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Summary
Disaccharide sucrose plays important role in plants in photoassimilate partitioning, and as a carbon and energy source, it regulates cell metabolism, plant
growth and development. Utilization of sucrose in most metabolic pathways is
preceding by enzymatic cleavage of sucrose to monosaccharides. This cleavage
is catalyzed by invertase and sucrose synthase. Hydrolysis of sucrose to glucose
and fructose provides substrates to primary metabolism reactions proceed in
plant cell. Because sugars in plants are not only nutrients molecules, but also
regulate expression of genes, invertase can control cell division and plant development. Several types of invertases can exist in plant cells, which differ in their
biochemical properties and cell localization. The rapid accumulation of information about their physiological function and regulation in planta has revealed the
biotechnological potential of these proteins. This review focuses on recent advances in the properties and role of the identified plant invertases in the light of
application for plant metabolic engineering.
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1. Wstêp
U roœlin wy¿szych powstaj¹ce w procesie fotosyntezy wêglowodany transportowane s¹ z organów donorowych (ang. source)
do organów akceptorowych (ang. sink) najczêœciej w formie sa-
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charozy. Cukier ten nieprzypadkowo wyselekcjonowany zosta³ w procesie ewolucji
jako g³ówna forma transportu wêglowodanów w roœlinach. Jest stabilnym zwi¹zkiem nieredukuj¹cym i nie nara¿a tkanek na ró¿nego rodzaju reakcje oksydoredukcyjne w czasie przemieszczania w roœlinie. Produkty hydrolizy sacharozy s¹ g³ównym substratem oddechowym oraz uczestnicz¹ w procesach osmoregulacji w komórkach roœlinnych (1). Na podstawie badañ prowadzonych w ostatnich latach dostarczono licznych dowodów na udzia³ cukrów, zw³aszcza sacharozy i produktów
jej rozpadu, w regulacji metabolizmu roœlin (2,3). Dostarczaj¹c informacji o stopniu
zaopatrzenia oraz zapotrzebowania komórek na produkty fotosyntezy, cukry pe³ni¹
funkcjê substancji sygna³owych i wp³ywaj¹ na ekspresjê wielu klas genów zaanga¿owanych w metabolizm wêglowodanów oraz procesy rozwojowe roœlin (4-6). Sacharoza mo¿e byæ wykorzystywana w metabolizmie komórkowym na drodze dwóch
przemian. Nieodwracalna hydroliza sacharozy jest katalizowana przez inwertazê
[EC 3.2.1.26] (sacharoza + H2O ® glukoza + fruktoza). Natomiast syntaza sacharozy [EC 2.4.1.13], bior¹ca tak¿e udzia³ w syntezie tego dwucukru, przeprowadza odwracaln¹ reakcjê z udzia³em UDP (sacharoza + UDP « UDP-glukoza + fruktoza).
W roœlinach inwertaza jest podstawowym enzymem bior¹cym udzia³ w mobilizacji
i degradacji sacharozy podczas ca³ego cyklu ¿yciowego, jak równie¿ w odpowiedzi
roœlin na czynniki œrodowiskowe, poniewa¿ zarówno substraty jak i produkty katalizowanej przez ten enzym reakcji s¹ jednoczeœnie cz¹steczkami sygna³owymi (7,8).

2. Klasyfikacja i charakterystyka inwertaz
Inwertazy stanowi¹ rodzinê enzymów, których wystêpowanie stwierdzono
u wielu gatunków roœlin wy¿szych, a liczne oczyszczono i scharakteryzowano na poziomie molekularnym. Na podstawie optimum pH inwertazy mo¿na podzieliæ na
kwaœne oraz neutralne lub alkaliczne. Natomiast bior¹c pod uwagê lokalizacjê komórkow¹, punkt izoelektryczny, optimum pH oraz rozpuszczalnoœæ powszechnie
wyró¿nia siê trzy typy inwertaz: 1) inwertazy wakuolarne (Inv-V) – kwaœne, rozpuszczalne inwertazy wystêpuj¹ce w wakuoli; 2) inwertazy zwi¹zane ze œcian¹ komórkow¹ (Inv-CW) – kwaœne, nierozpuszczalne inwertazy zwi¹zane jonowo ze œcian¹ komórkow¹; 3) inwertazy neutralne (Inv-N) – neutralne/alkaliczne, rozpuszczalne inwertazy wystêpuj¹ce w cytoplazmie (8,9). W tabeli zebrano informacje na temat podstawowych w³aœciwoœci inwertaz.
Ka¿dy z trzech typów inwertaz reprezentowany jest przez ró¿ne izoenzymy. Poszczególne izoformy ró¿ni¹ siê niektórymi w³aœciwoœciami biochemicznymi, np. wra¿liwoœci¹ na inhibitory. W komórkach roœlinnych wystêpuj¹ przynajmniej 2 izoformy
Inv-V oraz 6 izoform Inv-CW (8). Znane s¹ równie¿ 2 izoformy Inv-N, która jest dotychczas najs³abiej scharakteryzowanym typem inwertazy (10,11). Fizjologiczna korzyœæ z wystêpowania izoenzymów polega na wiêkszej elastycznoœci i efektywnoœci
kontroli transportu, dystrybucji oraz magazynowania sacharozy w odpowiedzi na
64

PRACE PRZEGL¥DOWE

Inwertazy roœlinne – funkcja fizjologiczna, regulacja aktywnoœci oraz wykorzystanie w biotechnologii

czynniki œrodowiskowe oraz na etapie ró¿nych stadiów rozwojowych tkanek i organów roœlinnych (12).
Tabela
W³aœciwoœci ró¿nych typów inwertaz roœlinnych
Typ inwertazy
inwertaza wakuolarna
Inv-V
inwertaza œciany komórkowej
Inv-CW
inwertaza neutralna
Inv-N

Optimum pH

pI

kwaœne
obojêtny
pH 5,0-5,5
kwaœne
zasadowy/kwaœny
pH 3,5-5,0
obojêtne lub zasadowe obojêtny
pH 6,8-8,0

Lokalizacja Rozpuszczalnoœæ Glikozylacja
wakuola

nierozpuszczalna

+

apoplast

rozpuszczalna

+

cytoplazma rozpuszczalna

–-

Poszczególne izoformy s¹ prawdopodobnie kodowane przez ró¿ne geny (9,10).
Geny koduj¹ce inwertazy kwaœne (Inv-V oraz Inv-CW) wyizolowano ju¿ z kilku gatunków roœlin: pomidora, rzodkiewnika, kukurydzy, marchwi (10), ¿ycicy (13) i ziemniaka (14). Na podstawie mapowania genów inwertaz kwaœnych pochodz¹cych
z rzodkiewnika, pomidora i kukurydzy wykazano, ¿e w ka¿dej z tych roœlin s¹ one
zlokalizowane na ró¿nych chromosomach. Jednak pomiêdzy gatunkami roœlin jedno- i dwuliœciennych stwierdza siê znaczny stopieñ konserwatywnoœci, je¿eli chodzi
o ich strukturê. Wyizolowane do tej pory geny inwertaz kwaœnych zawieraj¹ od szeœciu do oœmiu eksonów. Z regu³y we wszystkich tych genach wystêpuje ekstremalnie ma³y ekson (ekson II), sk³adaj¹cy siê tylko z 9 nukleotydów. Jest to jeden z najmniejszych eksonów wystêpuj¹cych u roœlin wy¿szych. Koduje on tripeptyd (DPN),
tworz¹cy rdzeniow¹ czêœæ konserwatywnego motywu b-fruktofuranozydazy
(NDPNG) (8-10).
U rzodkiewnika zidentyfikowano dotychczas 6 genów koduj¹cych Inv-CW (geny
AtcwINV), z których piêæ ulega ekspresji w rozwijaj¹cych siê nasionach, przy czym
ekspresja czterech z nich jest najbardziej intensywna w fazie ró¿nicowania komórek
(15). W roœlinach ziemniaka zidentyfikowano 2 geny koduj¹ce Inv-CW (invCD111
i invCD141), które ulega³y specyficznej ekspresji w tkankach floemu (14). Ekspresja
genów koduj¹cych Inv-V w roœlinach ¿ycicy (Inv 1:2 i Inv 1:4) jest równie¿ specyficzna
tkankowo: ekspresja Inv 1:2 zachodzi g³ównie w korzeniach, natomiast Inv 1:4 przewa¿nie w liœciach (13). Dlatego te¿ sugeruje siê, ¿e roœliny podczas ewolucji wykszta³ci³y niewielk¹ rodzinê genów inwertaz kwaœnych, których ekspresja zachodzi
niezale¿nie, w specyficznym miejscu i czasie podczas rozwoju roœliny (10).
Przypuszcza siê, ¿e sekwencje genowe koduj¹ce poszczególne izoformy inwertaz kwaœnych powsta³y w wyniku odleg³ej w czasie, przypadkowej duplikacji genu.
W ostatnich badaniach dotycz¹cych filogenetycznych relacji pomiêdzy genami koduj¹cymi Inv-CW oraz Inv-V wykazano, ¿e Inv-V prawdopodobnie ewoluowa³a
z Inv-CW w wyniku mutacji, która wywo³a³a zmianê sekwencji sygna³owej i zadecyBIOTECHNOLOGIA 2 (77) 63-80 2007
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dowa³a o skierowaniu bia³ka do wakuoli (16). Uzyskane w nielicznych przypadkach
sekwencje cDNA koduj¹cego Inv-N nie wykazuj¹ podobieñstwa do sekwencji inwertaz kwaœnych, s¹ natomiast w znacznym stopniu homologiczne z genami inwertaz
bakterii fotosyntetyzuj¹cych (17). W komórkach cyjanobakterii zidentyfikowano
dwa geny (invA i invB), które wykazywa³y 50-56% homologiê z roœlinnym genem koduj¹cym bia³ko Inv-N o masie cz¹steczkowej 53-55 kDa. Poniewa¿ Inv-N wystêpuje
tylko w komórkach roœlin i cyjanobakterii, przypuszcza siê, ¿e geny roœlinnej Inv-N
wywodz¹ siê z ortologicznego genu organizmu prokariotycznego, który wnikn¹³ do
komórki roœlinnej na drodze endosymbiozy (18).
Z uwagi na podobieñstwo sekwencji genowych inwertaz kwaœnych kodowane
przez nie bia³ka charakteryzuj¹ siê podobn¹ budow¹ oraz w³aœciwoœciami biochemicznymi. Inv-CW oraz Inv-V syntetyzowane s¹ jako prepropeptydy. Porównanie sekwencji aminokwasowych tych enzymów wykaza³o obecnoœæ N-koñcowej domeny,
zawieraj¹cej do 100 reszt aminokwasowych, która jest odcinana podczas transportu
i dojrzewania bia³ka (10,19). Przypuszczalnie jest ona podzielona na 2 segmenty:
peptyd sygna³owy (niezbêdny przy wprowadzaniu bia³ka do retikulum endoplazmatycznego i szlaku wydzielniczego) oraz N-koñcowy propeptyd (rys. 1). W przeciwieñstwie do Inv-CW, prepropeptyd Inv-V zawiera dodatkowo krótk¹ domenê aminokwasow¹ do³¹czon¹ do koñca C, która mo¿e braæ udzia³ w kierowaniu bia³ka do wakuoli
(9,10). Wspóln¹ cech¹ dojrza³ych bia³ek inwertaz kwaœnych jest obecnoœæ pentapeptydu NDPNG tworz¹cego konserwatywny motyw b-fruktofuranozydazy, który wystêpuje tak¿e w inwertazach bakteryjnych i dro¿d¿owych (8). Mimo ¿e sekwencja aminokwasowa Inv-CW i Inv-V jest homologiczna w ok. 40-60%, enzymy te ró¿ni¹ siê nieznacznie optimum pH oraz specyficznoœci¹ substratow¹. W badaniach nad w³aœciwoœciami Inv-V i Inv-CW (20), pochodz¹cymi z tych samych gatunków roœlin, wykazano,
¿e chocia¿ oba typy enzymu posiadaj¹ kwaœne optimum pH, to dla Inv-V jest ono
z regu³y oko³o 0,6-0,9 jednostki wy¿sze w porównaniu z Inv-CW. Ponadto specyficznoœæ Inv-V w stosunku do rafinozy jest 16-30% ni¿sza ni¿ Inv-CW. Ró¿nice te wywo³ywane s¹ pojedyncz¹ substytucj¹ w sekwencji aminokwasowej obu enzymów.
W konserwatywnej sekwencji (WEC-P/V-DF) Inv-V obecna jest walina, natomiast
w tym samym miejscu w Inv-CW stwierdzono wystêpowanie proliny (20).
Inwertazy kwaœne, w przeciwieñstwie do Inv-N, ulegaj¹ procesowi N-glikozylacji
(9). Glikozylacja Inv-CW jest niezbêdna do efektywnego transportu przez b³onê plazmatyczn¹, niezale¿nie od struktury do³¹czonego do N-koñca oligosacharadu.
Stwierdzono, ¿e pozbawiona reszty cukrowej Inv-CW ulega szybkiej degradacji
w aparacie Golgiego. Natomiast w przypadku Inv-V, ta potranslacyjna modyfikacja,
prawdopodobnie nie pe³ni specyficznej roli podczas kierowania bia³ka do wakuoli
(21). Masa cz¹steczkowa kwaœnych inwertaz waha siê w doœæ szerokim zakresie (od
50 kDa do 450 kDa), gdy¿ w natywnej formie mog¹ one wystêpowaæ w postaci monomerów, dimerów lub oligomerów (12). Ponadto aktywnoœæ tych enzymów hamuj¹
czynniki blokuj¹ce grupy sulfhydrylowe, co przypuszczalnie zwi¹zane jest z obecnoœci¹ reszty cysteiny w ich centrum aktywnym (8).
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Rys. 1. Schemat struktury pierwszorzêdowej inwertaz kwaœnych (wg 9, 10, zmodyfikowane).

Trudnoœci napotykane podczas badañ w³aœciwoœci biochemicznych Inv-N wynikaj¹ ze znacznej niestabilnoœci tego enzymu i szybkiej utraty jego aktywnoœci podczas homogenizacji tkanek. Jedynie w nielicznych przypadkach uda³o siê otrzymaæ
oczyszczone bia³ka enzymatyczne, których optimum pH waha siê w zakresie
pH 6,8-8,0 (8,10). Z wyj¹tkiem Inv-N pochodz¹cej z marchwi (22), w natywnej formie
wystêpuj¹ one z regu³y jako homotetramery z³o¿one z podjednostek o masie
54-65 kDa. Ich aktywnoœæ jest gwa³townie hamowana w obecnoœci glukozy i fruktozy, ale nie pod wp³ywem jonów metali, co wskazuje na znaczne ró¿nice w budowie
centrum aktywnego neutralnych i kwaœnych inwertaz (10). Ponadto sekwencja aminokwasowa Inv-N jest bogata w cysteinê i zdecydowanie ró¿ni siê od inwertaz kwaœnych. Wystêpowanie homologicznej struktury pierwszorzêdowej do roœlinnej Inv-N
stwierdzono jedynie u bakterii fotosyntetyzuj¹cych (17,23).
Wykazano, ¿e inwertazy o kwaœnym optimum pH mog¹ hydrolizowaæ, oprócz sacharozy, równie¿ inne dwucukry, które posiadaj¹ koñcow¹, niepodstawion¹ resztê
b-D-fruktofurazynow¹ jak np. rafinoza czy stachioza. Jednak aktywnoœæ enzymatyczna w stosunku do tych wêglowodanów jest znacznie ni¿sza w porównaniu z w³aœciwym substratem, jakim jest sacharoza. Natomiast Inv-N jest najprawdopodobniej
aktywna specyficznie jedynie w stosunku do sacharozy (19). Inwertazy kwaœne mog¹ równie¿ uczestniczyæ w syntezie fruktanów, które przechowywane s¹ w wakuoli
komórek wielu gatunków traw i innych roœlin, stanowi¹c zapas wêglowodanów (13).
Podczas biosyntezy fruktanów pierwszy etap obejmuje m. in. powstawanie 1-ketozy, a niektóre inwertazy wykazuj¹ aktywnoœæ glukotransferazy i katalizuj¹ syntezê
trisacharydów, najczêœciej 1-ketozowych (24). Na podstawie pewnych danych doœwiadczalnych wskazuje siê jednak, ¿e aktywnoœæ Inv-V u traw spada podczas biosyntezy fruktanów, natomiast wzrasta w procesie ich rozk³adu (13).
BIOTECHNOLOGIA 2 (77) 63-80 2007
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3. Rola inwertaz w transporcie i dystrybucji asymilatów
W roœlinach sacharoza jest dominuj¹c¹ form¹ wœród transportowanych cukrów,
a inwertaza jest rozpatrywana jako podstawowy enzym bior¹cy udzia³ we w³¹czaniu
zwi¹zków wêglowych do metabolizmu podstawowego oraz uczestnicz¹cy w translokacji wêglowodanów pomiêdzy organami (12,25). Istnieje kilka hipotez dotycz¹cych dystrybucji asymilatów pomiêdzy organami, które uwzglêdniaj¹ zarówno czynniki determinuj¹ce zapotrzebowanie organów akceptorowych, jak i wydajnoœæ organów donorowych. Inwertazy stanowi¹ równie¿ jeden z czynników kontroluj¹cych te
zale¿noœci (26,27).
Zasadnicz¹ rolê w procesie roz³adowania sacharozy z rurek sitowych floemu do
niektórych, ale nie wszystkich, organów akceptorowych odgrywa najprawdopodobniej Inv-CW (rys. 1). Jej aktywnoœæ podczas roz³adunku floemu ma szczególne znaczenie w tkankach, których komórki ³¹cz¹ jedynie w znikomym stopniu za poœrednic-
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twem plazmodesm, a sacharoza z rurek sitowych do komórek akceptorowych musi
przemieszczaæ siê apoplastycznie (przez œcianê komórkow¹). Ma to miejsce np.
podczas kie³kowania nasion czy rozwoju py³ku. Jednak w tkankach z du¿¹ iloœci¹
po³¹czeñ plazmodesmalnych czêœæ sacharozy przedostaje siê tak¿e poprzez obszar
œciany komórkowej i obecnoœæ Inv-CW mo¿e decydowaæ o efektywnoœci roz³adowania floemu (15,28).
Wykazano, ¿e Inv-CW bierze udzia³ w dystrybucji sacharozy pomiêdzy donorami
i akceptorami, np. podczas rozwoju roœlin kukurydzy (29). Zmiany ekspresji Inv-CW
u tego gatunku prowadz¹ do zak³óceñ w procesie translokacji fotoasymilatów,
a mutanty niesyntetyzuj¹ce tego enzymu charakteryzuj¹ siê redukcj¹ biomasy i wielkoœci dojrza³ych nasion. W m³odych organach akceptorowych Inv-CW mo¿e zwiêkszaæ import wêglowodanów, utrzymuj¹c gradient stê¿enia sacharozy pomiêdzy floemem a akceptorem. Natomiast w organach dojrza³ych inwertazy mog¹ ograniczaæ
intensywnoœæ eksportu sacharozy, hydrolizuj¹c j¹ do heksoz, co obni¿a za³adunek
sacharozy do floemu i prowadzi do regulacji zwrotnej fotosyntezy (11).

4. Funkcja inwertaz w procesach wzrostu i rozwoju roœlin
Wzrost i rozwój roœlin regulowany jest przez szereg ró¿norodnych czynników
i wymaga dostarczenia sk³adników od¿ywczych z organów fotosyntetyzuj¹cych. Zaobserwowano œcis³¹ zale¿noœæ pomiêdzy szybkoœci¹ wzrostu a aktywnoœci¹ enzymów metabolizmu sacharozy – inwertaz¹ i syntaz¹ sacharozy. Wykazano, ¿e aktywnoœæ trzech g³ównych typów inwertaz jest uzale¿niona od rodzaju tkanki, organu i stadium rozwojowego roœliny. Ze wzglêdu na ró¿norodne funkcje, jakie pe³ni

Rys. 2. Synteza, transport i metabolizm sacharozy w komórkach donorowych i akceptorowych z uwzglêdnieniem lokalizacji komórkowej ró¿nych typów inwertaz (wg 8, 48, zmodyfikowane). Syntetyzowana w komórkach donorowych liœci sacharoza (SUC) kana³em apoplastycznym transportowana jest do rurek sitowych floemu. Za³adunek floemu przebiega aktywnie przy udziale transporterów sacharozy (TS).
Pod wp³ywem infekcji lub zranienia nastêpuje aktywacja zewn¹trzkomórkowej inwertazy zwi¹zanej ze
œcian¹ komórkow¹ (Inv-CW), a rozk³ad sacharozy do glukozy (Glc) i fruktozy (Fru) zak³óca proces ³adowania floemu. Hydroliza transportowanej przez floem sacharozy mo¿e byæ katalizowana przez 3 typy inwertaz. W tkankach, których komórki nie ³¹cz¹ siê za pomoc¹ plazmodesm sacharoza dostaje siê z rurek
sitowych ³yka do apoplastu prawdopodobnie przy udziale transporterów sacharozy. Nastêpnie sacharoza mo¿e byæ hydrolizowana przez Inv-CW, a powstaj¹ce glukoza i fruktoza s¹ transportowane do komórek akceptorowych przez transportery heksoz (HT). Alternatywny transport sacharozy mo¿e odbywaæ
siê bezpoœrednio przy udziale transporterów sacharozy. W cytoplazmie komórek akceptorowych sacharoza hydrolizowana jest przez inwertazê neutraln¹ (Inv-N), albo syntazê sacharozy, natomiast w wakuoli
przez inwertazê wakuolarn¹ (Inv-V). Wytworzone w wyniku aktywnoœci enzymów rozk³adaj¹cych sacharozê heksozy s¹ nie tylko substratami metabolicznymi, ale reguluj¹ równie¿ ekspresjê genów.
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w roœlinach sacharoza, rola inwertaz jako enzymów katalizuj¹cych rozk³ad tego
dwucukru mo¿e byæ rozpatrywana wielop³aszczyznowo (10). Aktywnoœæ Inv-CW jest
najwy¿sza w miejscu transportu cukrów oraz strefie elongacji korzenia i pêdu, natomiast aktywnoœæ Inv-V – w tkankach z ma³¹ lub brakiem aktywnoœci Inv-CW. Inv-N
wykrywana jest najczêœciej w organach dojrza³ych, które wykazuj¹ ma³¹ lub brak aktywnoœci inwertaz kwaœnych (9). Cheng i wsp. (30) przypuszczaj¹, ¿e jest bardzo
prawdopodobne, i¿ ka¿da tkanka roœlinna posiada unikatowe sekwencje genów koduj¹ce ró¿ne izoformy inwertaz.
Tkanki, które przechodz¹ szybki rozwój charakteryzuj¹ siê wysokim stê¿eniem
heksoz i nisk¹ zawartoœci¹ sacharozy. Œcis³a zale¿noœæ pomiêdzy poziomem aktywnoœci Inv-V a intensywnym wzrostem komórek sugeruje, ¿e enzym ten mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w procesach wzrostu i rozwoju organów roœlinnych. Inv-V odpowiada prawdopodobnie za utrzymanie ciœnienia osmotycznego soku komórkowego
podczas gwa³townego pobierania wody przez rosn¹ce komórki oraz mo¿e dostarczaæ substratów do biosyntezy œciany komórkowej (28). Ponadto wzrost roœlin regulowany jest równie¿ przez Inv-CW za poœrednictwem fitohormonów: auksyn i giberelin. Jeden z mo¿liwych mechanizmów pobudzania wzrostu roœlin przy udziale wymienionych fitohormonów polega na ich stymuluj¹cym wp³ywie na proces syntezy
Inv-CW. Uwolnione w wyniku jej aktywnoœci zredukowane cukry mog¹ zostaæ wykorzystane do biosyntezy polisacharydów. Inv-CW odgrywa równie¿ rolê w procesie
ró¿nicowania komórek i rozwoju organów roœlinnych (8,31).
Sk³ad wêglowodanowy dojrzewaj¹cych owoców i organów spichrzowych prawdopodobnie kontroluje wystêpuj¹ca w wakuoli Inv-V. Przyk³adem mo¿e byæ proces
dojrzewania owoców winogron, podczas którego transportowana z liœci sacharoza
gromadzona jest w wakuolach komórek gron ju¿ jako glukoza i fruktoza. Akumulacja tych monosacharydów jest jednym z wa¿niejszych etapów dojrzewania gron
(32). Katalizowana przez Inv-V hydroliza sacharozy do glukozy i fruktozy przypuszczalnie odgrywa rolê w tego rodzaju procesach równie¿ u innych gatunków roœlin,
gromadz¹cych cukry w owocach i organach spichrzowych. Gatunki pomidorów akumuluj¹ce w owocach du¿e iloœci monosacharydów (Lycopersicon esculentum) charakteryzuje wysoka aktywnoœæ Inv-V, a niska aktywnoœæ syntazy sacharozy. Natomiast
w przypadku gatunków gromadz¹cych znaczne iloœci sacharozy (L. peruvianum,
L. chmielewskii), aktywnoœæ Inv-V w wakuolach komórek owoców jest stosunkowo niska (33).
Za metabolizm sacharozy w komórkach zró¿nicowanych, o niskim zapotrzebowaniu na cukry, odpowiedzialna jest Inv-N. Ten typ inwertazy katalizuje hydrolizê sacharozy w komórkach o niskiej aktywnoœci inwertaz kwaœnych. Inv-N
funkcjonuje prawdopodobnie jako g³ówny enzym sacharolityczny, wprowadzaj¹cy glukozê i fruktozê bezpoœrednio do podstawowego metabolizmu komórkowego (19,34).
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5. Udzia³ inwertaz w odpowiedzi na stres
Wœród szeregu stresów abiotycznych wp³ywaj¹cych na produktywnoœæ roœlin,
podstawow¹ rolê odgrywa stres osmotyczny indukowany susz¹, zasoleniem roztworu glebowego lub nisk¹ temperatur¹. Chocia¿ fizyczna natura wymienionych stresorów jest zdecydowanie ró¿na, jednak pod ich wp³ywem nastêpuje w roœlinach aktywacja pewnych wspólnych mechanizmów obronnych (35). Jedn¹ z g³ównych reakcji
obronnych jest gromadzenie cukrów rozpuszczalnych, które zmniejszaj¹ potencja³
osmotyczny soku komórkowego (11) i funkcjonuj¹ m.in. jako osmoprotektanty,
chroni¹c roœliny przed uszkodzeniami wynikaj¹cymi z deficytu wody (36). W dojrza³ych organach wegetatywnych pod wp³ywem stresu suszy wyraŸnie wzrasta aktywnoœæ Inv-V, czemu towarzyszy znaczny wzrost koncentracji monosacharydów
(36). Natomiast w organach generatywnych nastêpuje spadek aktywnoœci inwertaz
kwaœnych, przy równoczesnym obni¿eniu poziomu cukrów redukuj¹cych i skrobi
oraz wzroœcie stê¿enia sacharozy, co hamuje rozwój zal¹¿ni i kie³kowanie py³ku,
a w konsekwencji uniemo¿liwia zap³odnienie (37). Przyk³adowo w warunkach niskiego potencja³u wody w zal¹¿ni kukurydzy obserwowano gwa³towny spadek ekspresji genów koduj¹cych Inv-CW (Incw1, Incw2) oraz Inv-V (Ivr1, Ivr2) (38). Tak¿e
w pylnikach pszenicy deficyt wody powodowa³ spadek ekspresji genów dla Inv-CW
(Ivr1) oraz Inv-V (Ivr5), jednak tylko wtedy gdy stres wodny mia³ miejsce na etapie
mejozy (39). Wyniki te wskazuj¹ na organo- i tkankowospecyficzn¹ regulacjê aktywnoœci inwertaz w warunkach deficytu wodnego, przy czym w organach generatywnych regulacja ta zachodzi g³ównie na poziomie transkrypcji.
Pod wp³ywem niskiej temperatury stwierdza siê wzmo¿on¹ aktywnoœæ Inv-V
i Inv-N, co prowadzi do akumulacji monosacharydów, zarówno u gatunków roœlin
wra¿liwych, jak i odpornych na nisk¹ temperaturê (11,40). Uwa¿a siê, ¿e monosacharydy funkcjonuj¹ nie tylko jako g³ówne Ÿród³o metabolitów i energii, niezbêdne
do reorganizacji metabolizmu i kszta³towania odpornoœci komórek na ch³ód, ale
równie¿ pe³ni¹ rolê krioprotektantów (40). Sacharoza i cukry proste wykazuj¹ zdolnoœæ do stabilizacji struktury bia³ek i lipidów. Reaguj¹c z grupami polarnymi fosfolipidów oraz wzmacniaj¹c wi¹zania hydrofobowe z bia³kami, pomagaj¹ utrzymaæ natywn¹ strukturê i funkcjê b³on komórkowych w warunkach hipotermii. Mog¹ one
równie¿ wi¹zaæ wolne rodniki, zapobiegaj¹c procesom oksydacyjnej destrukcji b³on
komórkowych, takim jak peroksydacja lipidów, zachodz¹cym pod wp³ywem niskiej
temperatury (41). W roœlinach ziemniaka w warunkach niskiej temperatury miniekson jednego z genów koduj¹cych inwertazy kwaœne jest podatny na alternatywny
splicing tzn. nastêpuje wycinanie tego eksonu z niektórych transkryptów, jednak fizjologiczne znaczenie tego procesu nie jest w pe³ni poznane (42). Ponadto wykazano, ¿e ekspresja genów koduj¹cych Inv-V (Ivr1, Ivr2) gwa³townie spada w warunkach
niskiej zawartoœci tlenu (hipoksji) oraz w warunkach beztlenowych (anoksji). Zmiany te mog¹ stanowiæ potencjalny sygna³ o endogennym poziomie tlenu w komórkach oraz mieæ istotne znaczenie w procesie adaptacji roœlin do hipoksji (43).
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Wa¿n¹ rol¹ przypisywan¹ Inv-CW jest jej udzia³ w odpowiedzi roœlin na atak patogenów. Wysoka aktywnoœæ tego enzymu w zainfekowanych organach mo¿e dostarczaæ zwi¹zków wêgla niezbêdnych do wzmocnienia œciany komórkowej, syntezy
metabolitów wtórnych, inhibitorów enzymów oraz enzymów hydrolitycznych produkowanych w odpowiedzi na infekcjê organizmami patogennymi (31,34). Na podstawie szczegó³owych badañ nad dystrybucj¹ Inv-CW w zaatakowanych przez grzyby tkankach sugeruje siê, ¿e wzrost jej aktywnoœci stanowi czêœæ mechanizmu
obronnego roœlin. Poza tym na podstawie analizy zale¿noœci pomiêdzy metabolizmem wêglowodanów a indukcj¹ ekspresji genów odpornoœci wskazuje siê, ¿e wiele genów zwi¹zanych z obron¹ przed atakiem patogena jest indukowanych przez
rozpuszczalne cukry (44). Zgodnie z koncepcj¹ proponowan¹ przez Jang i Sheen
(45), aktywacja genów odpornoœci mo¿e byæ zale¿na od szlaku transdukcji dostarczanego przez cukry sygna³u, gdzie potencjalnym producentem czynników sygnalizacyjnych (glukoza i fruktoza) jest Inv-CW. Autorzy ci zasugerowali, ¿e uszkodzenie
mechaniczne (zranienie) oraz infekcje bakteryjne wywo³uj¹ gwa³towny wzrost ekspresji odpowiadaj¹cych jej genów. W konsekwencji nastêpuje zwiêkszona hydroliza
apoplastycznej sacharozy, a nap³ywaj¹ce monosacharydy wywo³uj¹ represjê ekspresji genów fotosyntezy (45,46).
Proces infekcji tkanki roœlinnej przez ró¿norodne patogeny, g³ównie bakteryjne
i grzybowe, wi¹¿e siê równie¿ ze wzrostem intensywnoœci oddychania. Wzmo¿ona
aktywnoœæ inwertaz mo¿e byæ zwi¹zana z koniecznoœci¹ szybszego wykorzystania
zgromadzonych zapasów sacharozy. Aktywacja inwertaz typu Inv-CW zaspokaja zatem zwiêkszone zapotrzebowanie na cukry zainfekowanych tkanek, a wzrost poziomu monosachardów generuje sygna³y metaboliczne indukuj¹ce ekspresjê genów
odpornoœci, a jednoczeœnie hamuj¹cych proces fotosyntezy. Poniewa¿ Inv-CW jest
istotnym elementem sieci sygna³owej uruchamianej w odpowiedzi na atak patogenów, st¹d coraz czêœciej jest rozwa¿ana jako specyficzne bia³ko PR zwi¹zane z procesem patogenezy (8,31).

6. Mechanizmy reguluj¹ce aktywnoœæ inwertaz
Regulacja aktywnoœci inwertaz zwi¹zana jest zarówno ze specyficzn¹ tkankowo
ekspresj¹ odpowiadaj¹cych im genów, jak i regulacj¹ poprzez ró¿norodne bodŸce
wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowe. Poszczególne izoenzymy charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ wra¿liwoœci¹ na identyczne bodŸce, a wówczas ekspresja tych samych genów inwertaz mo¿e ró¿niæ siê w znacznym stopniu w zale¿noœci od typu tkanki i jej
stadium rozwojowego.
Wœród wielu czynników wewn¹trzkomórkowych reguluj¹cych aktywnoœæ inwertaz
wa¿n¹ pozycjê zajmuj¹ cukry, wytwarzane jako bezpoœredni albo poœredni wynik aktywnoœci tych enzymów (8). Na podstawie wyników dotychczasowych badañ szlaków
sygnalizacji cukrowej w roœlinach wy¿szych jednoznacznie wskazuje siê, ¿e zmiany
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poziomu cukrów wp³ywaj¹ stymuluj¹co lub hamuj¹co na ekspresjê wielu klas genów.
W organizmach roœlinnych cukrowe szlaki sygna³owe utworzone przez bia³ka i enzymy, analogiczne do bia³ek zidentyfikowanych w dro¿d¿ach, tworz¹ z innymi szlakami
transdukcji sygna³ów z³o¿on¹ sieæ sygna³ow¹ reguluj¹c¹ wiêkszoœæ procesów ¿yciowych (28,47). W roœlinach kukurydzy zidentyfikowano dwie klasy genów koduj¹cych
Inv-V ró¿ni¹cych siê wra¿liwoœci¹ na poziom cukrów. Ekspresja jednej z klas genów
jest aktywowana przez wêglowodany, podczas gdy wzrost stê¿enia cukrów wywo³uje
represjê drugiej klasy genów nale¿¹cych do tej samej rodziny (29). Interesuj¹ce jest, ¿e
w roœlinach gromadz¹cych znaczne iloœci wêglowodanów, takich jak marchew, nie wykazano wp³ywu cukrów na ekspresjê genów inweraz kwaœnych. Mo¿e to byæ zwi¹zane
z faktem, ¿e regulacyjna rola cukrów w procesie ekspresji genów koduj¹cych inwertazy u tego typu roœlin nie by³aby korzystna, dlatego te¿ roœliny albo nie wykszta³ci³y takiego mechanizmu regulacji, albo zosta³ on utracony w trakcie ewolucji (10).
Czynniki takie jak: infekcja patogenów, zranienie, temperatura, grawitropizm,
œwiat³o równie¿ moduluj¹ ekspresjê genów koduj¹cych inwertazy (11,31). Ponadto
ich ekspresja uzale¿niona jest od stê¿enia ca³ej gamy hormonów roœlinnych. Stwierdzono, ¿e auksyny, gibereliny, cytokininy, brasinosteroidy oraz kwas abscysynowy
wp³ywaj¹ na wzrost ekspresji genów Inv-CW, natomiast etylen – jako jedyny fitohormon, wp³ywa na obni¿enie poziomu mRNA Inv-CW i wywo³uje spadek jej aktywnoœci (31). Dok³adne zbadanie tej zale¿noœci mo¿e u³atwiæ wyjaœnienie molekularnych mechanizmów fizjologicznej reakcji roœlin na fitohormony.
Podczas gdy indukcja aktywnoœci inwertaz najczêœciej zachodzi w wyniku
wzmo¿onej transkrypcji, redukcja aktywnoœci tych enzymów uzale¿niona jest g³ównie od mechanizmów posttranslacyjnych, w tym inaktywacji przez specyficzne inhibitory bia³kowe. S¹ to niskocz¹steczkowe polipeptydy o masie cz¹steczkowej od
15 do 23 kDa, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ termostabilnoœci¹ i kwasoodpornoœci¹ (48).
W szczegó³owych badaniach struktury krystalicznej wyizolowanego z tytoniu bia³kowego inhibitora Inv-CW (Nt-CIF) ujawniono wystêpowanie N-koñcowej domeny,
która prawdopodobnie jest istotna dla integralnoœci strukturalnej Nt-CIF (49).
Stwierdzono, ¿e inhibitor hamuj¹cy aktywnoœæ Inv-CW wykazuje kolokalizacjê z bia³kiem Inv-CW w œcianie komórkowej, co sugeruje jego wa¿n¹ rolê fizjologiczn¹ w regulacji aktywnoœci tego enzymu. Stopieñ inhibicji aktywnoœci inwertazy przez inhibitory bia³kowe uzale¿niony jest od wartoœci pH oraz od stê¿enia sacharozy. Najwy¿szy poziom zahamowania aktywnoœci enzymatycznej przez inhibitory bia³kowe wykazano w warunkach pH optymalnego dla kwaœnych inwertaz (ok. pH 4,5). Natomiast stosunkowo niskie stê¿enia sacharozy hamuj¹ tworzenie kompleksu enzym-inhibitor (34). Wydaje siê, ¿e sacharoza mo¿e chroniæ Inv-CW przed inhibicj¹, jednak zaskakuj¹cy jest fakt, ¿e silne w³aœciwoœci ochronne sacharozy obserwowano jedynie dla specyficznej kombinacji Inv-CW i Nt-CIF izolowanych z kultur zawiesinowych komórek tytoniu. Badania in vitro wskazuj¹, ¿e udzia³ w tworzeniu kompleksu
enzym-inhibitor bior¹ równie¿ kationy dwuwartoœciowe (Mg2+, Zn2+), a ich obecnoœæ potêguje spadek aktywnoœci Inv-CW wywo³any przez inhibitory bia³kowe (48).
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Jeden ze sposobów posttranslacyjnej regulacji aktywnoœci Inv-V wi¹¿e siê z kontrol¹ kompartmentacji i degradacji enzymu. Funkcjonowanie tego mechanizmu
zwi¹zane jest z obecnoœci¹ specyficznych pêcherzyków powsta³ych z retikulum endoplazmatycznego (PPVs), które zawieraj¹ prekursory proteaz cysteinowych uczestnicz¹cych w degradacji sk³adników komórkowych podczas starzenia siê roœlin oraz
w procesie apoptozy (50). Inv-V mo¿e byæ dosyæ d³ugo przechowywana w tego typu
charakterystycznych, wrzecionowatych pêcherzykach rozpiêtych pomiêdzy rybosomami a wakuol¹, co znacznie opóŸnia proces transportu enzymu do miejsca docelowego, którym jest wakuola. W pêcherzykach PPVs stwierdzono wystêpowanie nieaktywnej formy proteazy VPEg, która uwolniona razem z Inv-V do kwaœnego œrodowiska wakuoli ulega autoaktywacji i powoduje degradacjê Inv-V. System kompartmentacji Inv-V w PPVs umo¿liwia kontrolê zarówno czasu jej aktywacji w wakuoli,
jak i wra¿liwoœci na póŸniejszy rozk³ad przez proteazê VPEg. Stwarza to dodatkow¹,
poza regulacj¹ na poziomie mRNA oraz bia³ka, mo¿liwoœæ regulacji aktywnoœci tego
typu inwertazy (28,50).

7. Manipulacje aktywnoœci¹ inwertaz w roœlinach transgenicznych –
aspekty poznawcze i praktyczne
7.1. Roœliny transgeniczne w badaniach nad funkcj¹ fizjologiczn¹ inwertaz
Aktualnie coraz wiêcej danych na temat roli fizjologicznej inwertaz uzyskuje siê
dziêki manipulacjom genami koduj¹cymi inwertazy w roœlinach transgenicznych.
Geny kwaœnych inwertaz z dro¿d¿y s¹ poddawane ekspresji w poszczególnych przedzia³ach subkomórkowych (apoplaœcie, wakuoli i cytoplazmie) komórek roœlinnych,
a uzyskana nadekspresja genu inwertazy dro¿d¿owej w roœlinach transgenicznych
wywo³uje zmiany w metabolizmie sacharozy. Z regu³y prowadzi to do zahamowania
transportu tego dwucukru pomiêdzy tkankami donorowymi a akceptorowymi, co
skutkuje zahamowaniem fotosyntezy, rozwoju liœci i korzeni oraz kompletn¹ zmian¹ ich morfologii (51,52).
Wysuniêto hipotezê, ¿e plasmodesmy posiadaj¹ specyficzn¹ zdolnoœæ przemieszczania cz¹steczek sygna³owych koordynuj¹cych rozwój liœcia i jego funkcje fizjologiczne. Wysoka aktywnoœæ inwertaz w liœciach transgenicznego tytoniu, przy
jednoczesnej redukcji po³¹czeñ plazmatycznych, prawdopodobnie ogranicza przemieszczanie cz¹steczek sygna³owych, co mo¿e wp³ywaæ na proces szybszego starzenia siê liœcia (9). Transgeniczne roœliny pomidora z genem inwertazy dro¿d¿owej,
którego ekspresja nastêpowa³a w apoplaœcie, charakteryzowa³y siê znacznie zredukowanym wzrostem. Wynika³o to prawdopodobnie z akumulacji inwertazy w liœciach, ³odygach i korzeniach (51). Roœliny ziemniaka transformowane genem inwertazy dro¿d¿owej, którego nadekspresjê uzyskano w apoplaœcie komórek liœci, ce74

PRACE PRZEGL¥DOWE

Inwertazy roœlinne – funkcja fizjologiczna, regulacja aktywnoœci oraz wykorzystanie w biotechnologii

chowa³y siê zahamowanym wzrostem i wytwarza³y mniejsz¹ liczbê bulw w porównaniu z roœlinami kontrolnymi. Ponadto komórki liœci gromadzi³y glukozê, fruktozê
i aminokwasy, czemu towarzyszy³ wzrost ciœnienia osmotycznego oraz zahamowanie procesu fotosyntezy (53).
Uzyskanie transgenicznych roœlin marchwi ze zredukowan¹ aktywnoœci¹ Inv-V
i Inv-CW umo¿liwi³o wysuniêcie hipotezy, ¿e enzymy te odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê
w rozwoju oraz kontroli sk³adu wêglowodanowego komórek organów spichrzowych, poniewa¿ decyduj¹ o efektywnoœci transportu asymilatów do tkanek spichrzowych. W normalnie rozwijaj¹cych siê roœlinach marchwi aktywnoœæ Inv-V
i Inv-CW mo¿e kontrolowaæ ró¿nicowanie siê organów, poprzez wp³yw na dystrybucjê zwi¹zków wêgla pomiêdzy tkankami. Zaburzenie tego procesu wywo³uje anomaliê w transporcie fotoasymilatów do korzeni i gromadzenie ich w liœciach. Konsekwencj¹ jest brak formowania siê korzenia g³ównego (34). Przypuszcza siê, ¿e Inv-V
poprzez rozk³ad transportowanej przez floem sacharozy podtrzymuje ciœnienie
osmotyczne w rozwijaj¹cych siê komórkach korzenia, natomiast w póŸniejszej fazie
wp³ywa na utrzymanie gradientu stê¿enia sacharozy pomiêdzy korzeniem a liœæmi
(54). Zmiana fenotypu roœlin mo¿e wi¹zaæ siê równie¿ z rozregulowaniem procesu
sygnalizacji cukrowej pomiêdzy tkankami (46,54). Na podstawie wszystkich danych
przypuszcza siê, ¿e ekspresja inwertaz w nieodpowiednich miejscach, jak i w niew³aœciwym czasie, prowadzi do drastycznych zmian w fizjologii oraz morfologii roœlin transgenicznych.

7.2. Inwertazy w biotechnologii roœlin
Kompleksowe oddzia³ywanie inwertaz na metabolizm sk³aniaj¹ do poszukiwañ
mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania metod manipulacji genami koduj¹cymi te
enzymy w roœlinach u¿ytkowych. Badania te obejmuj¹ wiele aspektów iloœciowej
i jakoœciowej poprawy plonowania oraz eliminowania strat powstaj¹cych w wyniku
procesu przechowywania uzyskanego plonu.
Jeden z kierunków badawczych dotyczy udzia³u inwertaz w reakcji roœlin na
abiotyczne czynniki stresowe oraz mo¿liwoœci manipulacji metabolizmem wêglowodanów w celu uzyskania podwy¿szonej odpornoœci gatunków istotnych dla rolnictwa. Poniewa¿ stres wodny, którego przyczyn¹ jest g³ównie susza, nadmierne zasolenie roztworu glebowego lub niska temperatura, jest g³ównym czynnikiem limituj¹cym plonowanie roœlin, szczególnie interesuj¹ca jest, jak siê wydaje, zdolnoœæ
niwelowania negatywnych skutków jego oddzia³ywania. Stwierdzono, ¿e spoœród
wszystkich dotychczas znanych genów inwertaz, gen Ivr2 koduj¹cy Inv-V jest jedynym, który ulega specyficznej indukcji pod wp³ywem stresu wodnego. Wzrost ekspresji genu Ivr2 prowadzi do akumulacji heksoz i wzrostu ciœnienia osmotycznego
soku komórkowego, co w konsekwencji indukuje odpornoœæ tkanek na odwodnienie (55).
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Wykazano, ¿e nadekspresja inwertazy dro¿d¿owej w przestrzeni apoplastycznej
tytoniu wp³ywa³a na podwy¿szon¹ tolerancjê tego gatunku na stres wywo³any nadmiernym zasoleniem. Roœliny transgeniczne charakteryzowa³y siê du¿o wy¿szym
ciœnieniem osmotycznym soku komórkowego ni¿ typ dziki, a wysoka zawartoœæ
heksoz w chloroplastach chroni³a aparat fotosyntetyczny przed uszkodzeniem
w warunkach stresowych (56). Podobne rezultaty uzyskano tak¿e w przypadku roœlin pomidora (57,58). Transformacja roœlin ziemniaka genem inwertazy dro¿d¿owej
wi¹za³a siê z jego podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na nisk¹ temperaturê. Wynika³o to
prawdopodobnie z faktu, ¿e monosacharydy produkowane w wyniku nadekspresji
apoplastycznej inwertazy, oprócz roli osmoregulacyjnej, maj¹ równie¿ zdolnoœæ do
stabilizacji i ochrony natywnej struktury b³on komórkowych w warunkach hipotermii (40).
Z punktu widzenia przechowalnictwa obiecuj¹ca jest równie¿, jak siê wydaje,
perspektywa zapobiegania stratom iloœciowym i jakoœciowym podczas przechowywania uzyskanego plonu. Przechowywanie bulw ziemniaczanych w warunkach obni¿onej temperatury jest jednym ze sposobów zapobiegania ich przedwczesnemu
kie³kowaniu. Jednak niskie temperatury sprzyjaj¹ procesowi scukrzania skrobi i gromadzeniu cukrów rozpuszczalnych (ang. cold-induced-sweetening), przez co ulega pogorszeniu jakoœæ kulinarna i przetwórcza bulw (59). Akumulacja heksoz jest wynikiem zaburzenia równowagi pomiêdzy procesem degradacji skrobi a intensywnoœci¹ glikolizy. Prowadzi to do wzrostu zawartoœci sacharozy, która w póŸniejszym
etapie ulega hydrolizie do glukozy i fruktozy, przypuszczalnie przy udziale Inv-V
(48). W celu przeciwdzia³ania gromadzeniu heksoz, do roœlin ziemniaka wprowadzono pochodz¹cy z tytoniu gen Nt-inhh, koduj¹cy bia³kowy inhibitor Inv-V (Nt-VIF).
Konsekwencj¹ tego zabiegu by³a ponad 75% redukcja zawartoœci monosacharydów
w transgenicznych bulwach przechowywanych w warunkach obni¿onej temperatury. Ponadto nie wykazano negatywnego wp³ywu transformacji genem Nt-inhh na
plon, a koncentracja skrobi nie uleg³a istotnym zmianom, dziêki czemu jakoœæ bulw
by³a du¿o wy¿sza w porównaniu z surowcem kontrolnym (60). Zahamowanie aktywnoœci Inv-V za pomoc¹ wprowadzenia do roœlin genu koduj¹cego specyficzny inhibitor bia³kowy mo¿e przyczyniæ siê równie¿ do stabilizacji sacharozy w korzeniach
buraka cukrowego, co wzbudza du¿e zainteresowanie, szczególnie ze wzglêdów
ekonomicznych. Stwierdzono, ¿e mechaniczne uszkodzenia korzeni podczas ich
zbioru wp³ywaj¹ na wzrost aktywnoœci Inv-V. Dlatego te¿ w pocz¹tkowym okresie
przechowywania buraków cukrowych znaczna czêœæ sacharozy ulega degradacji do
heksoz. Ostatnio uda³o siê zidentyfikowaæ pojedyncz¹ izoformê Inv-V (VI-1), która
odpowiada za indukowan¹ zranieniem akumulacjê monosacharydów w dojrza³ych
korzeniach (61). Pilota¿owe badania nad mo¿liwoœci¹ redukcji aktywnoœci Inv-V
w roœlinach buraka cukrowego transformowanego genem koduj¹cym bia³kowy inhibitor Nt-VIF s¹ wyj¹tkowo obiecuj¹ce (48).
Interesuj¹ce s¹ tak¿e poszukiwania efektywnych i bezpiecznych metod zapobiegania krzy¿owaniu transgenów, co mo¿na uzyskaæ dziêki roœlinom niezdolnym do
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wytwarzania funkcjonalnego py³ku. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów
wykazano, ¿e w procesie dojrzewania py³ku tytoniu udzia³ bierze specyficzna tkankowo izoforma Inv-CW (Nin88) (48). Metod¹ postranskrypcyjnego wyciszania genów,
za pomoc¹ konstruktu genowego zawieraj¹cego sekwencje antysensowe w stosunku
do Nin88, uzyskano roœliny produkuj¹ce sterylny py³ek. Ekspresja antysensowego
konstruktu Nin88 w transgenicznym tytoniu nie wp³ynê³a w ¿aden sposób na jego
wzrost i rozwój, z wyj¹tkiem indukcji mêskiej sterylnoœci (62). Linie mêskosterylne
ró¿nych gatunków roœlin s¹ równie¿ wa¿nymi komponentami odmian mieszañcowych (heterozyjnych), które lepiej plonuj¹ ni¿ linie rodzicielskie, s¹ odporniejsze na
choroby oraz niekorzystne oddzia³ywanie œrodowiska. Wprowadzenie do prac hodowlanych linii z cytoplazmatyczn¹ mêsk¹ sterylnoœci¹ stanowi³o istotny prze³om,
gdy¿ niezdolnoœæ do wytwarzania funkcjonalnego py³ku eliminuje koniecznoœæ przeprowadzania ¿mudnej, rêcznej kastracji pylników. Ponadto gwarantuje, ¿e otrzymane nasiona mieszañcowe s¹ wynikiem przekrzy¿owania a nie samozapylenia (63).
W ostatnich badaniach wskazuje siê, ¿e Inv-CW odgrywa podstawow¹ rolê
w procesie opóŸniania starzenia siê roœlin, który jest indukowany za poœrednictwem
cytokinin (64). Z regu³y w tkankach o podwy¿szonej koncentracji cytokinin stwierdza siê równie¿ wzrost aktywnoœci tego enzymu. Ekspresja Inv-CW z komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum) w roœlinach transgenicznego tytoniu istotnie wp³ywa³a na opóŸnienie starzenia siê liœci, co sugeruje, ¿e Inv-CW mo¿e efektywnie zastêpowaæ dzia³anie cytokinin w tym procesie.

8. Perspektywy nowych zastosowañ
Inwertazy, oprócz wykorzystania w in¿ynierii metabolicznej roœlin, mog¹ znaleŸæ zastosowanie w produkcji biosensorów. Technologia wytwarzania biosensorów
opiera siê najczêœciej na metodach immobilizacji specyficznych enzymów na odpowiednich noœnikach. Immobilizacja enzymów chroni ich centra aktywne przed inaktywacj¹, co zapewnia makromoleku³om bia³kowym znaczn¹ stabilnoœæ przy jednoczesnej redukcji kosztów biokatalizy. Wysoce specyficzne i czu³e biosensory, oparte
na immobilizowanych inwertazach, mog¹ byæ stosowane, np. w przemyœle spo¿ywczym jako detektory obecnoœci jonów metali ciê¿kich (65) oraz stê¿enia sacharozy
w produktach ¿ywnoœciowych (66). Dotychczas w tym celu stosowane by³y jedynie
inwertazy dro¿d¿owe (67,68), natomiast ostatnio pojawi³o siê doniesienie o mo¿liwoœci wykorzystania równie¿ inwertaz roœlinnych (66). Izolowane z mi¹¿szu owoców arbuza kwaœne inwertazy efektywnie immobilizowano na noœniku biopolimerowym (agaroza-guma guar). Immobilizowane enzymy charakteryzowa³a wysoka termostabilnoœæ (> 65°C) oraz trwa³oœæ (do 110 dni), przy mo¿liwoœci wielokrotnego
wykorzystania w oko³o dwunastu cyklach. Podane cechy membran biopolimerowych
z unieruchomionymi inwertazami roœlinnymi mog¹ uczyniæ z nich cenny surowiec
wykorzystywany w produkcji biosensorów.
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9. Podsumowanie
Inwertazy roœlinne zaanga¿owanie s¹ w podstawowe dla ¿ycia roœlin szlaki metaboliczne, gdy¿ substraty i produkty ich aktywnoœci s¹ zarówno cz¹steczkami od¿ywczymi jak i sygna³owymi. Inwertazy bezpoœrednio lub przy udziale regulatorów kontroluj¹ wiele aspektów wzrostu i rozwoju roœlin, pocz¹wszy od ekspresji genów a¿
do d³ugodystansowego transportu asymilatów. Dziêki dynamicznemu rozwojowi
biotechnologii, manipulacje ekspresj¹ genów koduj¹cych inwertazy w roœlinach
transgenicznych, umo¿liwi³y nie tylko poznanie funkcji fizjologicznych tych enzymów, ale równie¿ mog¹ przyczyniæ siê do poprawy plonowania roœlin, zw³aszcza
w warunkach stresowych. Ze wzglêdu na szereg procesów na jakie oddzia³uj¹ inwertazy, poznanie dok³adnego mechanizmu regulacji ich aktywnoœci stwarza mo¿liwoœci opracowania skutecznych metod kontroli metabolizmu roœlin. Dzia³ania te
zmierzaj¹ nie tylko w kierunku wzrostu plonowania, ale równie¿ poszukiwania ekonomicznych sposobów d³ugotrwa³ego przechowywania plonów przy zminimalizowaniu strat iloœciowych i jakoœciowych. Kolejnym wa¿nym aspektem, je¿eli chodzi
o potencja³ biotechnologiczny inwertaz, jest mo¿liwoœæ konstruowania linii roœlin
mêskosterylnych znajduj¹cych szerokie zastosowanie w tworzeniu odmian mieszañcowych. Interesuj¹ce jest tak¿e, jak siê wydaje, wykorzystanie inwertaz roœlinnych
w produkcji biosensorów stosowanych w przemyœle spo¿ywczym. Wspó³dzia³anie
wielu dyscyplin badawczych zajmuj¹cych siê biologi¹ roœlin umo¿liwia zrozumienie
kompleksowej funkcji fizjologicznej ró¿nych izoenzymów inwertaz. W toku prowadzonych badañ mo¿e wy³oniæ siê jeszcze wiele zaskakuj¹cych aspektów ich oddzia³ywania, co prawdopodobnie stworzy nowe perspektywy praktycznego wykorzystania potencja³u inwertaz w biotechnologii.
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