Rola białek tnących mikrotubule w reorganizacji cytoszkieletu
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STRESZCZENIE

B

iałka tnące mikrotubule posiadają zdolność do zależnej od ATP, miejscowej destabilizacji struktury mikrotubul, powodując ich skracanie lub rozpad. Powstałe krótkie fragmenty mikrotubul mogą służyć jako matryce w polimeryzacji nowych mikrotubul. Reorganizacja cytoszkieletu mikrotubularnego zależna od aktywności białek tnących mikrotubule
odgrywa niezwykle ważną rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak segregacja chromosomów w czasie mejozy i mitozy, migracja komórek, tworzenie wypustek nerwowych,
powstawanie rzęsek i organizacja mikrotubul kortykalnych w komórkach roślinnych.

WPROWADZENIE

Białka tnące mikrotubule, katanina, spastyna i fidżetyna należą do nadrodziny ATPaz AAA (ang. ATPases Associated with diverse cellular Activities). Białka te
wykorzystują energię uwolnioną w wyniku hydrolizy ATP do miejscowej destabilizacji struktury mikrotubul, a w konsekwencji do ich przecinania i tworzenia
krótkich fragmentów, które mogą być obracane, transportowane i wydłużane,
prowadząc do powstawania nowych mikrotubul albo ulegać depolimeryzacji
prowadząc do wzrostu poziomu niespolimeryzowanej tubuliny [1,2]. W ciągu
ostatnich dwudziestu lat dokonał się ogromny postęp w poznaniu i zrozumieniu
roli jaką pełnią białka tnące mikrotubule w reorganizacji cytoszkieletu mikrotubularnego w czasie różnych procesów komórkowych, w tym w powstawaniu i
dynamice mejotycznego i mitotycznego wrzeciona podziałowego, cytokinezie,
migracji komórek, plastyczności neuronów, tworzeniu wici i rzęsek oraz organizacji sieci mikrotubularnej w komórkach roślin nasiennych.
CIĘCIE MIKROTUBUL A MIGRACJA KOMÓREK

W okresie interfazy komórki tworzą rozbudowaną sieć mikrotubul. Bardziej
stabilne końce mikrotubul, tzw. „końce minus”, znajdują się w rejonie centrosomu, natomiast dynamiczne, ulegające polimeryzacji i depolimeryzacji tzw.
„końce plus” mikrotubul wydłużają się w kierunku peryferii komórki. Tworzenie mikrotubul jest inicjowane w rejonie centrosomu, gdzie mogą one pozostać
zakotwiczone końcami minus. Badania nad komórkami S2 muszki owocowej
Drosophila melanogaster wykazały, że w rejonie kortykalnym komórki końce plus
większości z docierających tam mikrotubul, zorientowane są prostopadle w stosunku do korteksu. W momencie gdy końce plus mikrotubul znajdują się w strefie kortykalnej, ich polimeryzacja zostaje zahamowana, a następnie ulegają one
gwałtownej depolimeryzacji pod wpływem aktywności kinezyny-13, KLP10A
[3]. Dalsze badania nad komórkami S2 oraz zdolnymi do migracji komórkami
D17 Drosophila wykazały, że w czasie interfazy pewna pula kataniny lokalizuje się pod błoną komórkową, a dynamika końców plus mikrotubul w rejonie
kortykalnym zależy nie tylko od aktywności kinezyny KLP10A, ale również od
aktywności kataniny [4].
W komórkach S2 z wyciszoną ekspresją genu kataniny znaczna liczba mikrotubul docierających do strefy kortykalnej nie ulega depolimeryzacji, ale dalszemu wydłużaniu, co prowadzi do tworzenia wiązek mikrotubul biegnących równolegle w stosunku do korteksu (koniec plus skierowany równolegle do błony
komórkowej) lub rzadziej, do „zawijania się” mikrotubul w rejonie kortykalnym
(koniec plus skierowany do wnętrza komórki). Obniżenie poziomu kataniny w
zdolnych do migracji komórkach D17 prowadzi do wzrostu tempa ruchu, co
sugeruje, że katanina, poprzez działanie na dynamikę mikrotubul, może potencjalnie spowalniać ruch komórek [4]. Obecność kataniny w rejonie kortykalnym
komórki nie zależy od mikrotubul (ich depolimeryzacja nie wpływała na lokalizację kataniny) ale od obecności filamentów aktynowych. Kortykalnie zlokalizo-
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wana katanina ulega rozproszeniu w komórkach traktowanych cytochalazyną [4].
Wydaje się, że w rejonie kortykalnym katanina reguluje
dynamikę mikrotubuli przez odcięcie jej końca plus, usuwając w ten sposób wraz z odciętym fragmentem kompleks
białek stabilizujących koniec plus, zawierający m.in. białko
EB1. Nowopowstały, pozbawiony kompleksu stabilizującego koniec plus mikrotubuli staje się podatny na depolimeryzację zależną od aktywności kinezyny-13 (KLP10A) [4,5],
która „towarzyszy” końcowi plus mikrotubuli i jest usytuowana przeważnie dalej w stosunku do końca plus mikrotubuli niż białko EB1 [3].
Podobne analizy przeprowadzone na zdolnych do migracji, ludzkich komórkach HS578T pochodzących z raka
piersi, wykazały, że klasyczna katanina p60 nie lokalizuje
się w rejonie kortykalnym i nie wpływa na tempo ruchu
komórek. Natomiast bliski homolog kataniny p60, białko
podobne do kataniny, KL1 (KATNAL1) lokalizuje się w
brzegu wiodącym migrujących komórek, a obniżenie poziomu KL1 powoduje zmiany podobne do obniżenia poziomu
kataniny w komórkach Drosophila. Sugeruje to, że przynajmniej w pewnych procesach białko KL1 człowieka może
być funkcjonalnym homologiem kataniny p60 Drosophila
[4]. Badania nad rolą kataniny w rejonie kortykalnym komórek nasuwają dalsze pytania, w tym pytanie o zależność
między kataniną a kortykalną aktyną, niezbędną do lokalizacji kataniny w tym obszarze oraz o możliwość wykorzystania kataniny jako potencjalnego celu terapeutycznego w
badaniach nad migracją komórek nowotworowych [4].
ROLA BIAŁEK TNĄCYCH MIKROTUBULE
W POWSTAWANIU I REORGANIZACJI
WRZECIONA PODZIAŁOWEGO

Białka tnące mikrotubule odgrywają ważną rolę w powstawaniu i prawidłowym funkcjonowaniu mejotycznego i
mitotycznego wrzeciona podziałowego. W oocytach nicieni
oraz kręgowców wrzeciono mejotyczne jest acentriolarne,
w odróżnieniu od centriolarnego wrzeciona mitotycznego.
Różnice w budowie wrzeciona mejotycznego i mitotycznego sugerują, że mechanizm powstawania obu wrzecion, tj.
miejsca polimeryzacji mikrotubul i ich organizacji, jest różny [1].
Większość danych na temat roli kataniny w powstawaniu i funkcjonowaniu wrzeciona mejotycznego otrzymano
badając oocyty nicienia Caenorhabditis elegans. U C.elegans
aktywny kompleks kataniny MEI-1/MEI-2 (p60/p80) jest
niezbędny do prawidłowego przebiegu mejozy, ale musi
zostać inaktywowany i usunięty przed rozpoczęciem
pierwszego podziału mitotycznego zarodka. Wrzeciono
mejotyczne w oocytach nicienia powstaje przez polimeryzację mikrotubul wokół chromatyny i ich reorganizację. W
efekcie prawidłowe wrzeciono nicienia zbudowane jest z
krótkich mikrotubul, tworzących gęsto upakowane wiązki [6]. Brak lub inaktywacja kataniny powoduje powstanie
wokół chromosomów nieuporządkowanych, długich, krzyżujących się mikrotubul [6,7]. Natomiast obecność enzymu
o obniżonej aktywności umożliwia utworzenie dwubiegunowego wrzeciona, ale o mikrotubulach znacznie dłużPostępy Biochemii 62 (1) 2016

szych niż w oocytach szczepu dzikiego [7,8]. Szczegółowe
badania kompleksu MEI-1/MEI-2 in vitro i in vivo sugerują,
że katanina może wpływać na powstawanie i utrzymanie
struktury wrzeciona mejotycznego przez cięcie długich mikrotubul na krótsze fragmenty oraz przecinanie mikrotubul
w miejscu ich krzyżowania się [9]. U C. elegans katanina jest
niezbędna nie tylko do powstania i utrzymania struktury
wrzeciona mejotycznego, ale także do przesunięcia wrzeciona w rejon podbłonowy [10].
Katanina oraz białko podobne do fidżetyny-1 odgrywają
również rolę w podziale mejotycznym u kręgowców. Samce myszy z punktową mutacją w genie Katnb1 (Taily) kodującym podjednostkę regulatorową p80, produkują mniej
spermatyd w porównaniu z samcami szczepu dzikiego. W
czasie spermatogenezy u samców z mutacją Taily tworzone są dłuższe wrzeciona podziałowe, a komórki mogą być
zatrzymane w stadium anafazy. Dodatkowo pod koniec podziału obserwuje się przedłużone utrzymywanie mikrotubul wchodzących w skład struktury zwanej ciałkiem środkowym, (ang. midbody). Sugeruje to, że katanina kontroluje
długość mikrotubul wrzeciona mejotycznego i rozpad mikrotubul ciałka środkowego [11]. Rola białka podobnego do
fidżetyny-1 w spermatogenezie myszy nie jest jasna, wiadomo jednak, że białko to lokalizuje się w spermatocytach w
stadium pachytenu i metafazy I [12].
Rola poszczególnych białek tnących mikrotubule w regulacji dynamiki mikrotubul wrzeciona mitotycznego może
być różna w różnych typach organizmów. Na przykład, w
czasie rozwoju nicienia C. elegans katanina, która odgrywa
znaczącą rolę w organizacji wrzeciona podczas mejozy,
musi być inaktywowana przed rozpoczęciem pierwszego
podziału mitotycznego. Natomiast w komórkach innych
organizmów białka tnące mikrotubule, katanina, spastyna
i fidżetyna odgrywają ważną rolę w regulacji długości mikrotubul wrzeciona mitotycznego, w tym w skracaniu mikrotubul podczas anafazy A.
W czasie anafazy długość mikrotubul wrzeciona mitotycznego, a w konsekwencji również ruch chromosomów
ku biegunom wrzeciona jest regulowany przez: (i) depolimeryzację mikrotubul na końcach minus (w rejonie biegunów wrzeciona), równoważony w czasie metafazy przez
polimeryzację na końcach plus (tj. przy kinetochorze chromosomu) (ang. poleward flow, flux) od pozornego „przesuwania się” tubuliny w mikrotubuli w kierunku biegunów
wrzeciona) oraz (ii) przez depolimeryzację mikrotubul na
końcu plus (nazwaną przez analogię do gry komputerowej
– mechanizmem „Pac-Mana”, ang. Pacman).
Podczas anafazy A w komórkach S2 muszki owocowej
Drosophila melanogaster poszczególne białka tnące mikrotubule są zaangażowane w skracanie się mikrotubul wrzeciona podziałowego (ang. Pacman-flux mechanizm), ale ich rola
nie jest identyczna [13]. Obniżenie poziomu tylko jednego
z enzymów tnących mikrotubule nie powoduje znaczących
zmian w strukturze wrzeciona, ale prowadzi do wydłużenia czasu trwania podziału, a w przypadku obniżenia
poziomu spastyny lub fidżetyny, dodatkowo również do
nieznacznego spadku ogólnej masy mikrotubul wrzeciona
[13]. Wszystkie trzy białka tnące mikrotubule lokalizują się
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w rejonie biegunów wrzeciona i chromosomów, z tym, że
tylko katanina jest obecna w rejonie chromosomów przez
całą mitozę i kolokalizuje się z kinetochorami niezależnie od
mikrotubul [13], natomiast spastyna i fidżetyna lokalizują
się w rejonie chromosomów głównie w czasie prometafazy i metafazy. Obniżenie poziomu spastyny lub fidżetyny
prowadzi do spadku dynamiki mikrotubul na ich końcach
minus oraz w okresie metafazy, również do spadku dynamiki mikrotubul na końcach plus [13]. Sugeruje się, że w
okresie anafazy A enzymy te przecinając mikrotubule w
rejonie biegunów wrzeciona, odcinają koniec minus mikrotubuli związany ze stabilizującym kompleksem gamma tubuliny, umożliwiając w ten sposób depolimeryzację „uwolnionych” końców minus mikrotubul przez białka z rodziny
kinezyn 13, a w efekcie skracanie mikrotubul i przesuwanie
chromosomów ku biegunom wrzeciona (ang. Flux) [13,14].
Przypuszcza się również, że sama fidżetyna może posiadać
aktywność umożliwiającą depolimeryzację końców minus
mikrotubul [15]. Również w komórkach kręgowców, w czasie mitozy spastyna [16,17] i fidżetyna [15] lokalizują się na
biegunie wrzeciona oraz w rejonie ciałka środkowego. Wykazano, że obniżenie poziomu fidżetyny powoduje spadek
tempa „przesuwania się” tubuliny w mikrotubulach o około 33% oraz opóźnienie przebiegu anafazy A [15].
W odróżnieniu od spastyny i fidżetyny, mimo, że katanina lokalizuje się w rejonie biegunów wrzeciona w komórkach S2 Drosophila, obniżenie jej poziomu nie wpływa
na tempo przesuwania się tubuliny w mikrotubulach (ang.
Flux), ale znacząco obniża tempo przesuwania się chromosomów w kierunku biegunów zależne od depolimeryzacji
końców plus mikrotubul (mechanizmu Pac-Mana) [13].
Przypuszcza się, że katanina może odcinać koniec plus mikrotubuli wraz z białkami stabilizującymi, umożliwiając depolimeryzację przez kinezynę 13 [13].
U kręgowców w okresie interfazy katanina lokalizuje się
w rejonie centrosomu [18,19,20] i współuczestniczy w generowaniu nowych mikrotubul przez odcinanie istniejących
mikrotubul od kompleksów gamma tubuliny. Również w
czasie mitozy katanina kolokalizuje się z centrosomami;
potencjalnie więc katanina może być jednym z czynników
kontrolujących dynamikę mikrotubul wrzeciona mitotycznego. W przeciwieństwie do komórek S2 Drosophila, w komórkach ssaków, ani katanina, ani białko podobne do kataniny 1 (KL1), nie kolokalizują się z chromosomami. KL1
lokalizuje się natomiast na biegunach wrzeciona mitotycznego, ale nie wpływa na tempo przesuwania się tubuliny
w mikrotubulach w kierunku końca minus (ang. Flux) [21].
Obniżenie poziomu białka KL1 powoduje wydłużenie mikrotubul wrzeciona mitotycznego oraz zmniejszenie liczby
mikrotubul w rejonie biegunów wrzeciona co sugeruje, że
aktywność tnąca KL1 prowadzi do powstania krótkich fragmentów mikrotubul, których wydłużanie, z kolei, prowadzi
do wzrostu liczby mikrotubul na biegunach wrzeciona podziałowego [21].
Cytokineza, końcowy etap podziału komórki, musi być
ściśle skorelowany w czasie i przestrzeni z podziałem jądra
komórkowego. Położenie bruzdy podziałowej i pierścienia
akto-miozynowego zależy od położenia mikrotubul wrzeciona centralnego i mikrotubul astralnych [22]. Wrzeciono
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centralne powstaje podczas anafazy z niekinetochorowych
mikrotubul wrzeciona podziałowego, które w rejonie centralnym zachodzą na siebie tworząc antyrównoległe wiązki.
Podczas zaciskania się pierścienia kurczliwego, mikrotubule wrzeciona centralnego wraz z towarzyszącymi białkami
tworzą ściśle upakowaną strukturę, tzw. ciałko środkowe.
Przerwanie ciągłości tych mikrotubul jest niezbędne do
rozdziału komórek potomnych. Szereg badań wskazuje, że
białka tnące mikrotubule są zlokalizowane w pobliżu mikrotubul ciałka środkowego i biorą udział w ich przecinaniu [14,15,23].
UDZIAŁ KATANINY I SPASTYNY W
REORGANIZACJI CYTOSZKIELETU NEURONÓW

Prawidłowo różnicująca się komórka nerwowa tworzy szereg wypustek, które przekształcają się w akson i
dendryty. Wypustki te w czasie rozwoju ulegają dalszym
przemianom, takim jak tworzenie odgałęzień, w przypadku dendrytów – tworzenie kolców dendrytycznych oraz w
przypadku aksonów – wycofanie lub degradacja przerośniętych aksonów (a w efekcie tworzenie lub eliminowanie
połączeń pomiędzy komórkami) [24]. Katanina i spastyna
pełnią istotną rolę w reorganizacji cytoszkieletu mikrotubularnego i są niezbędne do prawidłowego różnicowania się
komórek nerwowych. Chociaż oba enzymy posiadają aktywność umożliwiającą przecinanie mikrotubul, ich rola w
procesie różnicowania komórek nerwowych jest odmienna,
a brak jednego z nich nie jest rekompensowany przez nadmiar drugiego enzymu.
Podczas rozwoju embrionalnego poziom ekspresji genu
kataniny w neuronach nie jest stały. W mózgu myszy w
okresie wydłużania się aksonów katanina utrzymuje się na
wysokim poziomie, natomiast po osiągnięciu przez aksony
pełnej długości i stworzeniu połączenia z komórką docelową, poziom kataniny obniża się [25]. Eksperymentalne
obniżenie poziomu kataniny w różnicujących neuronach
wyizolowanych z hipokampu zarodka szczura spowolnia
wydłużanie się aksonów, czemu towarzyszy wzrost liczby
mikrotubul związanych z centrosomami oraz wzrost długości tych mikrotubul. Obserwacje te sugerują, że katanina
jest zaangażowana w reorganizację cytoszkieletu mikrotubularnego konieczną do wzrostu aksonów, prawdopodobnie przecina i uwalnia mikrotubule z centrosomu oraz tnie
je na krótsze fragmenty, które mogą być transportowane do
wydłużającego się aksonu. Nadprodukcja kataniny powoduje spadek masy mikrotubul (zależnie od poziomu nadprodukcji), ale tylko nieznacznie wpływa na długość oraz
liczbę tworzonych wypustek [25-28].
W przeciwieństwie do kataniny, obniżenie poziomu
spastyny w czasie różnicowania się komórek zarodka hipokampu szczura, stosunkowo nieznacznie wpływa na długość samego aksonu, ale za to prowadzi do zmniejszenia
liczby odgałęzień aksonów. Natomiast podwyższenie poziomu spastyny powoduje znaczący spadek masy mikrotubul, wzrost liczby tworzonych dendrytów oraz odgałęzień
aksonu, podczas gdy długość dendrytów i aksonu nie różni
się od długości wypustek nerwowych w komórkach kontrolnych [28]. Wydaje się zatem, że w neuronach ssaków

www.postepybiochemii.pl

spastyna odgrywa ważną rolę w tworzeniu odgałęzień wypustek nerwowych.
Mikrotubule w aksonie są bardziej odporne na działanie
kataniny niż mikrotubule w dendrytach i ciele komórki.
Zwiększona odporność mikrotubul w aksonie związana
jest z obecnością białka tau, które „chroni” mikrotubule
przed aktywnością kataniny [29]. Wiązanie białka tau do
mikrotubul jest regulowane przez poziom jego fosforylacji.
Ufosforylowane białko tau odłącza się od mikrotubul odsłaniając miejsca cięcia dla kataniny. Obniżenie poziomu
tau w aksonie prowadzi do tworzenia dodatkowych odgałęzień [29]. Zatem zmiany poziomu fosforylacji białka tau
w czasie i przestrzeni (a w konsekwencji zmiany w poziomie jego wiązania do mikrotubul), mogą, obok spastyny,
wpływać na tworzenie odgałęzień aksonów [28]. Hipotezę
tę potwierdzają wyniki badań, w których wykazano, że w
hodowanych neuronach hipokampu poddanych działaniu
podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów (bFGF, ang.
basic fibroblast growth factor) następuje jednoczesny wzrost
poziomu ekspresji genów kataniny i spastyny oraz wzrost
poziomu fosforylacji białka tau [30]. Odłączenie białka tau
od mikrotubul i degradacja mikrotubul są typowe dla tautopatii, w tym dla choroby Alzheimera. Wydaje się zatem, że
katanina może odgrywać ważną rolę w etiologii tych chorób [31].
Mikrotubule w aksonach charakteryzują się również wysokim poziomem acetylacji tubuliny [32]. Jak wykazano w
badaniach na fibroblastach katanina preferencyjnie tnie mikrotubule o wyższym poziomie acetylacji. Odporność mikrotubul w aksonach na nadprodukcję kataniny może sugerować, że wysoki poziom acetylacji, który przypuszczalnie
wzmaga aktywność kataniny jest równoważony przez chroniące właściwości białka tau [33].
Wiedza na temat roli białek tnących mikrotubule i regulacji ich aktywności w neuronach jest nadal szczątkowa.
Ostatnio pokazano, że stabilność i aktywność kataniny w
pewnych komórkach nerwowych myszy jest regulowana
przez wielodomenowe białko APC (ang. adenomatous polyposis coli) [34], natomiast prawidłowy poziom spastyny w
komórkach nerwowych larw Drosophila jest niezwykle ważny w regeneracji aksonów [35]. Warto zaznaczyć, że katanina i spastyna nie są jedynymi białkami tnącymi mikrotubule wpływającymi na różnicowanie i funkcjonownaie komórek nerwowych. U Drosophila białko podobne do kataniny
(Kat-60L1) odgrywa istotną rolę w powstawaniu drzewa
dendrytycznego pewnej klasy neuronów [36]. Wydaje się
zatem, że pełne zrozumienie roli białek tnących mikrotubule z komórkach nerwowych wymaga wielu dalszych badań.
KATANINA W RZĘSKACH

Rzęski to wyspecjalizowane, zbudowane na bazie cytoszkieletu mikrotubularnego organella, które z wyjątkiem
grzybów i roślin wyższych występują u niemal wszystkich
Eukaryota. Historycznie, ze względu na pełnione funkcje
oraz zdolność do poruszania się, wyróżnia się dwa typy
rzęsek – nieruchome rzęski pierwotne, odbierające bodźce
ze środowiska i przekazujące je do wnętrza komórki oraz
rzęski ruchome umożliwiające przesuwanie płynów i wyPostępy Biochemii 62 (1) 2016

dzielin względem powierzchni komórek [37]. Szkielet rzęski, tzw. aksonema, zbudowana jest z dziewięciu par mikrotubul obwodowych (każda para składa się z pełnej tubuli
A i przyłączonej do niej, niepełnej tubuli B), którym w rzęskach ruchomych towarzyszy para mikrotubul centralnych
oraz periodycznie przyłączone do powierzchni mikrotubul
makrokompleksy: ramiona dyneinowe, promienie łączące
i połączenia neksynowe [38]. Badania przeprowadzone na
orzęsku Tetrahymena thermophila oraz jednokomórkowym
glonie, Chlamydomonas reinhardtii, wykazały, że zarówno
katanina p60 jak i jej białko regulatorowe p80, są niezbędne do utworzenia funkcjonalnych wici i rzęsek ruchomych.
Komórki Chlamydomonas z mutacją w genach kodującym kataninę p60 (pf19) [39] i białko regulatorowe p80 (pf15) [40]
oraz mutanty Tetrahymena z delecją (ang. knock-out) genów
kodujących p60 lub p80 [41], tworzą krótsze, nieruchome
wici i rzęski pozbawione pary mikrotubul centralnych. Rola
kataniny w powstawaniu pary mikrotubul centralnych wici
i rzęsek pozostaje nieznana. Pomimo że katanina jest niezbędna do tworzenia pary mikrotubul centralnych, zarówno katanina p60, jak i białko regulatorowe p80, lokalizują się
jedynie w rejonie mikrotubul par obwodowych. Wykazano
również, że białko regulatorowe p80 jest obecne w wiciach
mutantów PF20 Chlamydomonas, pozbawionych mikrotubul
centralnych [40]. Być może katanina odcina krótkie fragmenty mikrotubul obwodowych dostarczając prekursorów
tubuliny do budowy mikrotubul pary centralnej.
Z kolei, nadprodukcja kataniny w komórkach Tetrahymena powoduje rozpad tubul B par obwodowych, podczas
gdy tubule A i mikrotubule pary centralnej są bardziej oporne na działanie tego enzymu [41]. Różnice w odporności poszczególnych typów mikrotubul w rzęsce na podwyższony
poziom kataniny mogą wynikać z różnic w poziomie modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w tych mikrotubulach.
W porównaniu z tubulami A par obwodowych i mikrotubulami pary centralnej, tubulina w tubulach B jest silnie
glutamylowana [42-44], co może powodować wydajniejsze
wiązanie kataniny [45].
W 2014 roku opublikowano badania nad regeneracją wici
Chlamydomonas [46], które wskazują na potencjalną zależność pomiędzy aktywnością kataniny a regulacją długości
rzęsek i wici. W oparciu o te analizy, wydaje się, że tworzenie krótszych wici i rzęsek nie jest związane z aktywnością
kataniny wewnątrz tych organelli, ale w cytoplazmie komórek. W przypadku utraty wici białka rzęskowe obecne w
cytoplazmie komórek Chlamydomonas, wystarczają do „odbudowy” fragmentu wici, odpowiadającego około połowie
długości normalnej wici, natomiast odtworzenie wici o pełnej długości wymaga syntezy nowych białek [47]. W przypadku tubuliny, pula wolnych heterodimerów potrzebnych
do odbudowy wici może być tworzona nie tylko na drodze
syntezy, ale również poprzez depolimeryzację dynamicznych mikrotubul cytoplazmatycznych przez kinezynę-13
[48] oraz ich cięcie i rozpad pod wpływem cytoplazmatycznej kataniny [46]. Sugeruje się, że w czasie regeneracji wici
mikrotubule aksonemy konkurują z mikrotubulami cytoplazmatycznymi o dostępną pulę wolnych heterodimerów
tubuliny [46]. Zatem brak funkcjonalnej kataniny w cytoplazmie komórki powodowałby zmniejszenie puli wolnych
heterodimerów tubuliny i w efekcie - tworzenie krótszych
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rzęsek lub wici. Wyniki powyższych badań nie tłumaczą
jednak braku mikrotubul pary centralnej w rzęskach mutantów kataniny.
W komórkach Chlamydomonas i Tetrahymena katanina p60
lokalizuje się również w rejonie ciałek podstawowych oraz
w strefie przejściowej między wicią a ciałkiem podstawowym [41,49]. Obecność p60 w rejonie przejściowym wici sugerowała udział kataniny w procesie odcinania wici [49-51]
jednak ostatnie analizy mutantów p60 i p80 Chlamydomonas
[39] wykazały, że pod wpływem stresu komórki pozbawione funkcjonalnej kataniny tracą wić podobnie jak komórki
szczepu dzikiego.
Podjednostka regulatorowa kataniny, białko p80, odgrywa również rolę w biogenezie rzęsek pierwotnych. Mysie fibroblasty pozbawione białka p80 tworzą liczne dodatkowe
centriole matczyne, z których każda ma zdolność do przemiany w ciałko podstawowe i utworzenia rzęski pierwotnej
[52]. Autorzy sugerują jednak, że w tym przypadku białko
p80 może działać autonomicznie, niezależnie od białka p60
i cięcia mikrotubul.
ROLA BIAŁEK TNĄCYCH MIKROTUBULE
W REORGANIZACJI CYTOSZKIELETU
W KOMÓRKACH ROŚLINNYCH

W komórkach roślinnych mikrotubule odgrywają kluczową rolę nie tylko w transporcie wewnątrzkomórkowym
i podziale komórki, ale również w tworzeniu ściany komórkowej i morfogenezie. Prawidłowy przebieg tych procesów wymaga powstania specyficznych struktur mikrotubularnych. Cięcie istniejących mikrotubul, a następnie ich
reorientacja i dalsza polimeryzacja lub degradacja są ważnymi elementami w reorganizacji cytoszkieletu mikrotubularnego.
W genomie rzodkiewnika Arabidopsis thliana (i w zsekwencjonowanych genomach innych roślin) zidentyfikowano jeden gen kodujący kataninę p60 oraz kilka genów kodujących podjednostkę regulatorową p80 (cztery w genomie
rzodkiewnika, trzy w genomie ryżu siewnego Oryza sativa)
[53,54]. Rośliny z mutacjami kataniny są karłowate, a ich organy są krótsze w porównaniu do organów roślin dzikich.
Badania stożka wzrostu korzeni rzodkiewnika wykazały, że
w mutantach kataniny komórki w strefie wzrostu są nieco
„niższe” i „szersze” w porównaniu z komórkami szczepu
dzikiego oraz, że ściana komórkowa pomiędzy komórkami
potomnymi może być ustawiona skośnie w stosunku do
osi korzenia. Wskazuje to, że w czasie podziału komórek
mutanta kataniny dochodzi do niewłaściwego pozycjonowania struktur odpowiedzialnych za powstanie przegrody
pomiędzy komórkami potomnymi [55]. Jaką zatem rolę pełni katanina w czasie podziału? Czy jest ona taka sama jak
w komórkach zwierzęcych? Dzielące się komórki roślinne
budują trzy struktury, w skład których wchodzą mikrotubule: pierścień preprofazowy, wrzeciono podziałowe i
fragmoplast. W przeciwieństwie do komórek zwierzęcych,
katanina nie wpływa na dynamikę mikrotubul wrzeciona
podziałowego w czasie metafazy i anafazy, a jej brak powoduje jedynie przejściowo tworzenie wielobiegunowego
wrzeciona profazowego. Katanina wpływa natomiast na re-
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organizację mikrotubul pierścienia preprofazowego i fragmoplastu [55,56].
Pierścień preprofazowy, powstaje pod koniec fazy G2
(preprofaza) i utrzymuje się do prometafazy. Zbudowany
jest m. in. z równolegle ułożonych mikrotubul, tworzących
„pas” na wysokości równika przyszłego wrzeciona podziałowego. W dzielących się komórkach merystematycznych
z korzeni mutantów kataniny, mikrotubule pierścienia preprofazowego są mniej uporządkowane, a nawet krzyżujące
się. Dodatkowo dezintegracja pierścienia jest opóźniona w
porównaniu do komórek szczepu dzikiego [55]. Zatem katanina bierze udział zarówno w uorganizowaniu mikrotubul pierścienia preprofazowego w wiązkę równolegle biegnących struktur jak i jego dezintegracji.
W czasie telofazy, pomiędzy dwoma jądrami potomnymi powstaje fragmoplast, zbudowany między innymi
z krótkich, nie sięgających powierzchni jąder, równolegle
biegnących mikrotubul, położonych prostopadle w stosunku do powstającej przegrody pierwotnej. W komórkach
mutantów kataniny, mikrotubule fragmoplastu są dłuższe,
połączone z powierzchnią nowopowstałych jąder i lekko
wygięte w ich kierunku [55]. Ponieważ mikrotubule każdej
z połówek fragmoplastu mają końce minus skierowane ku
powierzchni jądra, a końce plus ku powstającej przegrodzie
pierwotnej [57], uważa się, że katanina przecina mikrotubule fragmoplastu w pobliżu ich końca minus, „uwalniając”
je i umożliwiając ich skracanie w wyniku aktywności samej
kataniny lub innych białek regulujących dynamikę mikrotubul.
W komórkach roślinnych mikrotubule wpływają również na tworzenie ściany komórkowej, a w konsekwencji
na procesy morfogenezy. Mikrotubule znajdujące się w rejonie kortykalnym komórki, tzw. mikrotubule kortykalne,
wyznaczają sposób odkładania mikrofibrylli celulozy budujących ściany komórkowe [58]. Zaburzenia w reorganizacji
mikrotubul prowadzą do zmian w ukierunkowanym wzroście i kształcie komórek i w efekcie wpływają na morfogenezę roślin.
W jaki sposób powstają nowe mikrotubule kortykalne i
jakie czynniki decydują o ich ułożeniu? W komórkach interfazowych ułożenie mikrotubul kortykalnych różni się zależnie od typu komórek. W komórkach skórki liścieni zarodka
rzodkiewnika mikrotubule kortykalne tworzą sieć wzajemnie krzyżujących się filamentów (sieciowy układ mikrotubul), natomiast w sąsiadujących z nimi komórkach skórki
ogonka liścienia i komórkach hypokotylu (części podliścieniowej) mikrotubule kortykalne są uporządkowane w równoległe wiązki [59]. Podobnie, w komórkach stożka wzrostu
korzenia, mikrotubule kortykalne tworzą sieć, natomiast w
strefie wydłużania się mikrotubule są ułożone w regularne, równolegle biegnące wiązki, co umożliwia ukierunkowany wzrost komórek. Ze względu na różnice w ułożeniu
mikrotubul kortykalnych w poszczególnych typach komórek, zarodki i młode siewki rzodkiewnika są doskonałym
modelem do badań nad mechanizmami regulującymi organizację mikrotubul kortykalnych – tworzeniem sieciowego
lub równoległego uporządkowania mikrotubul oraz badań
nad reorganizacją mikrotubul prowadzącą do zmiany w ich
www.postepybiochemii.pl

organizacji, z sieciowego na uporządkowane (np. podczas
przemiany komórek dzielących się w komórki wydłużające
w czasie wzrostu korzenia).
Dotychczasowe obserwacje wskazują, że nowe mikrotubule kortykalne powstają bądź jako odgałęzienia na już istniejących mikrotubulach bądź przez przecinanie (fragmentację) i dalszą polimeryzację już istniejących mikrotubul,
przy czym, zależnie od typu komórki, jeden z tych mechanizmów może przeważać nad drugim [60,61,62]. W komórkach hypokotylu (tworzących uporządkowane, równolegle
biegnące względem siebie mikrotubule kortykalne), większość nowych mikrotubul kortykalnych powstaje jako odgałęzienia na już istniejących mikrotubulach. Proces ten jest
inicjowany przez przejściowe przyłączenie do powierzchni
istniejącej mikrotubuli kompleksu gamma-tubuliny, który
pełni rolę matrycy podczas polimeryzacji nowej mikrotubuli. Powstająca mikrotubula ma koniec plus skierowany
w tym samym kierunku co mikrotubula, na której powstaje i jest najczęściej (w około 65% przypadków) odchylona
w stosunku do niej o około 40 stopni, rzadziej (około 33%
przypadków) – równoległa do niej [60,63,64]. Nowopowstałe mikrotubule są odcinane przez kataninę i po „uwolnieniu” przesuwają się dzięki polimeryzacji na końcu plus i
depolimeryzacji na końcu minus (ang. treadmilling) tworząc
wiązki [64].
Nowe mikrotubule kortykalne mogą być tworzone również przez przecinanie już istniejących mikrotubul w miejscach ich krzyżowania się [65]. Polimeryzujące lub przesuwane mikrotubule mogą „napotykać” swoimi końcami plus
istniejące („stare”) mikrotubule kortykalne i dalej wydłużając się – mogą się z nimi krzyżować. Katanina rozpoznaje
miejsca kontaktu krzyżujących się mikrotubul i przecina
nową „nachodzącą” mikrotubulę w miejscu „skrzyżowania”, umożliwiając jej przesunięcie oraz polimeryzację na
„odsłoniętym” przez przecięcie końcu plus, prowadząc w
ten sposób do amplifikacji mikrotubul [59,65,66]. Wykazano również, że katanina preferencyjnie wiąże się i przecina
mikrotubule, które pozostawały w kontakcie przez dłuższy
czas, co sugeruje, że takie „skrzyżowanie” mikrotubul może
funkcjonować nie tylko jako regulator miejsca, ale także czasu przecinania mikrotubul [66]. Porównanie częstości cięcia
krzyżujących się mikrotubul wykazało, że proces ten jest
około 100 razy częściej obserwowany, a czas do przecięcia
znacznie krótszy w wydłużonych komórkach hypokotylu
tworzących równoległe wiązki mikrotubul kortykalnych
niż w komórkach skórki liścienia o sieciowym układzie
mikrotubul [66]. W komórkach hypokotylu rzodkiewnika
z mutacją kataniny, mikrotubule kortykalne tworzą nieregularną sieć [56,65,66], co wskazuje, że w przypadku komórek o uporządkowanym układzie mikrotubul kortykalnych,
przecinanie, a następnie depolimeryzacja mikrotubul krzyżujących się z już istniejącymi mikrotubulami, jest jednym
ze sposobów na utrzymanie regularnego równoległego ułożenia wiązek tych struktur [66].
Miejsca krzyżowania się mikrotubul w pewnych typach
komórek mogą być „chronione” przed aktywnością kataniny. Jednym z białek „chroniących” miejsce kontaktu mikrotubul może być białko SPR2. Komórki skórki z liścienia
mutanta spr2 tworzą równolegle uporządkowane mikrotuPostępy Biochemii 62 (1) 2016

bule kortykalne zamiast sieci mikrotubul [65]. Białko SPR2
lokalizuje się wzdłuż mikrotubul, na ich końcach plus oraz
szczególnie w miejscu krzyżowania się mikrotubul kortykalnych [67] i występuje zarówno w komórkach tworzących
równolegle (skórka ogonka liścieni) jak i sieciowo (skórka
liścieni) ułożone mikrotubule kortykalne. Jednak o ile w komórkach skórki liścieni SPR2 gromadzi się głównie w miejscu krzyżowania się mikortubul, to w komórkach ogonka
liścienia jest zlokalizowane bardziej jednolicie wzdłuż mikrotubul [65]. Dodatkowo w komórkach ogonka SPR2 wiąże się mniej stabilnie z miejscem krzyżowania się mikrotubul, „odsłaniając” miejsca cięcia dla kataniny [65]. Zatem
stabilność wiązania białka SPR2, a w efekcie przedłużona
ochrona przed aktywnością kataniny, jest jednym z czynników wpływających na układ mikrotubul kortykalnych [65].
Reorganizacja cytoszkieletu kortykalnego jest jednym z
elementów koniecznych do prawidłowego przebiegu morfogenezy i odpowiedzi na bodźce środowiska. Ostatnio
wykazano, że zmiana orientacji mikrotubul kortykalnych w
komórkach hypokotylu pod wpływem niebieskiego światła (i pobudzenia fotoreceptorów, tzw. fototropin) również
związana jest ze wzrostem aktywności kataniny [61].
Do reorganizacji mikrotubul kortykalnych dochodzi
również pod wpływem hormonów roślinnych. Auksyny,
wiążąc się z receptorem powierzchniowym, aktywują białko ROP6 należące do rodziny małych GTPaz Rho, które z
kolei pobudza białko efektorowe RIC1. Z kolei białko RIC1
oddziałuje z kataniną p60, nasilając odcinanie mikrotubul
kortykalnych powstających jako boczne odgałęzienia na już
istniejących mikrotubulach [68], co w efekcie prowadzi do
powstania uporządkowanych wiązek mikrotubul.
Białka tnące mikrotubule odgrywają kluczową rolę w
prawidłowym przebiegu wielu różnorodnych procesów
komórkowych, przy czym wpływ ich aktywności na reorganizację cytoszkieletu mikrotubularnego zależy od specyficznego kontekstu komórkowego w danym kompartmencie lub typie komórki. Bez wątpienia dogłębne zrozumienie
mechanizmu molekularnego regulującego aktywność białek tnących mikrotubule wymaga dalszych intensywnych
badań.
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Role of microtubule severing proteins in cytoskeleton reorganization
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ABSTRACT
ATP-dependent severing activity of microtubule severing proteins leads to the local destabilization of the microtubule structure and causes
shortening or disassembly of the existing microtubules or formation of the numerous short microtubule fragments that serve as templates
during new microtubule polymerization. Microtubule severing protein-dependent rearrangement of the microtubular cytoskeleton plays an
important role in the numerous cellular processes including chromosome segregation during meiosis and mitosis, cells migration, dendrites
and axon formation, cilia assembly and arrangement of the cortical microtubules in plant cells.
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