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Podsumowanie
Komórki ż
ywych organizmów zbudowane sąz kilku klas cząsteczek biologicznych.
Czą
steczki te sł
użąnie tylko jako budulec struktur komórkowych, lecz takż
e uczestniczą
w ich funkcjonowaniu. Najistotniejsze z nich, bez których życie nie mogł
oby istnieć, to
DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) oraz biał
ka. Ich obecnoś
ćjest od siebie wzajemnie
uzależniona. DNA, pod postaciągenów, zawiera informacje, na podstawie których
syntetyzowane sąbiał
ka, ktore z kolei uczestnicząwe wszystkich reakcjach zachodzących
w komórkach, wł
ą
czając syntezęDNA. Biał
ka zbudowane sąz okolo 20 róż
nych
aminokwasów, uł
oż
onych w ł
ańcuch zwany polipeptydem. Istnieje kilka poziomów
organizacji biał
ek. Unikalne zestawienie aminokwasów w polipeptydzie (sekwencja
pierwszorzę
dowa) decyduje o ich uformowaniu w struktury drugorzę
dowe. Te z kolei w
sposób specyficzny dla danego biał
ka ukł
adająsięw przestrzeni, formują
c strukturę
trzeciorzę
dową
. Kolejnym elementem zł
ożonoś
ci biał
ek jest wią
zanie czą
steczek
niebiał
kowych (kofaktorów), które sąistotne dla funkcjonowania czę
ś
ci biał
ek. Wreszcie,
kilka pojedynczych polipeptydów może ł
ą
czyćsięw wieksząstrukturę(czwartorzę
dową
)
zwanąoligomerem. Oligomery mogąsięskł
adaćbą
dźz identycznych polypeptydów
(homo-oligomery), bądźz różnych (hetero-oligomery).
Wiele biał
ek, choćsyntetyzowane sąw cytozolu, peł
ni funkcje wewną
trz jednego z
organelli komórkowych. Aby zapewnićprawidł
owąlokalizacjętych biał
ek, natura
wypracował
a kilka mechanizmów transportu wewnatrzkomórkowego. Informacja, do
którego organellum dane biał
ko ma zostaćskierowane, zazwyczaj zakodowana jest w
sekwencji aminokwasowej samego biał
ka. Z reguł
y stanowi ją odcinek kilku
aminowkasów, rozpoznawany przez specyficzne biał
ko receptorowe, które niczym
listonosz, dostarcza przesył
kępod odpowiedni adres. Transport biał
ek do organelli
zwanych peroksysomami odbywa sie za poś
rednictwem dwóch receptorów biał
kowych Pex5p oraz Pex7p - które oddział
ująz jednym z dwóch dobrze scharakteryzowanych
sygnał
ow (ang. Peroxisomal Targeting Signals), zwanych odpowiednio PTS1 i PTS2.
Sekwencja PTS1 skł
ada sięz zaledwie trzech aminokwasów zlokalizowanych na końcu
polipeptydu (zwanym C-końcem). Z kolei PTS2 stanowi dł
uż
szy odcinek aminokwasów
poł
oż
onych na począ
tku polipeptydu, czyli na tzw. N-końcu.
Peroksysomalne biał
ko, oksydaza alkoholowa (AO) z drożdż
y Hasenula polymorpha jest
homo-oligomerem, skł
adają
cym sięz oś
miu polipeptydów, podjednostek, z których każ
da
wią
że czą
steczkęFAD-u (dinukleotydu flawoadeninowego) jako kofaktor. AO odgrywa
kluczowąrolęwe wzroś
cie tych droż
dży na metanolu, przetwarzając metanol do
formaldehydu i nadtlenku wodoru. Droga jakąAO przechodzi od momentu syntezy w
cytozolu do uformowania aktywnego, zawierają
cego FAD, oktameru wewną
trz
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peroksysomu jest pod wieloma względami nietypowa. Import AO do organellum ś
ciś
le
zależy od receptora PTS1, Pex5p, jakkolwiek sygnałPTS1 zawarty w sekwencji AO jest
nieistotny w tym procesie. W przypadku tego biał
ka oddział
ywanie z Pex5p zależne jest
od innego, nie zidentyfikowanego dotychczas sygnał
u (PTS), który prawdopodobnie
zostaje utworzony podczas przył
ączenia czą
steczki FAD-u do monomeru (pojedynczego
polipeptydu) AO. Tylko monomery AO zawierają
ce FAD sąbowiem transportowane do
peroksysomu, gdzie nastę
puje formowanie aktywnego enzymatycznie oktameru.
Badania przedstawione w tej dysertacji miał
y na celu zrozumienie mechanizmów
poszczególnych etapów prowadzą
cych do powstania aktywnej AO, zwł
aszcza
mechanizmów biosyntezy biał
ka i jego transportu do peroksysomu.
W rozdziale pierwszym zaprezentowana został
a aktualna wiedza dotycząca AO z róż
nych
rodzajów droż
dży zdolnych do wzrostu na metanolu.
W rozdziale drugim opisaliś
my identyfikacjękarboksylazy pirogronianu z H. polymorpha
(HpPyc1p) jako biał
ka, które odgrywa kluczowąrolęw powstawaniu aktywnej AO. Fakt
ten jest zaskakują
cy, jako ż
e karboksylaza pirogronianu jest powszechnie znana jako
enzym przekształ
cają
cy pirogronian w szczawiooctan, intermediat w cyklu kwasów
trójkarboksylowych (TCA). Ta aktywnoś
ćenzymu daleka jest od jego roli w procesie
formowania aktywnej AO. Karboksylazy pirogronianu, wystę
pyjące powszechnie w
ś
wiecie istot żywych, skł
adająsięz trzech funkcjonalnych domen, mianowicie: Nkońcowej domeny karboksylacji biotyny (tzw. domeny BC), która przeprowadza taką
ż
reakcjęw sposób zależ
ny od ATP; ś
rodkowej domeny transkarboksylacji (TC), która
zajmuje sięprzeniesieniem grupy karboksylowej z biotyny na pirogronian i wreszcie Ckońcowej domeny wiąż
ącej biotynę (BCC). Wedł
ug naszych badań, aktywnoś
ć
karboksylazy pirogronianu w tworzeniu aktywnej AO jest unikalna dla droż
dży
mogących rosną
ćna metanolu (jak H. polymorpha, czy Pichia pastoris). Gdy komórki
tych drożdż
y sąniezdolne do biosyntezy Pyc1p (np. w przypadku delecji, czyli wycię
cia
genu PYC1), akumulująw cytozolu nieaktywną AO w postaci monomerów nie
zawierają
cych FAD-u. Co ciekawe, nieobecnoś
ćPyc1p nie ma najmniejszego wpł
ywu na
aktywacjęi transport innych peroksysomalnych enzymów.
Po odkryciu powyż
szego fenomenu, zaję
liś
my sięszczegół
owym badaniem roli HpPyc1p
w procesie powstawania aktywnej AO. Dane zaprezentowane w rozdziale drugim i
trzecim wskazująna to, ż
e HpPyc1p jest w stanie fizycznie oddział
ywaćz AO,
jakkolwiek nie speł
nia roli tzw. biał
ka opiekuńczego (chaperonu). Funkcja chaperonów
polega na wią
zaniu powstającego ł
ańcycha polipeptydowego i jego ochronie przed
nieprawidł
owym fał
dowaniem (formowaniem wyższorzę
dowych struktur) i agregacją
.
Aktywnoś
ćta jest zależ
na od ATP. Wprawdzie HpPyc1p posiada domenęwią
zania ATP
(zawartąw domenie BC), jednak nasze badania polegające na ekspresji skróconych wersji
HpPyc1p, przedstawione w rozdziale trzecim, pokazał
y, ż
e domena ta jest nieistotna dla
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funkcjonowania HpPyc1p w procesie tworzenia aktywnej AO. W dalszej czę
ś
ci rozdział
u
przedstawiliś
my analizę18 mutantów powstał
ych podczas mutagenezy HpPYC1 za
poś
rednictwem transpozonu, która pokazał
a, ż
e odcinek 80-ciu aminokwasów ł
ączących
domenęBC z TC jest istotny dla aktywacji AO. Biał
ko HpPyc1p, zmutowane w tym
rejonie, jest wcią
żaktywne enzymatycznie, jednak nie jest zdolne do udział
u w aktywacji
AO. Jednocześ
nie wcią
żjest w stanie fizycznie oddział
ywaćz AO. Nasze dane wskazują
,
że centralna domena TC przedł
użona o odcinek ł
ą
czący jąz domenąBC, stanowiąregion
HpPyc1p, funkcjonujący w formowaniu aktywnej AO. Wedł
ug naszych spekulacji, ta
czę
ś
ćbiał
ka oddział
uje z polipeptydem AO i formuje, bą
dźstabilizuje takąjego
konformację, w której jest on zdolny do przył
ą
czania FAD-u.
W kolejnym, czwartym rozdziale pokazaliś
my badania nad ekspresjągenu kodującego H.
polymorpha AO (AOX) w komórkach drożdż
y piekarskich (Saccharomyces cerevisiae).
Naszym celem był
a rekonstytucja peł
nej ś
cieżki biosyntezy i aktywacji AO w S.
cerevisiae przez ko-ekspresjęAOX oraz HpPYC1 i genu kodującego receptor HpPex5p
(HpPEX5). Wprowadzenie samego genu AOX do komórek S. cerevisiae prowadzi do
prawidł
owej syntezy AO, jednakż
e biał
ko to jest jedynie w niewielkiej czę
ś
ci
importowane do peroksysomów i, niezależ
nie od lokalizacji, nie formuje aktywnych
oligomerów zawierają
cych FAD. Interesującym jest fakt, ż
e wprowadzenie HpPYC1 jest
wystarczające do uzyskania aktywnej AO w komórkach droż
dży piekarskich. Nie
powoduje to jednak wzrostu wydajnoś
ci importu AO do peroksysomów. Ekspresja
HpPEX5 w komórkach droż
dży piekarskich pokazał
a, ż
e HpPex5p importuje AO do
peroksysomów tylko wtedy, gdy HpPyc1p jest obecny. Wskazuje to na fakt, ż
e HpPex5p
jest jedynie zdolne do wią
zania nie zidentyfikowanego jeszcze sygnał
u PTS w cząsteczce
AO, który jest formowany w obecnoś
ci HpPyc1p. Z kolei Pex5p drożdż
y piekarskich
(ScPex5p) jest w stanie oddział
ywaćz AO wył
ącznie poprzez tradycyjny sygnał
lokalizacji peroksysomalnej, PTS1, znajdują
cy się na C-końcu AO, przy czym
oddział
ywanie to jest niezależ
nie od obecnoś
ci HpPyc1p. Z obserwacji tych wynika, ż
e
HpPex5p i ScPex5p uż
ywajądwóch różnych sygnał
ów obecnych w czą
steczce AO, w
celu jej transportu do peroksysomu.
Prawidł
owe funkcjonowanie komórek możliwe jest m.in. dzię
ki istnieniu kilku poziomów
kontrolowania biosyntezy biał
ek. Czę
ś
ćbiał
ek z dostępnej puli kodowanej przez
wszystkie geny organizmu (genom) jest stale produkowana (biał
ka takie nazywane są
housekeeping). Pozostał
e zaśsyntetyzowane są zgodnie z aktualnymi potrzebami
komórki. Produkcja AO jest ś
ciś
le uzależniona od warunków ś
rodowiskowych. Biał
ko to
jest nieobecne w komórkach rosnących na poż
ywce z glukozą
, natomiast zmiana poż
ywki
na zawierają
cąmetanol powoduje masywnąprodukcjęAO. W kulturach droż
dż
owych
rosną
cych na glukozie, promotor AOX (region DNA, regulujący ekspresjęgenu) jest
upakowany w struktury zwane nukleosomami, w ten sposód będą
c niedostępnym dla
103
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biał
ek indukują
cych ekspresję AOX. Pod wpł
ywem indukcji komórek metanolem
struktury te ulegająprzegrupowaniu przy udziale specjalnego kompleksu biał
kowego
(ang. chromatin-remodeling complex), udostę
pniają
c sekwencjępromotora dla przył
ą
czenia tzw. czynników transkrypcyjnych, co umoż
liwia rozpoczęcie syntezy biał
ka.
W toku naszych badań, przedstawionych w rozdziale pią
tym, zidentyfikowaliś
my dwa
geny H. polymorpha, bę
dą
ce homologami znanych genów S. cerevisiae, SWI1 oraz SNF2,
które kodująpodjednostki duż
ego kompleksu biał
kowego, biorą
cego udziałw wyżej
wspomnianej rearanż
acji chromatyny, mianowicie kompleksu SWI/SNF. Szczepy H.
polymorpha, w których jeden z genów HpSWI1 bą
dźHpSNF2 zostałzdeletowany,
charakteryzująsiętakimi samymi zmianami w stostunku do szczepu dzikiego. Sugeruje to,
że, podobnie jak w komórkach S. cerevisiae, produkty tych genów, HpSwi1p i HpSnf2p,
sączę
ś
ciąkompleksu, który nie jest w stanie funkcjonowaćpozbawiony jednej z
podjednostek. Istotną zmianą zaobserwowaną w wyż
ej wspomianych mutantach
delecyjnych H. polymorpha jest znaczne obniż
enie produkcji AO oraz innego biał
ka
peroksysomalnego, zwią
zanego z metabolizmem metanolu, syntazy dihydroksyacetonu
(DHAS), jak równieżwspomnianego wcześ
niej receptora Pex5p. Oznacza to, ż
e regulacja
ekspresji genów kodują
cych AO, DHAS oraz Pex5p ma przynajmniej jeden wspólny etap.
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