POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI

TOM 38 2011 NR 1 (318)

NUKLEOTYDY POZAKOMÓRKOWE W WIECIE ROLIN

3

NUKLEOTYDY POZAKOMÓRKOWE W WIECIE ROLIN*
EXTRACELLULAR NUCLEOTIDES IN PLANTS
Marek MARZEC
Katedra Genetyki, Wydzia³ Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet l¹ski
w Katowicach
Streszczenie: Pozakomórkowe nukleotydy (eNTP), czyli nukleotydy wystêpuj¹ce poza obszarem cytoplazmy, w matriks pozakomórkowej, zosta³y odkryte prawie 100 lat temu w komórkach zwierzêcych.
Okaza³o siê, ¿e nukleotydy nie tylko mog¹ budowaæ niæ DNA/RNA czy byæ rezerwuarem energii dla
ró¿nych procesów biochemicznych (jak np. ATP czy GTP), ale równie¿ mog¹ pe³niæ istotn¹ funkcjê w
koordynacji wzrostu i rozwoju komórek. Dodatkowo zaanga¿owane s¹ one w zachowanie homeostazy
ca³ego organizmu zwierzêcego przez utrzymywanie odpowiedniego cinienia krwi czy odpowied immunologiczn¹. Scharakteryzowanie receptorów (purynoceptorów) rozpoznaj¹cych pozakomórkowe
nukleotydy oraz enzymów (apyraz), które dzia³aj¹c w matriks pozakomórkowej mog¹ przeprowadzaæ
hydrolizê eNTP, pozwoli³o na lepsze poznanie roli, jak¹ nukleotydy te pe³ni¹ w komórkach. Nukleotydy
pozakomórkowe syntetyzowane s¹ w obrêbie cytoplazmy komórki, a nastêpnie transportowane do
matriks pozakomórkowej. Wskazano trzy ró¿ne drogi sekrecji nukleotydów obejmuj¹ce: stopniow¹ 
polegaj¹c¹ na wydzielaniu ich przez egzocytozê pêcherzyków; szybk¹  wydzielanie przez kana³y
jonowe i trzeci¹ przy udziale transporterów opornoci wielolekowej. Powszechnoæ wystêpowania
eNTP oraz istotna rola, jak¹ pe³ni¹ u zwierz¹t, kaza³a przypuszczaæ, i¿ podobny system regulacji
wzrostu i rozwoju komórek czy odbierania sygna³ów ze rodowiska mo¿e byæ obecny w wiecie rolin.
Pierwsze doniesienia o mo¿liwoci wystêpowania pozakomórkowych nukleotydów u rolin pochodz¹ z
lat 70. ubieg³ego wieku, z badañ nad wp³ywem egzogennie podawanego ATP na zamkniêcie pu³apki
mucho³ówki, dzia³anie aparatu szparkowego komeliny czy szybkoæ podzia³ów komórkowych pylnika
lilii. Jednak dowody na to, ¿e pozakomórkowe nukleotydy mog¹ pe³niæ funkcje równie wa¿ne, jak w
komórkach zwierzêcych, pojawi³y siê na przestrzeni kilku ostatnich lat. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
eNTP mog¹ byæ zaanga¿owane w odpowiedzi rolin na stres biotyczny i abiotyczny czy udzia³ w
rozwoju oraz wzrocie komórek. Zaczêto poznawaæ mechanizmy odbioru i inaktywacji sygna³u wzbudzanego przez nukleotydy pozakomórkowe, m.in. u coraz wiêkszej liczby gatunków rolin s¹ identyfikowane bia³ka z rodziny apyraz przeprowadzaj¹cych hydrolizê eATP (pozakomórkowego ATP). Wykazano, i¿ mutacja tego enzymu u Arabidopsis thaliana skutkuje zaburzeniem wzrostu siewek oraz sterylnoci¹ rolin powodowan¹ niekie³kowaniem ziaren py³ku. Badania nad rozwojem w³oników ry¿u, gdzie
zachodzi wzrost szczytowy, wskaza³y na istotn¹ rolê apyraz w wyd³u¿aniu wypustki w³onikowej.

*Praca wspó³finansowana w ramach projektu COTS FA0604, badañ w³asnych Katedry Genetyki (1R-0110-009) oraz projektu UPGOW wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
(zadanie 55, podzadanie 482- stypendia dla doktorantów).
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Udowodniono równie¿ wystêpowanie wiêkszych stê¿eñ nukleotydów pozakomórkowych w obszarach
dynamicznego wzrostu czy ró¿nicowania komórek. Badania komórek rolinnych pokaza³y, i¿ pozakomórkowe nukleotydy s¹ cz¹steczkami sygna³owymi indukuj¹cymi zmiany stê¿enia jonów wapnia w
cytoplazmie lub wytwarzanie reaktywnych form tlenu. Mechanizmy te nale¿¹ do jednych z najbardziej
uniwersalnych i podstawowych w wiecie rolin. Dodatkowo wykazano wzrost stê¿enia eATP w miejscu zranienia b¹d w odpowiedzi na atak patogennych grzybów czy w warunkach stresu osmotycznego.
Oznacza to, ¿e pozakomórkowe nukleotydy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w aktywowaniu rolinnych mechanizmów obronnych oraz umo¿liwiaj¹ dostosowanie siê organizmu do nowych warunków rodowiska.
Wystêpowanie pozakomórkowych nukleotydów mo¿e byæ bardzo stare ewolucyjnie i towarzyszyæ
rolinom ju¿ od milionów lat. U zielenic odkryto bia³ka homologiczne do apyraz, jak równie¿ receptory
czêciowo podobne do purynoceptorów. Poniewa¿ roliny ju¿ we wczesnym dewonie nara¿one by³y na
kontakt z grzybami, pocz¹tków powstania mechanizmu obrony przed tymi patogenami nale¿y szukaæ w
tak odleg³ych czasach. Badania nad reakcj¹ glonów na fragmenty cian komórkowych grzybów wykaza³y,
¿e jest ona oparta na zwiêkszeniu sekrecji ATP na zewn¹trz cytoplazmy. Podobne wyniki otrzymano dla
odpowiedzi komórek glonu na zranienie. Po³¹czenie informacji o powszechnym wystêpowaniu nukleotydów pozakomórkowych, ich wczesnym pochodzeniu ewolucyjnym, udziale w koordynacji wzrostu
i rozwoju komórek oraz pe³nieniu wa¿nej funkcji w odpowiedzi na stresy biotyczne oraz abiotyczne
wskazuje na eNTP, jako kluczowe cz¹steczki sygna³owe w wiecie rolin. W pracy przedstawiono
przegl¹d artyku³ów potwierdzaj¹cych tê hipotezê.
S³owa kluczowe: nukleotydy pozakomórkowe (eNTP), apyrazy, purynoceptory, sygnalizacja, odpowied na stres.
Summary: Extracellular nucleotides (eNTP) occur outside the cytoplasm in the extracellular matrix, were
discovered almost 100 years ago in animal cells. These studies showed that the nucleotides are not only
building a strand of DNA/RNA or constitute reservoir of energy (eg ATP or GTP) for various biochemical
processes, but also may play role in cell growth and development. Extracellular nucleotides are also
involved in maintaining homeostasis in the whole animal organism by maintaining adequate blood pressure
and immune response. Characterization of receptors that recognize extracellular nucleotides (purynoceptors) and enzymes that act in the extracellular matrix caring out the hydrolysis of eNTP, and thus
regulating their levels, made possible a better understanding of the role of extracellular nucleotides play in
cells. Extracellular nucleotides are synthesized within the cytoplasm of the cell and then secreted into the
extracellular matrix. Three different ways of eNTP transferring were identified, including their gradual
secretion by exocytosis of secretory vesicles, rapid  by the ion channels or in the association with
multidrug resistance transporters. The prevalence of eNTP and the important role they play in animals
allowed for assumption that a similar system of regulation of cell growth and development may occur in
plants. First reports about the possibility of the presence of extracellular nucleotides in plants were given
in the 70's last century. First studies were focused on the effect of exogenously administered ATP on
closure of the trap flycatchers, on the modulation of stomatal guard cell aperture and on the cell division.
However, evidences that they may serve as important function as in the animal cells appeared recently.
Botanists have only just started to explore the mechanisms underlying their actions. This paper presents
results of the researches that show the importance of the eNTP in plant response to biotic and abiotic
stresses and on cell development and growth. The family of proteins called apyrases are identified in
increasing number of plant species. Their mutations cause disruption in Arabidopsis seedling growth, and
plants are sterile due to lack of germination of pollen grains. Studies on development of rice root hairs (that
also show a tip growth as in a case of germination of pollen grains) revealed a major role of apyrases.
Studies carried out on plant cells showed that extracellular nucleotides are signaling molecules inducing cell
response  production of reactive oxygen species or changes in calcium ion concentration in the cytoplasm. These mechanisms are the most universal and fundamental in the world of plants. Additionally,
they proved to increase the concentration of eATP in wounding tissues or in a response to the attack of
fungal pathogens and to osmotic stress. This means that extracellular nucleotides play an important role
in plant defense and in the adaptation to new environmental conditions. The publications in recent years
also suggest that extracellular nucleotides may be evolutionally very old and accompanied plants for
millions of years. Some fungal elicitors induce an uptake of Ca2+ in plant cells, and this could be a
mechanism for release of ATP from cells under the attack of fungal pathogens. Similar results were
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obtained for cells of algae in response to wounding. It is not known how ancient the reactive oxygen
species strategy of plant pathogen defense is, but the fossil record indicates that plants had already
developed fungal defense mechanisms in the Devonian era a billion years ago. Assembling information
about the prevalence of extracellular nucleotides, their participation in the coordination of growth and
development of plant cells, early evolutionary origin of eNTP and important functions in response to
stress indicated that there are a key signal molecules in the plant world. The paper presents a review of
articles supporting this claim.
Key words: extracellular nucleotides (eNTP), apyrases, purinoceptors, signaling, response to stress.

1. WSTÊP
Najbardziej znane funkcje nukleotydów znajduj¹cych siê w obrêbie komórki to
magazynowanie i uwalnianie energii w szeregu procesów biochemicznych oraz
budowa ³añcuchów DNA i RNA. Jednak oprócz puli nukleotydów wewn¹trz
komórki opisano nukleotydy pozakomórkowe (ang. extracellular nucleotides)
oznaczane w literaturze skrótem eNTP lub xNTP, wystêpuj¹ce w matriks
pozakomórkowej  ECM (ang. ExtraCellular Matrix,), którym przypisuje siê m.in.
pe³nienie funkcji sygna³owych. Nukleotydy pozakomórkowe zosta³y dobrze poznane
i opisane dla wiata zwierz¹t, o czym najlepiej wiadczy ponad 12 000 publikacji
na ten temat w bazie PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). O ile ju¿ w latach
90. ubieg³ego wieku postulowano obecnoæ eNTP tak¿e u rolin, to brakowa³o
eksperymentalnych dowodów potwierdzaj¹cych te za³o¿enia. Dopiero badania
ostatnich lat dostarczy³y przekonuj¹cych argumentów nie tylko na obecnoæ pozakomórkowych nukleotydów w wiecie rolin, ale wskaza³y, i¿ mog¹ one pe³niæ wa¿ne
funkcje w sygnalizacji, koordynacji wzrostu i rozwoju komórek czy utrzymaniu ich
¿ywotnoci. Zwierzêce nukleotydy pozakomórkowe s¹ lepiej poznane i czêsto
stanowi¹ odniesienie do rozpatrywania tego zagadnienia u rolin, dlatego w pracy
przedstawiono podstawowe informacje o zwierzêcych eNTP i roli, jak¹ one pe³ni¹.

2. NUKLEOTYDY POZAKOMÓRKOWE
JAKO CZ¥STECZKI SYGNA£OWE
Nukleotydy s¹ syntetyzowane w obrêbie komórki, a nastêpnie mog¹ byæ
wydzielane na zewn¹trz b³ony komórkowej, gdzie trafiaj¹ do ECM. Udowodniono
trzy mo¿liwe drogi takiego wydzielania: przez kana³y przepuszczalne dla ATP [66],
przez egzocytozê [7] lub z wykorzystaniem transporterów opornoci wielolekowej
 MDR (ang. Multidrug Resistance Transporters) [8]. W przypadku sekrecji przez
egzocytozê, pêcherzyk po po³¹czeniu siê z b³on¹ komórkow¹, uwalnia swoj¹
zawartoæ do matriks pozakomórkowej, przyczyniaj¹c siê do wzrostu stê¿enia
nukleotydów poza obrêbem komórki [38, 85].
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Przypuszczenia, ¿e pozakomórkowe nukleotydy mog¹ pe³niæ funkcje sygna³owe
pojawi³y siê ju¿ w latach 20. ubieg³ego wieku, a ostatecznie potwierdzono odgrywanie
takiej roli przez nukleotydy purynowe: ATP (2'-deoksyadenozyno-5'-trifosforan), ADP
(2'-deoksyadenozyno-5'-difosforan) [67], GTP (2'-deoksyguanozyno-5'-trifosforan) [4],
a tak¿e nukleotydów piramidowych: UTP (2'-deoksyurydyno-5'-trifosforan) [63], UDP
(2'-deoksyurydyno-5'-difosforan) [31] oraz CTP (2'-deoksycytozyno-5'-tri-fosforan) [5].
Po raz pierwszy nukleotydy pozakomórkowe zosta³y opisane w 1929 roku na podstawie
dowiadczeñ nad wp³ywem podawania mieszanin ró¿nych zwi¹zków zwieraj¹cych
adeniny na czêstotliwoæ skurczów miênia sercowego ssaków. W badaniach tych
wykazano, ¿e roztwory z ró¿nymi stê¿eniami adenin, którymi traktowano serca,
wywo³ywa³y zró¿nicowane zmiany w czêstotliwoci skurczów miênia [22].
Jednak dopiero 50 lat po odkryciu eNTP u zwierz¹t poznano receptory dla tych
cz¹steczek, umo¿liwiaj¹ce im pe³nienie funkcji sygna³owej, tzw. purynoceptory (ang.
purinoceptors) [9, 10]. Wyró¿niono trzy ich typy, w zale¿noci od rozpoznawanej
cz¹steczki sygna³owej: P1, P2Y i P2X podzielone na wiele podtypów [11]. Receptory
P1 wi¹¿¹ce adenozynê zosta³y odkryte jako pierwsze. Wyró¿niono cztery ich podtypy
jednak wszystkie s¹ bia³kami podobnymi do rodopsyny, nale¿¹cymi do rodziny receptorów
sprzê¿onych z bia³kami G  GPCR (ang. G Protein-Coupled Receptor) [49]. Receptory
P2 aktywowane s¹ z kolei przez puryny i pirymidyny, przy czym PX2 zaliczono do rodziny
kana³ów jonowych bramkowanych ligandem, a P2Y do receptorów sprzê¿onych z
bia³kami G [1]. Nie wyklucza siê jednak istnienia innego rodzaju receptorów eNTP
mog¹cych wystêpowaæ u bakterii, dro¿d¿y czy prymitywnych bezkrêgowców [32].
Opisano tak¿e enzymy przeprowadzaj¹ce hydrolizê nukleotydów pozakomórkowych, a
zatem reguluj¹cych ich stê¿enie w EMC i w ten sposób wyp³ywaj¹cych na odpowied
komórki, przez inaktywacjê sygna³u niesionego przez nukleotydy pozakomórkowe. S¹
to tak zwane apyrazy opisane szerzej w dalszej czêci artyku³u.
Od czasu odkrycia eNTP dobrze poznano procesy, w których bior¹ one udzia³
w wiecie zwierz¹t, a tak¿e opisano mechanizmy ich dzia³ania. Udowodniono, i¿
nukleotydy pozakomórkowe uczestnicz¹ w procesach neuroprzekanictwa [11, 52],
odpowiedzi immunologicznej, regulowania wzrostu komórek czy utrzymania odpowiedniego cinienia krwi [23, 79]. W ostatnich latach pojawia siê coraz wiêcej
informacji o pozakomórkowych nukleozydach, czyli zasadach azotowych po³¹czonych
z piercieniem cukru. Badacze postuluj¹ m.in. obecnoæ jednego rodzaju receptorów
odbieraj¹cych sygna³ z pozakomórkowych nukleotydów i nukleozydów adeninowych,
niemniej wiêkszoæ prowadzonych badañ jak na razie skupia siê na eNTP [67].
Obecnoæ nukleotydów pozakomórkowych u zwierz¹t i wa¿na rola, jak¹ pe³ni¹ u
tych organizmów, pozwala³a przypuszczaæ, ¿e bêdzie mo¿na je znaleæ równie¿ w
wiecie rolin. Pierwsze doniesienia potwierdzaj¹ce t¹ teoriê pojawi³y siê ponad 30
lat temu  okaza³o siê, ¿e egzogenne podawanie ATP powodowa³o szybkie zamkniêcie
pu³apki u mucho³ówki (Dionaea muscipula) [35]. W innych badaniach, jako reakcjê
na zwiêkszenie stê¿enia ATP w EMC, zaobserwowano wzrost szybkoci mitotycznych
podzia³ów komórek pylników lilii (Lilium longiflorum) [39] czy zmianê rednicy otworu
aparatu szparkowego komeliny (Commelina communis) [54]. Kolejnych dowodów
wiadcz¹cych o znaczeniu zwi¹zków chemicznych buduj¹cych pozakomórkowe
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nukleotydy, dostarczy³y badania z u¿yciem kofeiny (pochodnej puryny), które wykaza³y
hamowanie cytokinezy [6], spowolnienie ró¿nicowania elementów trachealnych Zinnia
elegans [60] czy podzia³ów komórkowych w pylniku lilii [57].
Badania prowadzone w trakcie ostatnich kilku lat potwierdzi³y wystêpowanie oraz
udzia³ pozakomórkowych nukleotydów u rolin w regulacji takich procesów, jak:
wzrost, rozwój i sygnalizacja [64, 65]. Przede wszystkim udowodniono obecnoæ
eNTP w matriks pozakomórkowej [42]. Przypuszcza siê, ¿e wydostaj¹ siê one na
zewn¹trz cytoplazmy t¹ sam¹ drog¹ jak w komórkach zwierzêcych, czego dowodem
mo¿e byæ akumulacja eATP (ang. extracellular ATP) w szczytowej czêci rosn¹cej
wypustki w³onikowej, gdzie nastêpuje zwiêkszona egzocytoza pêcherzyków [16, 42]
czy odkrycie u Arabidopsis homologa transportera MDR  glikoproteiny P
(AtPGP1) maj¹cej zdolnoæ zwiêkszania koncentracji eATP w matriks pozakomórkowej [42]. Wykazano tak¿e, ¿e kontakt epidermy korzenia z roztworem zawieraj¹cym nukleotydy zmienia potencja³ b³onowy komórek w³onikowych Arabidopsis.
B³yskawiczna depolaryzacja b³ony komórkowej w³oników nastêpowa³a po podaniu
1 mM roztworu ATP, ADP lub GTP. Natomiast ¿adnej reakcji nie obserwowano po
podaniu fosforu, TTP (2'-deoksytymidyno-5'-trifosforan) b¹d CTP [46]. Oznacza
to, ¿e nie wszystkie nukleotydy zaanga¿owane s¹ w te same reakcje komórki, a
ponadto ¿e eNTP mo¿e byæ pierwszorzêdow¹ cz¹steczk¹ sygna³ow¹ wywo³uj¹c¹
reakcjê ró¿nych elementów szlaku transdukcji sygna³u, jak np. polaryzacja b³ony
komórkowej. Dodatkowo, ró¿ne stê¿enia ATP i ADP wywo³ywa³y podobn¹ reakcjê,
wskazuje to na ró¿nice w odbiorze sygna³u cz¹steczek zbudowanych z tej samej
zasady azotowej [37, 46]. Jednak¿e próby znalezienia rolinnych homologów
purynoceptorów nie zakoñczy³y siê powodzeniem (z wyj¹tkiem jednego bia³ka u
zielenic), st¹d mo¿na przypuszczaæ, i¿ roliny musia³y wykszta³ciæ receptory innego
typu dla odbioru sygna³ów eNTP, tak jak postuluje siê to dla bakterii, dro¿d¿y i
prymitywnych bezkrêgowców [32].
Kolejnym etapem badañ by³o wykazanie, ¿e egzogennie podane ró¿ne nukleotydy
wywo³uj¹ zmiany poziomu jonów wapnia w cytoplazmie ([Ca2+]cyt.) komórek korzenia
[20] i siewek Arabidopsis [36]. Tak¿e w tych eksperymentach zaobserwowano ró¿ne
zmiany w gradiencie [Ca2+]cyt. w zale¿noci od zastosowanego nukleotydu  wyran¹
odpowied w wypadku ATP i ADP, nieznaczn¹ po zastosowaniu UTP, jak i brak reakcji
na AMP (2'-deoksyadenozyno-5'-monofosforan) [20]. Potwierdza to przypuszczenia
o wystêpowaniu receptorów specyficznych dla konkretnych nukleotydów. Dodatkowo,
badania prowadzone na protoplastach wykaza³y, i¿ receptory dla pozakomórkowych
nukleotydów wystêpuj¹ w b³onie komórkowej, a nie w EMC [21]. Natomiast
zastosowanie blokera kana³ów wapniowych  gadoliny (Gd3+) czy antagonistów
receptorów P2 (np. suraminy) znios³o dzia³anie pozakomórkowych nukleotydów, co
jasno dowodzi, ¿e wczeniejsze zmiany stê¿enia [Ca2+]cyt. spowodowane by³y
aktywacj¹ kana³ów wapniowych przez eATP/eADP [20, 36].
Wykazano równie¿, ¿e eATP powoduje w komórkach wzrost wytwarzania
reaktywnych form tlenu  ROS (ang. Reactive Oxygen Species) [2, 70]. Ciekawym
aspektem prowadzonych prac by³o odkrycie dzia³ania adenozyny, która hamowa³a
powstawanie ROS. Skoro adenozyna jest produktem rozk³adu eATP, zapropono-
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wano mechanizm hamowania zwrotnego  rozk³ad pozakomórkowego ATP,
wywo³uj¹cego wytwarzanie ROS, jest jednoczenie sygna³em dla komórki, i¿
zwiêkszone wytwarzanie reaktywnych form tlenu nie s¹ ju¿ potrzebne i mo¿na je
wstrzymaæ [37, 70].
Dodatkowo stwierdzenie wysokiego stê¿enia ATP w wodzie morskiej, siêgaj¹cego 1 nM [3], sta³o siê podstaw¹ hipotezy, i¿ tak¿e prymitywne komórki glonów
b¹d innych organizmów ju¿ od pocz¹tków ewolucji mog³y wykorzystywaæ
pozakomórkowe nukleotydy jako cz¹steczki sygna³owe [17]. Jak wspomniano
wczeniej, nukleotydy syntetyzowane s¹ wewn¹trz komórek i aby mog³y s³u¿yæ jako
cz¹steczki sygna³owe w EMC, musz¹ zostaæ przetransportowane na zewn¹trz b³ony
komórkowej. Uwa¿a siê, ¿e ATP w wodzie morskiej pochodzi z uszkodzonych
komórek fitoplanktonu [3], tak jak jest to w przypadku wyp³ywu ATP ze zranionych
komórek l¹dowych rolin wy¿szych [70]. Dowodem na zdolnoæ reagowania
prostych organizmów morskich na sygna³ niesiony przez eNTP by³o odkrycie u
zielenicy Ostreococcus tauri czy luzowca Dictyostelium discoideum bia³ka
podobnego do zwierzêcych purynoceptorów [25, 26]. Co prawda zgodnoæ sekwencji aminokwasowych wynosi tylko 28%, jednak udowodniono, ¿e wytypowane bia³ko
wykazuje wysokie powinowactwo do ATP; dodatkowo poredniczy tak¿e w
zmianach transportu jonów przez b³onê komórkow¹, tak jak zwierzêce receptory
typu P2X [26]. Receptor ten jest zlokalizowany po wewnêtrznej stronie b³ony
komórkowej, co mo¿na t³umaczyæ koniecznoci¹ odgrodzenia go od rodowiska
zewnêtrznego o wysokim i zmiennym stê¿eniu nukleotydów, jednak nie mo¿na
wykluczyæ, i¿ jest on po³¹czony z innymi bia³kami znajduj¹cymi siê po przeciwnej
stronie plazmolemmy.
Badania makroalg Dasycladus vermicularis ujawni³y, ¿e po zranieniu komórki
nastêpuje uwolnienie ATP [78], które z kolei mo¿e indukowaæ produkcjê monotlenku
azotu (NO) i nadtlenku wodoru (H2O2). Udzia³ NO i H2O2 w procesie odpowiedzi
obronnej na zranienie zosta³ udowodniony u Dasycladus [62]. Po odebraniu przez
organizm sygna³u o uszkodzeniu komórki, aktywacji ulegaj¹ bia³ka dzia³aj¹ce przeciwnie
wzglêdem purynoceptorów, które powoduj¹ zmniejszenie produkcji NO i H2O2.
Przeprowadzone badania ujawni³y zjawisko indukowania produkcji NO przez eNTP
tak¿e u Acetabularia acetabulum [78]. Jest to reakcja analogiczna do odpowiedzi
Arabidopsis na zranienie [70]. Wyniki te mog¹ sugerowaæ, i¿ przedostanie siê
pozakomórkowego ATP do cytoplazmy jest wykorzystywane jako sygna³ uszkodzenia
komórki ju¿ od kilkuset milionów lat [17], czyli odk¹d pojawi³y siê zielenice [47].
Innego ciekawego dowodu na to, ¿e pozakomórkowe nukleotydy towarzysz¹
organizmom rolinnym od pocz¹tków ewolucji, dostarczy³y analizy skamienia³oci
pochodz¹cych z wczesnego dewonu. Wykaza³y one, ¿e ju¿ wtedy komórki glonów
i psylofitów nara¿one by³y na atak patogennych grzybów [76]. St¹d konieczne by³o
wypracowanie reakcji obronnej na kontakt z grzybowymi elicytorami. Odpowied
na kontakt z elicytorami polega na uwolnieniu z cytoplazmy eATP i zwiêkszeniu
wytwarzania reaktywnych form tlenu [42]. St¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e mechanizmy obrony wykorzystuj¹ce eNTP zaczê³y siê kszta³towaæ we wczesnym dewonie,
czyli 416397 mln lat temu [29, 76].
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zmiany poziomu zawartoci jonów wapnia w cytoplazmie,
wywo³ywane przez eNTP, nale¿¹ do najstarszych mechanizmów regulacji procesów
komórkowych. Dowodem na to jest fakt, i¿ wszystkie przebadane fotosyntetyzuj¹ce
komórki w swoich szlakach transdukcji sygna³u wykorzystuj¹ zmiany stê¿enia jonów
wapnia oraz aktywacji bia³ek wi¹¿¹cych Ca2+ (np. kalmoduliny) i CDPK (ang.
Calcium-Dependent Protein Kinase) [43]. A te z kolei mog¹ byæ aktywowane przez
eNTP. Tak¿e wytwarzanie reaktywnych form tlenu wywo³ane przez obecnoæ eATP
[21, 42, 70, 78] zosta³a wykazana u najstarszych ewolucyjnie rolin [62, 78] m.in. w
odpowiedzi na stres metali ciê¿kich u mchów [72] czy na zranienie u glonów [62].
Je¿eli pozakomórkowe nukleotydy s¹ pierwotnymi cz¹stkami sygna³owymi, to
tak¿e u glonów powinny znajdowaæ siê apyrazy umo¿liwiaj¹ce regulacjê stê¿enia
eNTP w matriks pozakomórkowej. Analiza zsekwencjonowanego genomu glonu
Ostreococcus lucimarinus [56] ujawni³a trzy prawdopodobne sekwencje bia³ek
apyraz nazwane: OlAPY1, OlAPY2 i OlAPY3 [17]. Co prawda analizy filogenetyczne wykaza³y wiêksze podobieñstwo apyraz glonów do enzymów dro¿d¿y ni¿
rolin naczyniowych, niemniej wytypowane sekwencje zawieraj¹ regiony konserwatywne, charakterystyczne dla apyraz. Z analiz sekwencji aminokwasowych wynika,
¿e OlAPY1 i OlAPY2 mog¹ pe³niæ swoje funkcje w matriks pozakomórkowej. Warte
podkrelenia jest, i¿ tak¿e w genomie Ceratopteris richardii (modelowego gatunku
paproci jednozarodkowych) [41] znaleziono sekwencjê wykazuj¹c¹ homologiê z
apyrazami Arabidopsis (AtAPY1 i AtAPY2) [17].

3. APYRAZY  ENZYMY REGULUJ¥CE STÊ¯ENIE
POZAKOMÓRKOWYCH NUKLEOTYDÓW
Jak w ka¿dym ze szlaków transdukcji sygna³u, tak w przypadku tych aktywowanych przez eNTP konieczne by³o poznanie mechanizmu inaktywacji cz¹steczki
sygna³owej. Postuluje siê, ¿e rolê tak¹ mog¹ pe³niæ enzymy powoduj¹ce rozk³ad
pozakomórkowych nukleotydów, a przez to spadek ich stê¿enia w EMC. W
komórkach zwierzêcych scharakteryzowano grupê enzymów zdolnych do hydrolizy
trójfosforanowych i/lub dwufosforanowych nukleotydów, nazwanych apyrazami b¹d
fosfohydrolazami nukleotydów  NTPazy (ang. apyrase, nucleotide phosphohydrolases) [1, 44]. Wykazano, ¿e nie s¹ one ATPazami, ze wzglêdu na nisk¹
specyficznoæ substratow¹, nieczu³oæ na klasyczne inhibitory ATPaz, mniejsz¹ liczbê
domen transmebranowych [44, 61] oraz obecnoæ czterech konserwatywnych
regionów dla apyraz  ACR (ang. Apyrase Conserved Regions) [30, 45].
Wyró¿niono dwie klasy apyraz: ekto-apyrazy  aktywne katalitycznie w EMC oraz
endo-apyrazy  zlokalizowane wewn¹trz komórki [44]. Przy czym obie klasy mog¹
byæ po³¹czone z b³on¹ komórkow¹ przy pomocy jednej b¹d kilku domen b³onowych
b¹d te¿ rozproszone w cytoplazmie czy EMC [1, 30]. Regiony transmembranowe
najczêciej wystêpuj¹ blisko N-koñca, rzadziej przy C-koñcu bia³ka [44]. W
komórkach zwierzêcych ekto-apyrazy odgrywaj¹ rolê w hydrolizie eNTP zaanga¿owanego w inicjacjê transdukcji sygna³u [11].
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Homologi apyraz zwierzêcych odnaleziono ju¿ u szeregu rolin: ziemniaka
(Solanum tuberosum) [30], grochu (Pisum sativum) [33], fasoli (Vigna
unguiculata) [73], Arabidopsis thaliana [71], soi (Glycine soja) [19], ry¿u (Oryza
sativa) [84] czy bawe³ny (Gossypium hirsutum) [18]. Najlepiej poznane i scharakteryzowane s¹ 2 z 7 [37] apyraz Arabidopsis (AtAPY1 i AtAPY2), które wykazuj¹
87% podobieñstwo sekwencji aminokwasowej [71]. O tym, jak te dwa bia³ka s¹
wa¿ne dla roliny, najlepiej wiadcz¹ analizy mutantów Arabidopsis. Mianowicie,
mutant apy1apy2 jest sterylny, poniewa¿ jego ziarna py³ku nie kie³kuj¹ [83].
Natomiast wprowadzenie do mutantów apy1apy2 genu apyrazy pod promotorem
SPIK (SHAKER POLLEN INWARD K+ CHANNEL) specyficznym dla py³ku,
umo¿liwi³o otrzymywanie nasion i siewek, które by³y jednak kar³owate [82]. Tak¿e
mutanty insercyjne T-DNA apy2, u których dodatkowo wyciszono ekspresjê genu
AtAPY1 przy u¿yciu RNAi wykazywa³y fenotyp kar³owy [83].
Analizy filogenetyczne rolinnych apyraz nie wykaza³y ich podzia³u na dwa klady
obejmuj¹ce ekto-apyrazy i endo-apyrazy [17]. Enzymy pochodz¹ce z jednego
organizmu znajduj¹ siê blisko siebie na drzewie filogenetycznym, niezale¿nie od
swojego zlokalizowania w komórce. Przyk³adem mog¹ byæ: endo-apyraza soi Gs50
[19] i ekto-apyraza soi Gs52 [28] pe³ni¹ce ró¿ne funkcje, ale znajduj¹ce siê na
jednej ga³êzi filogramu [17].
W literaturze pojawia siê coraz wiêcej informacji odnonie roli apyraz we wzrocie,
rozwoju oraz sygnalizacji komórek rolinnych, które porednio wskazuj¹ na udzia³
nukleotydów pozakomórkowych w tych procesach.

4. NUKLEOTYDY POZAKOMÓRKOWE
W REAKCJACH OBRONNYCH ROLIN
Wzrost wytwarzania reaktywnych form tlenu czy wzrost stê¿enia jonów wapnia
w cytoplazmie jest jedn¹ z odpowiedzi rolin na ró¿nego rodzaju stresy biotyczne i
abiotyczne. St¹d przypuszczenia, i¿ pozakomórkowe nukleotydy mog¹ pe³niæ wa¿n¹
rolê w reakcjach obronnych.
Wykazano, ¿e pozakomórkowe ATP jest wydzielane przez komórki podczas stresu
osmotycznego oraz mechanicznego, np. wywo³ywanego przez dotyk [36, 80]. Analizy z
wykorzystaniem lucyferyny-lucyferazy (ang. Luciferin-Luciferase) bioluminescencyjnego
znacznika ATP, wykaza³y zwiêkszon¹ o 350% obecnoæ pozakomórkowego ATP u siewek
Arabidopsis poddanych stresowi mechanicznemu, w porównaniu z kontrol¹ nienara¿on¹ na
stres. Brak jednak nadal by³o odpowiedzi na pytanie, czy sekrecja ATP do ECM jest skutkiem
reakcji na stres, czy te¿ mo¿e cz¹steczki te pe³ni¹ funkcjê sygna³u wywo³uj¹cego reakcje
obronne [36]. Poniewa¿ wiadomo, ¿e jednym z elementów odpowiedzi rolin na stres
osmotyczny czy dotyk jest zwiêkszenie poziomu transkrypcji genów z rodziny kinaz
aktywowanych mitogenami  MAPK (ang. Mitogen-Activated Protein Kinases)
sprawdzono poziom aktywnoci genów z rodziny MAPK po podaniu egzogennego ATP.
Kultury zawiesinowe komórek Arabidopsis potraktowane roztworem o stê¿eniu 500 mM
wykazywa³y podwy¿szon¹ liczbê cz¹steczek mRNA nastêpuj¹cych genów koduj¹cych bia³ka
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rodziny MAPK: ATMEKK1 (Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase1),
ATMPK3 (Mitogen-Activated Protein Kinase3) oraz ATPK19 (Ribosomal Protein S6
Kinase). Dowiadczenia przeprowadzone na siewkach da³y podobny wynik. S¹ to
bezporednie dowody potwierdzaj¹ce, i¿ pozakomórkowe nukleotydy s¹ wa¿n¹ cz¹steczk¹
sygna³ow¹ wydzielan¹ do ECM w odpowiedzi na stres osmotyczny, mechaniczny czy
zranienie, a tak¿e, ¿e pe³ni¹ funkcje wzmagaj¹ce reakcjê obronn¹ rolin przez regulacjê
poziomu transkrypcji odpowiednich genów [14, 15, 21, 36, 69]. Udzia³ eATP w reakcji
obronnej na zranienie Arabidopsis potwierdzi³y pomiary stê¿enia tego nukleotydu w
miejscu uszkodzenia roliny. Ponadto, roliny z nadekspresj¹ genów apyraz wykazywa³y
zmniejszony poziom wytwarzania reaktywnych form tlenu w odpowiedzi na zranienie,
co powi¹zano z szybsz¹ hydroliz¹ eATP w matriks pozakomórkowej [70].
Innym stresem powoduj¹cym szybk¹ odpowied rolin jest atak patogenów.
Reakcja obronna obejmuje wzrost wytwarzania reaktywnych form tlenu i poziomu
transkrypcji genów koduj¹cych m.in. inhibitory proteaz [55]. Badania nad odpowiedzi¹
komórek na atak patogenów prowadzono z u¿yciem elicytorów, czyli fragmentów
cian komórkowych rolin b¹d grzybów, które po zwi¹zaniu siê z odpowiednim
receptorem indukuj¹ reakcjê obronn¹ [81]. Zastosowanie dro¿d¿owych elicytorów
skutkowa³o uwolnieniem przez komórki ATP z cytoplazmy i zwiêkszonym wytwarzaniem ROS [42, 83]. Przypuszcza siê, ¿e eATP indukuje zmiany iloci wytwarzanych
reaktywnych form tlenu za porednictwem oksydaz NADPH. Dowodów na to
dostarczy³y wyniki eksperymentów z podwójnymi mutantami Arabidopsis w genach
podjednostek dwóch oksydaz NADPH: AtrbohD i AtrbohF. Roliny z mutacjami nie
wykazywa³y wzrostu akumulacji ROS po potraktowaniu roztworem zawieraj¹cym
ATP, podczas gdy u typu dzikiego nast¹pi³ ponad czterokrotny wzrost stê¿enia
reaktywnych form tlenu w komórkach pod wp³ywem egzogennego ATP [70]. Wysoki
poziom reaktywnych form tlenu jest skuteczn¹ obron¹ przed patogenami, poniewa¿
ROS s¹ cytotoksyczne dla patogenów, a dodatkowo wywo³uj¹ dalsze etapy odpowiedzi na atak m.in. zagêszczenie ³añcuchów polimerów cian czy produkcjê przeciwbakteryjnych zwi¹zków chemicznych [42, 55]. Natomiast fumonizyna B, inny silny
grzybowy elicytor, równie¿ indukowa³a sekrecjê ATP, ale jednoczenie powodowa³a
mieræ komórki [13]. mieræ komórki w odpowiedzi na infekcjê jest dobrze opisan¹
strategi¹ obronn¹ rolin, uniemo¿liwiaj¹c¹ rozprzestrzenianie siê patogenów w ca³ym
organizmie. Interesuj¹ce, ¿e podobny efekt (mieræ komórki) mo¿na wywo³aæ przez
podanie apyraz hydrolizuj¹cych eATP w matriks pozakomórkowej. Co wa¿ne, do
pewnego momentu procesy prowadz¹ce do mierci komórki mo¿na by³o cofn¹æ przez
podanie egzogennego ATP [13]. Zaproponowano model zak³adaj¹cy istnienie klasy
bia³ek podlegaj¹cych kontroli eATP nazwanych: eARP (ang. extracellular ATP
Regulated Proteins), które dziel¹ siê na dwie kategorie: eARPvia (ang. viability)
odpowiedzialn¹ za utrzymanie komórki przy ¿yciu oraz eARPdef (ang. defense)
powoduj¹c¹ mieræ komórki w odpowiedzi na atak patogenów. W zwyczajnych
warunkach wzrostu i rozwoju roliny pozakomórkowe ATP aktywuje geny eARPvia
uniemo¿liwiaj¹ce uruchomienie procesów prowadz¹cych do mierci komórki. Jednak
usuniêcie pozakomórkowego ATP z EMC komórek skutkowa³o aktywacj¹ genów z
zestawu eARPdef, a to powodowa³o mieræ komórek [14, 15].
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5. POZAKOMÓRKOWE NUKLEOTYDY
W KOORDYNACJI WZROSTU I ROZWOJU ROLIN
Pierwszych dowodów na to, ¿e nukleotydy pozakomórkowe mog¹ wp³ywaæ na
wzrost i rozwój rolin dostarczy³y badania siewek Arabidopsis hodowanych na
po¿ywkach z ró¿nym stê¿eniem ATP. W przypadku po¿ywki o stê¿eniu 1 mM ATP
korzenie ros³y poziomo, co oznacza zaburzenie ich grawitropizmu, 2 mM stê¿enie
powodowa³o zawijanie siê korzeni, a 3 mM hamowa³o ich wzrost, jednoczenie
pobudzaj¹c rozwój korzeni bocznych [74]. Próby kontrolne przeprowadzone z egzogennym fosforem lub AMP nie wykaza³y ¿adnych zmian w morfologii i wzrocie
korzenia wskazuj¹c, ¿e wczeniej opisane efekty wywo³ywa³o ATP, a nie np. zmiany
pH po¿ywki [74]. Poniewa¿ wzrost i rozwój korzenia Arabidopsis jest pod wieloma
wzglêdami koordynowany przez auksynê, zaproponowano, ¿e eATP mo¿e wp³ywaæ
na dystrybucjê tego hormonu rolinnego w tkankach korzenia. Potwierdzono to
analizuj¹c roliny z konstruktem DR5::GUS, u których, w przypadku hodowli w
obecnoci podwy¿szonych stê¿eñ ATP, widoczne by³o zahamowanie transportu auksyny
w korzeniu [74]. Natomiast w dowiadczeniach, w których zastosowano ATPgS
(nieulegaj¹cy hydrolizie analog ATP z atomem siarki zamiast tlenu w miejscu po³¹czenia
drugiej i trzeciej reszty fosforanowej) [40] otrzymano taki sam efekt, jednak przy
zastosowaniu 1020-krotnie mniejszego stê¿enia [75]. Jest to poredni dowód na
wystêpowanie w matriks pozakomórkowej apyraz hydrolizuj¹cych ATP i os³abiaj¹cych
efekt jego dzia³ania. Odpowiedzi¹ na to, w jaki sposób pozakomórkowe nukleotydy
mog¹ wp³ywaæ na transport auksyny, mo¿e byæ odkrycie mechanizmu hamowania przez
eATP aktywnoci bia³ka MDR1. Bia³ko to poredniczy w wyp³ywie auksyny z komórek
[48, 51], dlatego w przypadku ograniczenia jego aktywnoci nastêpuje gromadzenie
siê hormonu w komórkach, co zaburza transport auksyny w tkankach [27, 50].
Z kolei analizy kar³owatych mutantów ry¿u, u których rozwój w³oników zatrzymuje siê w stadium tworzenia wypustki w³onikowej  rth1 (ang. root hairless1),
pozwoli³y na zidentyfikowanie bia³ka nazwanego OsAPY [84]. Jego sekwencja
wykazuje podobieñstwo na poziomie 78% wzglêdem podobnego do apyrazy bia³ka
ry¿u (OsAPYL), a ponadto analizy filogenetyczne wykaza³y przynale¿noæ tego
bia³ka do kladu zawieraj¹cego apyrazy Arabidopsis, tytoniu i rolin str¹czkowych
[84]. Potwierdzono funkcjê OsAPY jako apyrazy przez pomiary zawartoci ATP w
korzeniach siewek ry¿u. Stê¿enie ATP by³o prawie dwukrotnie wiêksze u mutantów
wzglêdem odmiany wyjciowej 'Oochikara' (22,8 ng/mg versus 12,1 ng/mg), co
wskazuje na udzia³ OsAPY w hydrolizie ATP. Skoro rozwój w³oników rolin z
mutacj¹ w genie OsAPY zatrzymuje siê w stadium inicjacji, oznacza to, ¿e dzia³alnoæ
apyraz konieczna jest do rozpoczêcia wzrostu szczytowego przez wypustkê w³onikow¹ [84]. Porównanie zawartoci ATP w ziarnach obu rolin przed kie³kowaniem,
nie wykaza³o znacz¹cych ilociowych ró¿nic w obecnoci puli inicjalnego ATP
ziarniaka ry¿u u odmiany wyjciowej i mutanta. Dowodzi to, i¿ wiêksza zawartoæ
ATP w rosn¹cym korzeniu rhl1 mo¿e byæ wynikiem braku dzia³alnoci apyraz [84].
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Zaburzenie wzrostu ca³ego korzenia mutanta ry¿u wzglêdem odmiany wyjciowej
potwierdza wyniki dla Arabidopsis, której hodowla na bogatej w ATP po¿ywce
prowadzi³a do skrócenia korzeni [74, 75].
Udzia³u enzymów hydrolizuj¹cych ATP we wzrocie szczytowym w³onika
potwierdzi³y wyniki Kim i wspó³pracowników [42]. Zastosowali oni reporter CBDlucyferazê, czyli bia³ko z domen¹ wi¹¿¹c¹ celulozê  CBD (ang. Cellulose-Binding
Domain) po³¹czone ze znacznikiem fluorescencyjnym aktywowanym obecnoci¹ ATP
 lucyferaz¹, dziêki czemu mo¿liwa by³a wizualizacja eATP. Wyznakowanie pozakomórkowego ATP by³o mo¿liwe dziêki zakotwiczeniu ca³ej cz¹stki reportera do
w³ókien celulozy w cianie komórkowej, a nastêpnie aktywacji lucyferazy. W
korzeniach lucerny (Medicago truncatula) zaobserwowano akumulacjê eATP w
przestrzeniach pomiêdzy komórkami epidermy oraz w czêci szczytowej w³oników.
Mo¿na przyj¹æ, i¿ ten sposób rozmieszczenia pozakomórkowego ATP w matriks
pozakomórkowej komórek epidermy korzenia jest uniwersalny dla rolin, poniewa¿
zosta³ potwierdzony u Arabidopsis (ekotyp Columbia), pszenicy zwyczajnej (Triticum
aestivum) i komonicy (Lotus japonicus) [42, 53]. Sugeruje to, ¿e eATP mo¿e
uczestniczyæ w procesie zwi¹zanym z polarnym wzrostem w³onika, uzale¿nionym
od gradientu jonów wapnia w cytoplazmie. Aby potwierdziæ tê hipotezê, okrelono
ró¿nice w iloci eATP na powierzchni w³oników w obecnoci inhibitorów przep³ywu
jonów wapnia b¹d w podwy¿szonych stê¿eniach tego pierwiastka podawanego
egzogennie. W pierwszym przypadku zaobserwowano redukcjê iloci eATP w obrêbie
EMC, a w drugim  wzrost jego stê¿enia [42]. Jednak stê¿enie jonów wapnia w
obrêbie cytoplazmy jest równie¿ zale¿ne od obecnoci pozakomórkowego ATP [20,
36]. Sugeruje to wystêpowanie nieznanych jeszcze mechanizmów oddzia³ywania i
wzajemnej regulacji stê¿eñ jonów wapnia i eATP.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt badañ dotycz¹cych obecnoci
eATP w matriks pozakomórkowej w³oników. Jak wspomniano wczeniej, u zwierz¹t
jedn¹ z dróg wyp³ywu ATP z komórki jest sekrecja w drodze egzocytozy [7].
Poniewa¿ transport pêcherzykowy w kierunku szczytu w³onika le¿y u podstaw jego
wzrostu, akumulacja eATP w tej czêci rosn¹cej wypustki w³onikowej jest dowodem
na to, ¿e równie¿ u rolin w³anie t¹ drog¹ zachodzi wydzielanie ATP do ECM [42].
Potwierdzaj¹ to eksperymenty z zastosowaniem brefeldyny A (silnego inhibitora
transportu pêcherzykowego), po podaniu której nast¹pi³o drastyczne zmniejszenie iloci
eATP w czêci szczytowej w³onika. W wietle dotychczasowych wyników mo¿na
uznaæ, i¿ udzia³ pozakomórkowego ATP we wzrocie wyd³u¿eniowym jest uniwersalny
w wiecie rolin. Potwierdzaj¹ to badania nad wzrostem ³agiewki py³kowej Arabidopsis
[58, 82, 83], wyd³u¿aniem bulwy ziemniaka [59] czy w³ókna bawe³ny [18].
Dodatkowo wspominane w poprzednim rozdziale reaktywne formy tlenu bior¹
nie tylko udzia³ w reakcjach obronnych rolin, ale tak¿e s¹ zaanga¿owane w proces
wyd³u¿ania komórek i ich wzrost szczytowy [12, 68]. Wskazuje to na dodatkowy
aspekt koordynowania wzrostu i rozwoju komórek rolinnych przez nukleotydy
pozakomórkowe, reguluj¹ce stê¿enie ROS [70]. Jednak¿e nadmierny wzrost stê¿enia
eATP powoduje wzrost wytwarzania reaktywnych form tlenu, prowadz¹c do zaburzenia wzrostu roliny, przy czym przypuszcza siê, i¿ w tym wypadku jest to wp³yw
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produkowanego tlenku azotu [77]. Równie¿ obserwowane zaburzenia grawitropizmu
przy hodowli Arabidopsis w wy¿szych stê¿eniach ATP w po¿ywce mog¹ byæ
powi¹zane ze zwiêkszon¹ produkcj¹ tlenku azotu, który poredniczy w mechanizmach
grawitropizmu korzeni [34]. Udowodniono równie¿, i¿ pozakomórkowe ATP
odpowiada za aktywacjê wytwarzania tlenku azotu zaanga¿owanego w wyd³u¿anie
wieszade³ka u pomidora [24].
Przedstawione wyniki badañ wskazuj¹, ¿e brak enzymów hydrolizuj¹cych eATP,
a przez to wzrost stê¿enia tego nukleotydu w matriks pozakomórkowej b¹d hodowla rolin w rodowisku bogatym w ATP powoduj¹ zahamowanie wzrostu korzenia,
zaburzenia w grawitropizmie oraz uniemo¿liwiaj¹ wzrost szczytowy wypustek w³onikowych [42, 74, 75]. Dodatkowo sterylnoæ rolin Arabidopsis z mutacjami w
genach AtAPY1 i AtAPY2 z powodu braku kie³kowania ziarna py³ku dowodzi, ¿e
zbyt du¿e stê¿enia eATP hamuje wzrost szczytowy komórek rolinnych [83]. Z
drugiej strony, udowodniono wp³yw eATP na wzrost wytwarzania reaktywnych form
tlenu [2, 70] lub stê¿enia jonów wapnia w cytoplazmie [20, 36], a tak¿e akumulacjê
pozakomórkowego ATP w szczytowej czêci rosn¹cej wypustki w³onikowej [42].
Wyjanieniem tego dwoistego wp³ywu eATP na wzrost i rozwój komórek rolinnych
mo¿e byæ za³o¿enie, ¿e pozakomórkowe ATP w odpowiednim stê¿eniu w matriks
pozakomórkowej jest niezbêdne do prawid³owego wzrostu komórek, jednak¿e jakiekolwiek odchylenie od tego stê¿enia (zarówno zwiêkszenie, jak i zmniejszenie)
prowadziæ mo¿e do zaburzenia obu tych procesów.

6. PODSUMOWANIE
Badania ostatnich lat wyranie wskazuj¹ na udzia³ eNTP w reakcji rolin na
zranienie, atak patogenów czy stresy abiotyczne i biotyczne. Nukleotydy
pozakomórkowe, jako cz¹steczki sygnalne, indukuj¹ odpowied komórki m.in.
poprzez wzrost wytwarzania reaktywnych form tlenu b¹d zmiany w poziomie
jonów wapnia w cytoplazmie. Obie te reakcje nale¿¹ do najwa¿niejszych elementów szlaku transdukcji sygna³u i le¿¹ u podstaw reakcji obronnych komórek
rolinnych. Poniewa¿ ROS i jony [Ca2+]cyt. zaanga¿owane s¹ w wiele procesów
fizjologicznych komórek, nukleotydom pozakomórkowym mo¿na tak¿e przypisaæ
rolê regulatorów tych procesów.
Nukleotydy pozakomórkowe pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê we wzrocie i rozwoju
komórek rolinnych. Poprzez zmiany stê¿enia w matriks pozakomórkowej eNTP
mog¹ regulowaæ szybkoæ podzia³ów komórkowych. Udowodniono, i¿ odpowiednie
rozmieszczenie nukleotydów pozakomórkowych w EMC jest niezbêdne do wzrostu
szczytowego komórek rolinnych. W przypadku zaburzenia tego rozmieszczenia
nastêpowa³o zahamowanie wzrostu szczytowego wypustek w³onikowych czy
niekie³kowanie ziaren py³ku.
Badania nad pozakomórkowymi nukleotydami wykaza³y, ¿e mog¹ one towarzyszyæ
rolinom od milionów lat. Ju¿ we wczesnym dewonie, roliny by³y nara¿one na atak
patogenicznych grzybów i to wtedy zaczê³y siê kszta³towaæ mechanizmy obrony przed
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nimi indukowane przez uwolnienie ATP z cytoplazmy. Odkrycie u glonów reakcji na
zranienie podobnych do tych u rolin naczyniowych, obejmuj¹cych wykorzystanie
pozakomórkowych nukleotydów potwierdza tê hipotezê. Ponadto, wykazano obecnoæ
u glonów bia³ek pe³ni¹cych funkcjê apyraz  przeprowadzaj¹cych hydrolizê eNTP, a
tak¿e receptora podobnego do purynoceptorów zwierzêcych.
Te wszystkie informacje wskazuj¹ na du¿e mo¿liwoci nukleotydów pozakomórkowych jako regulatorów oraz cz¹steczek sygna³owych w wiecie rolin i zwierz¹t, co
wynikaæ mo¿e z wczesnego ewolucyjnie pochodzenia eNTP. O ile jednak dobrze poznano
i opisano rolê zwierzêcych nukleotydów pozakomórkowych, o tyle u rolin dopiero
rozpoczêto badania prowadz¹ce do dok³adnego poznania mechanizmów ich dzia³ania.
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