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Streszczenie: Powstanie komórek o podwojonej zawartoci j¹drowego DNA mo¿e nast¹piæ w wyniku
przebiegu endomitozy, niekompletnej mitozy b¹d endoreduplikacji. Ta ostatnia polega na przeprowadzeniu duplikacji genomu bez wejcia w mitozê. W wiecie zwierz¹t jest ona najczêciej spotykana u
owadów, a u ssaków zachodzi w komórkach trofoblastu. Wielokrotne rundy endoreduplikacji prowadz¹
do powstania komórek o zawartoci 8C, 16C, 32C (itd.) DNA. Aby by³o to mo¿liwe, musz¹ zostaæ
ominiête liczne mechanizmy zapobiegaj¹ce zajciu ponownej replikacji. Zmiany wewn¹trz komórki obejmuj¹ wszystkie fazy jej cyklu i dotycz¹ funkcjonowania wielu bia³ek, w tym kompleksu prereplikacyjnego (Cdc6, Cdt1, Mcm2-7, Orc1-6) i Gemininy. W ich regulacji bior¹ udzia³ kinazy zale¿ne od cyklin
(Cdk), odpowiedzialne za przy³¹czanie reszt fosforanowych oraz kompleksy o w³aciwociach ligazy
ubikwityny (APC, SCF). Natomiast brak aktywnoci kinazy Cdk1 u³atwia komórce pominiêcie mitozy.
S³owa kluczowe: replikacja, endoreduplikacja, cykl komórkowy, kompleks prereplikacyjny, Geminina,
Cdk, APC, SCF.
Summary: Formation of cells with a duplicated genome may be a consequence of endomitosis, incomplete
mitosis or endoreduplication. During endoreduplication, nuclear DNA is replicated without entering
mitosis. In mammals it gives rise to trophoblast cells with extra copies of the genomic DNA, but in the
animal world endoreduplication is the most widespread in insects. Multiple rounds of endoreduplication
cycles produce cells with nuclei with 8C, 16C, 32C (etc.) DNA contents. To make it happen, cells must
escape the mechanisms that prevent another round of replication. Intracellular changes cover all the cycle
phases and involve many proteins, including pre-replication complex (Cdc6, Cdt1, Mcm2-7, Orc1-6) and
Geminin. Cyclin-dependent kinases (Cdk) and ubiquitin ligase complexes (APC, SCF) are both involved
in the regulation of these proteins. Besides, depletion of Cdk1 activity facilitates skipping mitosis.
Key words: replication, endoreduplication, cell cycle, pre-replication complex, Geminin, Cdk, APC, SCF.
Wykaz u¿ytych skrótów: b-TrCP (b-transducin repeat-containing protein)  bia³ko zawieraj¹ce powtórzenie b-transducyny; APC (Anaphase-Promoting Complex)  kompleks promuj¹cy anafazê; ATM  bia³ko
'ataxia-telangiectasia mutated'; ATR  bia³ko 'ataxia-telangiectasia and Rad-3-related'; Cdc (cell division
cycle)  bia³ko cyklu podzia³u komórkowego; Cdh1 (cadherin 1)  kadheryna 1; Cdk (cyclin-dependent
kinase)  kinaza zale¿na od cykliny; Cdt1 (chromatin licensing and DNA replication factor 1)  czynnik
1 licencjonowania chromatyny i replikacji DNA; Chk (checkpoint kinase)  kinaza punktu kontrolnego;
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Cip1 (Cdk-interacting protein 1)  bia³ko 1 oddzia³uj¹ce na Cdk; CK2 (casein kinase 2)  kinaza kazeiny
2; Cul (cullin)  kulina; Dbf4 - bia³ko 'dumbbell former 4'; Ddb1 (DNA damage-binding protein 1)  bia³ko
'uszkodzenie DNA-wi¹zanie' 1; Ddk (Dbf4-dependent kinase)  kinaza zale¿na od Dbf4; DP (E2F
dimerization partner)  bia³ko tworz¹ce dimer z E2F; DpB11 (DNA polymerase B subunit 11)  podjednostka 11 polimerazy DNA B; Emi1 (early mitotic inhibitor 1)  wczesny mitotyczny inhibitor 1; FGF4
(fibroblast growth factor 4)  czynnik 4 wzrostu fibroblastu; GINS (jap. Go-Ichi-Ni-San = 5-1-2-3) 
kompleks GINS; Kip1 (kinase inhibitor protein 1)  bia³ko 'inhibitor kinazy' 1; MAPKAPK-2 (Mitogenactivated protein kinase-activated protein kinase 2)  kinaza bia³kowa 2 aktywowana przez p38MAPK;
MCM  kompleks 'MiniChromosome Maintenance'; Mdm2  bia³ko 'mouse double minute 2'; Myt1
(membrane-associated tyrosine- and threonine-specific Cdc2-inhibitory kinase)  hamuj¹ca kinaza zwi¹zana z b³on¹ komórkow¹ specyficzna wobec tyrozyny i treoniny Cdc2; ORC (Origin Recognition
Complex)  kompleks rozpoznaj¹cy miejsce pocz¹tku replikacji; p38MAPK (p38 mitogen-activated
protein kinase)  p38 kinaza bia³kowa aktywowana przez mitogen; PCNA (proliferating cell nuclear
antigen)  j¹drowy antygen komórki proliferuj¹cej; Plk1 (polo-like kinase 1)  kinaza polo-podobna 1;
PP1 (protein phosphatase 1)  fosfataza bia³kowa 1; PP2A-B56d (protein phosphatase 2-regulatory
subunit B56d)  fosfataza bia³kowa 2-podjednostka reguluj¹ca B56d; pRb (protein retinoblastoma) 
bia³ko Retinoblastoma; pre-RC (pre-Replication Complex)  kompleks prereplikacyjny; Psf (peptide
supply factor)  czynnik dostarczania peptydu; RASSF1A (Ras-association domain family protein 1,
isoform A)  bia³ko 1 z rodziny domeny bia³ek Ras, izoforma A; RFC (replication factor C)  czynnik
replikacji C; Roc1 (regulator of cullins 1)  regulator kulin 1; RPA (replication protein A)  bia³ko replikacji
A; SCF (Skp1-Cul1-F-box)  kompleks Skp1-Cul1-bia³ko z rodziny F-box; SCFb-TrCP  kompleks
Skp1-Cul1-b-TrCP; SCFCdc4  kompleks Skp1-Cul1-Cdc4; SCFSkp2  kompleks Skp1-Cul1-Skp2; Skp
(S-phase kinase associated protein)  bia³ko zwi¹zane z kinaz¹ fazy S; Sld  bia³ko 'synthetic lethal with
dpb11'; TopBP1 (DNA topoisomerase II-binding protein 1)  bia³ko wi¹¿¹ce topoizomerazê DNA II 1;
UbcH10 (ubiquitin-conjugating enzyme H10)  enzym H10 wi¹¿¹cy ubikwitynê; Waf1 (wildtype p53activated fragment 1)  fragment 1 aktywowany przez dzik¹ formê bia³ka p53.

1. WPROWADZENIE
Podwojenie zawartoci j¹drowego DNA w fazie S i segregacja materia³u genetycznego pomiêdzy dwie komórki potomne w mitozie to g³ówne cechy charakterystyczne cyklu komórkowego organizmów eukariotycznych. Okres miêdzy tymi
procesami jest dla komórek niezwykle wa¿ny, poniewa¿ w jego trakcie nie mo¿e
nast¹piæ kolejna replikacja [66]. Istnieje jednak wiele przypadków, w których dosz³o
do powstania dodatkowych kopii DNA. Mog¹ byæ one wynikiem uszkodzeñ DNA,
zaburzeñ cyklu komórkowego b¹d naturalnym procesem bêd¹cym czêci¹ programu
rozwoju oraz wzrostu wielu zwierz¹t i rolin [11, 19, 82]. W odró¿nieniu od
poliploidyzacji, w wyniku której nastêpuje zwielokrotnienie podstawowego zestawu
chromosomów x ca³ego organizmu, opisane poni¿ej procesy ograniczaj¹ siê jedynie
do okrelonych organów, tkanek b¹d komórek.

2. ENDOMITOZA I NIEKOMPLETNA MITOZA
Istniej¹ trzy g³ówne mechanizmy prowadz¹ce do powstania komórek o podwojonej
zawartoci j¹drowego DNA. Pierwszym z nich jest endomitoza (ang. endomitosis),
zaobserwowana miêdzy innymi u owadów i miêczaków [4]. W przeciwieñstwie do
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normalnej mitozy zachodzi ona w nienaruszonej otoczce j¹drowej, a w jej trakcie
nie zanika j¹derko i nie tworzy siê wrzeciono kariokinetyczne. Rezultatem jest brak
podzia³u komórki i podwojenie podstawowego zestawu chromosomów x (endopoliploidyzacja). Drugim, znacznie czêciej wystêpuj¹cym procesem jest niekompletna
mitoza (ang. incomplete/acytokinetic/restitutional mitosis) [1, 4]. W jej trakcie
komórka rozpoczyna mitozê, jednak przechodzi tylko przez profazê, metafazê i
anafazê A. W wyniku pominiêcia anafazy B, telofazy i cytokinezy, roz³¹czone w
anafazie A chromatydy siostrzane nie rozchodz¹ siê do przeciwleg³ych biegunów i
zamykane s¹ wewn¹trz jednej odtworzonej otoczki j¹drowej. Wielokrotne niekompletne mitozy s¹ jednym z etapów rozwoju megakariocytów wchodz¹cych w sk³ad
szpiku kostnego [71]. W ich efekcie powstaj¹ du¿e, endopoliploidalne komórki, które
s¹ zdolne do produkcji p³ytek krwi. W przypadku hepatocytów niekompletna mitoza
mo¿e byæ rozwi¹zaniem dla problemów zwi¹zanych z ich wzrostem, które wystêpuj¹,
gdy w¹troba pracuje na granicy swoich mo¿liwoci [3]. Natomiast w kardiomiocytach
wytworzone w ten sposób dodatkowe kopie genomu mog¹ byæ przydatne w
regeneracji komórek oraz obronie przed stresem oksydacyjnym [3].

3. ENDOREDUPLIKACJA
Trzecim procesem, który powoduje podwojenie zawartoci j¹drowego DNA jest
endoreduplikacja (ang. endoreduplication). W jej trakcie dochodzi do wiêcej ni¿
jednej duplikacji genomu, a komórka nie przechodzi przez mitozê [21]. Charakterystycznym objawem pojedynczej endoreduplikacji s¹ diplochromosomy zbudowane
z czterech, a nie jak w przypadku normalnych chromosomów dwóch po³¹czonych
ze sob¹ chromatyd. S¹ one wynikiem zajcia dwóch, nastêpuj¹cych po sobie
replikacji, pomiêdzy którymi nie dochodzi do mitozy, a tym samym segregacji
chromatyd siostrzanych [19]. Efektem wielokrotnych endoreduplikacji jest sukcesywne podwajanie iloci DNA z 4C do 8C, a nastêpnie do 16C, 32C itd. Zjawisko to
czêsto jest równie¿ okrelane mianem politenii, a po³¹czone ze sob¹ liczne chromatydy siostrzane nazywane s¹ chromosomami politenicznymi [40]. Nie zawsze ró¿nice
pomiêdzy politeni¹ a endopoliploidalnoci¹ s¹ wyranie widoczne  efektem
endoreduplikacji mog¹ byæ ró¿ne porednie konfiguracje DNA, ró¿ni¹ce siê miêdzy
sob¹ stopniem asocjacji pomiêdzy podwojonymi chromatydami. Z tego w³anie
wzglêdu termin 'endopoliploidalnoæ' jest stosowany nie tylko w odniesieniu do
komórek, które przesz³y endomitozê lub niekompletn¹ mitozê, ale czasami równie¿
do tych, w których zasz³a endoreduplikacja [22].
W normalnym cyklu komórkowym faza G1 nastêpuje po mitozie, natomiast
komórki przechodz¹ce endoreduplikacjê mog¹ wejæ w G1 z wczesnej mitozy, G2
lub S [66]. St¹d w cyklach endoreduplikacyjnych wyró¿nia siê tylko dwie g³ówne
fazy: S, podczas której zachodzi replikacja DNA oraz G-podobn¹ (ang. Gap-like
phase), w której ma miejsce przygotowanie do kolejnej replikacji [33]. Jeli komórka
przechodz¹ca endoreduplikacjê wchodzi w G1 z fazy S, w jej j¹drze nie zachodzi
replikacja heterochromatyny, w tym regionów centromerowych i telomerowych [24].
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W normalnym cyklu replikacja heterochromatyny zostaje zainicjowana w pónym
etapie fazy S i jest kontynuowana ju¿ po zakoñczeniu replikacji innych regionów
chromatyny, natomiast gdy komórka wchodzi w G1 z S, faza S jest skrócona i w
rezultacie nie dochodzi do duplikacji heterochromatyny.
W przypadku endoreduplikacji w trakcie danej fazy S inicjacja replikacji w
miejscach pocz¹tku replikacji (ang. origins) zachodzi tylko raz. Nastêpna runda
replikacji mo¿e zostaæ zainicjowana dopiero po fazie G, w kolejnej fazie S. Inaczej
jest w przypadku tzw. re-replikacji (ang. re-replication), gdzie mo¿e dojæ do
zainicjowania wielu rund replikacji w obrêbie jednego miejsca pocz¹tku replikacji
podczas danej fazy S [66]. Re-replikacja, w odró¿nieniu od endoreduplikacji, nie jest
jednak czêci¹ jakiegokolwiek naturalnego programu rozwoju, a komórki, w których
zaszed³ ten proces, zazwyczaj s¹ kierowane na drogê apoptozy.
Endoreduplikacja, jako naturalny proces wystêpuj¹cy w trakcie rozwoju i wzrostu
komórek, jest znacznie czêciej spotykana u rolin ni¿ u zwierz¹t. Zachodzi ona u
ponad 90% gatunków rolin okrytonasiennych [11]. W królestwie zwierz¹t spotykana
jest najczêciej w gromadzie owadów, które endoreduplikuj¹ swój genom w wiêkszoci tkanek larwalnych, a tak¿e w wielu tkankach doros³ych [82]. Najbardziej znanym
przyk³adem wystêpowania endoreduplikacji s¹ komórki linianek Drosophila melanogaster, w których zawartoæ DNA dochodzi do 2048C, co równa siê 9 rundom
endoreduplikacji [22]. U ssaków proces ten zachodzi w komórkach warstwy
zewnêtrznej kosmówki  trofoblacie [82]. Wiedza na temat roli endoreduplikacji jest
wci¹¿ doæ uboga. Przypuszcza siê, ¿e w wyspecjalizowanych i aktywnych komórkach
zapewnia ona odpowiedni¹ iloæ DNA, dziêki której mo¿liwy jest wzrost poziomu
ekspresji genów [4]. Inna przypisywana rola dotyczy pozytywnej korelacji, jaka
wystêpuje pomiêdzy zawartoci¹ DNA a wielkoci¹ komórek [41]. Wielokrotne rundy
endoreduplikacji przyczyniaj¹ siê do wzrostu rozmiarów komórek, co w przypadku rolin
zwiêksza zdolnoci magazynuj¹ce ich tkanek i organów spichrzowych [6].
Nieznane s¹ dok³adne cytologiczne procesy prowadz¹ce do endoreduplikacji,
jednak w ostatnim czasie poznano wiele mechanizmów spotykanych w komórkach
ludzkich i innych krêgowców, które s¹ odpowiedzialne za przeprowadzenie tylko
jednej replikacji w trakcie trwania danego cyklu komórkowego i tym samym
zapobiegaj¹ ponownej duplikacji genomu. Zmiany w ich prawid³owym funkcjonowaniu
mog¹ prowadziæ do wyst¹pienia endoreduplikacji.

4. ZAPOBIEGANIE PONOWNEJ REPLIKACJI
Endoreduplikacja wymaga zmian nie tylko w procesie inicjacji replikacji, ale w sposobie regulacji
wszystkich faz cyklu komórkowego i bia³ek odpowiedzialnych za ich prawid³owy przebieg [21].

4.1. FAZA G1
p53. Niezwykle wa¿n¹ rolê w kontroli cyklu komórkowego pe³ni bia³ko p53. W
zdrowych komórkach jego aktywnoæ jest niska, poniewa¿ reguluj¹ j¹ ró¿ne bia³ka,
w tym Mdm2 (ryc. 1) [18]. W przypadku braku zapotrzebowania na p53, jest ono
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RYCINA 1. Bia³ka fazy G1 cyklu komórkowego (^  inhibicja;   aktywacja). W prawid³owym cyklu
sygna³y zewn¹trzkomórkowe indukuj¹ powstanie kompleksu Cyklina D-Cdk4/Cdk6, który hamuje aktywnoæ
bia³ek Retinoblastoma, co umo¿liwia ekspresjê czynników transkrypcyjnych E2F, reguluj¹cych syntezê bia³ek
cyklu komórkowego. W przypadku stresu komórki aktywuj¹ kinazy Chk1/Chk2, które indukuj¹ aktywnoæ
bia³ka p53, odpowiedzialnego za inicjacjê transkrypcji bia³ka p21. p21 inaktywuje kinazy Cdk2, Cdk4 i Cdk6,
powoduj¹c wzrost aktywnoci Retinoblastoma i zahamowanie aktywnoci E2F. p53 inicjuje tak¿e transkrypcjê
bia³ka Mdm2, które w pêtli sprzê¿enia zwrotnego hamuje aktywnoæ p53
FIGURE 1. Proteins of the G1 phase of the cell cycle (^  inhibition;   activation). In the normal cell
cycle extracellular signals induce the formation of Cyclin D-Cdk4/Cdk6 complexes that inhibit the activity
of Retinoblastoma proteins, which allows the expression of E2F transcription factors regulating the
synthesis of cell cycle proteins. In response to stresses, cells activate Chk1/Chk2 kinases that induce the
activity of p53 protein, which is responsible for the initiation of p21 transcription. The p21 protein
inactivates Cdk2, Cdk4 and Cdk6 kinases and causes the increase of the Retinoblastoma activity and the
decrease of the E2F activity. p53 also initiates the transcription of Mdm2 protein that regulates the p53
activity in a negative feedback loop

albo hamowane przez bezporednie zwi¹zanie siê z Mdm2, albo ubikwitynowane
przez Mdm2 i transportowane do cytoplazmy, gdzie ulega degradacji w proteasomach 26S. Natomiast w przypadku stresu komórkowego w fazie G1 zostaj¹
aktywowane kinazy bia³kowe (m.in. ATM, ATR, Chk1, Chk2), które fosforyluj¹ Nterminalny region bia³ka p53, uniemo¿liwiaj¹c tym samym jego interakcjê z Mdm2.
Aktywne p53 ³¹czy siê z regulatorowym regionem genu koduj¹cego inhibitor CDK
 bia³ko p21Waf1/Cip1 i zwiêksza jego transkrypcjê [14]. p21Waf1/Cip1 inaktywuje kinazy:
Cyklinê D-Cdk4 i Cyklinê D-Cdk6 oraz Cyklinê A-Cdk2 i Cyklinê E-Cdk2, co
powoduje zahamowanie fosforylacji bia³ek Retinoblastoma (pRb), nagromadzenie siê
ich nieufosforylowanej formy i tym samym zatrzymanie cyklu w G1. Daje to
mo¿liwoæ naprawy uszkodzonych fragmentów nici DNA. Bia³ko p53 aktywuje tak¿e
syntezê zwiêkszonej iloci Mdm2, które w pêtli sprzê¿enia zwrotnego hamuje
aktywnoæ p53, powoduj¹c powrót do cyklu podzia³owego [18]. Zmiany w
prawid³owym funkcjonowaniu bia³ka p53 skutkuj¹ niezatrzymaniem podzia³ów
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komórkowych i przekazywaniem zaburzeñ genetycznych komórkom potomnym.
Cech¹ charakterystyczn¹ komórek niemaj¹cych prawid³owej formy p53 (ang. wildtype p53) jest ich zdolnoæ do indukcji endocykli, co obserwuje siê m.in. w
komórkach nowotworowych zawieraj¹cych zmutowan¹ formê p53 (ang. mutanttype p53) [23, 29].
Retinoblastoma. Wspomniane wczeniej bia³ka Retinoblastoma reguluj¹ syntezê
wielu bia³ek cyklu komórkowego. W fazie G1 sygna³y zewn¹trzkomórkowe indukuj¹
ekspresjê Cykliny D, która ³¹czy siê z kinazami Cdk4 i Cdk6, tworz¹c kompleks
Cyklina D-Cdk4/Cdk6 (ryc. 1). Kompleks ten w pónej G1 fosforyluje i tym samym
inaktywuje pRb (pRb ma 16 miejsc, do których mog¹ zostaæ przy³¹czone reszty
fosforanowe) [80]. Funkcja regulatorowa bia³ka Retinoblastoma polega na hamowaniu czynników transkrypcyjnych E2F, które s¹ zwi¹zane z promotorami genów bia³ek
odpowiedzialnych za przebieg fazy S, m.in. Cykliny E, A i B [90], Cdc6, Cdt1,
Mcm2-7 [12], Cdc45, Dbf4 [88], Cdc25A [15], Gemininy [89] i Emi1 [50].
Prawdopodobnie pRb aktywnie pozyskuje deacetylazê histonów (HDAC), która w
kompleksie HDAC-Rb-E2F zmienia strukturê chromatyny na nieaktywn¹ i tym
samym uniemo¿liwia transkrypcjê [79]. Fosforylacja bia³ek Retinoblastoma przez
kompleks Cyklina D-Cdk4/Cdk6 powoduje zmiany w ich konformacji, w wyniku
których nastêpuje od³¹czenie HDAC od pRb i zaprzestanie hamowania aktywnoci
E2F. Bia³ka z rodziny E2F (E2F1-6) ³¹cz¹c siê z bia³kami DP (DP1 lub DP2) tworz¹
aktywne czynniki transkrypcyjne i rozpoczynaj¹ transkrypcjê bia³ek koniecznych do
przeprowadzenia replikacji [42]. Powsta³a Cyklina E i kinaza Cdk2 tworz¹ kompleks,
którego jedn¹ z funkcji jest dalsze fosforylowanie bia³ek Retinoblastoma i aktywacja
czynnika transkrypcyjnego E2F w pónej G1. W fazie S za fosforylacjê pRb
odpowiada z kolei kompleks Cyklina A-Cdk2 [79]. Bia³ka Retinoblastoma s¹
ufosforylowane od koñca G1 do pocz¹tku mitozy, a pod jej koniec ulegaj¹ gwa³townej
defosforylacji z udzia³em fosfatazy PP1 [10]. Ze wzglêdu na swoj¹ kluczow¹ rolê
w przejciu komórki z fazy G1 do S, w przypadku endoreduplikacji pRb musz¹ mieæ
nieaktywn¹, ufosforylowan¹ formê [32]. Poza tym zaobserwowano, ¿e aby inhibitory
kinazy Cdk1 odpowiedzialnej za przebieg G2 i mitozy mog³y wywo³aæ endoreduplikacjê, komórki nie mog¹ mieæ funkcjonalnych bia³ek Retinoblastoma [66].
Kompleks prereplikacyjny. Duplikacja DNA rozpoczyna siê tam, gdzie znajduj¹
siê kompleksy rozpoznaj¹ce miejsca pocz¹tku replikacji (ORC). Bia³ka Orc2-Orc5
tworz¹ rdzeñ kompleksu, z którym s³abo wi¹¿¹ siê podjednostki Orc1 i Orc6 [20].
Rdzeñ ORC jest przy³¹czony do miejsca pocz¹tku replikacji przez ca³y cykl
komórkowy, natomiast Orc1 musi byæ po³¹czone z rdzeniem tylko w fazie G1. Poziom
bia³ek Orc podczas cyklu komórkowego oraz iloæ ka¿dej podjednostki zwi¹zanej z
chromatyn¹ w czasie trwania cyklu jest sta³a  wyj¹tkiem jest jedynie bia³ko Orc1
[20, 36]. Podjednostki Orc1, Orc4 i Orc5 wi¹¿¹ ATP, przez co kompleks wykazuje
aktywnoæ ATPazy, natomiast bia³ka Orc1 i Orc2 maj¹ miejsca, które mog¹ zostaæ
ufosforylowane przez Cdk, dziêki czemu bior¹ udzia³ w regulacji aktywnoci ca³ego
kompleksu ORC [31, 62]. ORC pe³ni rolê wyznacznika miejsca pocz¹tku replikacji,
do którego do³¹czane s¹ bia³ka replikacji.
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Jako pierwsze z ORC wi¹¿e siê bia³ko Cdc6 o w³aciwociach ATPazy. Cdc6
przeprowadza hydrolizê ATP w momencie przy³¹czania nastêpnych bia³ek  Cdt1 i
kompleksu MCM (Mcm2-7) [69]. Cdt1 odpowiada za z³o¿enie podwójnego heksameru
MCM, sk³adaj¹cego siê z dwóch kompletów szeciu ró¿nych podjednostek bia³kowych
(Mcm2, Mcm3, Mcm4, Mcm5, Mcm6 i Mcm7). Mcm2-7 przypomina sw¹ budow¹
piercieñ, który po przy³¹czeniu siê do ORC okala dwuniciowy DNA [12]. Struktura
z³o¿ona z kompleksów ORC i MCM oraz bia³ek Cdc6 i Cdt1 tworzy tzw. kompleks
prereplikacyjny (pre-RC). Od chwili jego utworzenia miejsce pocz¹tku replikacji ma
zezwolenie (ang. licensing) na rozpoczêcie replikacji.
Pod koniec fazy G1, swoj¹ pracê zaczynaj¹ kompleksy Cyklina A/Cyklina E-Cdk2.
Jest to efektem ufosforylowania bia³ek Retinoblastoma, w wyniku którego zosta³y
aktywowane czynniki E2F odpowiedzialne za transkrypcjê Cykliny A i E oraz fosfatazy
Cdc25A [15, 90]. Cdc25A od³¹cza od Cdk2 hamuj¹ce reszty fosforanowe i tym samym
aktywuje powsta³e kompleksy Cyklina A-Cdk2 i Cyklina E-Cdk2 [25]. Ponadto przed
rozpoczêciem replikacji komórka nie ma bia³ka p27Kip1, bêd¹cego inhibitorem Cdk.
p27Kip1 podlega ufosforylowaniu przez kinazê Cyklina E-Cdk2, ubikwitynacji przy
udziale kompleksu SCFSkp2, a nastêpnie degradacji w proteasomach 26S [61].

4.2. FAZA S
Fosforylacja  rozpoczêcie replikacji. Kluczowym momentem w procesie
replikacji jest ufosforylowanie bia³ek kompleksu prereplikacyjnego. Fosforylacja w
fazie S przebiega przy udziale trzech ró¿nych kompleksów bia³kowych  Cdc7-Dbf4

RYCINA 2. Wide³ki replikacyjne komórki ludzkiej. Z
kompleksem MCM2-7 wi¹¿¹ siê bia³ka odpowiedzialne za
przy³¹czanie poszczególnych polimeraz DNA: Mcm10 
Polimeraza a, Cdc45  Polimeraza d i e, kompleks GINSSld2,Sld3-TopBP1  Polimeraza e. Za wzmocnienie
wydajnoci polimeraz d i e odpowiada bia³ko PCNA
zwi¹zane z katalizatorem RFC
FIGURE 2. Replication fork of human cells. The proteins
binding to the MCM2-7 complex and responsible for the recruitment of particular DNA polymerases: Mcm10  Polymerase a, Cdc45  Polymerases d and e, GINS-Sld2,Sld3-TopBP1
complex  Polymerase e, PCNA protein, connected to RFC,
enhances the efficiency of Polymerase d and e
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(Ddk), Cyklina A-Cdk2 i Cyklina E-Cdk2. Ekspresja kinaz Cdk2 i Cdc7 jest na
sta³ym poziomie w ci¹gu ca³ego cyklu komórkowego, jednak ich aktywnoæ zale¿y
od zwi¹zków, które s¹ pod kontrol¹ E2F  Cyklin A i E (w przypadku Cdk2) i Dbf4
(w przypadku Cdc7) [88, 90]. Przy³¹czenie reszt fosforanowych do bia³ek kompleksu
prereplikacyjnego rozpoczyna replikacjê DNA.
Aktywny kompleks Mcm2-7 ma w³aciwoci ATPazy i helikazy rozpl¹tuj¹cej helisê
DNA [74]. Po utworzeniu pojedynczych nici swoj¹ pracê rozpoczynaj¹ polimerazy
DNA. Za ich przy³¹czenie do miejsc pocz¹tku replikacji odpowiedzialne s¹ bia³ka
wi¹¿¹ce siê z kompleksem prereplikacyjnym, które razem z nim tworz¹ tzw. wide³ki
replikacyjne (ryc. 2). Pierwszym bia³kiem jest Mcm10, które ³¹czy siê z Orc2 oraz
Mcm2-7 i najprawdopodobniej odpowiada za przy³¹czenie polimerazy a [72]. Mcm10
bierze tak¿e udzia³ w pozyskaniu kolejnego bia³ka  Cdc45, które wi¹¿e siê z
kompleksem Mcm2-7 [73]. Cdc45 jest odpowiedzialne za przy³¹czenie polimeraz d i
e [7]. Wydajnoæ obu polimeraz jest wzmacniana przez bia³ko PCNA, które otacza
niæ DNA po zwi¹zaniu siê z katalizatorem RFC [51]. Z Cdc45 oraz Mcm2-7 wi¹¿e
siê nastêpnie kompleks GINS z³o¿ony z czterech podjednostek  Psf2-Sld5-Psf1-Psf3
[44]. GINS ³¹czy siê z polimeraz¹ e przypuszczalnie poprzez bia³ka Sld2 i Sld3
(ufosforylowane przez Cdc7-Dbf4) oraz z TopBP1 (ludzkim homologiem bia³ka DpB11
dro¿d¿y p¹czkuj¹cych) [28, 76]. Wci¹¿ nie jest poznana dok³adna rola kompleksu GINS,
jednak wiadomo, ¿e jest on niezbêdny do przeprowadzenia replikacji. Bez GINS,
Mcm2-7 i Cdc45 pozostaj¹ w miejscu pocz¹tku replikacji i nie przesuwaj¹ siê wzd³u¿
nici DNA, w zwi¹zku z czym kopiowanie DNA zostaje zahamowane [37]. Poza tym
GINS jest potrzebny do pozyskania bia³ek RPA, które przy³¹czaj¹ siê do rozplecionych
nici DNA i zapobiegaj¹ powstaniu podwójnej helisy [37].
Fosforylacja  inaktywacja preRC. Aby nie dopuciæ do zezwolenia na
kolejn¹ rundê replikacji (ang. re-licensing) w danym cyklu komórkowym, komórka
reguluje aktywnoæ kompleksu prereplikacyjnego (ryc. 3). Poniewa¿ bia³ka ORC,
Cdc6 i Cdt1 s¹ niezbêdne przy wi¹zaniu siê kompleksu Mcm2-7 z DNA, ale nie
s¹ mu potrzebne do dalszej pracy w trakcie replikacji, komórka inaktywuje kompleks
preRC po od³¹czeniu siê Mcm2-7 od miejsca pocz¹tku replikacji. Ufosforylowanie
bia³ek kompleksu prereplikacyjnego nie tylko rozpoczyna kopiowanie DNA, ale
jednoczenie hamuje ich aktywnoæ, znakuje je do ubikwitynacji i przeznacza do
degradacji. W zapobieganiu ponownej replikacji wa¿ny udzia³ maj¹ kompleksy o
w³aciwociach ligazy ubikwityny  APC (cyklosom) i SCF.
Proces fosforylacji Cdc6 zachodzi przy udziale kinazy Cyklina A-Cdk2. Nie jest
on jednak konieczny do przeprowadzenia replikacji, ale ma znaczenie w kontroli cyklu
komórkowego. Pewna pula Cdc6 jest po³¹czona z kompleksem ORC w fazie S i
G2, natomiast reszta, która nie zosta³a zwi¹zana z DNA, po fosforylacji przemieszcza
siê z j¹dra do cytoplazmy [64]. W przypadku uszkodzenia DNA dochodzi do
wzmo¿onej ekspresji Cdc6 i wzrostu iloci jego ufosforylowanej formy w cytoplazmie
w fazie G2, co przyczynia siê do fosforylacji i aktywacji bia³ka Chk1 [2, 57]. Chk1
hamuje aktywnoæ fosfatazy Cdc25 odpowiedzialnej za indukcjê kinazy Cdk1, w
wyniku czego komórka nie wchodzi w mitozê. Cdc6 jest obecne w komórce do
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RYCINA 3. Regulacja bia³ek kompleksu prereplikacyjnego podczas cyklu komórkowego
FIGURE 3. Regulation of pre-replication complex proteins during the cell cycle

fazy G1, w trakcie której zachodzi jego ubikwitynacja przy udziale kompleksu
APCCdh1, a nastêpnie degradacja w proteasomach 26S [13].
Aktywnoæ kompleksu ORC jest regulowana poprzez modyfikacjê podjednostki Orc1.
Po rozpoczêciu replikacji bia³ko Orc1 od³¹cza siê od chromatyny i zostaje ubikwitynowane
przez kompleks SCFSkp2 [36]. Ubikwitynacja nie dopuszcza do dalszego funkcjonowania
kompleksu ORC i tym samym zabezpiecza komórkê przed ponown¹ replikacj¹.
Zaobserwowano, ¿e w przypadku komórek ludzkich wiêkszoæ Orc1 poddawana jest
poliubikwitynacji, co skutkuje transportem bia³ek do cytoplazmy i ich degradacj¹ w
proteasomach 26S [20]. Natomiast do Orc1 komórek chomiczych przy³¹czana jest tylko
jedna cz¹steczka ubikwityny, w wyniku czego bia³ka pozostaj¹ w j¹drze [20]. W obu
przypadkach, w komórkach bêd¹cych w fazie mitozy bia³ka Orc1 nie s¹ ju¿ jednak zwi¹zane
z ubikwityn¹. Przypuszcza siê, ¿e w komórkach ludzkich, po zakoñczeniu fazy G2 nastêpuje
resynteza Orc1, a w komórkach chomiczych dzia³a hydrolaza od³¹czaj¹ca cz¹steczki
ubikwityny. W mitozie do Orc1 przy³¹cza siê z kolei Cyklina A-Cdk1, dziêki której bia³ko
staje siê hiperfosforylowane [48]. Dziêki temu równie¿ w trakcie mitozy kompleks ORC
jest nieaktywny. Pod jej koniec nastêpuje ubikwitynacja Cykliny A przez APCCdc20 i
fosforylacja Cdk1 przez kinazy Wee1 i Myt1, w wyniku czego bia³ko Orc1 ulega
defosforylacji i zostaje przy³¹czone do chromatyny [27, 85, 86]. Od chwili, kiedy do
kompleksu ORC do³¹cza siê podjednostka Orc1, mo¿e nast¹piæ przy³¹czenie bia³ek replikacji
i stworzenie kompleksu prereplikacyjnego.
Regulacja aktywnoci bia³ka Cdt1 odgrywa kluczow¹ rolê w zapobieganiu
ponownej replikacji DNA [63]. Wi¹¿e siê to z funkcj¹, jak¹ Cdt1 pe³ni przy
formowaniu i przy³¹czaniu kompleksu Mcm2-7. Wykazano, ¿e nadekspresja bia³ka
Cdt1 mo¿e spowodowaæ rozpoczêcie kolejnej rundy replikacji w ci¹gu trwania
jednego cyklu komórkowego [5, 47]. O tym, jak wa¿na jest inaktywacja Cdt1 z
chwil¹ rozpoczêcia replikacji, wiadczy liczba odpowiedzialnych za ni¹ mechanizmów.
Cdt1 mo¿e zostaæ poddane inhibicji za pomoc¹ Gemininy lub proteolizie przy udziale
jednego z dwóch kompleksów o w³aciwociach ligazy ubikwityny  SCFSkp2 lub
Ddb1-Cul4-Roc1. Aby kompleks Ddb1-Cul4-Roc1 móg³ przy³¹czyæ ubikwitynê, Cdt1 musi
byæ zwi¹zane z bia³kiem PCNA, a poniewa¿ PCNA wykazuje wysok¹ aktywnoæ jedynie
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podczas replikacji w fazie S, kompleks Ddb1-Cul4-Roc1 mo¿e pe³niæ swoj¹ funkcjê tylko
w tym okresie cyklu [63]. SCFSkp2 mo¿e natomiast pracowaæ a¿ do koñca mitozy, kiedy
to zostaje ubikwitynowany przez APCCdh1 i przeznaczony do degradacji [87].
Komórki redukuj¹ iloæ bia³ka Cdt1, ale nie eliminuj¹ go ca³kowicie  czêæ Cdt1
jest inaktywowana przez zwi¹zanie siê z Geminin¹ [45]. Geminina jest aktywna w
fazie S, G2 i wczesnej M, a nastêpnie, tak jak SCFSkp2, zostaje ubikwitynowana
przy udziale APCCdh1 [46]. Zachowanie czêci Cdt1 umo¿liwia w komórce szybkie
rozpoczêcie montowania kompleksu prereplikacyjnego w fazie G1. O tym, jak wa¿na
jest funkcja Gemininy, wiadczy fakt, ¿e w przypadku jej usuniêcia, komórka
rozpoczyna w danym cyklu kolejn¹ rundê replikacji [56, 90]. Poza tym w komórkach
olbrzymich trofoblastu zaobserwowano wyranie ni¿szy poziom Gemininy podczas
endoreduplikacji oraz jej brak w fazie G-podobnej, co pozwala przypuszczaæ, ¿e jest
ona czêci¹ mechanizmu reguluj¹cego endoreduplikacjê [33].
Nie tylko bia³ka Cdc6, Orc1 i Cdt1, ale sam kompleks Mcm2-7 ulega fosforylacji.
Reszty fosforanowe s¹ przy³¹czane do podjednostek Mcm2, Mcm4 i Mcm6 w
dwóch ró¿nych momentach cyklu. Fosforylacja Mcm2-7 w trakcie przejcia z fazy
G1 do S zachodzi przy udziale Cdc7-Dbf4 i prawdopodobnie kinazy Cyklina E-Cdk2
[26, 30]. W jej wyniku nastêpuje zwi¹zanie siê kompleksu Mcm2-7 z Cdc45 oraz
aktywacja jego w³aciwoci helikazy i ATPazy [55, 75, 81]. Druga fosforylacja
zachodzi przy udziale kinaz Cyklina A-Cdk2 i Cyklina B-Cdk1 po zakoñczeniu
replikacji i od³¹czeniu siê Mcm2-7 od DNA [43]. Przy³¹czone liczne reszty
fosforanowe uniemo¿liwiaj¹ ponowne zwi¹zanie siê kompleksu z chromatyn¹ i
zapobiegaj¹ rozpoczêciu kolejnej rundy replikacji.
Wzmo¿ona aktywnoæ Cykliny E przypada na okres G1/S, jednak wraz z up³ywem
fazy S jej poziom spada. Ufosforylowana przez kinazê Cdk2 Cyklina E zostaje
poddana ubikwitynacji przy udziale kompleksu SCFCdc4, a nastêpnie jest przeznaczana
do degradacji w proteasomach 26S [83]. Gdy poziom Cykliny E zmniejsza siê,
wzrasta stê¿enie Cykliny A, przez co uwa¿a siê, ¿e to aktywnoæ kompleksu Cyklina
A-Cdk2 umo¿liwia przejcie komórki przez fazê S. Zaobserwowano, ¿e komórki
pozbawione Cykliny E dziel¹ siê i rozwijaj¹ normalnie, poniewa¿ jej funkcje mo¿e
przej¹æ Cyklina A, jednak obecnoæ kompleksu Cyklina E-Cdk2 jest niezbêdna w
przypadku endoreduplikacji [12, 32]. Co wiêcej, komórki przechodz¹ce endoreduplikacjê czêsto wykazuj¹ nadekspresjê Cykliny E, co zauwa¿ono m.in. w guzach
nowotworowych [35]. Wci¹¿ jednak nie wiadomo, jaka jest jej dok³adna rola w tym
procesie. Odwrotnie jest w przypadku Cykliny A, której wyczerpanie a nie
nadekspresja mo¿e wywo³aæ endoreduplikacjê, co najprawdopodobniej wi¹¿e siê z
jej udzia³em w fosforylacji bia³ek Cdc6, Orc1 i Cdt1 [21].

4.3. FAZY G2 i M
Inaktywacja Cdk1. G³ówn¹ rolê w przebiegu mitozy pe³ni¹ kompleksy Cyklina
A-Cdk1 i Cyklina B-Cdk1. A¿ do pónej G2 s¹ one nieaktywne dziêki zachodzeniu
dwóch odrêbnych procesów: inaktywacji kinazy Cdk1 oraz inhibicji jej aktywatorów
 fosfataz Cdc25A, Cdc25B i Cdc25C (ryc. 4).

MOLEKULARNE POD£O¯E REPLIKACJI I ENDOREDUPLIKACJI

373

RYCINA 4. Regulacja aktywnoci kinazy Cdk1
podczas faz G2 i M komórek ludzkich ((I) 
inhibicja; (A)  aktywacja; ^  inhibicja;  
aktywacja). Bior¹ w niej udzia³ kinazy Wee1 (inhibitory Cdk1) i fosfatazy Cdc25 (aktywatory
Cdk1). Kinazy Wee1 mog¹ byæ aktywowane w
dwóch procesach indukuj¹cych przy³¹czenie bia³ka 14-3-3  fosforylacji Ser642 (z udzia³em Chk1 lub
Chk2) b¹d autofosforylacji Tyr295/362. Za inhibicjê Wee1 odpowiadaj¹ natomiast kinazy Cdk1, Plk1 i
CK2 fosforyluj¹ce okrelone seryny. Aktywacja fosfataz Cdc25 przebiega w wyniku fosforylacji w
miejscu treoniny (przez Cdk1 i Cdk2) i defosforylacji seryny (przy udziale PP1). Hamowanie aktywnoci
Cdc25 odbywa siê natomiast przez defosforylacjê w miejscu treoniny (przez PP2A-B56d) i fosforylacjê
seryny (z udzia³em Chk1, Chk2 lub p38MAPK-MAPKAPK-2)
FIGURE 4. Regulation of the activity of Cdk1 kinase during G2 and M phases of human cells ((I) 
inhibition; (A)  activation; ^  inhibition;   activation). Wee1 kinases (Cdk1 inhibitors) and Cdc25
phosphatases (Cdk1 activators) participate in the regulation. The binding of Wee1 kinases to 14-3-3
protein, which activates Wee1 kinases, may be carried out in two different ways  by the phosphorylation of Ser642 (with participation of Chk1 and Chk2) or autophosphorylation of Tyr295/362. Cdk1,
Plk1 and CK2 kinases, which phosphorylate particular serines, are responsible for the Wee1 inhibition.
Cdc25 phosphatases are activated by the phosphorylation of threonine (with participation of Cdk1 and
Cdk2) and dephosphorylation of serine (with participation of PP1). Whereas the Cdc25 inhibition is
carried out by the dephosphorylation of threonine (with participation of PP2A-B56d) and phosphorylation of serine (with participation of Chk1, Chk2 or p38MAPK-MAPKAPK-2)
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Za hamowanie aktywnoci Cdk1 odpowiadaj¹ kinazy z rodziny Wee1  j¹drowa
Wee1 i zwi¹zana z b³on¹ komórkow¹ Myt1. Wee1 i Myt1 rozpoczynaj¹ swoj¹ pracê,
gdy komórka przechodzi z mitozy do fazy G1 nowego cyklu, wówczas zachodzi
rozpad kompleksu Cyklina B-Cdk1 i degradacja Cykliny B [67]. Ponadto ich
aktywnoæ mo¿e zostaæ wzmo¿ona w przypadku uszkodzenia DNA i ekspresji kinaz
Chk1 i Chk2, które fosforyluj¹ okrelon¹ serynê Wee1 (Ser642 w przypadku
cz³owieka) oraz indukuj¹ przy³¹czenie bia³ka 14-3-3 [65]. Mo¿liwa jest równie¿
autofosforylacja bia³ek Wee1 w miejscu okrelonej tyrozyny (Tyr295 i Tyr362 w
przypadku cz³owieka), która przyczynia siê do ich pozytywnej regulacji [39].
Inaktywacja fosfataz Cdc25 zachodzi przez ufosforylowanie okrelonej seryny
wewn¹trz ich cz¹steczek (Ser216, w przypadku Cdc25C u cz³owieka) oraz defosforylacjê
treoniny w ich koñcu aminowym. Istniej¹ trzy znane izoformy Cdc25 (Cdc25A, Cdc25B,
Cdc25C)  wszystkie kontroluj¹ przejcie z fazy G2 do M, a Cdc25A dodatkowo
odpowiada za wejcie komórki w fazê S. Tak jak w przypadku Cdk1, fosforylacja ich
seryny mo¿e przebiegaæ przy udziale kinaz Chk1 i Chk2 [38]. W warunkach stresowych
mo¿e ona równie¿ zostaæ przeprowadzona przez kompleks p38MAPK-MAPKAPK-2
[52]. Defosforylacja treoniny zachodzi natomiast przy udziale kompleksu PP2A-B56d,
aktywowanego przez Chk1 [53]. W wyniku ufosforylowania seryny, do fosfatazy Cdc25
przy³¹czane jest bia³ko 14-3-3, co prowadzi do jej eksportu z j¹dra do cytoplazmy. Iloæ
Cdc25A jest regulowana przez jego ubikwitynacjê za pomoc¹ kompleksów o
w³aciwociach ligazy ubikwityny  SCFb-TrCP (w fazie S i G2) i APCCdh1 (w pónej
mitozie) oraz degradacjê w proteasomach 26S [15].
Aktywacja Cdk1. W pónej G2, na skutek inhibicji kinaz Wee1 i aktywacji
fosfataz Cdc25, nastêpuje wzrost aktywnoci Cdk1 (ryc. 4). Zahamowanie pracy
Wee1 jest efektem przy³¹czenia reszt fosforanowych przez kinazy Plk1 (do Ser53)
i CK2 (do Ser121) [85, 86]. Plk1 jest obecna w komórce a¿ do pónej mitozy, po
czym ulega ubikwitynacji przy udziale APCCdh1 i degradacji w proteasomach 26S,
natomiast CK2 jest aktywna przez ca³y czas trwania cyklu i w ró¿nych jego
momentach odpowiada za fosforylacjê ró¿nego rodzaju bia³ek [49, 85]. Inaktywacja
Wee1 i aktywacja Plk1 odbywa siê równie¿ na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego 
aktywne kompleksy Cyklina A-Cdk1 i Cyklina B-Cdk1 fosforyluj¹ Wee1 (Ser123 
prowadz¹c do jej inhibicji) oraz Plk1 (przyczyniaj¹c siê do wzmo¿enia jej aktywnoci)
[59, 85, 86]. Wee1 po ufosforylowaniu zostaje poddana ubikwitynacji za pomoc¹
SCFb-TrCP, a nastêpnie ulega degradacji w proteasomach [86].
Aktywacja fosfataz Cdc25 przebiega dwuetapowo. Najpierw s¹ one poddawane
fosforylacji w miejscu treoniny koñca aminowego. Mo¿e byæ ona przeprowadzona przez
jedn¹ z kinaz  kompleks Cyklina A-Cdk2 lub Cyklina E-Cdk2, Cyklina B-Cdk1 (w wyniku
sprzê¿enia zwrotnego) lub prawdopodobnie tak¿e przez Plk1 [38, 54, 60]. W jej wyniku
od Cdc25 od³¹cza siê bia³ko 14-3-3. Drugi etap aktywacji polega na defosforylacji uprzednio
ufosforylowanej seryny i zachodzi przy udziale fosfatazy PP1 [54].
Po zahamowaniu aktywnoci Wee1 i od³¹czeniu hamuj¹cych reszt fosforanowych
przez Cdc25, kinaza Cdk1 ³¹cz¹c siê z Cyklinami A i B tworzy aktywne kompleksy
Cyklina A-Cdk1 i Cyklina B-Cdk1, które odpowiadaj¹ za przebieg mitozy. W jej
trakcie bior¹ one udzia³ w takich procesach, jak: indukcja i monta¿ wrzeciona
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kariokinetycznego, rozpad otoczki j¹drowej czy kondensacja chromosomów [9, 68].
W prometafazie Cdk1 wraz z Plk1 fosforyluje kompleks APC, co indukuje
przy³¹czenie siê do niego aktywatora Cdc20 [17]. Wczeniej aktywnoæ Cdc20 by³a
hamowana przez bia³ko Emi1 (w trakcie fazy S, G2 i profazy) i RASSF1A (podczas
profazy i prometafazy) [78, 84]. O tym, jak wa¿ny jest odpowiedni moment
aktywacji kompleksu APC, wiadczy fakt, ¿e wyczerpanie bia³ka Emi1 powoduje
zbyt wczesne zakoñczenie cyklu i ponown¹ replikacjê [50].
Kompleks promuj¹cy anafazê. APCCdc20 pe³ni kluczow¹ rolê w trakcie mitozy,
poniewa¿ odpowiada za ubikwitynacjê cyklin zwi¹zanych z Cdk1 i tym samym znakuje
je do degradacji w proteasomach 26S. Wci¹¿ nie wiadomo, dlaczego najpierw
ubikwitynowana jest Cyklina A, której degradacja zaczyna siê w prometafazie i koñczy
w metafazie [27]. Rozk³ad Cykliny B zachodzi na granicy metafazy i anafazy, i jest
prze³omowym momentem cyklu, indukuj¹cym zakoñczenie mitozy [27]. Wraz z
degradacj¹ Cykliny B koñczy siê hamuj¹ca fosforylacja bia³ka Cdh1 przez kinazê
Cyklina B-Cdk1. Cdh1 jest drugim aktywatorem APC i tworzy wraz z nim kompleks
APCCdh1, który ubikwitynuje bia³ko Cdc20, prowadz¹c do jego degradacji. Oprócz tego
APCCdh1 odpowiada za ufosforylowanie wielu innych bia³ek, m.in. wczeniej
wspomnianych Plk1, SCFSkp2, Cdc6 i Gemininy. Aktywnoæ APCCdh1 zostaje
zahamowana w fazie G1 na skutek przebiegu trzech ró¿nych procesów. Pierwszym
z nich jest autoubikwitynacja przez kompleks APCCdh1 APC-specyficznego enzymu
wi¹¿¹cego ubikwitynê  UbcH10 [70]. Wspó³pracuj¹ce z APC bia³ko UbcH10 w
wyniku ubikwitynacji zostaje przeznaczone do degradacji, co jednoczenie powoduje
zahamowanie aktywnoci APCCdh1. Autoubikwitynacja UbcH10 jest hamowana przez
substraty APCCdh1, st¹d kompleks jest aktywny a¿ do momentu degradacji wszystkich
jego substratów. Inaktywacja APCCdh1 umo¿liwia syntezê Cykliny A, która wraz z
kinaz¹ Cdk1 przeprowadza dalsz¹ inhibicjê APCCdh1. Kompleks Cyklina A-Cdk2
fosforyluje i tym samym inaktywuje bia³ko Cdh1, co w rezultacie prowadzi do
unieczynnienia APC [58]. Z czasem inaktywuj¹c¹ rolê kompleksu Cyklina A-Cdk2
przejmuje kinaza Cyklina B-Cdk1. Trzeci¹ drog¹ hamowania aktywnoci APC jest
zwi¹zanie siê bia³ka Emi1 z podjednostk¹ Cdh1 [70]. Emi1 ³¹czy siê z obydwoma
aktywatorami kompleksu APC  Cdc20 i Cdh1 i hamuje je od koñca fazy G1, gdy
zostaj¹ uaktywnione czynniki transkrypcyjne E2F kontroluj¹ce syntezê Emi1, a¿ do
profazy, podczas której Emi1 jest fosforylowane przez Plk1, ubikwitynowane za pomoc¹
SCFb-TrCP i degradowane w proteasomach 26S [34].

5. Cdk1 I APC A ENDOREDUPLIKACJA
Ze wzglêdu na wa¿ny udzia³ kinazy Cyklina B-Cdk1 w promowaniu mitozy, brak
jej aktywnoci jest uwa¿any za cechê charakterystyczn¹ endoreduplikacji. Zaobserwowano, ¿e zarówno wyciszenie ekspresji genu cdk1, jak i cykliny B za pomoc¹
siRNA mo¿e skutkowaæ endoreduplikacj¹ [8, 16]. Zahamowanie aktywnoci Cdk1
wykazano równie¿ w przechodz¹cych endoreduplikacjê komórkach olbrzymich
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trofoblastu [82]. Zauwa¿ono, ¿e zachodz¹ca w trakcie ich rozwoju utrata
czynnika FGF4 wywo³uje gwa³town¹ ekspresjê Cdk-specyficznych inhibitorów  p57
i p21Waf1/Cip1. p57 hamuje aktywnoæ Cdk1, przez co umo¿liwia komórkom przejcie
prosto z fazy G2 do G1, z pominiêciem mitozy. St¹d wyró¿nia siê fazê G-podobn¹
z obecnym p57 oraz fazê S  pozbawion¹ p57. p21Waf1/Cip1 hamuje natomiast
ekspresjê kinazy Chk1, przez co zapobiega indukcji apoptozy. Inhibicja Cdk1 sprawia,
¿e po zakoñczeniu fazy S bia³ko Orc1 nie podlega fosforylacji i inaktywacji, dziêki
czemu mo¿liwe jest utworzenie kompleksu ORC. Poza tym ufosforylowane podczas
fazy S bia³ko Cdc6 w obecnoci p57 i p21Waf1/Cip1 ulega defosforylacji i aktywacji.
Z kolei aktywnoæ Cdt1 nie ulega zahamowaniu, poniewa¿ Geminina jest degradowana z udzia³em APCCdh1. To wszystko sprawia, ¿e mo¿liwe jest uformowanie
kompleksu prereplikacyjnego i wraz z degradacj¹ inhibitorów p57 i p21Waf1/Cip1 (przy
udziale kompleksów Cyklina E-Cdk2 i SCFSkp2) mo¿e rozpocz¹æ siê kolejna runda
replikacji.
W odró¿nieniu od Cdk1, kompleks APC wykazuje du¿¹ aktywnoæ w trakcie
endoreduplikacji. Pomimo ¿e komórki, które przechodz¹ przez ten proces, nigdy nie
wchodz¹ w mitozê, APC jest im niezbêdny. Poniewa¿ w normalnym cyklu APC
reguluje tworzenie kompleksu prereplikacyjnego, musi byæ on aktywny równie¿ w
przypadku endoreduplikacji [77]. Rola APC w regulacji endocyklu opiera siê g³ównie
na ubikwitynacji Gemininy i tym samym zwiêkszeniu dostêpnoci bia³ka Cdt1, koniecznego do rozpoczêcia replikacji. Zahamowanie aktywnoci kompleksu APC skutkuje
stabilizacj¹ Gemininy i zablokowaniem postêpu endoreduplikacji [91].
Pomimo ¿e znane s¹ mechanizmy zapobiegaj¹ce ponownej replikacji, wci¹¿
dok³adnie nie wiadomo, w jaki sposób s¹ one omijane podczas endoreduplikacji.
Liczne analizy tego procesu pozwoli³y jednak wyodrêbniæ kilka cech charakterystycznych endoreduplikacji, takich jak: wspomniana wczeniej inaktywacja Cdk1 i
Gemininy, podwy¿szone stê¿enie cykliny E i wysoka aktywnoæ APC. Aby poznaæ
dok³adny sposób indukcji i regulacji endoreduplikacji, potrzebne s¹ dalsze badania.
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