PRACE PRZEGL¥DOWE

Produkcja bia³ek w systemach
ekspresji pozakomórkowej
Witold Szaflarski, Patrycja Sujka, Micha³ Nowicki, Maciej Zabel
Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego, Poznañ

Production of proteins in the cell-free expression systems
Summary
Efficient protein synthesis has become a critical issue in recent biotechnology and functional protemic studies. Traditional expression of protein performed in host cells such as Escherichia coli or Saccharomyces cerevisiae is generally lengthy and costly. Cell-free protein synthesis is an attractive alternative offering simplicity and fast rate of the reaction as well as the generation of functional proteins that are difficult to obtain using in vivo systems. Furthermore,
the open nature of these systems makes it amenable to manipulation allowing
the investigations into the mechanism of protein synthesis itself and into the inhibition of that process by interfering molecules such as antibiotics.
Here we review all the main classes of cell-free protein expression system
and we emphasize their potency and recent applications in biotechnology.
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1. Wprowadzenie
Bia³ka uczestnicz¹ praktycznie we wszystkich procesach biochemicznych zachodz¹cych w ¿ywej komórce. Intensywny w ostatnich latach rozwój proteomiki, bêd¹cej nauk¹ o bia³kach i ich
wzajemnych relacjach w komórce, ³¹czy siê nierozerwalnie z d¹¿eniem do tworzenia coraz doskonalszych technik u³atwiaj¹cych
produkcjê bia³ek na skalê preparatywn¹. Sta³o siê to mo¿liwe
dziêki adaptacji wielu metod z innych dziedzin biologii molekularnej, opartych na rekombinacji genetycznej i analizie genomów.

Produkcja bia³ek w systemach ekspresji pozakomórkowej

Obecnie stosowan¹ metod¹ wydajnej i szybkiej ekspresji bia³ka, przy jednoczeœnie relatywnie niskich kosztach, jest pozakomórkowa ekspresja bia³ka nazywana
równie¿ w skrócie produkcj¹ bia³ka in vitro (ang. cell-free expression systems lub in vitro
protein expression systems). Na œwiecie znanych jest wiele podobnych systemów in vitro
dostêpnych komercyjnie. Mo¿na je dzieliæ na wiele kategorii. Podstaw¹ wiêkszoœci
systemów jest ekstrakt komórkowy uzyskiwany przez rozbicie b³on biologicznych
i œcian komórkowych bakterii. Wyró¿niamy systemy, które opieraj¹ siê na ekstraktach z komórek prokariotycznych (m.in. Escherichia coli) lub eukariotycznych (m.in.
kie³ki pszenicy oraz królicze retikulocyty). Ekstrakty mog¹ byæ wzbogacane dodatkowo czynnikami wzmacniaj¹cymi wydajnoœæ biosyntezy bia³ka. Systemem o wyj¹tkowym charakterze jest tzw. system PURE (ang. Protein Synthesis Using Recombinant Elements), który opiera siê na oddzielnie sklonowanych i niezale¿nie izolowanych wszystkich sk³adnikach reakcji biosyntezy (1). Dziêki temu ta technika praktycznie eliminuje wp³yw œrodowiska wewnêtrznego komórek u¿ytych do przygotowania ekstraktów w innych systemach in vitro.
Wa¿nym kryterium jest równie¿ prostota systemu oraz jego potencjalne zastosowanie: 1) systemy proste – takie jak synteza homopolimeru fenyloalaninowego
(ang. poly(U)-dependent poly(Phe) expression) jest powszechnie stosowana do badañ
nad sam¹ biosyntez¹ bia³ka i czynnikami blokuj¹cymi ten proces (np. antybiotyki);
2) systemy z³o¿one – przeprowadzaj¹ce obie reakcje: transkrypcji oraz translacji
w jednym systemie.

2. Pocz¹tki badañ nad systemami pozakomórkowej biosyntezy bia³ka
W latach piêædziesi¹tych XX stulecia kilka grup badaczy wykaza³o niezale¿nie,
¿e proces biosyntezy bia³ka nie wymaga integralnoœci komórki i mo¿e zachodziæ nawet po zniszczeniu ci¹g³oœci b³ony komórkowej (2-5). Okaza³o siê zatem, ¿e izolowana cytoplazma zawiera niezbêdny zestaw komponentów do przeprowadzenia
biosyntezy bia³ka.
W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w grupie kierowanej
przez Zamecnika opracowano w pe³ni dzia³aj¹cy system pozakomórkowej syntezy
bia³ka oparty na rybosomach izolowanych z mitochondriów pochodzenia zwierzêcego (6,7). Badacze ci wykazali równie¿ zale¿noœæ tego systemu od dostarczania
zwi¹zków wysokoenergetycznych, takich jak ATP i GTP.
Pierwszy system syntezy bia³ka in vitro oparty na rybosomach bakteryjnych opracowano w grupie Zilliga (8). Niezale¿nie w grupie Zamecnika opracowano podobn¹ technikê (9). W obu systemach mo¿na by³o czytaæ wy³¹cznie endogenny mRNA, co by³o ich
du¿ym ograniczeniem, poniewa¿ pozwala³o na translacjê tylko tych mRNA, które znajdowa³y siê w komórce poddawanej lizie. Pomimo to, stanowi³y one prze³om otwieraj¹cy drzwi do prac nad molekularnymi mechanizmami biosyntezy bia³ka, funkcj¹ rybosomów, czy wp³ywem czynników zawartych w cytoplazmie na dzia³anie rybosomu.
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Znacznym rozszerzeniem zastosowania pozakomórkowych systemów biosyntezy
bia³ka by³o opracowanie ekspresji bia³ka na matrycy egzogennych cz¹steczek mRNA.
Nast¹pi³o to w 1961 r. w laboratorium Nirenberga i Matthaei (10). Krótka inkubacja
w temperaturze fizjologicznej (ok. 37°C) wystarcza³a do usuniêcia z rybosomów endogennych cz¹steczek mRNA. Uzyskane w ten sposób wolne rybosomy by³y wykorzystywane dalej do syntezy bia³ka na matrycy egzogennych mRNA, a co wa¿niejsze rybosomy mog³y zostaæ „zaprogramowane” przez syntetyczne mRNA. Technika Nirenberga sta³a siê klasycznym systemem pozakomórkowej syntezy bia³ka, a dziêki niej
jej twórca rozszyfrowa³ kod genetyczny, za co otrzyma³ Nagrodê Nobla w 1968 r.
W kolejnych systemach zastosowano dodatkowe procedury oczyszczania rybosomów z endogennych cz¹steczek mRNA przez zastosowanie m.in. DEAE celulozy, która
pozwala³a chromatograficznie rozdzieliæ rybosomy od wolnych kwasów nukleinowych.
Inkubacjê rybosomów, która poprzedza³a w³aœciw¹ biosyntezê bia³ka, tak jak
w technice Nirenberga, z powodzeniem zastosowano w eukariotycznych uk³adach
in vitro. Przygotowane ekstrakty z komórek zwierzêcych dodatkowo wzbogacone
oczyszczonymi rybosomami prowadzi³y wydajn¹ biosyntezê bia³ek, równie¿ na matrycy egzogennych mRNA (11). Ponadto w tym samym czasie inni badacze wykazali
zdolnoœæ biosyntezy bia³ka w ekstraktach z kie³ków pszenicy, a co ciekawsze, odkryto, ¿e w tym uk³adzie ekspresyjnym wystêpuje naturalnie niski poziom endogennych cz¹steczek mRNA (12-14). Inne techniki eliminowania endogennych mRNA
opiera³y siê na zastosowaniu zale¿nej od jonów wapnia (Ca2+) bakteryjnej RNazy,
u¿ytej do podniesienia wydajnoœci systemu ekspresji bia³ka w lizatach erytrocytów
(15-17), jak równie¿ innych lizatach pochodz¹cych z komórek zwierzêcych (18).
Ominiêcie ekspresji endogennych cz¹steczek mRNA w latach osiemdziesi¹tych
XX w. znacznie ulepszy³o wydajnoœæ pozakomórkowych systemów ekspresji bia³ek.

3. Proste systemy oparte na syntezie bia³kowych homopolimerów
Podstawowym systemem homopolimerycznym jest wspomniana synteza polifenyloalaniny na matrycy ³añcucha poli(U). W œrodowisku zbuforowanym, zawieraj¹cym wolne rybosomy oraz pozosta³e komponenty niezbêdne dla reakcji translacji,
dodaje siê homopolimer poliurydynowy – poli(U) jako matrycê, która posiada zdolnoœæ ³¹czenia siê z rybosomem bez udzia³u sekwencji Shine-Dalgarno i jego „zaprogramowaniu” na syntezê polifenyloalaniny. Wydajnoœæ zoptymalizowanych systemów syntezy polifenyloalaniny siêga 300 inkorporacji aminokwasów przez jeden rybosom, co jest sporym osi¹gniêciem, bo pozwala na jednorazow¹ i pe³n¹ analizê
funkcjonaln¹ wszystkich komponentów biosyntezy bia³ka (19). Pierwsze próby wykonane w latach 50. i 60. ubieg³ego stulecia pozwala³y na wprowadzenie oko³o 2-5
aminokwasów przez rybosom.
System homopolimeryczny przygotowuje siê przez izolacjê dwóch frakcji komórkowych, które nastêpnie s¹ wzbogacane cz¹steczkami wysokoenergetycznymi
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oraz wolnymi aminokwasami i poli(U)-mRNA stanowi¹cym matrycê. Frakcje pozyskuje siê z ekstraktów bakteryjnych, które frakcjonuje siê przez wirowanie (szczegó³owy opis izolacji rybosomów – (20)). Tzw. frakcja S30 (wirowanie ok. 30 000 × g
przez 18 godz.) jest bogata w rybosomy i s³u¿y bezpoœrednio do oczyszczania wolnych podjednostek rybosomów w gradiencie 6-38% sacharozy (wirowanie ok.
15 000 × g przez 24 godz.). Przygotowane w ten sposób rybosomy inkubuje siê
w temp. 37°C w buforze zawieraj¹cym m. in. jony Mg2+ o stê¿eniu 4,5 mM, w celu
otrzymania pe³nych rybosomów (70S) zdolnych do prowadzenia biosyntezy bia³ka.
Frakcja S100 jest pozyskiwana z supernatantu frakcji S30 i stanowi Ÿród³o czynników bia³kowych niezbêdnych do prowadzenia translacji (m.in. czynniki inicjuj¹ce
– IF1, IF2, IF3, specyficzne syntetazy aminoacylo-tRNA, czynniki elongacyjne –
EF-Tu, EF-G, EF-Ts).
Reakcja syntezy polifenyloalaniny jest prost¹ i szeroko stosowan¹ technik¹, która posiada te¿ liczne odmiany. Zamiast matrycy poli(U) stosuje siê poli(A), co pozwala na syntezê polilizyny. Niestety, polimer ten cechuje siê s³ab¹ rozpuszczalnoœci¹
w œrodowisku wodnym, co znacznie ogranicza mo¿liwoœæ jego stosowania na szerok¹ skalê. U¿ycie okreœlonych detergentów pozwala jednak na jego stosowanie
w badaniach takich jak analiza funkcjonalna dwóch antybiotyków paktamycyny
i edeiny, bêd¹cych inhibitorami biosyntezy bia³ka (21).

4. Biosynteza bia³ka w sprzê¿onym systemie transkrypcji i translacji
Naukowcami, którzy po raz pierwszy opisali zale¿noœæ bakteryjnego systemu pozakomórkowej syntezy bia³ka od DNA byli ponownie M. Nirenberg i J. Matthaei (22). Ta
zale¿noœæ zosta³a potwierdzona przez syntezê bia³ka na matrycy endogennych cz¹stek
DNA. Inna grupa badaczy poszerzy³a syntezê endogennego DNA o zastosowanie egzogennego DNA, który pochodzi³ z bakteriofaga (23,24). Systemy te posiada³y jednak
s³ab¹ wydajnoœæ, kiedy stosowano endogenny lub wirusowy DNA. Ponadto zachodzi³a
równie¿ niespecyficzna ekspresja bia³ek komórkowych i bakteriofagowych. Jednak
dalsze ulepszanie systemu sprzê¿onej transkrypcji i translacji doprowadzi³o do jego rozpowszechnienia i ostatecznie sta³ siê on istotnym narzêdziem w laboratoriach (25,26).
W ulepszonym systemie zaproponowanym przez Zubaya wstêpny ekstrakt bakteryjny poddawany by³ inkubacji w celu degradacji cz¹steczek mRNA i DNA przez
komórkowe nukleazy (27). Ten system sta³ siê bardzo popularny z uwagi na ³atwoœæ
przygotowania, stabilnoœæ komponentów oraz wzglêdnie wysok¹ wydajnoœæ. W systemie opracowanym przez Golda i Schweigera rybosomy by³y izolowane z ekstraktów komórkowych do postaci homogennych, a do tak przygotowanych rybosomów
dodawano frakcjê cytoplazmatyczn¹ oczyszczan¹ z kwasów nukleinowych przez
chromatografiê jonowymienn¹ (28-30). Takie przygotowanie komponentów do pozakomórkowej syntezy bia³ka dawa³o jednak bardzo nisk¹ i niespecyficzn¹ ekspresjê bia³ek. Wad¹ systemu by³a ponadto z³o¿ona procedura.
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5. Wspó³czesne systemy pozakomórkowej ekspresji bia³ka
Lata 80. i 90. XX w. to rozwój systemów in vitro w aspekcie optymalizacji ekstraktów komórkowych, w których zastosowano szczepy bakteryjne pozbawione genów koduj¹cych enzymy o charakterze endonukleaz (RNazy) (31). Pozwoli³o to na
utrzymywanie w mieszaninie reakcyjnej cz¹steczek mRNA przez znacznie d³u¿szy
czas. Wspó³czesne systemy charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem mRNA utrzymywanym nawet po 24 godzinach reakcji (32). Rozwijaj¹ce siê w latach 90. ubieg³ego
wieku metody in¿ynierii genetycznej oraz bioinformatyki mia³y równie¿ olbrzymi
wp³yw na rozwój systemów in vitro. Dziêki tym technikom mo¿na by³o poznaæ
w szczegó³ach sam¹ reakcjê biosyntezy, a przede wszystkim uzyskaæ informacje
o budowie transkryptów mRNA oraz ich wp³ywu na wydajnoœæ biosyntezy. Okaza³o
siê, ¿e bardzo wa¿na jest struktura przestrzenna mRNA, obejmuj¹ca przede wszystkim sekwencje przy koñcu 5’ (33).
Owocem wieloletniej pracy nad struktur¹ i funkcj¹ poszczególnych elementów
sekwencji mRNA jest opracowanie optymalnego wektora ekspresyjnego przeznaczonego do systemów ekspresji bia³ka in vitro. Przyk³adem mo¿e byæ plazmid pIVEX
(ang. In Vitro EXpression) (34). Cechuje go przede wszystkim niska zdolnoœæ do tworzenia struktur drugorzêdowych na poziomie mRNA, zw³aszcza w obrêbie sekwencji Shine-Dalgarno, tj. sekwencji mRNA oddzia³uj¹cej z 16S rRNA rybosomu oraz
w obrêbie kodonu startowego AUG. Dziêki temu oba fragmenty sekwencji mRNA s¹
eksponowane i ³atwo wi¹¿¹ siê z rybosomem. Integraln¹ czêœci¹ wektora jest równie¿ sekwencja bakteriofagowego promotora T7, dziêki której mo¿e zachodziæ
transkrypcja danego genu z u¿yciem polimerazy T7. Komercyjnie dostêpne s¹ dwa
rodzaje wektorów zawieraj¹ce sekwencje (1) His-tag lub (2) Strep-tag, które zlokalizowane s¹ w koñcu aminowym b¹dŸ karboksylowym bia³ka, co pozwala na ³atwe
i szybkie oczyszczanie produktów biosyntezy.

5.1. Systemy in vitro oparte na zastosowaniu b³ony pó³przepuszczalnej
Systemy ekspresji in vitro maj¹ szerokie zastosowanie z uwagi na ³atwoœæ przeprowadzenia reakcji bez potrzeby u¿ywania zaawansowanej aparatury. W przesz³oœci charakteryzowa³y siê jednak ma³¹ wydajnoœci¹, nie przekraczaj¹c¹ kilkudziesiêciu nanogramów produktu w 50 ml reakcji. Rozwi¹zaniem, które znacznie zwiêkszy³o poziom ekspresji bia³ka by³o zastosowanie pó³przepuszczalnej membrany, po
raz pierwszy u¿ytej przez Aleksandra Spirina (35). Pozwoli³o to na znaczne rozszerzenie rezerwuaru tzw. buforu zasilaj¹cego (ang. feeding mix) zawieraj¹cego wolne
aminokwasy, rybonukleotydy oraz cz¹steczki wysokoenergetyczne (g³ównie ATP
i GTP), przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego stê¿enia rybosomów i powstaj¹cego produktu w obrêbie przedzia³u reakcyjnego. Zastosowanie membrany pó³przepuszczalnej pozwoli³o ponadto na znaczne wyd³u¿enie reakcji biosyntezy, po90
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niewa¿ mog³a byæ ona w sposób ci¹g³y zasilana przez przyp³yw niezbêdnych reagentów z buforu zasilaj¹cego. Maksymalny czas prowadzenia reakcji wynosi ok. 30-50
godz., przy czym plateu uzyskiwano po ok. 30 godz. (W. Szaflarski, dane nie publikowane). W tym systemie, po raz pierwszy uzyskano miligramowe iloœci bia³ka
w 1 ml reakcji. Przyk³adem jest ekspresja bia³ka GFP (ang. Green Fluorescence Protein)
w systemie RTS (ang. Rapid Translation System), którego synteza osi¹gnê³a poziom
ok. 5 mg podczas jednej 24-godzinnej reakcji (32). RTS jest produkowany przez firmê Roche, a opracowany zosta³ na bazie patentu A. Spirina (U.S. Pat. No. 5,478,730).
System RTS opiera siê nie tylko na unikatowym zastosowaniu pó³przepuszczalnej membrany, ale równie¿ na sprzê¿eniu reakcji transkrypcji i translacji, co znane
by³o ju¿ we wczeœniejszych systemach. Takie podejœcie znacznie skróci³o ca³y proces w czasie i ograniczy³o powstawanie produktów niespecyficznych, gdy¿ tylko
gen znajduj¹cy siê w wektorze ekspresyjnym ulega³ transkrypcji, a nastêpnie translacji.

5.1.1. Zalety i wady systemu RTS
System RTS posiada wiele zalet. Dziêki uwolnieniu rybosomów z komórki i zapewnieniu im odpowiednich warunków do przeprowadzania reakcji translacji mo¿na produkowaæ bia³ka toksyczne, które w warunkach in vivo zatrzymywa³y procesy
¿yciowe komórki. Wzbogacenie wolnych aminokwasów ich wyznakowanymi radioaktywnie substytutami pozwoli³o na efektywne znakowanie powstaj¹cych polipeptydów. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ mo¿liwoœæ wprowadzania niekanonicznych aminokwasów, które wczeœniej zosta³y sztucznie zwi¹zane z okreœlon¹ cz¹steczk¹ tRNA.
Dziêki otwartej naturze systemów RTS oraz innych technik in vitro stanowi¹ one
dobre narzêdzie do badañ nad sam¹ biosyntez¹ bia³ka oraz antybiotykami blokuj¹cymi ten proces. Ciekawym podejœciem jest przesiewowa analiza znanych lub
potencjalnych antybiotyków. Dziêki temu mo¿na w bardzo szybki sposób oznaczaæ
poziom inhibicji danego antybiotyku (wyznaczaæ m.in. czynnik IC50, ang. Inhibitory
Concentration) lub analizowaæ wstêpnie mechanizm dzia³ania antybiotyku. Paktamycyna, edeina oraz antybiotyki aminoglikozydowe nale¿¹ do cz¹stek intensywanie
analizowanych w systemie RTS (21). Okaza³o siê, ¿e za pomoc¹ systemu in vitro mo¿na odpowiedzieæ na pytania, czy dana cz¹steczka ma potencjalny wp³yw na rybosom
i biosyntezê bia³ka, jak silny jest ten wp³yw i jaki jest jego mechanizm.
Typowym bia³kiem markerowym wykorzystywanym w badaniach nad systemami
in vitro jest bia³ko GFP, z uwagi na ³atwoœæ oznaczenia ca³kowitej iloœci produktu
oraz procentowej zawartoœci cz¹steczek aktywnych (zjawisko fluorescencji). Bia³ko
GFP jest niemal idealne do tego celu, gdy¿ posiada charakterystyczn¹ strukturê beczu³ki tworzonej przez 11 ³añcuchów b oraz centrum aktywne – chromofor
umieszczony wewn¹trz cz¹steczki i ochraniany przez ³añcuchy b przed dostêpem
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wody blokuj¹cej reakcjê fluorescencji (36). Pojawienie siê zatem b³êdnych aminokwasów w strukturze GFP zaburza jego strukturê i w konsekwencji pozwala na wejœcie cz¹steczek wody do wnêtrza bia³ka. Przy u¿yciu takiej techniki potwierdzono
charakter aminoglikozydów jako induktorów b³êdów translacyjnych (19). W obecnoœci jednego z aminoglikozydów (paromomycyny lub streptomycyny) ekspresja GFP
uleg³a obni¿eniu, ale co wa¿niejsze, wszystkie cz¹steczki GFP by³y ca³kowicie nieaktywne, tzn. nie wzbudza³y fluorescencji. W œwietle informacji zawartych w literaturze, dotycz¹cej charakteru aminoglikozydów, œwiadczy to o wprowadzaniu b³êdnych aminokwasów do cz¹steczki GFP, co doprowadzi³o do zniekszta³cenia struktury tego bia³ka.
Aminoglikozydy testowane by³y równie¿ w innym systemie biosyntezy in vitro –
zale¿nej od poli(U) translacji polifenyloalaniny (19). Nie blokowa³y one jednak rybosomu, co by³o w sprzecznoœci z wynikami uzyskanymi w systemie RTS. Jednak po
dodaniu dodatkowego aminokwasu leucyny okaza³o siê, ¿e jest ona wprowadzana
do ³añcucha polifenyloalaninowego ju¿ przy niewielkich stê¿eniach streptomycyny
(ok. 1 mM). Wynika to z faktu, ¿e leucyna posiada kodon zbli¿ony do kodonu fenyloalaniny (UUC vs. UUU), a zatem w przypadku indukcji sytuacji o podwy¿szonym
prawdopodobieñstwie b³êdu translacyjnego, leucyna bêdzie wprowadzana zamiast
fenyloalaniny. Na podstawie dokonanej obserwacji nie mo¿na zatem w sposób bezpoœredni dokonywaæ porównania obu systemów translacji in vitro. System RTS jest
najbardziej zbli¿ony do warunków panuj¹cych w komórce, przez co jest bardziej
wra¿liwy na dzia³anie antybiotyków, z uwagi na wiêksz¹ liczbê potencjalnych miejsc
ich oddzia³ywania.
Pozakomórkowa biosynteza bia³ka posiada jednak wady, które od wielu lat s¹
sukcesywnie eliminowane. W toku prowadzonych prac przez zespó³ K. Nierhausa
okaza³o siê, ¿e taki system jak RTS pozwala na ekspresjê stosunkowo du¿ych iloœci
bia³ka, jednak oko³o po³owa z tych bia³ek jest nieaktywna biologicznie (32).
Przyczyn obni¿onej aktywnoœci bia³ek w systemach in vitro mo¿e byæ wiele, ale
najprawdopodobniej wynika to ze sztucznego zastosowania polimerazy bakteriofaga T7, która jest zbyt wydajna. W warunkach in vivo, w komórce zachowana jest
œcis³a zale¿noœæ pomiêdzy transkrypcj¹ a translacj¹ przejawiaj¹ca siê w eliminacji
wolnej przestrzeni na mRNA pomiêdzy polimeraz¹ a rybosomem. Zapobiega to powstawaniu struktur przestrzennych w cz¹steczce mRNA i nie pozwala na przedwczesn¹ terminacjê translacji. Zastosowanie polimerazy T7 zaburza naturalny proces zale¿noœci pomiêdzy polimeraz¹ i rybosomem, co mo¿e prowadziæ do powstawania b³êdów na poziomie translacji, czyli wprowadzaniem b³êdnych aminokwasów
do rosn¹cego ³añcucha polipeptydowego. Rozwi¹zaniem opracowanym przez zespó³ K. Nierhausa by³a rekombinacja genetyczna polimerazy T7, tak aby enzym ten
posiada³ dwie mutacje punktowe skutkuj¹ce obni¿eniem jego szybkoœci dzia³ania
(37). Na podstawie wyników pokazano, ¿e pomimo obni¿enia poziomu ca³kowitej
biosyntezy, iloœæ bia³ek aktywnych wzros³a niemal do 100%. Podobny efekt uzyskano obni¿aj¹c temperaturê reakcji. Prawdopodobnie wynika³o to z faktu, ¿e polime92
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raza jest znacznie bardziej wra¿liwa na temperaturê ni¿ rybosom, co spowodowa³o
spowolnienie transkrypcji przy zachowaniu podobnego tempa translacji (38).

6. Problem konsumpcji energii i jej regeneracji w systemach in vitro
Biosynteza bia³ka jest procesem szczególnie wymagaj¹cym energii, która w uk³adach biologicznych jest pozyskiwana z hydrolizy wi¹zañ wysokoenergetycznych. Na
wprowadzenie jednego aminokwasu do rosn¹cego ³añcucha polipeptowego komórka zu¿ywa a¿ 10 wi¹zañ wysokoenergetycznych. W tym kontekœcie 10 wi¹zañ wysokoenergetycznych oznacza hydrolizê 10 cz¹stek ATP lub GTP, ka¿de charakteryzuj¹ce siê energi¹ wi¹zania równ¹ DG0 = -6 kcal/mol. Olbrzymie zapotrzebowanie
energetyczne komórki w zakresie biosyntezy bia³ka wyjaœnia rozwój skomplikowanych systemów kontroluj¹cych utratê energii. Systemy te s¹ jednak piêt¹ Achillesow¹ wspó³czesnych systemów biosyntezy bia³ka in vitro, gdzie synteza jest powa¿nie ograniczona przez nadmierny niekontrolowany odp³yw energii; zwykle nie wiêcej ni¿ 5% energii jest zu¿ywane do aktualnej syntezy bia³ka, a pozosta³a czêœæ energii jest trwoniona na niekontrolowane reakcje biochemiczne. Nale¿y w tym miejscu
pamiêtaæ, ¿e uszkadzaj¹c komórkê doprowadzamy do skrajnego stresu metabolicznego. W przeciwieñstwie do warunków in vitro, w warunkach in vivo w komórce bakteryjnej a¿ 70% energii mo¿e byæ ukierunkowane na biosyntezê bia³ka (39).
Olbrzymim zatem wyzwaniem w technice ekspresji bia³ek in vitro jest ci¹g³a regeneracja cz¹steczek wysokoenergetycznych (m.in. ATP i GTP) niezbêdnych do wydajnego prowadzenia reakcji transkrypcji i translacji. Najwczeœniej opracowanym
systemem regeneracji cz¹stek wysokoenergetycznych jest wzbogacenie ekstraktu
komórkowego w milimolarne stê¿enia fosfoenolpirogronianu (PEP, ang. phosphoenolpyruvate) – pochodn¹ kwasu pirogronowego oraz dodanie kinazy pirogronianowej, która katalizuje przeniesienie grupy forsforanowej z fosfoenolpirogronianu na
AMP i ADP (uzyskuje siê odpowiednio ADP i ATP). Podobnie, GMP i GDP s¹ równie¿
substratami dla tej kinazy. PEP charakteryzuje siê najbardziej bogatym energetycznie wi¹zaniem ze wszystkich zwi¹zków biologicznie czynnych – zawarte w tym
zwi¹zku wi¹zanie fosforoestrowe posiada energiê równ¹ DG0 = -12 kcal/mol. System oparty na PEP posiada jednak olbrzymi¹ wadê ograniczaj¹c¹ wydajnoœæ biosyntezy bia³ka, gdy¿ produktem ubocznym powstaj¹cym podczas regeneracji cz¹stek
wysokoenergetycznych jest kwas ortofosforowy. Powoduje on obni¿enie pH œrodowiska reakcji oraz – co wa¿niejsze – wi¹¿e on jony magnezu (Mg2+), znacznie obni¿aj¹c ich stê¿enie w reakcji. Mg2+ stabilizuje strukturê rybosomu oddzia³uj¹c
z rRNA, zatem ograniczenie ich stê¿enia prowadzi do zaburzenia struktury rybosomu i obni¿enia wydajnoœci reakcji biosyntezy bia³ka.
Jednym ze sposobów unikniêcia zani¿onego stê¿enia jonów Mg2+ jest przekszta³cenie kwasu ortofosforowego do acetylofosforanu za pomoc¹ oksydazy pirogronianowej w obecnoœci okreœlonej grupy prostetycznej (TPP lub FAD). Do tej reakBIOTECHNOLOGIA 1 (84) 86-98 2009
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cji niezbêdny jest tlen cz¹steczkowy, którego dostêpnoœæ w systemach in vitro jest
ograniczona, zw³aszcza, gdy reakcja prowadzona jest w objêtoœci kilku mililitrów.
Jednak zastosowanie oksydazy pirogronianowej pozwoli³o na znaczne wyd³u¿enie
czasu wydajnej reakcji biosyntezy bia³ka, co w sposób znacz¹cy podnios³o jej wydajnoœæ (40).
System ten jest nadal daleki od idealnego. Przede wszystkim ograniczony dostêp
tlenu cz¹steczkowego bardzo ogranicza mo¿liwoœæ zastosowania tego systemu na
szerok¹ skalê. Obecnie szeroko stosowanym rozwi¹zaniem jest u¿ycie z³o¿onego
systemu opartego na tradycyjnym zastosowaniu uk³adu PEP/kinaza pirogronianowa
wraz z syntez¹ acetylofosforanu z acetylo-CoA, pozwalaj¹c na efektywn¹ eliminacjê
wolnego kwasu fosforowego (41). Zastosowanie tego systemu by³o prze³omowe
i pozwoli³o na uzyskiwanie iloœci miligramowych powstaj¹cego bia³ka w objêtoœci
jednego mililitra (32).

7. Biotechnologiczne zastosowanie systemów pozakomórkowej syntezy bia³ka
7.1. Jednoczesna wydajna ekspresja wielu bia³ek i ich analiza przesiewowa
Pozakomórkowa ekspresja bia³ka sta³a siê podstaw¹ wielu zautomatyzowanych
technik wysoce wydajnej ekspresji i analizy wielu bia³ek jednoczeœnie (ang. high-throughput protein expression and screening) (42,43). W takim systemie na pojedynczej
p³ytce (96- lub 384-do³kowej) wiele genów mo¿e byæ jednoczeœnie powielanych, ulegaæ transkrypcji i translacji, daj¹c wiele produktów stanowi¹cych substraty do dalszej szybkiej analizy funkcji bia³ek. Du¿a skala ekspresji i szybkoœæ analizy stanowi¹
obecnie obiecuj¹c¹ technikê w proteomice i in¿ynierii bia³ek opartych na przesiewowej analizie bibliotek genowych i bia³kowych, jak równie¿ ca³ych genomów i proteomów (44,45). Systemy in vitro ekspresji bia³ek pozwalaj¹ na syntezê populacji
bia³ek w pojedynczej reakcji, co jest idealnym i jednoczeœnie ekonomicznym rozwi¹zaniem dla pe³nej analizy przesiewowej bia³ek z danej biblioteki genów. Ilustracj¹ takich rozwi¹zañ mo¿e byæ technologia znana jako „klonowanie ekspresyjne in
vitro” (IVEC, ang. in vitro expression cloning) (46). W technice tej du¿a biblioteka genomowa jest wstêpnie subklonowana do grup zawieraj¹cych po 50-100 plazmidów
umieszczanych na standardowej p³ytce 96-do³kowej. Stanowi¹ one matryce do ekspresji w systemie in vitro. Geny w plazmidach daj¹ce produkt bia³kowy s¹ nastêpnie
przenoszone metod¹ klonowania do wektorów ekspresyjnych, które pozwalaj¹ na
syntezê miligramowych iloœci bia³ek w systemach in vitro typu RTS. Udoskonaleniem
techniki IVEC jest jej po³¹czenie z klonowaniem i amplifikacj¹ genów za pomoc¹ reakcji PCR, co wyeliminowa³o czasoch³onne klonowanie genów do plazmidów. Przygotowanie odpowiednich starterów posiadaj¹cych sekwencje promotorowe oraz sekwencje Shine-Dalgarno u³atwi³o syntezê bia³ka bezpoœrednio z produktów reakcji
94
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PCR (47). Przyk³adem jest wykorzystanie pozakomórkowego systemu ekspresji bia³ka do przesiewowej analizy ca³ego genomu Arabidopsis thaliana w celu znalezienia
nowych genów i produktów ich ekspresji (48).
Systemy translacji in vitro znalaz³y zastosowanie równie¿ w badaniach medycznych. Test PTT (ang. Protein Tuncated Test) opracowano w celu identyfikacji otwartych ramek odczytu (ang. Open Reading Frames, ORF) (49). Znalezienie przedwczesnej
terminacji translacji w obrêbie ORF mo¿e byæ wynikiem mutacji na poziomie DNA,
co jest podstaw¹ do wyodrêbnienia nowej choroby genetycznej. Inne zastosowanie
wi¹¿e siê z produkcj¹ i analiz¹ w systemach in vitro potencjalnych szczepionek, które uzyskiwane na bakteryjnych b¹dŸ zwierzêcych rybosomach charakteryzowa³y siê
tymi samymi parametrami immunologicznymi jak te uzyskiwane w hodowlach ludzkich komórek (50). Obecnie, nowe bia³ka bêd¹ce potencjalnymi szczepionkami
przeciwko malarii zosta³y ca³kowicie opracowane w systemach pozakomórkowej
ekspresji bia³ka (51). Scharakteryzowano równie¿ ekspresjê bia³ek VLP (ang. virus-like particles) w systemach in vitro. Przyk³adami s¹ bia³ko fagowe MS2 oraz C-koñcowy fragment bia³ka rdzenia wirusa WZW-B, których aktywnoœæ biologiczna nie ró¿ni³a siê od form uzyskanych in vivo (52).

7.2. Produkcja bia³ek „opornych” na ekspresjê
Maj¹c na uwadze otwartoœæ biologiczn¹ systemów in vitro w aspekcie braku b³on
biologicznych systemy te mo¿na by³o zastosowaæ ze znakomitym skutkiem do produkcji bia³ek toksycznych lub b³onowych, które ulega³y s³abej ekspresji w uk³adach
in vivo (53). Obecnie pozwalaj¹ one na ekspresjê na du¿¹ skalê bia³ek b³onowych
w modyfikowanych ekstraktach z E. coli (54). Dziêki zastosowaniu w systemach in vitro
technik pozwalaj¹cych na tworzenie mostków siarczkowych mo¿liwa sta³a siê równie¿ produkcja przeciwcia³. Przyk³adem jest immunoglobulina G (IgG), która uzyskana w tym systemie by³a w pe³ni aktywna biologicznie, charakteryzuj¹c siê identycznym do naturalnego powinowactwem do antygenu oraz stabilnoœci¹ (55).

7.3. Analiza oddzia³ywañ molekularnych
Pozakomórkowe systemy ekspresji bia³ka znacznie u³atwiaj¹ analizê molekularn¹ oddzia³ywañ w aspekcie bia³ko-X, gdzie X mo¿e byæ innym bia³kiem, DNA,
RNA, lub ligandem (53). W celu identyfikacji oddzia³ywañ jeden z partnerów musi
zostaæ wyznakowany (bia³ko, nukleotyd b¹dŸ ligand) i umieszczony w systemie,
w którym syntetyzowane jest dane bia³ko-partner. Nastêpnie powsta³y kompleks
jest izolowany z reakcji za pomoc¹ technik immunoprecypitacji (56) lub mo¿e byæ
bezpoœrednio analizowany w ¿elach agarozowych b¹dŸ akrylamidowych (57).
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7.4. Genetyczna ekspozycja bia³ka
Istot¹ genetycznej ekspozycji bia³ka (ang. protein display technologies) jest powi¹zanie informacji genetycznej (genotypu) z funkcj¹ nieznanego bia³ka (fenotypu),
znajduj¹cego w bibliotece bia³kowej. Podstawow¹ technik¹ jest ekspozycja rybosomu (ang. ribosome display) (58,59). Wyeliminowanie kodonu STOP z mRNA pozwoli³o
na uzyskanie stabilnych kompleksów mRNA-rybosom-bia³ko. Stanowi to zatem stan
zamro¿enia pomiêdzy œwiatem genetyki a proteomiki. Zwi¹zanie dalej powsta³ego
na rybosomie bia³ka do okreœlonego ligandu (mo¿e nim te¿ byæ DNA lub RNA) powoduje powi¹zanie informacyjne pomiêdzy danym ligandem a sekwencj¹ mRNA. Dany
kompleks mRNA-rybosom-bia³ko-ligand izoluje siê nastêpnie ze œrodowiska zawieraj¹cego inne ligandy na zasadzie chromatografii powinowactwa, a sekwencje
mRNA odczytuje siê za pomoc¹ odwrotnej transkrypcji i sekwencjonowaniu DNA.
W celu zwiêkszenia wydajnoœci tego systemu proces ten przeprowadza siê cyklicznie, to znaczy wyizolowane mRNA powiela siê niezale¿nie i podaje ponownie do
mieszaniny rybosomów i ligandów, co pozwala na efektywniejsz¹ selekcjê pojedynczego specyficznego ligandu. W powi¹zaniu z metodami in¿ynierii genetycznej
w tym z mutagenez¹, technika genetycznej ekspozycji bia³ka pozwala na zastosowanie jej nie tylko do proteomiki, ale równie¿ do badania ewolucji molekularnej. Procesy oddzia³ywañ pomiêdzy DNA, RNA i bia³kiem zachodz¹ce w ci¹gu milionów lat
ewolucji mog¹ byæ teraz analizowane w laboratorium, a tempo ich przemian mo¿na
zwielokrotniæ przez zastosowanie selektywnej amplifikacji DNA.
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