosta³ wprowadzony do literatury
naukowej przez zespó³ prof. Hirschi w 1996 roku, prowadz¹cego wówczas badania
nad dwoma antyporterami kationowymi: CAX1 i CAX2 u modelowej roliny
Arabidopsis thaliana [17,28]. Obecnie, na podstawie najnowszej klasyfikacji
ustalono, ¿e wyodrêbniona grupa bia³ek CAX to jedna z piêciu podrodzin du¿ej i
zró¿nicowanej rodziny antyporterów kationowych CaCA (ang. Ca 2+/Cation
Antiporter). Bia³ka CaCA s¹ integralnymi bia³kami b³onowymi transportuj¹cymi
wapñ lub inne kationy z wykorzystaniem gradientu jonów H+ albo Na+, generowanego
przez transportery pierwotne [27]. Rodzina CaCA sk³ada siê z piêciu podrodzin
bia³ek, obejmuj¹cych: antyportery Na+/Ca2+ (NCX), zale¿ne od potasu antyportery
Na+/Ca2+ (NCKX i CCX), zidentyfikowane u Prokaryota transportery YRBG i
wspomniane transportery CAX [18,23,28].
Bia³ka CAX zidentyfikowano do tej pory u ró¿nych, odleg³ych ewolucyjnie
organizmów i na podstawie wystêpowania oraz sk³adu aminokwasowego wydzielono
wród nich 3 g³ówne typy [27,28]:
Typ I obejmuje transportery podobne do CAX1 Arabidopsis thaliana, znalezione
u rolin, grzybów i bakterii.
Typ II obejmuje transportery z d³ugim hydrofilowym regionem w obrêbie koñca
N, wystêpuj¹ce u grzybów, Dictyostelium i ni¿szych krêgowców.
Typ III obejmuje transportery podobne do bia³ka ChaA Escherichia coli wystêpuj¹ce u bakterii.
Do tej pory nie wykazano obecnoci genów koduj¹cych transportery CAX w
zsekwencjonowanych genomach modelowych organizmów: cz³owieka, myszy, muszki
owocowej i nicienia Caenorhabditis elegans. Analiza dostêpnych baz genów
Arabidopsis thaliana i Oryza sativa pokaza³a, ¿e rolinne geny CAX nale¿¹ do
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TABELA 1 . Ze sta wie nie funk c ji i lo k a liza c ji tra nsp o rte ró w C AX zid e ntyfik o wa nyc h u ro lin
wyk o na ne na p o d sta wie d a nyc h z b a zy o nline [1 0 ] i p ub lik a c ji a uto rstwa T. S higa k i [2 8 ]
TABLE 1 . The func tio n a nd lo c a liza tio n o f c ha ra c te rize d C AX tra nsp o rte rs in p la nts [1 0 , 2 8 ]
Bia ³k o (nr d o stê p u)
O rga nizm
Typ
S ub stra t
Lo k a liza c ja
wa k uo la
C AX1 (At2 g3 8 1 7 0 )
A r a b id o p s is t h a lia n a
I- A
C a 2+
C AX2 (At3 g1 3 3 2 0 )

A r a b id o p s is t h a lia n a

I- B

C d 2+, Mn2+, C a 2+

wa k uo la

C AX3 (At5 g0 1 8 6 0 )
C AX4 (Atg0 1 4 9 0 )

A r a b id o p s is t h a lia n a
A r a b id o p s is t h a lia n a

I- A
I- A

C a 2+
C d 2+, Mn2+, C a 2+

wa k uo la
wa k uo la

C AX5 (At1 g5 5 7 3 0 )

A r a b id o p s is t h a lia n a

I- B

C a 2+, C d 2+, Mn2+

wa k uo la

2+

C AX6 (At1 g5 5 7 2 0 )
O sC AX1 a (O s0 1 g3 7 6 9 0 )

A r a b id o p s is t h a lia n a
Or y z a s a t i v a

I- B
I- A

Ca
C a 2+, Mn2+

wa k uo la
wa k uo la

O sC AX1 b (O s0 5 g5 1 6 1 0 )

Or y z a s a t i v a

I- A

C a 2+, Mn2+

wa k uo la

2+

2+

O sC AX1 c (O s0 2 g2 1 0 0 9 )
O sC AX2 (O s0 3 g2 7 9 6 0 )

Or y z a s a t i v a
Or y z a s a t i v a

I- A
I- B

C a , Mn
C a 2+

wa k uo la
wa k uo la

O sC AX3 (O s0 4 g5 5 9 4 0 )

Or y z a s a t i v a

I- B

C a 2+

p la zmo le ma

I- B

2+

O sC AX4 (O s0 2 g0 1 3 8 9 0 0 )
HvC AX2 (Q 4 R1 A9 )

Or y z a s a t i v a
Ho rd e u m v u lg a re

I- B

Ca

wa k uo la

2+

2+

C a , Mn

wa k uo la

2+

VC AX1
ZmC AX1 (Q 9 LK W7 )

Vig n a ra d ia t a
Zea m ays

I- A
I- A

Ca
C a 2+

ZmC AX2 (Q 9 4 I H5 )

Zea m ays

I- B

C a 2+
+

wa k uo la
wa k uo la
wa k uo la
+

+

GmC AX1
C AX5 1 (AY6 6 0 8 7 0 )

G ly c in e m a x
I- A
C a p s e lla b u r s a p a s t o r is I - A

N a , K , Li
?

p la zmo le ma
?

H+ /C a 2+e xc ha nge r 2
( A B0 1 8 5 2 6 )

I p o m o e a n il

C a 2+

?

I- B

z³o¿onej wielogenowej rodziny. Do tej pory w genomach ry¿u i rzodkiewnika
zidentyfikowano odpowiednio, 5 i 11 ró¿nych genów CAX (tab.1). Analizy
filogenetyczne sugeruj¹ jednak, ¿e w przypadku rzodkiewnika tylko sekwencje
CAX1-6 koduj¹ w³aciwe bia³ka CAX, natomiast geny CAX7-11 wykazuj¹ wiêksze
podobieñstwo do genów koduj¹cych zale¿ne od potasu antyportery Na+/Ca2+,
wystêpuj¹ce u ssaków [23,27,28].
Poniewa¿ niewiele genomów rolinnych zosta³o w pe³ni zsekwencjonowanych,
wiedza na temat budowy i liczby genów CAX u innych rolin jest bardzo ograniczona.
Na podstawie dostêpnych sekwencji nukleotydowych genów CAX ry¿u i rzodkiewnika okrelono sekwencje aminokwasowe, co umo¿liwi³o konstrukcjê pierwszego
drzewa filogenetycznego rolinnych bia³ek CAX. Na podstawie podobieñstwa
sekwencyjnego transportery podzielono na 2 typy:
Typ IA obejmuj¹cy bia³ka AtCAX1, AtCAX3, AtCAX4 oraz OsCAX1a,
OsCAX1b, OsCAX1c,
Typ IB obejmuj¹cy bia³ka AtCAX2, AtCAX5, AtCAX6 i OsCAX2, OsCAX3,
OsCAX4 [11,27,28].
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RYCINA 1. Porównanie szeciu typowych transporterów CAX Arabidopsis thaliana. Porównanie
wykonano, korzystaj¹c z zasobów bazy transporterów b³onowych Aramemnon [7] oraz programu
ClustalW [9], w którym okrelono tak¿e podobieñstwo transporterów CAX2-6 w stosunku do transportera
CAX1. Analizowane sekwencje by³y podobne do bia³ka AtCAX1 w 75% (AtCAX3), 54% (AtCAX4),
42% (AtCAX2) i 40% (AtCAX5 i AtCAX6). Szarym kolorem zaznaczono domeny charakterystyczne
dla transporterów CAX: c-1 i c-2
FIGURE 1. Alignment of deduced amino acid sequences of six typical CAX transporters from Arabidopsis
thaliana. The sequences available in the Aramemnon database [7] were aligned with use of the ClustalW
method [9]. The identity of CAX2-6 transporters in relation to CAX1 transporter was estimated on the
base of Clustal results. The sequences were similar to AtCAX1 protein in 75% (AtCAX3), 54% (AtCAX4),
42% (AtCAX2) and 40% (AtCAX5 and AtCAX6). The domains specific to CAX transporters (c-1 and
c-2) are marked in grey
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Porównanie sekwencji aminokwasowych typowych bia³ek CAX A. thaliana
przedstawiono na rycinie 1. Sekwencje te s¹ homologiczne wzglêdem siebie w
ró¿nym stopniu, co uzasadnia ich przynale¿noæ do odmiennych filogenetycznie typów.
W obrêbie typu IA najbardziej podobne (w 77%) do siebie bia³ka to AtCAX1 i
AtCAX3 [3]. Transporter AtCAX4 jest identyczny w 53% z AtCAX1 i w 54% z
AtCAX3. Wszystkie trzy transportery CAX Arabidopsis zaliczone do typu IB
wykazuj¹ wysoki stopieñ homologii: AtCAX5 jest w 87% podobny do AtCAX2 i w
88% do AtCAX6. Sugeruje siê, ¿e transportery CAX wykazuj¹ce najwiêksze
podobieñstwo pod wzglêdem budowy pe³ni¹ podobne funkcje fizjologiczne [4].

2. BUDOWA I TOPOLOGIA TRANSB£ONOWA BIA£EK CAX
Pojedynczy ³añcuch polipeptydowy CAX z³o¿ony jest z ok. 400 aminokwasów i
tworzy liczne domeny transb³onowe o strukturze a-helisy. Liczba i u³o¿enie domen
transb³onowych przewidywana na podstawie sekwencji aminokwasów hydrofobowych w bia³ku zale¿y od rodzaju programu komputerowego zastosowanego do analizy
sekwencji bia³kowej i zwykle mieci siê w zakresie 712 [ryc. 2]. Transportery CAX
jako podrodzina bia³ek CaCA, maj¹ domeny charakterystyczne dla tej rodziny, jak
równie¿ motywy specyficzne tylko dla swojego typu. Domeny te odgrywaj¹ czêsto
kluczow¹ rolê w regulacji aktywnoci transportowej bia³ek [28]. Funkcjonalna
charakterystyka, niektórych bia³ek CAX u dro¿d¿y wykaza³a, ¿e dwie domeny
aminokwasowe w obrêbie sekwencji transporterów z du¿ym prawdopodobieñstwem
determinuj¹ ich specyficznoæ substratow¹. S¹ to: domena CaD i domena autoinhibitorowa [27].
Domena CaD (domena wapniowa), zlokalizowana miêdzy 87 a 95 aminokwasem
(TM1 a TM2) w bia³ku CAX1 prawdopodobnie jest niezbêdna dla transportu wapnia.
Heterologiczna ekspresja genu AtCAX1 w komórkach dro¿d¿y nadwra¿liwych na
wapñ powodowa³a, ¿e grzyby akumulowa³y Ca w wakuoli, dziêki czemu zyskiwa³y
odpornoæ na ten pierwiastek. Podobny eksperyment z genem AtCAX3 nie znosi³
nadwra¿liwoci dro¿d¿y na wapñ, pomimo ¿e obydwa geny s¹ do siebie bardzo
podobne [3,27]. Co wiêcej, transgeniczne roliny tytoniu syntetyzuj¹ce bia³ka AtCAX3
z domen¹ CaD AtCAX1 wykazywa³y tak¹ sama odpowied na wapñ jak dro¿d¿e
z ekspresj¹ genu AtCAX1. Przy³¹czenie domeny CaD AtCAX1 do transportera
CAX2 powodowa³o tak¿e podwy¿szony transport wapnia do wakuoli dro¿d¿y, ale
nie wp³ywa³o na transport innych metali przez tonoplast grzybów. Sekwencja
aminokwasowa tej domeny nie jest konserwatywna wród bia³ek CAX i prawdopodobnie dlatego poszczególne transportery CAX ró¿ni¹ siê zdolnoci¹ transportu
Ca [20]. Co ciekawe, pojedyncze lub wielokrotne mutacje w domenie CaD AtCAX1
nie znosi³y ca³kowicie zdolnoci transportu wapnia przez to bia³ko, co sugeruje, ¿e
tak¿e inne domeny transportera s¹ zaanga¿owane w ten proces [27].
Drug¹ domenê, która reguluje funkcje transporterów CAX, okrela siê jako
domenê regulatorow¹ albo autoinhibitorow¹. Wystêpuje ona w obrêbie koñca
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aminowego bia³ek (N-koniec), eksponowanego do cytoplazmy i sk³ada siê z ok. 60
aminokwasów. Domena autoinhibitorowa AtCAX1 zawiera dodatkowe 36 aminokwasów. Ekspresja AtCAX1 pozbawionego N-koñca w komórkach dro¿d¿y
powodowa³a znacznie wiêkszy transport wapnia do wakuoli grzybów ni¿ ekspresja
pe³nej sekwencji genu AtCAX1. Domena regulatorowa mo¿e byæ obecna we
wszystkich rolinnych transporterach CAX. Najbardziej podobny do AtCAX1
transporter AtCAX3 równie¿ zawiera analogiczny region regulatorowy w obrêbie

RYCINA 2. Topologia transb³onowa transporterów AtCAX1 i AtCAX3 przewidywana na podstawie
sk³adu aminokwasowego bia³ek z u¿yciem programu TMHMM Server v.2.0 [8]. W zale¿noci od u¿ytego
algorytmu iloæ domen transb³onowych przewidywana na bazie sekwencji bia³ek CAX jest zmienna, ale
zwykle mieci siê w zakresie od 7 do 12
FIGURE 2. Membrane topology of AtCAX1 and AtCAX3 transporters generated by TMHMM Server
the v.2.0 program [8]. The predicted number of CAX transmembrane domains varies depending on the
algorithm used (from 7 to 12)
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N-koñca [3]. Podobn¹ domenê zidentyfikowano w antyporterowym bia³ku VCAX1
fasoli, ale badania wykaza³y, ¿e nie hamuje ona transportu wapnia przez bia³ko.
Zatem wydaje siê, ¿e transport wapnia jest regulowany w odmienny sposób u
ró¿nych gatunków rolin. W obrêbie koñca aminowego Ca2+-ATPazy A. thaliana
(ACA2) ju¿ wczeniej stwierdzono obecnoæ domeny autoinhibitorowej, regulowanej
przez kalmodulinê [18,27]. Wykazano tak¿e, ¿e kalmodulina wi¹¿e siê do domeny
w obrêbie pierwszych 36 aminokwasów. Podobn¹ domenê autoinhibitorow¹
zidentyfikowano w obrêbie antyportera sodowego NHE ssaków: zwi¹zanie kalmoduliny do domeny zmniejsza³o powinowactwo transportera do jonów H+. Nie
stwierdzono natomiast podobnego typu regulacji transportu wapnia u dro¿d¿y.
Dro¿d¿owy antyporter wapniowy VCX1 nie zawiera dodatkowych aminokwasów
w obrêbie N-koñca, a jego funkcja jest regulowana na poziomie posttranslacyjnym
przez kalcyneurynê, która podobnie jak kalmodulina jest bia³kiem wi¹¿¹cym wapñ
[18,27,28].
Kolejnym motywem charakterystycznym dla rodziny bia³ek CAX jest z³o¿ony z
ok. 20 aminokwasów tzw. motyw kwanych aminokwasów, który wystêpuje
miêdzy 6 i 7 domen¹ transb³onow¹, dziel¹c polipeptyd na dwie czêci. Po raz
pierwszy zidentyfikowano ten fragment w obrêbie sekwencji antyportera wapniowego E. coli. Wydaje siê, ¿e spe³nia on istotn¹ funkcjê w wi¹zaniu jonów wapnia
[27]. W obrêbie sekwencji aminokwasowej transportera CAX2, pomiêdzy 4 i 5
domen¹ transb³onow¹ (177186aa) zidentyfikowano region odpowiedzialny za
transport jonów manganu, nazwany domen¹ manganow¹. Stosunkowo niewielka
domena manganowa zbudowana jest z 3 aminokwasów w konfiguracji: cysteinaalanina-fenyloalanina (CAF) [4]. Sugeruje siê, ¿e tak¿e transportery AtCAX5 i
AtCAX6 u rzodkiewnika i ZCAX2 u kukurydzy mog¹ transportowaæ mangan [25,27].
Po stronie wakuolarnej, miêdzy domenami transb³onowymi 3 i 4 bia³ek CAX
zlokalizowana jest pêtla c-1, z³o¿ona z 35 aminokwasów [27]. Natomiast po stronie
cytoplazmatycznej, miêdzy domenami transb³onowymi 8 i 9 transporterów wystêpuje
pêtla c-2. Obydwie pêtle prawdopodobnie dzia³aj¹ jako filtr odpowiadaj¹cy za
selekcjê i wi¹zanie kationów, gdy¿ mutacje w ich obrêbie ca³kowicie hamuj¹ lub
redukuj¹ transport Ca2+ i Mn2+. Analizy sekwencji bia³ek CAX pochodz¹cych od
ry¿u, Arabidopsis, fasoli, kukurydzy i dro¿d¿y wykaza³y, ¿e obydwie pêtle s¹ dosyæ
konserwatywne w swojej budowie [7,8,23]. Badania wykaza³y tak¿e, ¿e wa¿n¹ rolê
w transporcie wapnia i manganu odgrywaj¹ reszty histydynowe wystêpuj¹ce w pêtli
c-2 [27]. Sporód 20 biologicznie czynnych aminokwasów histydyna mo¿e tworzyæ
wi¹zania wodorowe, które maj¹ wp³yw na strukturê bia³ka i jego funkcjê. Udowodniono, ¿e His338 w pêtli c-2 AtCAX1 odgrywa wa¿n¹ rolê w transporcie wapnia.
Wykazano tak¿e, ¿e zamiana tego aminokwasu na asparaginê zwiêksza aktywnoæ
bia³ek CAX w zakresie transportu cynku i kadmu, ale redukuje o 25% transport
wapnia z udzia³em antyporterów. Zamiana His338 na glutaminê lub lizynê nie
powoduje utraty aktywnoci transportowych [27].
Ostatni¹ istotn¹ funkcjonalnie domen¹, charakterystyczn¹ dla transporterów CAX
jest domena D, zlokalizowana pomiêdzy domenami transb³onowymi 5 i 6. Prawdopodobnie reguluje ona transport kationów. Wykazano, ¿e obecna w obrêbie domeny
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D His222 odpowiada za regulacjê transportu wapnia przez bia³ka CAX w odpowiedzi
na zmiany pH w cytoplazmie [26,27].

3. FIZJOLOGICZNA ROLA TRANSPORTERÓW CAX U ROLIN
Sta³y poziom wapnia w cytoplazmie komórki rolinnej utrzymywany jest dziêki
usuwaniu nadmiaru tego kationu poza cytoplazmê do apoplastu lub do wnêtrza
organelli wewn¹trzkomórkowych, za pomoc¹ aktywnego transportu z udzia³em pomp
wapniowych i wymieniaczy Ca2+/H+ [14]. Badania z zastosowaniem mutantów
dro¿d¿owych i odpowiednich mutantów rolinnych wskazuj¹, ¿e transportery typu
CAX stanowi¹ istotny komponent uk³adu utrzymuj¹cego homeostazê wapniow¹ w
komórkach rolinnych i dro¿d¿owych [24,27]. Mutanty Saccharomyces cerevisiae
pozbawione pompy wapniowej (PMC1) i antyportera wapniowego (VCX1) nabywa³y
zdolnoci usuwania wapnia z cytoplazmy, kiedy drog¹ transformacji wprowadzono
do ich komórek gen AtCAX1 [21,27]. Mutanty tytoniu z nadekspresj¹ aktywnej
formy bia³ka CAX1 wykazywa³y fenotypowe objawy niedoboru wapnia w komórkach, pomimo optymalnego stê¿enia Ca w pod³o¿u. Poniewa¿ liczne badania
wskazuj¹ na lokalizacjê bia³ek CAX g³ównie w b³onie tonoplastowej, sugeruje siê,
¿e transportery tej rodziny uczestnicz¹ w procesach magazynowania wapnia w
wakuoli [3,13,18].
Jednak¿e dalsze analizy funkcjonalne bia³ek CAX, prowadzone w heterologicznych
uk³adach dro¿d¿owych pokaza³y, ¿e s¹ to transportery o szerokim powinowactwie
do ró¿nych metali [13]. Wprowadzenie genów CAX, pochodz¹cych od ró¿nych rolin
(AtCAX2, AtCAX4, AtCAX5, LeCAX2, HvCAX2, OsCAX1-3) do mutantów
dro¿d¿owych pozbawionych swoistych transporterów metali, przywraca³o mutantom
zdolnoæ do transportu Ca, Cd i/lub Mn, a tym samym opornoæ na nadmiar tych
metali w rodowisku [4,11,12]. Badania przeprowadzone na rolinach tak¿e wskazuj¹
na szerok¹ specyficznoæ substratow¹ rolinnych bia³ek CAX. Wykazano, ¿e ekspresja genów koduj¹cych transportery CAX2 i CAX4 u A. thaliana by³a stymulowana
przy wysokim stê¿eniu Cd, Mn i/lub Ni, co sugerowa³o udzia³ badanych bia³ek w
odpowiedzi roliny na nadmiar metali w rodowisku [25]. Otrzymane wyniki potwierdzono w trakcie analiz funkcjonalnych mutantów rolinnych z nadekspresj¹ skróconych form genów CAX  sCAX (ang. short CAX), koduj¹cych transportery
pozbawione domeny autoinhibitorowej. Pokazano bowiem, ¿e nadekspresja genów
Arabidopsis thaliana sCAX1-4 u tytoniu prowadzi³a do zwiêkszonej akumulacji
Cd2+, Ca2+, Zn2+ i Mn2+ w pêcherzykach tonoplastowych izolowanych z korzeni tej
roliny [13,14,27]. Przytoczone badania wyranie wskazuj¹ na istotny udzia³
transporterów CAX w transporcie ró¿nych metali z cytoplazmy do wakuoli, co mo¿e
mieæ kluczowe znaczenie w determinowaniu opornoci rolin na stres metali ciê¿kich.
Jakkolwiek ostatnie doniesienia wskazuj¹ na udzia³ transporterów CAX tak¿e w
odpowiedzi rolin na stres ch³odu i stres solny. Wykazano, ¿e poziom transkryptu
AtCAX1 wyranie wzrasta³ po 24-godzinnym traktowaniu rolin temperatur¹ 4°C,
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co istotnie korelowa³o ze znacznym podwy¿szeniem wra¿liwoci mutantów na niskie
temperatury. Ekspresja genów AtCAX1-4 by³a tak¿e istotnie stymulowana w obecnoci soli w rodowisku [27].
Co ciekawe wykazano, ¿e na poziomie molekularnym bia³ka CAX oddzia³uj¹ z
innymi bia³kami b³onowymi. U mutanta cax1 Arabidopsis zaobserwowano 50%
redukcjê aktywnoci antyportu wapniowego (H+/Ca2+) do wakuoli, co sugeruje, ¿e
transporter CAX1 jest g³ównym antyporterem Ca2+/H+ w tonoplacie [1,3]. Jednak¿e
dodatkowym efektem mutacji genu CAX1 by³ 40% spadek aktywnoci tonoplastowej
V-ATPazy i 36% wzrost aktywnoci wakuolarnej Ca2+-ATPazy. Tak¿e nadekspresja
genów CAX3 i CAX4 u Arabidopsis powodowa³a redukcjê aktywnoci wakuolarnych bia³ek antyportera Mn2+/H+ i V-ATPazy. Choæ funkcja transportera AtCAX3
nie jest do koñca poznana, mutanty cax3, podobnie jak mutanty cax1 i dro¿d¿owe
mutanty zrc1p (bia³ko ZRC transportuje Cd, Co i Zn do wakuoli dro¿d¿y), wykazuj¹
znacznie zredukowan¹ aktywnoæ wakuolarnej pompy protonowej [3,21,27,29].
Dlatego przypuszcza siê, ¿e delecja któregokolwiek genu CAX zaburza biosyntezê
poszczególnych podjednostek V-ATPazy, sk³adanie funkcjonalnego multipodjednostkowego kompleksu pompy i wbudowywanie jej w tonoplast [1,27].
Doæ liczne badania wskazuj¹ tak¿e na wzajemne interakcje pomiêdzy transporterami CAX. Jak ju¿ wspomniano, analiza genomu Arabidopsis thaliana wykaza³a
obecnoæ szeciu genów koduj¹cych typowe transportery CAX. Sekwencje aminokwasowe bia³ek kodowanych przez te geny s¹ podobne do siebie w ró¿nym stopniu,
przy czym bia³ko CAX1 jest najbardziej zbli¿one pod wzglêdem budowy do bia³ka
CAX3 (ryc. 2). Stosunkowo wysokie (75%) podobieñstwo obydwu transporterów
sugeruje, ¿e AtCAX1 i AtCAX3 mog¹ spe³niaæ analogiczne funkcje u A. thaliana.
Badania wykaza³y ¿e obydwa bia³ka s¹ zlokalizowane w tonoplacie rzodkiewnika,
ale poziom ich syntezy w poszczególnych organach roliny jest albo podobny, albo
zró¿nicowany [3,29]. W optymalnych warunkach rodowiskowych najwy¿szy poziom
ekspresji AtCAX1 zaobserwowano w liciach, podczas gdy synteza AtCAX3 by³a
najbardziej intensywna w korzeniach. Jednak¿e profil ekspresji obydwu genów
pokrywa³ siê, na skutek zadzia³ania okrelonych czynników zewnêtrznych [3]. Analizy
mutantów Arabidopsis niezdolnych do ekspresji jednego (cax1, cax3) lub obydwu
(cax1/cax3) genów pokaza³y, ¿e bia³ka CAX1 i CAX3 mog¹ byæ ze sob¹
funkcjonalnie powi¹zane. Pocz¹tkowe badania wykaza³y, ¿e aktywny transport wapnia
H+/Ca2+ do wakuoli by³ 2-krotnie ni¿szy u mutanta cax1 ni¿ u mutantów cax3 i
rolin dzikich [3]. Ponadto tylko mutant cax1 charakteryzowa³ siê podwy¿szon¹
wra¿liwoci¹ na wapñ, co sugeruje, ¿e w warunkach du¿ego stê¿enia tego metalu
w rodowisku jedynie CAX1 uczestniczy w jego aktywnej sekwestracji w wakuoli.
Jednak¿e mutanty cax1 i cax3 prezentowa³y nieco inny fenotyp w porównaniu z
rolinami cax1/cax3, niezdolnymi do syntezy obydwu bia³ek CAX: podwójne mutanty
swoim wygl¹dem przypomina³y roliny uprawiane w warunkach niedoboru wapnia
[3]. Badania ekspresji rolinnych AtCAX1 i AtCAX3 u mutantów dro¿d¿y nadwra¿liwych na wapñ potwierdzi³y wyniki otrzymane dla mutantów Arabidopsis. Tylko
szczepy syntetyzuj¹ce AtCAX1 lub obydwa bia³ka, AtCAX1 i AtCAX3, traci³y
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nadwra¿liwoæ, przy czym efekt jednoczesnej ekspresji dwóch genów CAX w jednym
szczepie by³ znacznie bardziej wyrany [3]. Zasugerowano wiêc, ¿e obydwa bia³ka
wp³ywaj¹ wzajemnie na swoje funkcje transportowe, co jest dosyæ prawdopodobne,
bior¹c pod uwagê uwarunkowane rodowiskowo podobieñstwa profilu ekspresji tych
transporterów u Arabidopsis. Wydaje siê, ¿e w okrelonych warunkach kompleks
CAX1-CAX3 funkcjonuje jako heteromer, ale tylko w niektórych tkankach i organach, np. kwiatach, tkankach zarodków i naczyniach korzeni [3]. Ostateczne dowody
na bezporedni¹ interakcjê typu bia³ko-bia³ko miêdzy transporterami CAX1 i CAX3
przedstawili niedawno Zhao i wsp. [29], wykazuj¹c obecnoæ kompleksu CAX1CAX3 w mikrosomach izolowanych z Arabidopsis i mutantów dro¿d¿owych, w
których zachodzi ekspresja obydwóch bia³ek rolinnych. Co wiêcej, okrelono tak¿e
warunki, w których obydwa geny koduj¹ce bia³ka ulega³y ekspresji w tym samym
czasie, w takich samych tkankach. Zaobserwowano na przyk³ad, ¿e poziom transkrypcji obydwu genów CAX by³ porównywalny w trakcie kie³kowania nasion. Co
wiêcej, proces kie³kowania mutantów Arabidopsis cax1, cax3 i cax1/3 podlega³
zmianom w wyniku egzogennie podawanych cukrów, litu, etylenu i ABA [29].
Nasiona mutantów cax3 wykazywa³y wiêksz¹ wra¿liwoæ na komórkowe zmiany
stê¿enia cukru w porównaniu z nasionami mutantów cax1. Stwierdzono ponadto u
tych rolin zahamowanie kie³kowania w obecnoci ABA i stymulacjê tego procesu
w obecnoci kwasu 1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (prekursor etylenu).
Natomiast linie podwójnych mutantów Arabidopsis cax1/cax3 wykazywa³y bardzo
wyrane zmiany fenotypowe m.in. w d³ugoci hypokotyla, w porównaniu z rolinami
z pojedynczymi mutacjami. Prawdopodobnie transportery CAX1 i CAX3 spe³niaj¹
wa¿n¹ funkcjê regulacji kie³kowania nasion przez ABA. Wydaje siê wiêc, ¿e obydwa
transportery s¹ niezbêdne do prawid³owej odpowiedzi roliny na wymienione czynniki
i ¿e funkcjonuj¹ jako heteromery [29].
Niew¹tpliwie pojedyncze bia³ka CAX1 i CAX3 spe³niaj¹ tak¿e specyficzne
funkcje w trakcie wzrostu i rozwoju rolin, a co wiêcej, same mog¹ tworzyæ homooligomery, co pokazano podczas heterologicznej ekspresji genów CAX fasoli w
dro¿d¿ach. Sugeruje siê, ¿e wysoki poziom homooligomeru CAX3 w korzeniach rolin
jest zwi¹zany z odpowiedzi¹ na stres solny i niskie pH, natomiast podobnym
kompleksom CAX1 przypisuje siê udzia³ w tolerancji rolin na ró¿ne jony [26,29].
Do tej pory, zarówno u rolin, jak i zwierz¹t wykazano obecnoæ kompleksów
homo- i heteromerów spokrewnionych bia³ek transportowych, które charakteryzowa³y
siê odmienn¹ kinetyk¹ transportu i pe³ni³y nieco inne funkcje biologiczne ni¿ buduj¹ce
je pojedyncze transportery. Oligomeryzacja mo¿e byæ zatem traktowana jako kolejny
mechanizm reguluj¹cy aktywnoæ transporterów b³onowych [29]. Zdolnoæ do
tworzenia kompleksów regulatorowych wykazano do tej pory m.in. dla rolinnych i
zwierzêcych transporterów cukrowych, rolinnego bia³ka ABC transportuj¹cego lipidy,
dro¿d¿owego antyportera Na+/H+ i transportera amonowego [15,21,27]. Oligomeryzacja transporterów CAX, jak i mo¿liwoæ równoczesnego wystêpowania w b³onie
zarówno pojedynczych bia³ek tej rodziny, jak i ich z³o¿onych kompleksów zwiêkszaj¹
zakres funkcji transportowej b³on komórkowych, co ma szczególne znaczenie w
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procesach adaptacji roliny do stresów rodowiskowych. Funkcjonalna asocjacja
poszczególnych transporterów tej rodziny prawdopodobnie jest niezbêdna w
utrzymaniu stabilnej homeostazy jonowej w komórkach i prawid³owego wzrostu i
rozwoju rolin [3,29].
Obszerne analizy mutantów Arabidopsis pozbawionych genów CAX wykaza³y,
¿e transportery tej rodziny najprawdopodobniej uczestnicz¹ w utrzymaniu szeroko
pojêtej homeostazy kationowo-anionowej w komórkach rolinnych. Oznaczono
akumulacjê Li+, B+, Na+, Mg2+, PO43, K+, Ca2+, Mn2+, Fe3+,Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+,
As3+, Se2+, Mo2+, Cd2+ i Pb2+ u mutantów cax1, cax3 i cax1/cax3 rosn¹cych w
optymalnych warunkach [3]. W porównaniu z rolinami dzikimi nie zaobserwowano
¿adnych istotnych zmian ilociowych w stê¿eniach jonów oznaczonych u mutanta
cax3, podczas gdy mutanty cax1 akumulowa³y mniej Zn2+ i Mn2+. Natomiast, u
podwójnych mutantów cax1/cax3 cechuj¹cych siê znacznie zahamowanym wzrostem, zanotowano istotnie wiêkszy poziom PO43, Mn2+ i Zn2+ (odpowiednio o 66%,
50% i 38%) oraz mniejsze stê¿enie Ca2+ i Mg2+ (odpowiednio o 17% i 16%) w
stosunku do rolin dzikich [2,27].
Takie radykalne zmiany fenotypowe w po³¹czeniu ze zmienionym endogennym
poziomem jonów obserwowane u podwójnych mutantów cax1/cax3 Arabidopsis
wskazuj¹ na z³o¿one zale¿noci pomiêdzy funkcj¹ poszczególnych transporterów
CAX i zawartoci¹ sk³adników mineralnych oraz pierwiastków balastowych w
rolinach. Ró¿nice w profilach jonowych mutantów mog¹ wynikaæ bezporednio ze
zmian w aktywnoci wakuolarnych transporterów CAX albo porednio, ze zmiany
aktywnoci V-ATPazy lub innych transporterów b³onowych [3].
Dotychczasowe badania wyranie pokazuj¹, ¿e z³o¿one funkcje bia³ek typu CAX
warunkuj¹ prawid³owy rozwój i wzrost rolin. Profil organowej ekspresji genów CAX
analizowano dot¹d g³ównie u Arabidopsis thaliana, gdzie wykazano, ¿e wszystkie
geny tej rodziny ulegaj¹ ekspresji na ró¿nych etapach ontogenezy roliny: w nasionach, podczas kie³kowania, na etapie siewek i doros³ych rolin i w koñcu, w organach
generatywnych. Wysok¹ ekspresjê genu AtCAX1 stwierdzono g³ównie w liciach
oraz w pêdach siewek i doros³ych rolin, podczas gdy transkrypt genu AtCAX3 by³
obecny tylko w korzeniach. Z kolei gen VCAX1 u Vigna radiata, który jest
homologiem genu AtCAX1, ulega³ ekspresji tylko w korzeniach rolin. Znaczn¹
ekspresjê wszystkich genów CAX zaobserwowano natomiast w kwiatostanach
Arabidopsis. Pomimo i¿ profil ekspresji genów AtCAX1 i AtCAX3 nie pokrywa siê
u doros³ych rolin, obydwa geny ulegaj¹ równoczesnej ekspresji podczas kie³kowania
nasion i w trakcie wczesnego rozwoju siewek [3].
Jak ju¿ wspomniano, bia³ka CAX nale¿¹ do licznej rodziny transporterów
wakuolarnych. Stosunkowo wysokie podobieñstwo w sekwencji aminokwasowej
(4075%) poszczególnych przedstawicieli tej rodziny mo¿e sugerowaæ, ¿e antyportery
CAX pe³ni¹ podobne funkcje. Ponadto, przy braku aktywnoci jednego z bia³ek tej
rodziny, pozosta³e antyportery CAX mog¹ go funkcjonalnie zastêpowaæ [27].
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4. PRAKTYCZNY ASPEKT WYKORZYSTANIA W£ACIWOCI
FIZJOLOGICZNYCH TRANSPORTERÓW CAX
Dotychczas zidentyfikowane rolinne bia³ka CAX wystêpuj¹ przede wszystkim w
tonoplacie. Wakuola jako kompartyment spe³niaj¹cy rolê magazynu rozmaitych
substancji dziêki temu, ¿e ma w swojej b³onie zarówno antyportery CAX, jak i pompy
wapniowe, aktywnie uczestniczy w akumulacji wapnia. Genetyczne manipulacje
zmierzaj¹ce do zwiêkszenia intensywnoci procesów magazynowania wapnia w
wakuolach rolinnych mog¹ doprowadziæ do uzyskania modyfikowanych rolin
uprawnych, stanowi¹cych bogate ród³o tego pierwiastka w diecie cz³owieka [27].
O zawartoci wapnia w organizmie cz³owieka decyduje przede wszystkim jego
poda¿ z po¿ywieniem. Podstawowym ród³em wapnia w przeciêtnej diecie europejskiej i amerykañskiej (USA) jest mleko i jego przetwory. Ocenia siê, ¿e produkty
te dostarczaj¹ blisko 80% tego sk³adnika [22]. Produkty pochodzenia rolinnego s¹
gorszym ród³em tego pierwiastka ze wzglêdu na obecnoæ substancji utrudniaj¹cych
jego wch³anianie. W celu podwy¿szenia zawartoci wapnia przyswajalnego dla
cz³owieka, a zarazem zminimalizowania jego niedoboru w diecie, niektóre roliny
uprawne transformowano poprzez wprowadzenie skróconej formy genów CAX,
pozbawionej domeny autoinhibitorowej (sCAX) [22,27]. Ekspresja genu sCAX1 u
ziemniaka, pomidora i marchwi spowodowa³a wzrost zawartoci wapnia w jadalnych
czêciach rolin oraz podwy¿szon¹ sekwestracjê tego pierwiastka w centralnej wakuoli [24]. Transformacja marchwi i ziemniaków nie powodowa³a redukcji plonów,
natomiast w przypadku pomidora zaobserwowano zaburzenia we wzrocie i w
rozwoju. Podobnych zaburzeñ nie obserwowano natomiast u transformowanych
innym genem typu CAX  CAX4 rolin pomidora, które tak¿e akumulowa³y znacznie
wiêcej wapnia ni¿ roliny dzikie. Zarówno u myszy, jak i u ludzi, którym podawano
transformowane roliny, stwierdzono ponad 40% wzrost absorpcji wapnia [24,27].
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, transportery CAX mog¹ wykazywaæ stosunkowo
szerok¹ specyficznoæ substratow¹. Potencjalnie wiêc nadekspresja tych bia³ek mo¿e
wzbogacaæ roliny uprawne w inne sk³adniki od¿ywcze, bowiem porednicz¹ one w
transporcie Cu2+, Fe2+, Mg2+, Mn2+ i Zn2+ [3,24]. Poza tym roliny z podwy¿szon¹
ekspresj¹ genów CAX mo¿na wykorzystaæ do usuwania metali ciê¿kich z zanieczyszczonej gleby. Stwierdzono bowiem, ¿e modyfikowane roliny w równym stopniu
mog¹ akumulowaæ kadm i wapñ. Nadekspresja ró¿nych CAX Arabidopsis u tytoniu
powodowa³a zwiêkszon¹ akumulacjê wielu metali w wakuolach tej roliny. Stwierdzono,
¿e bia³ka rzodkiewnika aktywnie transportowa³y do wakuoli transformowanego tytoniu
metale ciê¿kie, takie jak Cd czy Mn [13,14]. Zatem bia³ka CAX mog¹ byæ wykorzystane
nie tylko do wzbogacania rolin uprawnych w niezbêdne mikroelementy i Ca, ale równie¿
w procesie tzw. fitoremediacji, czyli oczyszczania gleb z metali ciê¿kich [27].
Wszystkie potencjalne manipulacje genetyczne, wykorzystuj¹ce geny tej rodziny,
powinny byæ poprzedzone gruntownym poznaniem struktur i mechanizmów decyduj¹cych o specyficznoci substratowej i regulacji poszczególnych transporterów CAX
u rolin.
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