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50 years of studies of restriction – modification systems
Summary
The basic function of restriction endonucleases and methyltransferases is
protection of the host genome against foreign DNA. Their recombination and
transposition related functions are still being discussed. Some authors postulate that R-M genes may act as selfish genetic elements. Restriction endonucleases are indispensable tools in molecular biology. As these enzymes recognize
DNA sequence very specifically, they serve as a model for protein-DNA interaction. Restriction-modification genes have also played the same role as a model
for evolutionary studies as well as protein structure – function relations. So
far, there have been more than 3500 bacterial strains studied which possessed
R-M genes of more than 280 different specificities towards recognition sequence and cleavage sites. They became a very good commercial product for
many biotechnological companies. At present, in a genome sequencing era, R-M
genes seem to be much more common than it was thought before.
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1. Wstêp
Endonukleazy restrykcyjne i metylotransferazy wystêpuj¹ powszechnie w œwiecie mikroorganizmów prokariotycznych. Ich
podstawow¹ funkcj¹ jest ochrona genomu gospodarza przed obcym DNA wnikaj¹cym do komórki. Inne funkcje, zwi¹zek z re-

Krzysztof Waleron i inni

kombinacj¹ i transpozycj¹ s¹ wci¹¿ dyskutowane. Jest wiele dowodów, ¿e geny koduj¹ce enzymy restrykcyjne i modyfikuj¹ce DNA mog¹ dzia³aæ jako elementy paso¿ytnicze w genomach bakteryjnych. Endonukleazy restrykcyjne w szczególnoœci
typu II odegra³y niezwykle istotn¹ rolê w badaniach nad genetyk¹ organizmów
i biologii molekularnej. S¹ nieod³¹cznym narzêdziem w analizach genetycznych,
klonowaniu, badaniu zró¿nicowania genetycznego. Sta³y siê równie¿ doskona³ym
modelem do badañ specyficznych oddzia³ywañ bia³ko – kwasy nukleinowe. Pos³u¿y³y jako model do poznania zale¿noœci pomiêdzy struktur¹ a funkcj¹ bia³ek
oraz do badania mechanizmów ewolucji wewn¹trz tej ogromnej rodziny funkcjonalnie pokrewnych bia³ek. Enzymy te ulegaj¹ intensywnemu horyzontalnemu
transferowi pomiêdzy genomami, co wywnioskowano na podstawie homologii sekwencji, analizy u¿ycia kodonów i ró¿nic w sk³adzie par GC. Systemy R-M czêsto
powi¹zane s¹ z ruchomymi elementami genetycznymi takimi jak: plazmidy, wirusy, transpozony i integrony. Determinanty genetyczne systemów R-M zachowuj¹
siê jak mobilne elementy i powoduj¹ rearan¿acje w genomach. Analiza sekwencji
kompletnych genomów bakteryjnych rzuci³a nowe œwiat³o na zagadnienia zwi¹zane z dystrybucj¹ tych enzymów wœród mikroorganizmów. Mimo ogromnego zasobu wiedzy na ich temat wci¹¿ zaskakuj¹ naukowców, budz¹ zainteresowanie
i kontrowersje.

2. Funkcje systemów R-M
Ponad 50 lat temu zaobserwowano, ¿e bakteriofagi zdolne do infekcji jednego
szczepu E. coli, bardzo s³abo infekuj¹ inny badany szczep E. coli. Stwierdzono, ¿e
wiêkszoœæ zaka¿onych bakteriofagiem bakterii wcale nie produkowa³o potomstwa
fagowego, gdy¿ fagowy materia³ genetyczny ulega³ w komórce bakteryjnej zniszczeniu, proces ten nazwano kilka lat póŸniej restrykcj¹. Nieliczne komórki bakterii produkowa³y normaln¹ liczbê cz¹steczek fagowych, dziêki procesowi, który okreœlono
jako modyfikacja DNA. Obserwacji tych dokonali w 1952 r. Luria i Human dla bakteriofagów serii T (1) oraz Bertani i Weigle dla fagów P1 i P2 (2).
Wkrótce wykazano, ¿e restrykcja i modyfikacja nie ogranicza siê jedynie do bakteriofagów, ale dotyczy ka¿dego rodzaju DNA, wnikaj¹cego do komórki bakteryjnej
w wyniku transdukcji, koniugacji, b¹dŸ transformacji (3-5).
Systemy restrykcyjno-modyfikacyjne (R-M) poza nielicznymi wyj¹tkami obejmuj¹
dwie aktywnoœci enzymatyczne: endonukleolityczn¹ i modyfikacyjn¹ (metyluj¹c¹).
Zaobserwowano równie¿ wystêpowanie w obrêbie tych systemów dodatkowego
elementu, bia³ka C pe³ni¹cego funkcje regulatorowe (6,7). Oba enzymy: endonukleaza restrykcyjna i metylotransferaza rozpoznaj¹ tê sam¹ sekwencjê nukleotydow¹
w DNA, lecz ró¿ni¹ siê pod wzglêdem specyfiki katalizowanej reakcji i roli jak¹
pe³ni¹ w komórce. Endonukleaza hydrolizuje wi¹zania fosfodiestrowe w obrêbie
specyficznych sekwencji niezmetylowanego DNA lub w ich s¹siedztwie, zaœ metylo-
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transferaza modyfikuje je przez przy³¹czenie do reszty adeniny lub cytozyny grupy
metylowej, chroni¹c w ten sposób DNA gospodarza przed restrykcj¹.
Wystêpowanie systemów R-M, jak siê wydawa³o, by³o ograniczone do królestwa
Procaryota, zarówno bakterii w³aœciwych jak i sinic, tymczasem ich obecnoœæ wykryto równie¿ u bakteriofagów oraz wirusów atakuj¹cych ni¿sze organizmy eukariotyczne, np. glony z rodzaju Chlorella.
Sens istnienia systemów R-M wœród organizmów prokariotycznych uzasadniano
potrzeb¹ ochrony komórki przed wnikaniem obcego DNA, g³ównie DNA fagowego,
który pozbawiony specyficznej modyfikacji (metylacji) ulega degradacji, w wyniku
dzia³ania enzymów restrykcyjnych, podczas gdy metylowany DNA gospodarza jest
w pe³ni chroniony i niepodlega restrykcji. W 1987 r. Kohring i Mayer potwierdzili,
¿e zgodnie ze swoj¹ funkcj¹ cz¹steczki endonukleaz s¹ zlokalizowane w peryferyjnych obszarach komórki, zaœ metylotransferazy równomiernie rozproszone w cytoplazmie (8). Poœrednim dowodem œwiadcz¹cym o s³usznoœci tej roli prokariotycznych systemów R-M jest obecnoœæ licznych zabezpieczeñ antyrestrykcyjnych wytworzonych przez wiele bakteriofagów, prawdopodobnie jako odpowiedŸ na zjawisko
restrykcji (9).

3. Klasyfikacja systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
Pocz¹tkowo poznane systemy R-M sklasyfikowano w obrêbie dwóch typów.
W 1971 r. Boyer zaproponowa³, by podzieliæ endonukleazy na podstawie kofaktorów wymaganych do reakcji (5). W miarê przybywania nowych danych pojawia³a siê
koniecznoœæ modyfikowania zasad klasyfikacji systemów R-M. W 1985 r. Szybalski
wyró¿ni³ nastêpuj¹ce kryteria pozwalaj¹ce wyró¿niæ cztery klasy enzymów:
– struktura cz¹steczki enzymu,
– wymagane kofaktory do restrykcji i modyfikacji DNA,
– rozpoznawana sekwencja, która mo¿e byæ: ci¹g³a lub nieci¹g³a, symetryczna
lub asymetryczna, unikatowa lub zdegenerowana, z³o¿ona z 4 lub wiêkszej liczby
nukleotydów,
– specyfika ciêcia DNA: w lub poza sekwencj¹ rozpoznawan¹ w dowolnej lub
œciœle zdefiniowanej odleg³oœci, ciêcie sekwencji metylowanych lub niemetylowanych.

3.1. Enzymy zaliczane do klasy I systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
Systemy restrykcyjno-modyfikacyjne klasy I zosta³y odkryte w komórkach bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, oraz bakterii nale¿¹cych miêdzy innymi do gatunków: Bacillus subtilis, Neisseria gonorrhoeae, Citrobacter freundii, Mycoplasma pulmonis,
Klebsiella pneumoniae, Lactococcus lactis i Staphylococcus aureus. Dot¹d scharakteryzo-
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wano kilkadziesi¹t endonukleaz typu I (10). Systemy R-M tej klasy zbudowane s¹
z trzech genów: hsdS, hsdM i hsdR (ang. host specificity for DNA). Produkt genu hsdS
jest odpowiedzialny za rozpoznawanie specyficznych sekwencji podczas restrykcji
jak i modyfikacji DNA. Produkt genu hsdM warunkuje modyfikacjê DNA, polegaj¹c¹
na przekszta³ceniu adeniny w obrêbie specyficznej sekwencji w N6-metyloadeninê.
Natomiast produkt genu hsdR wraz z produktami pozosta³ych genów (hsdS i hsdM)
jest odpowiedzialny za restrykcjê (hydrolizê) DNA. Na podstawie badañ porównawczych wyró¿niono cztery ró¿ne typy systemów tej klasy: IA, IB, IC, ID, ró¿ni¹ce siê
sk³adem nukleotydowym genów strukturalnych (tab. 1). W przypadku wszystkich typów systemów R-M klasy I opisano zarówno monofunkcjonaln¹ metylotransferazê,
jak i wielofunkcjonalny kompleks enzymatyczny, spe³niaj¹cy jednoczeœnie funkcjê
restryktazy i metylazy DNA.
Tabela 1
Przyk³ady enzymów R-M typu I
Rodzina

Enzym

IA

EcoBI

TGANNNNNNNNTGCT

EcoKI

AACNNNNNNGTGC

IB

IC

ID

Sekwencja rozpoznawana

EcoDI

TTANNNNNNNGTCY

StyLTIII

GAGNNNNNNRTAYG

StySPI

AACNNNNNNGTRC

EcoAI

GAGNNNNNNNGTCA

EcoEI

GAGNNNNNNNATGC

CfrAI

GCANNNNNNNNGTGG

EcoR124I

GAANNNNNNRTCG

EcoR124ID

GAANNNNNNNTTC

EcoR124II

GAANNNNNNNRTCG

EcoDXXI

TCANNNNNNNRTTC

EcoprrI

CCANNNNNNNRTGC

EcoDXXID

TCANNNNNNNNTGA

StySBLI

CGANNNNNNTACC

Wielofunkcjonalny kompleks enzymatyczny zawiera produkty genów hsdM, hsdR
i hsdS najprawdopodobniej w stosunku stechiometrycznym: 2:2:1. Si³y oddzia³ywania (asocjacji) pomiêdzy produktem genu hsdR a enzymem modyfikuj¹cym DNA, jak
siê wydaje, s¹ bardzo s³abe, prawdopodobnie z tego powodu nie mo¿na oczyœciæ
ca³ego bia³kowego kompleksu restrykcyjno-modyfikacyjnego. Mo¿liwe jest natomiast przywrócenie aktywnoœci restrykcyjnej kompleksu enzymatycznego R-M po
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oddzielnym oczyszczeniu enzymu modyfikuj¹cego i endonukleazy, a nastêpnie
zmieszaniu obydwu bia³ek. Wykazano, ¿e poszczególne polipeptydy wchodz¹ce
w sk³ad kompleksu R-M klasy I zawieraj¹ stosunkowo dobrze zdefiniowane domeny
bia³kowe, odpowiedzialne za poszczególne funkcje polipeptydów podczas oddzia³ywania kompleksu enzymatycznego R-M ze specyficzn¹ sekwencj¹ DNA. Polipeptyd
HsdM zawiera konserwatywn¹ domenê w czêœci N-terminalnej bia³ka, która jest
wspólna dla wszystkich mN6-metylotransferaz i jest odpowiedzialna za wi¹zanie
S-adenozylo-L-metioniny (SAM) bêd¹cej donorem grup metylowych (11). Natomiast
polipeptyd HsdR zawiera konserwatywn¹ domenê specyficzn¹ dla bia³ek wi¹¿¹cych
ATP (12). Wykazano równie¿, ¿e polipeptyd S klasy I R-M typu IA, IB i IC posiada
dwie domeny odpowiedzialne za rozpoznawanie specyficznych sekwencji DNA
(TRD, ang. Target Recognition Domain) (13-16).

3.2. Enzymy zaliczane do klasy II systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
Najliczniejsz¹ i najlepiej poznan¹ grup¹ enzymów systemów R-M, s¹ enzymy klasy II. Do tej pory opisano ponad 3500 endonukleaz nale¿¹cych do tej klasy, wykazuj¹cych oko³o 240 ró¿nych specyficznoœci enzymatycznych, w odniesieniu do rozpoznawanej sekwencji DNA (10). Czêsto obserwuje siê wystêpowanie kilku systemów R-M w jednym gospodarzu bakteryjnym, np. w jednym ze szczepów Neisseria
gonorrheae zidentyfikowano aktywnoœæ a¿ 14 metylotransferaz i 8 endonukleaz restrykcyjnych w wiêkszoœci zaliczonych do klasy II (17).
Systemy R-M klasy II sk³adaj¹ siê, z nielicznymi wyj¹tkami, z dwóch strukturalnie
i funkcjonalnie niezale¿nych enzymów: endonukleazy restrykcyjnej i metylotransferazy. Endonukleaza, w obecnoœci jonów Mg2+, trawi cz¹steczkê DNA w obrêbie rozpoznawanej specyficznej sekwencji lub w œciœle okreœlonej od niej odleg³oœci. Drugi
sk³adnik systemu R-M, metylotransferaza DNA katalizuje reakcjê przeniesienia grupy metylowej z SAM na reszty adeniny lub cytozyny, przekszta³caj¹c je w N6-metyloadeninê, N4-metylocytozynê lub N5-metylocytozynê. Endonukleazy restrykcyjne klasy II zwykle rozpoznaj¹ specyficzne sekwencje DNA, o d³ugoœci 4-8 par zasad. Endonukleazy restrykcyjne rozpoznaj¹ce tak¹ sam¹ sekwencjê DNA nazywamy izoschizomerami. Je¿eli natomiast rozpoznaj¹ tê sam¹ sekwencjê, ale ró¿ni¹ siê miejscem
ciêcia cz¹steczki DNA w obrêbie tej sekwencji to okreœlamy je mianem neoschizomerów. Wœród enzymów zaliczonych do tej klasy na podstawie charakterystycznych
w³aœciwoœci wyró¿niono kilka podtypów (tab. 2).
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Tabela 2
Podtypy typu II endonukleaz restrykcyjnych na podstawie Roberts et al., (18)
Podtyp

Cechy charakterystyczne

Przyk³ady

Sekwencja rozpoznawana

A

asymetryczna sekwencja rozpoznawana

FokI
AciI

GGATG (9/13)*
CCGC (-3/-1)*

B

tnie po obydwu stronach sekwencji rozpoznawanej

BcgI

(10/12) CGANNNNNNTGC (12/10)*

C

symetryczna lub asymetryczna sekwencja rozpoznawana,
funkcje R i M w jednym polipeptydzie

GsuI
HaeIV
BcgI

CTGGAG (16/14)*
(7/13) GAYNNNNNRTC (14/9)*
(10/12) CGANNNNNNTGC (12/10)*

E

dwie rozpoznawane sekwencje docelowe, jedna jako efektor

EcoRII
NaeI

¯CCWGG
GCC¯GGC

F

dwie rozpoznawane i ciête sekwencje docelowe

SfiI
SgrAI

GGCCNNNN¯NGGCC
CR¯CCGGYG

G

symetryczna lub asymetryczna sekwencja rozpoznawana,
zale¿noœæ od SAM

BsgI
Eco57I
MmeI

GTGCAG (16/14)*
CTGAAG (16/14)*
TCCRAC (20/18)*

H

symetryczna lub asymetryczna sekwencja rozpoznawana,
podobieñstwo do genów strukturalnych typu I

BcgI
AhdI

(10/12) CGANNNNNNTGC (12/10)*
GACNNN¯NNGTC

M

podtyp P lub A, wymaga sekwencji metylowanej

DpnI

Gm6A¯TC

P

symetryczne miejsce rozpoznawane i ciêcie

EcoRI
PpuRI
BslI

G¯AATTC
RG¯GWCCY
CCNNNNN¯NNGG

S

asymetryczne miejsce rozpoznawane i ciêcie

FokI

GGATG (9/13)*

T

symetryczna lub asymetryczna sekwencja rozpoznawana,
geny R – heterodimery

Bpu10I
BslI

CCTNAGC (-5/-2)*
CCNNNNN¯NNGG

* – w nawiasach podano odleg³oœæ miejsca ciêcia od sekwencji rozpoznawanej przez enzym odpowiednio na górnej i dolnej nici, liczby odpowiadaj¹ iloœci nukleotydów na nici DNA.

3.3. Enzymy zaliczane do klasy III systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
Enzymy klasy III stanowi¹ najmniejsz¹ poznan¹ grupê systemów R-M. Scharakteryzowano zaledwie kilkunastu jej przedstawicieli. Najwczeœniej poznanymi systemami tej grupy s¹ EcoPI i EcoP15I wyizolowane z bakteriofagów E. coli P1 i P15, system
HinfIII z Haemophilus influenzae Rf oraz system StyLTI kodowany przez DNA chromosomalny wielu gatunków z rodzaju Salmonella. Wszystkie zaliczone do tej grupy enzymy wykazuj¹ bardzo podobn¹ strukturê i mechanizm dzia³ania. Poza tym wykazano, ¿e trzy systemy R-M z Enterobacteriaceae: EcoPI, EcoP15I i StyLTI charakteryzuj¹
siê du¿ym podobieñstwem sekwencji aminokwasowych. Na podstawie analizy sekwencji dostêpnych genomów ró¿nych mikroorganizmów zidentyfikowano kilkadziesi¹t genów mog¹cych potencjalnie pe³niæ funkcje endonukleaz typu III (tab. 3).
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Enzymy klasy III s¹ kodowane przez dwa geny strukturalne mod i res. Geny mod
wykazuj¹ strukturalne podobieñstwo do genów hsdS I klasy R-M, zawieraj¹ regiony
konserwatywne oraz regiony zmienne. W budowie genów mod mo¿na wyró¿niæ trzy
rejony: dwa wysoce konserwatywne przy koñcach 5’ i 3’, oraz zmienny rejon centralny (19). Uwa¿a siê, ¿e rejony konserwatywne koduj¹ domeny bia³kowe odpowiedzialne za oddzia³ywanie polipeptydu Mod z polipeptydem Res bêd¹cym produktem genu res. Centralny rejon zmienny genów mod najprawdopodobniej koduje domeny bia³kowe odpowiedzialne za wi¹zanie polipeptydu Mod ze specyficzn¹ sekwencj¹ DNA oraz jest przynamniej czêœciowo odpowiedzialny za wi¹zanie SAM
(19-23). Endonukleazy restrykcyjne klasy III rozpoznaj¹ niesymetryczn¹ sekwencjê
DNA: AGACC – EcoPI; CAGCAG – EcoP15I; CGAAT – HinfIII; CAGAG – StyLTI
i przecinaj¹ cz¹steczkê DNA w odleg³oœci 25-26 pz na prawo od rozpoznawanej sekwencji. W przypadku wszystkich poznanych enzymów tej klasy metylotransferaza
modyfikuje adeninê tylko w jednej nici rozpoznawanej sekwencji DNA, podczas gdy
adenina w obrêbie drugiej z nici pozostaje niezmodyfikowana.

3.4. Enzymy zaliczane do klasy IV systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
Systemy klasy IV sk³adaj¹ siê z jednego lub dwóch genów koduj¹cych bia³ka, które hydrolizuj¹ tylko DNA zmodyfikowany (metylacja, hydroksymetylacja, glukozo-hydroksymetylacja). Sekwencje rozpoznawane przez enzymy systemów typu IV
nie zosta³y dobrze zdefiniowane, z wyj¹tkiem EcoKMcrBC pochodz¹cego z E. coli,
rozpoznaj¹cego dwie sekwencje RmC oddalone od siebie o 40 do 3000 pz (par zasad). Ciêcie w tym przypadku odbywa siê w odleg³oœci ok. 30 pz od jednego z tych
miejsc.

4. Klonowanie systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
Obecnie, kiedy masowo sekwencjonowane s¹ genomy ró¿nych mikroorganizmów poszukuje siê w nich genów koduj¹cych systemy R-M. Do tej pory poznano sekwencje genów koduj¹cych ponad 300 systemów R-M klasy II, a ci¹gle odkrywane s¹
nowe geny, którym przypisuje siê kodowanie bia³ek R-M. Najczêœciej kodowane s¹
przez DNA chromosomalny, niekiedy zaœ przez DNA plazmidowy, jak np. R-M EcoRI,
EcoRII, EcoRV czy PvuII. W ostatnim czasie na podstawie analiz sekwencji nukleotydowej zidentyfikowano ponad 1400 genów, które mog¹ byæ sk³adnikami systemów
R-M typu II (10). W tabeli 3 podane s¹ przyk³ady zsekwencjonowanych genomów
bakteryjnych oraz potencjalna liczba genów koduj¹cych systemy R-M odnaleziona
na podstawie podobieñstw sekwencji nukleotydowej.
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Tabela 3
Liczba potencjalnych systemów R-M zidentyfikowanych na podstawie analiz komputerowych sekwencji DNA
organizmów w przypadku których sekwencjonowano ca³y genom; na podstawie Murray N.E. (96)
Pochodzenie

Wielkoœæ genomu
(Mpz)

Aeropyrum pernix

1,67

Aquifex aeolicus

1,25

Archaeoglobus fulgidus

2,18

Bacillus subtilis

4,21

Borrelia burgdoferi

1,44

Campylobacter jejuni

1,64

Chlamydia muridarum

1,07

Chlamydia trachomatis

1,05

Chlamydia pneumoniae AR39

1,23

Deinococcus radiodurans

2,65

TypI

TypII

TypIII

TypIV

7
1
1

2

1

2

1

2
1

4

1

4

3

Escherichia coli K-12

4,60

1

Haemophilus influenzae

1,83

2

3

1

3

Helicobacter pylori 26695

1,66

3

14

2

Helicobacter pylori J99

1,64

3

16

2

Methanobacterium thermoautotrophicum

1,75

1

1

Methanococcus jannaschii

1,66

3

8

Mycobacterium tuberculosis

4,40

1

1

Mycoplasma genitalium

0,58

1

Mycoplasma pneumonice

0,81

1

1

Neisseria meningitidis A

2,18

3

7

2

Neisseria meningitidis B

2,27

1

4

1

Pyrococcus abyssi

1,77

1

4

Pyrococcus horikoshii

1,74

3

3

Rickettsia prowazekii

1,10

Synechocystis sp.

3,57

1

Thermatoga maritima

1,80

1

Treponema pallidium

1,16

Ureoplasma urealyticum

0,71

1

1

1

Geny koduj¹ce endonukleazê i metylotransferazê we wszystkich poznanych
przypadkach zlokalizowane s¹ blisko siebie, w obrêbie jednego operonu. Zwykle
gen koduj¹cy endonukleazê poprzedza gen koduj¹cy metylotransferazê. Zaledwie
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w kilku poznanych systemach R-M geny koduj¹ce restryktazê i metylotransferazê s¹
po³o¿one w odwrotnej orientacji (24).
Endonukleazy typu II ze wzglêdu na precyzjê ciêcia znalaz³y najwiêksze zastosowanie w rekombinacji DNA in vitro. Mo¿liwoœæ uzyskania bia³ek endonukleaz i metylotransferaz w iloœciach znacznie wiêkszych ni¿ naturalny poziom enzymów wystêpuj¹cy w komórkach gospodarza jak równie¿ ³atwiejsze ni¿ w przypadku pozosta³ych klas systemów R-M procedury oczyszczania zachêca³y do podejmowania badañ nad klonowaniem. Próby klonowania genów endonukleaz i metylotransferaz
rozpoczêto w wielu laboratoriach w koñcu lat siedemdziesi¹tych. Pierwszy klonowany w 1980 r. przez Szomolanyi i wsp. gen metylotransferazy pochodzi³ z Bacillus
sphaericus R. Procedura by³a niezbyt skomplikowana, dziêki ³atwej selekcji klonów
z aktywnym genem metylotransferazy (25,26). Fragmenty DNA s¹ ligowane z wektorem (zazwyczaj plazmidem) i transformowane do komórek kompetentnych (najczêœciej E. coli) w celu skonstruowania biblioteki genów. Transformanty inkubuje siê
w warunkach optymalnych dla wzrostu przez krótki czas, aby DNA rekombinantów
nios¹cych gen metylotransferazy móg³ ulec modyfikacji. Nastêpnie izoluje siê DNA
plazmidowy i poddaje trawieniu enzymem restrykcyjnym, który hydrolizuje tylko
niezmetylowany DNA. Alternatywna metoda selekcji populacji plazmidów zawieraj¹cych gen koduj¹cy metylotransferazê oparta jest na fenotypie restrykcyjnym.
Przeprowadza siê j¹ in vivo, przez transformacjê gospodarza, w komórkach którego
niezmodyfikowany DNA jest hydrolizowany. Obie drogi selekcji genu metylotransferazy, pozwalaj¹ na uzyskanie rekombinantów zawieraj¹cych oba geny. Izolacja obydwu genów wynika w du¿ej mierze st¹d, ¿e determinanty genetyczne restryktazy
i metylotransferazy zlokalizowane s¹ na genomie obok siebie lub w niewielkiej odleg³oœci. Opisane metody s¹ skuteczne pod pewnymi zastrze¿eniami, klonowany
system R-M jest kompletny i zawiera blisko po³o¿one geny koduj¹ce metylotransferazy i endonukleazy oraz metylotransferaza ulega ekspresji w komórkach nowego
gospodarza.
Zdarza siê, ¿e ekspresja genu metylazy jest s³aba lub nie zachodzi, lub te¿ koekspresja genów z sekwencji s¹siaduj¹cych z genem metylazy jest letalna dla komórek
gospodarza i nie mo¿na uzyskaæ aktywnego genu. Opracowano wiele sposobów pozwalaj¹cych na ominiêcie takich ograniczeñ. Jeœli pierwszy klon nie zawiera kompletnego genu endonukleazy lub jeœli metylotransferaza musi byæ poddana ekspresji
w komórkach gospodarza jako pierwsza zanim wprowadzony zostanie gen endonukleazy przeprowadza siê tzw. klonowanie dwustopniowe. Próbuje siê uzyskaæ najpierw ekspresjê genu metylotransferazy, a potem dopiero przeprowadza siê klonowanie genu restryktazy (27-29). W przypadkach kiedy gen metylotransferazy nie
mo¿e byæ zidentyfikowany mo¿na zastosowaæ dodatkow¹ u¿yteczn¹ procedurê do
identyfikacji genu endonukleazy. Polega ona na oczyszczeniu do homogennoœci odpowiedniej iloœci enzymu z macierzystego mikroorganizmu. Nastêpnie polipeptyd
endonukleazy poddaje siê N-terminalnemu sekwencjonowaniu, sekwencjê aminokwasow¹ polipeptydu wykorzystuje siê do ustalenia hipotetycznych sekwencji nu-
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kleotydowych. Postêpowanie to umo¿liwia zaprojektowanie zestawu oligonukleotydów komplementarnych do danej sekwencji genu endonukleazy. Oligonukleotydy
u¿ywa siê jako startery do amplifikacji fragmentu genu z DNA genomowego, macierzystego organizmu b¹dŸ te¿ z biblioteki klonów (30). Klony nios¹ce gen endonukleazy mo¿na stabilizowaæ za pomoc¹ heterospecyficznych genów metylotransferaz, niezwi¹zanych z endonukleaz¹ oryginalnego gospodarza, jeœli rozpoznaj¹ tê
sam¹ b¹dŸ podobn¹ sekwencjê i bêd¹ mog³y pe³niæ funkcjê ochronn¹ przed trawieniem przez klonowan¹ endonukleazê (28).
Endonukleazy restrykcyjne nale¿¹ do grupy bia³ek cytotoksycznych. Geny koduj¹ce cytotoksyczne bia³ka s¹ niezwykle trudne do klonowania. Czêsto zdarza siê,
¿e mimo zastosowania promotorów pozwalaj¹cych na zablokowanie niepo¿¹danej
ekspresji w komórkach gospodarza, ekspresja zachodzi na poziomie minimalnym,
ale wystarczaj¹cym by byæ letalnym dla komórek. St¹d klonowanie do wektorów
ekspresyjnych genów koduj¹cych bia³ka toksyczne dla komórek biorcy jest bardzo
trudne lub niemo¿liwe (30).

5. Organizacja genów wchodz¹cych w sk³ad systemów R-M
Istnieje du¿a ró¿norodnoœæ organizacji i po³o¿enia genów koduj¹cych systemy
R-M.
Geny hsd (hsdS, hsdM, hsdR) koduj¹ce system R-M typu I s¹ po³o¿one blisko siebie
w chromosomie bakteryjnym w tej samej orientacji (rys. 1), hsdM zawsze poprzedza
hsdS i s¹ transkrybowane jako jeden operon, hsdR le¿y przed lub za nimi, posiada
swój w³asny promotor i jest transkrybowany oddzielnie. Zmiany specyficznoœci podjednostki hsdS maj¹ identyczny wp³yw zarówno na restrykcjê jak i modyfikacjê. Systemy R-M typu pierwszego maj¹ wiêksze mo¿liwoœci ró¿nicowania ewolucyjnego
ni¿ systemy typu II, poniewa¿ zmiana w specyficznoœci jednej aktywnoœci automatycznie powoduje zmianê w drugiej. Zmiany specyficznoœci w systemach typu I obserwowane by³y w warunkach laboratoryjnych (24).
Systemy typu II s¹ najprostsze i najpowszechniejsze. Endonukleazy i metylotransferazy s¹ oddzielnymi bia³kami. Obecne w tych systemach dwa geny strukturalne (wyj¹tek: DpnII), koduj¹ce odpowiednio: endonukleazê i metylotransferazê,
po³o¿one s¹ w tym samym operonie w ró¿nych orientacjach. Na rysunku 2 przedstawiono wybrane przyk³ady u³o¿enia genów koduj¹cych R-M typu II. W obrêbie tej

Rys. 1. Organizacja genów systemu R-M typu I.
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Rys. 2. Przyk³ady organizacji genów systemów R-M typu II.

grupy wystêpuj¹ równie¿ takie bia³ka, które posiadaj¹ dwie aktywnoœci: endonukleolityczn¹ i metyluj¹c¹ w jednym polipeptydzie. Przyk³adem jest system R-M Eco57I,
który sk³ada siê z genu koduj¹cego bia³ko posiadaj¹ce dwie domeny, tn¹c¹ i metyluj¹c¹ oraz genu koduj¹cego metylotransferazê oraz genu bia³ka regulatorowego C
(rys. 2C).
W grupie enzymów zaliczanych do typu III wystêpuj¹ dwa geny strukturalne: gen
res poprzedza gen mod, a transkrypcja zachodzi ze wspólnego promotora.
Dotychczasowe doniesienia na temat systemów R-M czêœciej dotycz¹ odkryæ nowych enzymów restrykcyjnych, ni¿ wyników klonowania i ekspresji genów je koduj¹cych. Wynika to m.in. st¹d, ¿e nadal stosunkowo s³abo poznana jest regulacja
ekspresji genów wchodz¹cych w sk³ad systemów R-M, a tym samym czêsto trudno
jest uzyskaæ stabilne klony w szczepach E. coli, poniewa¿ regulacja ekspresji genów
mo¿e byæ w nich ró¿na od regulacji zachodz¹cej w komórkach gospodarza, z którego geny pochodz¹ (24,31).
Poniewa¿ obecnoœæ endonukleazy restrykcyjnej mo¿e byæ potencjalnie letalna,
jej ekspresja podlega œcis³ej kontroli. Zanim pojawi siê aktywnoœæ endonukleazy,
metylotransferaza musi zmodyfikowaæ genom komórkowy. Ekspresja genu endonukleazy powinna byæ regulowana w taki sposób, aby jej poziom by³ dostosowany do
stopnia modyfikacji DNA gospodarza, by w ten sposób zabezpieczyæ go przed niszcz¹cym dzia³aniem restryktazy (32,33). Tego typu regulacja jest szczególnie istotna,
w przypadku gdy geny koduj¹ce restryktazê i metylazê wystêpuj¹ na plazmidach,
które na drodze transformacji lub koniugacji mog¹ byæ przenoszone do komórek
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nowego gospodarza, w których DNA jest niezmodyfikowany (34). Regulacja taka jest
równie¿ wa¿na w przypadku systemów R-M naturalnie wystêpuj¹cych w komórce
podczas chwilowych zaburzeñ w syntezie bia³ek, np. w odpowiedzi na g³ód aminokwasowy, brak donorów grup metylowych, szok termiczny, jak równie¿ w wyniku
odpowiedzi komórki na utleniacze i uszkodzenia DNA (9).
Regulacja systemów R-M typu I i III wynika z samej organizacji operonów i struktury funkcjonalnej bia³ek. W systemie R-M typu I gen koduj¹cy podjednostkê odpowiedzialn¹ za restrykcjê transkrybowany jest z oddzielnego promotora, inaczej ni¿
geny koduj¹ce podjednostki M i S. Natomiast do pojawienia siê aktywnoœci endonukleolitycznej niezbêdna jest obecnoœæ wszystkich trzech podjednostek: R, M i S, co
powoduje, ¿e restrykcja zachodzi jedynie, wówczas gdy w komórce nast¹pi³a modyfikacja DNA. Dodatkowo pojawienie siê aktywnoœci endonukleolitycznej jest uwarunkowane obecnoœci¹ SAM, donora grup metylowych niezbêdnych do metylacji. Ma to
istotne znaczenie dla zabezpieczenia komórki przed autorestrykcj¹, w przypadku
niedoboru SAM lub produkcji niefunkcjonalnych podjednostek metylazy (32). Podobne zabezpieczenia wystêpuj¹ w przypadku systemów R-M typu III, gdzie polipeptyd
R, produkt genu res, wykazuje aktywnoœæ endonukleolityczn¹ jedynie w kompleksie
z bia³kiem M. Ponadto hydroliza DNA nastêpuje tylko, wówczas gdy dwie niezmodyfikowane, rozpoznawane sekwencje u³o¿one s¹ w odwrotnej orientacji. Zale¿noœæ ta
zapobiega degradacji DNA gospodarza podczas replikacji, gdy DNA nie jest w pe³ni
metylowany (9,32). W ostatnich latach opisano równie¿ bardzo ciekawy mechanizm,
kontroluj¹cy funkcjê R-M typu I, zale¿ny od komórkowej proteazy ClpXP (35). W odpowiedzi na czynniki uszkadzaj¹ce DNA, w sytuacji, kiedy aktywnoœæ metyluj¹ca jest
zablokowana (36) lub jedynie obni¿ona (37) dochodzi do proteolizy bia³ka HsdR
przeprowadzanej przez protezê ClpX, aby nowo powstaj¹cy genomowy DNA, który
nie zosta³ zmodyfikowany przez odpowiednie metylotransferazy nie uleg³ zniszczeniu. W jaki sposób komórka bakteryjna odró¿nia w³asny niezmodyfikowany DNA od
obcego niezmodyfikowanego pozostaje ci¹gle w sferze badañ.
W przypadku systemów R-M typu II problem regulacji ekspresji jest bardziej
zró¿nicowany. Regulacja mo¿e mieæ tu charakter bierny lub czynny. Regulacja czynna odbywa siê z udzia³em specyficznych bia³ek o charakterze represorów lub induktorów. Jeden z mechanizmów regulacji biernej zwi¹zany jest ze struktur¹ operonów
i wynika z nak³adania siê pewnych rejonów genów koduj¹cych endonukleazê i genów koduj¹cych metylotransferazê. W systemie R-M PstI, geny koduj¹ce R i M maj¹
orientacje rozbie¿ne. Silniejszy promotor metylotransferazy pokrywa siê ze s³abszym, zorientowanym przeciwnie promotorem endonukleazy i wspó³zawodniczy
z nim o inicjacjê transkrypcji (33). Natomiast w systemie R-M SmaI, gdzie geny obu
enzymów maj¹ orientacjê zbie¿n¹ i zachodz¹ na siebie rejonami koñcowymi, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e transkrypcja jednego genu powoduje przerwanie transkrypcji drugiego (38). Alternatywny mechanizm bierny wynika³by st¹d, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ endonukleaz to homodimery, a zatem do ujawnienia siê aktywnoœci endonukleolitycznej niezbêdne jest po³¹czenie siê dwóch podjednostek, podczas gdy wiêk-
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szoœæ metylotransferaz jest aktywna jako monomery. Powoduje to opóŸnienie wyst¹pienia aktywnoœci endonukleolitycznej w stosunku do modyfikacyjnej (33).
Wœród systemów R-M typu II stwierdzono mo¿liwoœæ regulacji na poziomie transkrypcji uwarunkowan¹ obecnoœci¹ w pobli¿u lub w obrêbie sekwencji genów koduj¹cych endonukleazê lub metylotransferazê, miejsc rozpoznawanych przez te enzymy. Dotyczy to np. systemów: PaeR7I (dwie sekwencje rozpoznawane przed genem paeR7IM), FokI (po dwie sekwencje rozpoznawane przed genami: fokIM i fokIR),
MboII (dwie sekwencje rozpoznawane w obrêbie genu mboIIR), TaqI (siedem sekwencji rozpoznawanych w obrêbie genu taqIR). Takie strategiczne rozmieszczenie
rozpoznawanych sekwencji, w miejscach mog¹cych wp³ywaæ na transkrypcjê, sugeruje mo¿liwoœæ formowania obszarów wi¹zania czynników regulatorowych takich
jak: represory czy induktory, b¹dŸ samych bia³ek endonukleaz lub metylotransferaz,
których powinowactwo zale¿a³oby od stopnia modyfikacji sekwencji (32).
Ponadto zaproponowano równie¿ mechanizmy regulacji potranskrypcyjnej na
poziomie inicjacji translacji. Dotyczy to systemów: EcoRV, TaqI, FokI, w których w rejonie promotorowym genów restryktaz stwierdzono obecnoœæ struktury typu „spinki do w³osów”, która obni¿a poziom ich ekspresji (39-41). Pewn¹ rolê w opóŸnianiu
ekspresji genu endonukleazy, a tym samym ograniczeniu jej aktywnoœci w komórce
mog³oby równie¿ odgrywaæ wystêpowanie stosunkowo s³abych miejsc wi¹zania rybosomów (RBS, ang. Ribosomal Binding Site) dla genu restryktazy, jak ma to miejsce
w przypadku systemu EcoRV (39).
Kolejny mechanizm regulacji na poziomie mRNA zaproponowano dla systemu
DpnII. System ten zawiera jedn¹ endonukleazê DpnB i dwie metylotransferazy:
DpnM, która metyluje DNA dwuniciowy i DpnA, która preferuje DNA jednoniciowy.
Wszystkie trzy geny, w kolejnoœci: dpnM, dpnA, dpnB, maj¹ tê sam¹ orientacjê i s¹
pod kontrol¹ wspólnego promotora, który poprzedza gen dpnM. Dodatkowo przed
genem dpnM znajduje siê tzw. nietypowe miejsce wi¹zania rybosomów (ARBS, ang.
Atypical Ribosomal Binding Site), które bez po³¹czenia z hipotetycznym, pomocniczym bia³kiem komórkowym nie jest rozpoznawane przez rybosomy. Podobne miejsce ARBS, jak równie¿ klasyczne RBS, znajduje siê przed genem dpnA. Natomiast
przed genem dpnB obecne jest jedynie RBS. Ze wspólnego promotora powstaje jeden d³ugi transkrypt mRNA. W miejscu ARBS mo¿e rozpocz¹æ siê translacja tylko
w obecnoœci pomocniczego czynnika komórkowego, który oddzia³uj¹c z ARBS umo¿liwia wi¹zanie siê rybosomów. Zak³ada siê, ¿e bia³ko to produkowane jest konstytutywnie. W przypadku gdy w komórce istnieje pojedyncza kopia operonu koduj¹cego system DpnII to translacja mo¿e zaczynaæ siê zarówno w ARBS jak i w RBS.
Wówczas wszystkie trzy bia³ka: DpnM, DpnA, DpnB produkowane s¹ na tym samym
poziomie. Jeœli w komórce wystêpuje wiêcej ni¿ jedna kopia operonu, wówczas ze
wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ czynnika pomocniczego, tylko czêœæ transkryptu
mRNA mo¿e ulec translacji z ARBS. W pozosta³ych przypadkach translacja zachodzi
jedynie z RBS, a niechroniony przez rybosomy koniec 5’ mRNA koduj¹cy DpnM ulega
degradacji. Powstaj¹ wówczas jedynie bia³ka: DpnA i DpnB (42).
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Sekwencje RBS zaanga¿owane s¹ równie¿ w regulacjê ekspresji genów systemu
McrA E. coli. Poziom ekspresji zale¿ny jest tu od tworzenia struktur drugorzêdowych
mRNA w rejonie inicjacji translacji, co wi¹¿e siê ze stopniem dostêpnoœci RBS dla rybosomów (43).
Wnikliwa analiza sekwencji nukleotydowych niektórych systemów R-M typu II
wykaza³a obecnoœæ dodatkowej ramki odczytu (ORF, ang. Open Reading Frame), le¿¹cej zwykle poza genem metylotransferazy, przewa¿nie tu¿ przed genem restryktazy (7,33,44). Okaza³o siê, ¿e mutacje w obrêbie tej dodatkowej ORF daj¹ fenotyp
nierestrykcyjny nawet, jeœli gen endonukleazy jest nienaruszony. Efekt ten zostaje
zniesiony przez dodanie niezmienionej kopii ORF w uk³adzie in trans. Bia³ka kodowane przez te dodatkowe ramki odczytu zosta³y nazwane bia³kami C (ang. controller) (7). Na podstawie analizy sekwencji tych bia³ek wykazano obecnoœæ wysoce konserwatywnego regionu przypominaj¹cego strukturê helisa-skrêt-helisa (ang. helix-turn-helix), charakterystycznego dla wielu bia³ek regulatorowych wi¹¿¹cych DNA. Na
tej podstawie za³o¿ono, ¿e bia³ka C mog¹ funkcjonowaæ jako represory lub aktywatory transkrypcyjne, analogicznie do represora cI bakteriofaga l (33).
W przypadku systemu PvuII zaobserwowano, ¿e gen koduj¹cy bia³ko C i gen endonukleazy pvuIIR nak³adaj¹ siê na siebie i maj¹ tê sam¹ orientacjê. Okaza³o siê, ¿e
ekspresja genu endonukleazy zachodzi efektywnie dopiero po nagromadzeniu siê
bia³ka C, które dzia³a tu jako pozytywny regulator ekspresji, opóŸniaj¹c jednoczeœnie pojawienie siê aktywnoœci endonukleolitycznej. Natomiast metylotransferaza
produkowana jest niezale¿nie od syntezy bia³ka C. Dodatkowo w obrêbie genu metylotransferazy wykryto niewielk¹, przeciwnie zorientowan¹ czwart¹ ramkê odczytu. Kodowany przez ni¹ polipeptyd, tzw. bia³ko W, struktur¹ swoj¹ przypomina element budowy endonukleazy, w miejscu wi¹zania siê dwóch podjednostek homodimeru. Na podstawie zaobserwowanego podobieñstwa za³o¿ono istnienie dodatkowego mechanizmu regulacji, w którym hipotetyczny produkt czwartej ramki odczytu – bia³ko W, z uwagi na swoj¹ budowê, mo¿e dzia³aæ jako inhibitor ³¹czenia siê
podjednostek endonukleazy. Wspó³zawodnicz¹c o miejsce wi¹zania dwóch podjednostek i wi¹¿¹c siê z nimi mo¿e zapobiegaæ dimeryzacji niewielkiej liczby cz¹steczek endonukleazy, jakie mog³yby powstaæ z pierwotnego, d³ugiego transkryptu,
zanim powsta³aby odpowiednia iloœæ bia³ka C. Jest to dodatkowy mechanizm chroni¹cy przed zbyt wczesnym pojawieniem siê aktywnoœci endonukleolitycznej
(34,45). Poza tym stwierdzono, ¿e bia³ka C maj¹ zdolnoœæ ograniczenia ekspresji
genu metylotransferaz, w przypadku gdy ca³y DNA komórkowy zosta³ zmodyfikowany (32).

6. Pogl¹dy na temat pokrewieñstwa i ewolucji systemów R-M
Problem pokrewieñstwa i ewolucji systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych jest
wci¹¿ otwarty. Przeprowadzano liczne analizy porównawcze sekwencji aminokwa-
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sowych wœród endonukleaz i metylotransferaz w celu znalezienia homologii mog¹cych wskazaæ na istnienie powi¹zañ ewolucyjnych.
Na podstawie tych analiz wykazano, ¿e metylotransferazy posiadaj¹ wiele konserwatywnych motywów w sekwencjach aminokwasowych, które umo¿liwiaj¹ badanie ich pokrewieñstwa (46-56). Najwiêksze podobieñstwo sekwencji stwierdzono
w przypadku genów koduj¹cych m5C-metylotransferazy. Rodzina metylotransferaz
m5C jest z ewolucyjnego punktu widzenia szczególna i jej przedstawiciele wystêpuj¹ zarówno u Procaryota jak i u Eucaryota. Mimo ró¿nej specyficznoœci, mo¿na
u nich zlokalizowaæ zestaw dziesiêciu wysoce konserwatywnych motywów aminokwasowych wystêpuj¹cych w tym samym liniowym porz¹dku, które s¹ niezwykle
pomocne podczas identyfikacji nowych enzymów na podstawie sekwencji pierwszorzêdowej (49,52,56,57). Równie¿ w przypadku dwóch pozosta³ych klas metylotransferaz: m6A-metylotransferaz oraz m4C-metylotransferaz, mo¿na wyró¿niæ pewne podobieñstwa w sekwencji aminokwasowej bia³ek, jak i nukleotydowej genów koduj¹cych te enzymy. Znaczne ró¿nice w pierwszorzêdowej strukturze obserwuje siê
natomiast w porównaniach sekwencji aminokwasowej adenino-metylotransferaz
z sekwencjami cytozyno-metylotransferaz (46,47).
Nie stwierdzono ¿adnych podobieñstw zarówno w sekwencji nukleotydowej genów jak i aminokwasowej bia³ek endonukleazy i metylotransferazy wchodz¹cych
w sk³ad tego samego systemu R-M. Jedynym opisanym wyj¹tkiem, w przypadku którego mo¿na dopatrywaæ siê takich podobieñstw, jest system EcoRII (58).
W przeciwieñstwie do metylotransferaz endonukleazy nie posiadaj¹ znacz¹cych
podobieñstw w sekwencjach aminokwasowych z wyj¹tkiem kilku par izoschizomerów endonukleaz katalizuj¹cych identyczn¹ reakcjê (rozpoznaj¹ce identyczn¹ sekwencjê nukleotydow¹ i hydrolizuj¹ce DNA w identycznym miejscu) jak np. EcoRI
i RsrI, FnuDI i NgoPII, XmaI i Cfr9I. Nale¿y nadmieniæ, ¿e wszystkie wymienione pary
izoschizomerów pochodz¹ z gospodarzy nale¿¹cych do ró¿nych gatunków bakterii.
Natomiast te endonukleazy, które rozpoznaj¹ odmienne sekwencje, nie wykazywa³y, jak siê wydawa³o, ¿adnej homologii. W ostatnich badaniach wykorzystuj¹cych
najnowsz¹ wiedzê informatyczn¹ wykazano, ¿e homologia mo¿e wystêpowaæ równie¿ na poziomie trójwymiarowym – przestrzennej struktury bia³kowej (47). Nasuwa to sugestie dotycz¹ce drogi ewolucji endonukleaz. Brak podobieñstwa sekwencji aminokwasowych sugerowa³by, ¿e endonukleazy ewoluowa³y niezale¿nie. Niektóre izoschimeryczne systemy s¹ spokrewnione poœrednio (podobne komponenty,
lecz odmienna organizacja genów), albo bezpoœrednio (zarówno organizacja genów, jak i sk³ad nukleotydowy genów koduj¹cych obydwa enzymy wykazuj¹ korelacje). Inne s¹ zaledwie marginalnie podobne, nasuwaj¹c pytanie, czy powsta³y one
drog¹ dywergencji od bardzo dawnego przodka, czy ewoluowa³y niezale¿nie od siebie. Przyk³adem s¹ HhaII i HinfI, które maj¹ tê sam¹ organizacjê genów, lecz odpowiednie enzymy sk³adowe wykazuj¹ niewielki procent zgodnoœci sekwencji. Jeszcze
inne systemy nale¿¹ce do izoschizomerów prawdopodobnie podlega³y wielokrotnym zmianom w toku ewolucji, na co wskazuje, na przyklad wysoki stopieñ pokre-
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wieñstwa metylotransferaz przy jednoczesnej odmiennoœci endonukleaz lub ró¿nej
organizacji genów w poszczególnych systemach (32). Ze wzglêdu na fakt, ¿e endonukleazy restrykcyjne nie wykazuj¹ podobieñstwa w sekwencji aminokwasowej przyjêto pocz¹tkowo, ¿e nie s¹ ze sob¹ spokrewnione. Pierwsze doniesienia, ¿e endonukleazy ewoluowa³y od wspólnego przodka ukaza³y siê w 1995 r., kiedy Jeltsch opublikowa³ dane wskazuj¹ce na zwi¹zek pomiêdzy sekwencj¹ aminokwasow¹ enzymu
a rozpoznawan¹ sekwencj¹ DNA (59). Na podstawie analiz krystalograficznych endonukleaz restrykcyjnych typu II wykazano istnienie strukturalnego rdzenia zbudowanego z b-kartek otoczonych a-helisami, których u³o¿enie przestrzenne pozwala na
bliskie s¹siedztwo dwóch lub trzech kwaœnych reszt aminokwasowych i jednej lizyny. W niektórych przypadkach lizyna mo¿e byæ zast¹piona przez glutaminê lub kwas
glutaminowy. Ten charakterystyczny motyw okreœlany jest jako motyw PDX10-30D/EXK
po raz pierwszy zosta³ opisany dla endonukleaz EcoRI i EcoRV (60). Motyw ten jest
odpowiedzialny za wi¹zanie jonów Mg++ niezbêdnych do hydrolizy DNA. Istotna
rola tego motywu zosta³a potwierdzona licznymi badaniami opartymi na miejscowo
specyficznej metagenezie. Spostrze¿enia te potwierdzi³y tezê, ¿e endonukleazy restrykcyjne maj¹ wspólne korzenie ewolucyjne. Podsumowuj¹c wyniki przeprowadzonych badañ pokrewieñstwa wœród enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych,
mo¿na przytoczyæ skrajne przyk³ady zarówno konwergencyjnej jak i dywergencyjnej ewolucji. Badania nad sekwencjami kompletnych genomów ró¿nych mikroorganizmów przynios¹ z pewnoœci¹ nowe pogl¹dy na temat pokrewieñstwa i ewolucji
systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych.

7. Poszukiwania i dystrybucja systemów R-M
Niemal wszystkie poznane do dziœ enzymy restrykcyjno-modyfikacyjne zosta³y
wykryte metod¹ systematycznego badania ogromnej liczby izolatów bakteryjnych,
otrzymanych z kolekcji szczepów lub izolowanych przez badaczy ze œrodowiska naturalnego. Poszukiwania enzymów R-M zapocz¹tkowa³ we wczesnych latach siedemdziesi¹tych H. Smith (10).
Poszukiwanie endonukleaz restrykcyjnych polega³o wówczas na hodowli badanego mikroorganizmu, uzyskaniu z niego ekstraktu komórkowego i inkubowaniu
próbek ekstraktu z DNA (np. DNA faga lambda) stanowi¹cego substrat dla endonukleazy. Nastêpnie strawiony DNA faga lambda rozdzielano elektroforetycznie w ¿elu
agarozowym, w celu stwierdzenia, czy uleg³ on specyficznej fragmentacji w wyniku
aktywnoœci jednej lub kilku endonukleaz restrykcyjnych obecnych w komórkach badanego mikroorganizmu.
Wykryty w ten sposób enzym restrykcyjny by³ oczyszczany najczêœciej przy u¿yciu technik chromatograficznych, a nastêpnie okreœlano jego specyficznoœæ wzglêdem DNA substratowego oraz w³aœciwoœci fizykochemiczne. W ci¹gu ostatnich 25
lat badañ wykazano, ¿e przy zastosowaniu tej metody w 25% badanych ekstraktów
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komórek bakteryjnych mo¿na stwierdziæ aktywnoœæ przynajmniej jednej endonukleazy restrykcyjnej typu II (10,61). Aby zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo wykrycia nowych endonukleaz restrykcyjnych jako substrat do badania aktywnoœci endonukleazy, wykorzystuje siê DNA o mo¿liwie jak najwiêkszej liczbie ró¿nych wariantów sekwencji nukleotydowych rozpoznawanych przez endonukleazy, czyli zarówno DNA
pochodz¹cy z organizmów prokariotycznych jak i eukariotycznych (61).
Dziêki ogromnej ró¿norodnoœci endonukleazy restrykcyjne znalaz³y równie¿ zastosowanie jako marker taksonomiczny na przyk³ad do ró¿nicowania szczepów
w obrêbie tego samego gatunku (62-66).
Dla uzyskania nowych aktywnoœci endonukleaz podejmowane s¹ próby tworzenia endonukleaz poprzez zmiany poznanych ju¿ enzymów tak, aby w efekcie rozpoznawa³y nowe sekwencje nukleotydowe. W przypadku enzymów rozpoznaj¹cych
szeœcionukleotydowe sekwencje, których struktura krystalograficzna jest znana, próbowano zmieniæ ich specyficznoœæ na drodze mutagenezy (67). Pewnym sukcesem
by³o zmodyfikowanie przez Lanio i wsp. enzymu EcoRV, efektywniej hydrolizuj¹cego rozszerzon¹ sekwencjê 8-nukleotydow¹ ni¿ wyjœciow¹ 6-nukleotydow¹ (68).
Zmieniono równie¿ sekwencjê genu koduj¹cego endonukleazê BamHI tak, ¿e zmieniony enzym hydrolizowa³ sekwencje zmetylowane (69). Czêœciowym sukcesem zakoñczy³y siê te¿ badania nad endonukleaz¹ Eco57I (70). Zmiana specyficznoœci restrykcyjnej wi¹¿e siê prawdopodobnie ze zmianami wielu aminokwasów. Z tego powodu prowadzone dot¹d próby nie zakoñczy³y siê spektakularnymi wynikami potwierdzaj¹cymi mo¿liwoœæ komponowania nowych specyficznoœci poprzez zmianê
sekwencji aminokwasowej.
W po³owie lat osiemdziesi¹tych zapocz¹tkowano równie¿ konstruowanie tzw.
chimerycznych enzymów restrykcyjnych, wykorzystuj¹c domenow¹ strukturê endonukleazy FokI (nale¿¹cej do klasy IIS). Pierwsze próby dotyczy³y zastosowania FokI
jako uniwersalnego enzymu restrykcyjnego do precyzyjnego ciêcia DNA w okreœlonym przez eksperymentatora miejscu (71,72). W badaniach zespo³ów Podhajskiej
i Szybalskiego stwierdzono, ¿e enzym FokI wykazuje du¿¹ tolerancjê i wi¹¿e siê
z sekwencj¹ rozpoznawan¹ wystêpuj¹c¹ na przy³¹czonym do nici DNA adaptorze
i mimo niepe³nej hybrydyzacji w obrêbie obydwu nici DNA, enzym „odlicza nukleotydy” prawid³owo i przecina DNA heterogennych nici zgodnie z oczekiwaniami a nie
9 i 13 nukleotydów od sekwencji rozpoznawanej, jak to mia³o miejsce w przypadku
niezmodyfikowanego enzymu FokI.
By³ to enzym, który rokowa³ powodzenie w konstrukcji rekombinowanych aktywnoœci enzymatycznych. Wkrótce Chandrasegaran, Kim i Huang niezale¿nie podjêli próby tworzenia enzymów fuzyjnych. DNA koduj¹cy domenê tn¹c¹ FokI rekombinowano in vitro z DNA koduj¹cym domeny bia³kowe wi¹¿¹ce siê z DNA. Z powodzeniem wykorzystywano determinanty genetyczne powszechne u Eucaryota, koduj¹ce motywy helisa-pêtla-helisa (ang. helix-loop-helix), motywy palca cynkowego,
helisa-skrêt-helisa bia³ek zawieraj¹cych motyw zamka leucynowego odpowiedzialnego za wi¹zanie siê z DNA. W wyniku rekombinacji uzyskiwano endonukleazy
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o nowej specyficznoœci. Tak skonstruowane chimeryczne endonukleazy s¹ zdolne
przecinaæ dwuniciowy DNA bardzo blisko oczekiwanego miejsca, choæ z niewielk¹
wydajnoœci¹ (73-80).

7.1. Poszukiwania systemów R-M w genomach bakteryjnych
Nowe mo¿liwoœci poszukiwania systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych pojawi³y siê wraz z zakoñczeniem wielu projektów sekwencjonowania ca³ych genomów
bakteryjnych. Obecnie dostêpne s¹ dane o ponad 387 sekwencjonowanych genomach bakterii i 26 genomach archebakterii (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/genom_table.cgi).
Dok³adne przeszukanie znanych sekwencji genomów zaowocowa³o niezwykle
interesuj¹cymi spostrze¿eniami (31). Determinanty genetyczne metylotransferaz s¹
³atwe do zidentyfikowania podczas analizy sekwencji genomu bakteryjnego ze wzglêdu na obecnoœæ fragmentów sekwencji koduj¹cych charakterystyczne dla tych bia³ek motywy 6-12 aminokwasów. Determinanty genetyczne endonukleaz restrykcyjnych zazwyczaj s¹ znajdowane w bezpoœredniej bliskoœci genu odpowiadaj¹cej im
metylazy (24). Niestety, jak dot¹d, geny koduj¹ce endonukleazy mog¹ byæ jednoznacznie identyfikowane, tylko jeœli wykazuj¹ bardzo bliskie podobieñstwo sekwencji do sekwencji innego znanego enzymu restrykcyjnego o tej samej specyficznoœci.
Najczêœciej opisywane s¹ jako otwarte ramki odczytu le¿¹ce przed lub za genem
metylotransferazy, które nie wykazuj¹ jakiegokolwiek podobieñstwa do sekwencji
obecnych w GenBanku. W wyniku analizy genomu Helicobacter pylori zidentyfikowano 23 geny, które mog¹ potencjalnie kodowaæ metylotransferazy, z czego 14 mo¿e
byæ czêœci¹ systemu R-M typu II (31). W tym przypadku stosowane wczeœniej metody pozwoli³y badaczom na detekcjê aktywnoœci 1 metylotransferazy i 2 endonukleaz.
Determinanty genetyczne systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych, jak widaæ, s¹
szerzej rozpowszechnione ni¿ mo¿na by by³o przypuszczaæ na podstawie wczeœniej
uzyskanych danych. Nie zawsze jednak ulegaj¹ one ekspresji w komórce gospodarza i nie zawsze przejawiaj¹ swoj¹ aktywnoœæ in vitro.
Wyjaœnieniem braku ekspresji endonukleazy w badanych przypadkach mo¿e byæ,
miêdzy innymi, zjawisko zmiennoœci fazowej w ramce odczytu (ang. phase variation).
Niektóre geny R-M posiadaj¹ krótkie powtórzone sekwencje wewn¹trz regionów
koduj¹cych, które wykazuj¹ sk³onnoœæ do powodowania b³êdów w replikacji (31,81,
82). B³êdy te mog¹ powodowaæ zmianê ramki odczytu i powstawanie nieaktywnych
bia³ek. Istnieje zatem mo¿liwoœæ, ¿e pewna czêœæ populacji danego gatunku bakterii
mo¿e posiadaæ funkcjonalne geny endonukleaz czy metylotransferaz, a czêœæ nie.
Wiele potencjalnych enzymów restrykcyjnych mo¿e byæ obecnych w komórce w formie nieaktywnej, prawdopodobnie potrzebuj¹ jakiegoœ czynnika indukuj¹cego aktywacjê genów. Geny wykazuj¹ce takie w³aœciwoœci maj¹ zdolnoœæ do bardzo szybkiej
ewolucji poprzez sta³e przejœcia ze stanu aktywnego w nieaktywny (31,82). Jest to
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zjawisko, które w pewien sposób mo¿e t³umaczyæ tak du¿e zró¿nicowanie pomiêdzy enzymami restrykcyjnymi. W hipotezach tych, jak siê wydaje, potwierdza siê obserwacje dokonywane przy poszukiwaniu endonukleaz restrykcyjnych w sinicach.
Napotykano na szczepy sinic z rodzaju Phormidium i Anabaena, które dawa³y niepowtarzalne wyniki jeœli chodzi o detekcjê aktywnoœci endonukleazy restrykcyjnej
(dane nie publikowane). Obserwowano aktywnoœæ jednej lub dwóch endonukleaz
w komórce w zale¿noœci od warunków hodowli. Je¿eli geny endonukleaz restrykcyjnych, jak i prawdopodobnie zwi¹zane z nimi geny metylotransferaz czêsto oscyluj¹
miêdzy stanem aktywnym i nieaktywnym, to hipoteza paso¿ytniczych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych proponowana przez Kobayashi jako wyjaœnienie ich utrzymania w komórce gospodarza, jak siê wydaje, jest mniej uniwersalna (83). W hipotezie tej zak³ada siê, ¿e g³ównym enzymem systemu R-M jest metylotransferaza, gdy¿
odpowiada za szereg procesów biologicznych w komórce (83). Utrata tego elementu kompleksu restrykcyjno-modyfikacyjnego prowadzi do œmierci komórki gospodarza w wyniku zniszczenia genomu przez odpowiadaj¹c¹ metylotransferazie endonukleazê. Zabicie komórek gospodarza przez geny uszkodzonego systemu R-M nie
jest mo¿liwe, gdy w komórce istnieje drugi kompleks genów R-M, lub inna metylotransferaza, modyfikuj¹ca tê sam¹ sekwencjê rozpoznawan¹ (23,24,84). Utrata endonukleazy w komórce, która odpowiedzialna jest za „pilnowanie”, sta³ej aktywnoœci metylotransferazy mo¿e poœrednio przyczyniæ siê do œmierci komórki gospodarza. Komórka taka wówczas nie jest chroniona przed utrzymywaniem siê w niej obcego DNA na przyk³ad bakteriofagowego, którego ekspresja mo¿e prowadziæ do
œmierci komórki. Model ten jest realny jedynie w przypadku systemów R-M ulegaj¹cych sta³ej ekspresji w komórce.

8. Horyzontalny transfer systemów R-M
W coraz bardziej zaawansowanych badaniach genomów bakteryjnych wskazuje
siê, ¿e horyzontalny transfer genów mo¿e mieæ istotny wp³yw na dystrybucjê ró¿nych grup genów wœród mikroorganizmów oraz ewolucjê genomów bakteryjnych
(31,85). Czêstoœæ transferu okreœlonych genów ma œcis³y zwi¹zek z ich funkcj¹. Bardzo powszechny jest transfer tzw. grup genów operacyjnych (zwi¹zanych z przetrwaniem gospodarza w danym œrodowisku), podczas gdy geny informacyjne (zwi¹zane z transkrypcj¹, translacj¹, napraw¹ DNA i pokrewnymi procesami) niezwykle
rzadko ulegaj¹ transferowi.
Scharakteryzowano trzy procesy umo¿liwiaj¹ce transfer genów: transformacjê,
koniugacjê i transdukcjê. Specyficzne wymagania ka¿dego z nich sugeruj¹ ró¿ne
prawdopodobieñstwa dla ich zajœcia w ró¿nych warunkach œrodowiskowych. Proces
koniugacji jest najbardziej z³o¿ony i ma najwy¿sze wymagania. Komórki dawcy
musz¹ zawieraæ element koniugacyjny (plazmid lub transpozon), a komórki dawcy
i biorcy musz¹ mieæ ze sob¹ kontakt fizyczny wystarczaj¹co stabilny by transfer DNA
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by³ mo¿liwy. Obydwie komórki musz¹ byæ metabolicznie aktywne, by mo¿liwa by³a
synteza DNA i inne aktywnoœci (86). Transfer genów na drodze transdukcji wymaga
aktywnego metabolicznie biorcy, by transdukuj¹ce cz¹steczki fagowe mog³y byæ reprodukowane. Biorca mo¿e byæ oddalony od dawcy zarówno przestrzennie jak
i w czasie, gdy¿ informacja genetyczna zawarta w cz¹steczkach fagowych mo¿e
przetrwaæ d³ugi czas. Fagi czêsto s¹ bardzo odporne na wiele fizycznych i chemicznych czynników i mog¹ przetrwaæ w œrodowisku w stanie nieuszkodzonym (86).
Biorca, podobnie jak dawca, musi mieæ identyczn¹ wra¿liwoœæ na bakteriofaga.
Transfer genów na drodze transformacji nie wymaga ¿ywych komórek dawcy, wystarczy by komórki dawcy uleg³y lizie i uwolni³y DNA do œrodowiska. Zdolnoœæ wolnego DNA do przetrwania i rozprzestrzeniania siê w œrodowisku naturalnym determinuje jak daleko w czasie i przestrzeni komórki biorcy mog¹ byæ oddalone od dawcy. Biorca musi byæ fizjologicznie aktywny by móc przyj¹æ wolny DNA. Dawca i biorca nie musz¹ byæ blisko spokrewnieni by zasz³a transformacja. Dlatego te¿ naturalna transformacja ma kilka cech umo¿liwiaj¹cych wystêpowanie tego procesu w ró¿nych populacjach mikroorganizmów, szczególnie w œrodowiskach nara¿onych na
ekstremalne zmiany (np. temperatury, pH, zasolenia) lub, w których spotyka siê
du¿e fluktuacje dynamiki populacyjnej (86).
Stwierdzono tak¿e, ¿e wiele mikroorganizmów mo¿e spontanicznie wydzielaæ
DNA na zewn¹trz komórki. W œrodowiskach naturalnych mog¹ wystêpowaæ znaczne
iloœci wolnego DNA wydzielanego aktywnie przez ¿ywe komórki mikroorganizmów,
jak równie¿ pochodz¹cego z lizuj¹cych komórek. Najczêœciej taki DNA jest szybko
degradowany przez enzymy bakteryjne hydrolizuj¹ce DNA (patrz tab. 2 i tab. 3). Najlepiej poznanym przyk³adem horyzontalnego transferu genów jest przenoszenie genów opornoœci na antybiotyki i œrodki chemiczne (86).
Na podstawie porównania i analizy wielu systemów R-M potwierdzono hipotezê,
¿e geny koduj¹ce enzymy restrykcyjno-modyfikacyjne mog¹ równie¿ ulegaæ horyzontalnemu transferowi (52,85,87,88,94). Geny koduj¹ce bia³ka zwi¹zane z ruchliwoœci¹ DNA: transpozazy, integrazy, inwertazy s¹ niekiedy znajdowane w bezpoœredniej bliskoœci determinant genetycznych systemów R-M zlokalizowanych w chromosomalnym DNA (88-93). Bia³ka te mog¹ u³atwiæ transfer genów restrykaz i metylotransferaz pomiêdzy ró¿nymi mikroorganizmami.
Po porównaniu 8 izoschizomerów endonukleaz wyizolowanych z komórek bakterii z gatunków nale¿¹cych do rodzaju Thermus okaza³o siê, ¿e izoschizomery izolowane ze szczepów pochodz¹cych z bliskich geograficznie œrodowisk by³y identyczne
lub prawie identyczne, natomiast enzymy izolowane ze szczepów pochodz¹cych ze
œrodowisk odleg³ych geograficznie wykazywa³y wiêksze zró¿nicowanie. Podobieñstwo sekwencji aminokwasowej pomiêdzy izoschizomerami ze Stanów Zjednoczonych i Japonii wynosi³o 75%, USA i Wysp Azorskich 67%, USA i Nowej Zelandii 59%.
W przypadku wszystkich 8 izoschizomerów zaobserwowano, w œrodkowej czêœci
ramki odczytu, wysoce konserwowany ewolucyjnie, region 34 aminokwasowy
(87-120); zmiany aminokwasów w tym obszarze dotycz¹ jedynie pozycji 98 i 113 (95).
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Autorzy sugeruj¹, ¿e system R-M TaqI móg³ byæ w przesz³oœci przeniesiony do
rodzaju Thermus. Na potwierdzenie, zwracaj¹ oni uwagê na znacz¹ce ró¿nice w procencie par G+C w sekwencjach koduj¹cych determinanty genetyczne izoschizomerów systemu R-M TaqI w stosunku do pozosta³ej czêœci genomu przedstawicieli rodzaju Thermus. Równie¿ u¿ycie specyficznych kodonów, odmiennych ni¿ powszechnie wystêpuj¹ce w rodzaju Thermus, odpowiadaj¹cych poszczególnym aminokwasom w sekwencji genów koduj¹cych determinanty systemów z rodziny TaqI, wskazuje na obce pochodzenie tych genów (85,95). Hipotezê tê, jak siê zdaje, potwierdza stwierdzenie po raz pierwszy w mezofilnej sinicy Phormidium papyraceum, mikroorganizmie nie nale¿¹cym do rodzaju Thermus, obecnoœci termofilnej endonukleazy PpaAII bêd¹cej izoschizomerem TaqI (66). Co wiêcej, nie stwierdzono w przypadku szczepu Phormidium papyraceum towarzysz¹cej endonukleazie PpaAII aktywnej metylotransferazy.
Jeltsch i Pingoud postuluj¹, ¿e badanie wystêpowania specyficznych kodonów
w determinantach genetycznych koduj¹cych systemy restrykcyjno-modyfikacyjne
pozwala na wskazanie, które geny systemów R-M przywêdrowa³y do danego gospodarza (85). Zaobserwowano, ¿e w poszczególnych gatunkach mikroorganizmów wystêpuj¹ charakterystyczne preferencje w u¿yciu kodonów, koduj¹cych poszczególne
aminokwasy. Je¿eli w obrêbie badanej determinanty genetycznej zaobserwuje siê
u¿ycie kodonów innych ni¿ typowe dla genomu gospodarza, to mo¿e oznaczaæ, ¿e
gen ten pochodzi z innego organizmu (85).

9. Podsumowanie
Od pierwszej obserwacji aktywnoœci endonukleaz restrykcyjnych i towarzysz¹cych im metylotransferaz dokonanej przez Luriiê i Bertaniego minê³o ponad 50 lat.
Ich odkrycie przyczyni³o siê do szybszego rozwoju biologii molekularnej i genetyki.
Enzymy te sta³y siê jednym z wa¿niejszych narzêdzi badawczych. W efekcie prowadzonych, przez ponad 50 lat, poszukiwañ enzymów restykcyjnych, w wielu œwiatowych laboratoriach przebadano kilkanaœcie tysiêcy szczepów bakterii i scharakteryzowano ponad 3565 ró¿nych szczepów bakteryjnych posiadaj¹cych endonukleazy
restrykcyjne i metylotransferazy, wykazuj¹ce ponad 280 ró¿nych specyficznoœci pod
wzglêdem rozpoznawanej sekwencji nukleotydowej i miejsca hydrolizy DNA (23).
Poznano mechanizm ich dzia³ania, regulacjê ekspresji, budowê przestrzenn¹ cz¹steczek. Badano ewolucjê i pokrewieñstwo oraz mechanizmy dystrybucji systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych w œwiecie mikroorganizmów. Enzymy te sta³y siê tak¿e
Ÿród³em dochodów wielu firm biotechnologicznych. Analizy sekwencji kompletnych
genomów bakteryjnych z pewnoœci¹ przynios¹ jeszcze wiele interesuj¹cych obserwacji na temat tej grupy bia³ek.
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