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Aquaporins are membrane proteins that facilitate water transport across
the membranes in various microorganisms, plants and animals. Plant aquaporins
are divided into four groups based on the amino acid sequence similarities and
intracellular localization: plasma membrane intrinsic proteins (PIPs), tonoplast
intrinsic proteins (TIPs), nodulin-like intrinsic proteins (NIPs) and small basic intrinsic proteins (SIPs). We found 35 EST sequences homologous to 3’ and 5’ termini of the partial cDNA of P. nil in the GenBank NCBI database. cDNA encoding
full length aquaporin of P. nil was cloned with the use of the reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). The 1189 bp full length cDNA sequence of aquaporin P. nil (PnPIP1) was obtained. Analysis of protein hydropathy
indicated that cloned part of PnPIP1 contained the NPA motif (Asn-Pro-Ala) that
is present in all known aquaporins. The amino acid sequence of the PnPIP1 protein exhibits 90, 89 and 88% sequence similarity to Petunia x hybrida, Nicotiana
excelior and Fraxinus excelsior aquaporins respectively. We showed that the EST
database is a useful tool for identification of the complete cDNA of known
genes.
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1. Wstêp
Transport wody oraz metabolitów ma zasadnicze znaczenie dla prawid³owego
funkcjonowania organizmu ¿ywego. W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku
odkryto istnienie kana³ów wodnych tworzonych przez bia³ka zwane akwaporynami,
pozwalaj¹cych na transport wody i innych zwi¹zków, takich jak glicerol, mocznik,
amoniak czy kwas borowy (1-3) i CO2 (4) poprzez b³ony biologiczne.
Akwaporyny to integralne bia³ka b³onowe, których konserwowane ewolucyjnie
sekwencje aminokwasowe zawieraj¹ dwa charakterystyczne motywy NPA (asparagina-prolina-alanina) oraz szeœæ helis transb³onowych (5,6).
W genomie cz³owieka zidentyfikowano dotychczas 13 bia³ek rodziny akwaporyn
wystêpuj¹cych w ró¿nych typach tkanek. Wykazano istotn¹ rolê kana³ów wodnych
w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Akwaporyny zaanga¿owane s¹
m. in. w regulacjê ciœnienia krwi, sekrecjê p³ynów, metabolizm t³uszczy i angiogenezê guzów nowotworowych (7,8).
Genomy roœlinne wykazuj¹ du¿¹ ró¿norodnoœæ akwaporyn. U Arabidopsis thaliana
wykazano obecnoœæ 35 genów koduj¹cych kana³y wodne oraz 33 u Oryza sativa i Zea
mays (9,10). Wysok¹ ekspresjê akwaporyn zaobserwowano w tkankach przewodz¹cych. Niektóre akwaporyny ulegaj¹ ekspresji konstytutywnej, inne podlegaj¹ regulacji czynnikami zewnêtrznymi (11). Akwaporyny tworz¹ rodzinê bia³ek MIP (ang.
Membrane Intrinsic Protein) z³o¿on¹ z kilku podrodzin: PIP (ang. Plasma membrane Intrinsic Protein) – akwaporyny b³ony plazmatycznej, TIP (ang. Tonoplast membrane Intrinsic Protein) – akwaporyny tonoplastu, NIP (ang. Nodulin 26-like Intrinsic Protein) –
akwaporyny b³ony peribakteroidu, SIP (ang. Small basic Intrinsic Protein) – bia³ka
o nieznacznej homologii z akwaporyn¹ 1 cz³owieka (12).
Celem badañ by³o zidentyfikowanie pe³nej sekwencji cDNA genu koduj¹cego
akwaporynê Pharbitis nil zlokalizowan¹ w b³onie plazmatycznej.

2. Materia³ i metody
2.1. Materia³
Czêœciowa sekwencja genu akwaporyny P. nil Choisy cv. Violet (NCBI numer sekwencji AY547266). Do realizacji zadania badawczego wykorzystano programy
komputerowe: BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov.blastn), PHYLIP (http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html), ProtParam (http://www.expasy.org), VecScreen
(www.ncbi.nlm.nih.gov/VecScreen.html), Translate Tool (http://www.expasy.org),
ClustalW (www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html), Primer3 (http://frodo.wi.mit.
edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi), WoLFPSORT (http://wolfpsort.seq.cbrc.jp/),
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TopPred (http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/toppred.html), MotifScan (http:
//myhits.isb-sib.ch/cgi-bin/motif_scan).

2.2. Metody
Ca³kowite RNA wyizolowano z siewek Pharbitis nil Choisy zgodnie z protoko³em
metody Chomczynski i Sacchi (13).
Reakcjê odwrotnej transkrypcji przeprowadzono wed³ug protoko³u opisanego
przez D¹browsk¹ i in. (14).
Kompletne cDNA genu PnPIP1 namno¿ono w reakcji PCR ze starterami PnAQP1
(5’-TTGCAACAATTTCACCCAAC-3’) i PnAQP2 (5’-CAACCTCAAGATTACAGAACAAACA-3’).
Mieszaninê reakcyjn¹ stanowi³y: 0,2 mg cDNA, 0,6 U polimerazy Taq (EURx), startery
(stê¿enie koñcowe 0,5 mM) i dNTP (stê¿enie koñcowe 0,5 mM) (EURx). Reakcjê przeprowadzono w warunkach: 94°C – 5 min, 35 cykli (94°C – 45 s, gradient temp.
44,9-61,1°C – 75 s, 72°C – 90 s), 72°C – 30 min.
Produkt reakcji RT-PCR wklonowano w wektor pCRII-TOPO z wykorzystaniem
zestawu pCRII-TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen). Uzyskanym DNA plazmidowym
stransformowano bakterie E. coli TOP10F’ metod¹ szoku cieplnego.
DNA plazmidowe izolowano metod¹ lizy alkalicznej przeprowadzonej zgodnie
z protoko³em Sambrook i in. (15). DNA genomowe otrzymano przy u¿yciu GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich) zgodnie z protoko³em producenta.
Sekwencjonowanie wykonano w Pracowni Sekwencjonowania i Syntezy Oligonukleotydów Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

3. Wyniki
3.1. Przeszukiwanie bazy sekwencji EST i z³o¿enie kompletnej sekwencji
cDNA genu akwaporyny P. nil
Bazê danych EST przeszukano za pomoc¹ programu BLAST fragmentem sekwencji genu akwaporyny (AY547266.1) zidentyfikowanego z wykorzystaniem metody
ang. differential display (16). Uzyskano 35 sekwencji EST o d³ugoœci od 400 do 700
par zasad homologicznych do genu akwaporyny P. nil, pochodz¹cych z sekwencjonowania biblioteki skonstruowanej z cDNA otrzymanego z mRNA kwiatów i p¹ków
kwiatowych P. nil (rys. 1). Do dalszych analiz wybrano dwie sekwencje: BJ564409
i BJ568955, z których wraz z sekwencj¹ AY547266 z³o¿ono 1227 nukleotydow¹ sekwencjê cDNA akwaporyny P. nil wyd³u¿on¹ w kierunkach 5’ i 3’ (rys. 2). Pierwsze
451 nukleotydów pochodzi³o z sekwencji BJ564409, dalsze 753 z sekwencji
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Rys. 1. Sekwencje homologiczne do czêœciowej sekwencji akwaporyny P. nil zidentyfikowane w bazie danych EST.

AY547266, koñcowe 23 z BJ568955. Porównanie wykonane z u¿yciem programu
ClustalW wykaza³o 100% homologii pomiêdzy sekwencj¹ EST BJ564409 a sekwencj¹
AY547266 na odcinku 114 pz oraz 99% homologii pomiêdzy EST BJ568955
a AY547266 na odcinku 699 pz. Piêtnastonukleotydowy fragment koñca 5’ sekwencji AY547266 nie wykazywa³ homologii z BJ564409. Na podstawie porównania tych
dwóch fragmentów z koresponduj¹cymi odcinkami sekwencji genów akwaporyn
Oryza sativa (OsRWC), Arabidopsis thaliana (AtPIPc) i Mesymbranthemum crystalinum
(McMipA) wykazano, ¿e jest to prawdopodobnie artefakt procesu klonowania. Z³o¿on¹ sekwencjê cDNA P. nil przeszukano za pomoc¹ programu VecScreen. Na podstawie przeprowadzonej analizy nie ujawniono obecnoœci w badanej sekwencji P. nil
fragmentów sekwencji wektora (dane nie pokazane).

Rys. 2. Schemat przedstawiaj¹cy sposób z³o¿enia wyd³u¿onej sekwencji genu akwaporyny P. nil.
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3.2. Potwierdzenie wyd³u¿onej sekwencji cDNA akwaporyny metoda PCR
W celu namno¿enia kompletnej sekwencji cDNA P. nil zaprojektowano startery
d³ugoœci dwudziestu nukleotydów PnAQP1 i PnAQP2 z wykorzystaniem programu
Primer3. Oba startery posiada³y identyczn¹ temperaturê przy³¹czania, a sk³ad par
zasad AT i GC wynosi³ 50%. Wykonano reakcjê PCR na matrycach cDNA i genomowego DNA P. nil. Uzyskano szereg produktów, z których wybrano trzy o zbli¿onej wielkoœci do teoretycznej sekwencji wyd³u¿onego cDNA genu akwaporyny: c1200 –
produkt powsta³y na matrycy cDNA oraz g1150 i g1450 – na matrycy genomowego
DNA (rys. 3). Produkty reakcji PCR wyeluowano z ¿elu agarozowego i przeprowadzono reamplifikacjê. Jedynie na matrycy cDNA powsta³ produkt specyficzny o identycznej wielkoœci jak fragment DNA u¿yty jako matryca w reakcji PCR (dane nie pokazane). Produkt reamplifikacji ze starterami PnAQP1 i PnAQP2 wklonowano w wektor pCRII TOPO i stransformowano nim bakterie E. coli TOP10F’. Z uzyskanych transformantów wyizolowano DNA plazmidowe, a obecnoœæ cDNA sprawdzono restrykcyjnie. DNA plazmidowe zawieraj¹ce wstawkê wielkoœci oko³o 1200 pz zsekwencjonowano. Poznan¹ sekwencjê porównano w programie ClustalW z sekwencjami
AY547266, BJ564409, BJ568955. Konsensusow¹ sekwencjê cDNA d³ugoœci 1189 nukleotydów oznaczono jako PnPIP1 i wprowadzono do GenBank NCBI pod numerem
AY547266.2 (rys. 4). Podczas przeszukania bazy sekwencji nukleotydowych wykazano, ¿e cDNA PnPIP1 wykazuje najwy¿sz¹ homologiê z genem koduj¹cym bia³ko
transb³onowe Hordeum vulgare (X76911.1) – 81% homologii na odcinku 768 pz
(dane nie pokazane).

Rys. 3. Produkty reakcji PCR rozdzielone w 1% ¿elu agarozowym. Œcie¿ki: M – marker wielkoœci
l/StyI (Fermentas), sekcja 1 – matryca cDNA, sekcja 2 – matryca DNA genomowe. Nad œcie¿kami podano temperatury przy³¹czania starterów. Obwódk¹ zaznaczono produkty wybrane do dalszej analizy.
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Rys. 4. Zestawienie wyników analizy struktury pierwszo- i drugorzêdowej bia³ka PnPIP1. Sekwencjê
aminokwasow¹ porównano w programie ClustalW z sekwencjami bia³ek rodziny MIP: RWC1 Oryza sativa
(AB009665.1), PIPC Arabidopsis thaliana (X75882), MipA Mesembryanthemum crystallinum (AAB09747),
PM28A Spinacia oleracea (AAA99274.2), d-TIP Arabidopsis thaliana (U39485) oraz AQP2 cz³owieka
(D13906). Szarym wyró¿nieniem zaznaczono hydrofobowe helisy transb³onowe (TM 1-6), wyt³uszczeniem motywy asparagina-prolina-alanina (NPA), podkreœleniem – miejsca fosforylacji przez kinazê zale¿n¹ m.in. od cAMP i cGMP oraz fosforylacji przez kinazê II. Pêtle cytoplazmatyczne oznaczono jako LoopB
i D, zewn¹trzkomórkowe – LoopA, C i E.
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3.3. Analiza sekwencji nukleotydowej cDNA P. nil oraz kodowanej przez ni¹
sekwencji aminokwasowej
Charakterystykê sklonowanej sekwencji przeprowadzono z wykorzystaniem programów komputerowych dostêpnych w internetowych serwisach bioinformatycznych.
Sekwencjê P. nil przet³umaczono na sekwencjê aminokwasow¹ za pomoc¹ programu Translate Tool. W sekwencji cDNA PnPIP1 zlokalizowano otwart¹ ramkê odczytu o d³ugoœci 284 aminokwasów. Wykorzystuj¹c program ProtParam obliczono
przypuszczalne parametry fizyczne i chemiczne bia³ka PnPIP1. Teoretycznie obliczona masa cz¹steczkowa wynosi 30,4 kDa, a punkt izoelektryczny 8,81. Sekwencja PnPIP1
na d³ugoœci 228 aminokwasów jest silnie homologiczna z konserwowan¹ domen¹
MIP, charakterystyczn¹ dla bia³ek rodziny akwaporyn i kana³ów transportuj¹cych glicerol (program NCBI Conserve Domain Search). W wyniku wykorzystania programu
TopPred wykazano obecnoœæ szeœciu potencjalnych domen hydrofobowych przechodz¹cych przez dwuwarstwê lipidow¹ b³ony plazmatycznej. Po analizie sekwencji
aminowkasowej bia³ka PnPIP1 w programie MotifScan wykazano obecnoœæ wielu
funkcjonalnych motywów bia³kowych: potencjalne miejsca fosforylacji dla kinazy II
i kinazy zale¿nej od cAMP i cGMP oraz motywy bia³ek rodziny MIP (ang. Membrane Intrinsic Protein). Analiza sekwencji w programie WoLFPSORT wykaza³a, ¿e przewidywanym miejscem subkomórkowej lokalizacji bia³ka jest b³ona plazmatyczna. Na poziomie sekwencji aminokwasowej bia³ko kodowane przez gen PnPIP1 na odcinku 248
aminokwasów jest homologiczne do roœlinnych akwaporyn Petunia x hybrida, Nicotiana
excelior i Fraxinus excelior (odpowiednio 90, 89 i 88% homologii) (rys. 4).

4. Dyskusja
Baza danych EST (ang. Exressed Sequence Tags) zawiera sekwencje koduj¹ce fragmenty genów, które ulegaj¹ ekspresji w danym typie tkanki. Ich liczba znacznie
przewy¿sza iloœæ innych sekwencji zdeponowanych w GenBank NCBI. Sekwencje te
s¹ krótkie, ich d³ugoœæ wynosi oko³o 600-700 nukleotydów, a ich homologia
z wczeœniej opisanymi genami nie jest zbadana. Sekwencje EST s¹ generowane poprzez przypadkowe sekwencjonowanie klonów z ró¿nych bibliotek cDNA. EST mog¹ byæ u¿ywane do identyfikacji paralogów i ortologów genów lub produktów alternatywnego sk³adania transkryptów znanych genów (17). Analiza zestawionych, zachodz¹cych na siebie sekwencji EST mo¿e prowadziæ do odkrycia polimorfizmu pojedynczych nukleotydów SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphisms) (18,19). Sekwencje EST znalaz³y tak¿e zastosowanie podczas tworzenia map genów ludzkich (20)
i przewidywania lokalizacji genów w DNA genomowym (21).
Istnieje wiele metod umo¿liwiaj¹cych identyfikacje sekwencji genów. Jedn¹
z nich jest konstruowanie i przeszukiwanie bibliotek cDNA. W przypadku genu PnPIP1
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z bibliotek cDNA P. nil skonstruowanych z mRNA uzyskanego z liœcieni roœlin uprawianych w ró¿nych warunkach œwietlnych uzyskano jedynie fragment sekwencji
cDNA genu akwaporyny (16). Podjêto zatem próbê uzyskania pe³nej sekwencji cDNA
koduj¹cego kana³ wodny P. nil poprzez przeszukanie bazy danych krótkich sekwencji koduj¹cych zawartych w GenBank NCBI.
Do identyfikacji sekwencji EST dostêpnych w GenBank mo¿na wykorzystaæ fragment sekwencji genu, którego poszukujemy. Mo¿liwe jest tak¿e u¿ycie sekwencji
genu homologicznego z innego organizmu. W pierwszym przypadku mamy pewnoœæ, ¿e zidentyfikujemy po¿¹dan¹ sekwencjê. W drugim przypadku istnieje prawdopodobieñstwo znalezienia sekwencji o niskiej homologii. Wówczas w celu zweryfikowania wyniku u¿ywamy programu BLASTX, co pozwala znaleŸæ sekwencje homologiczne do nowo poznanej, ale ju¿ na poziomie aminokwasowym.
Czêsto zdarza siê, ¿e biblioteki cDNA zawieraj¹ niekompletne sekwencje cDNA,
wówczas brakuj¹cy fragment sekwencji mo¿na zidentyfikowaæ poprzez przeszukanie bazy EST, co uda³o siê uzyskaæ dla sekwencji akwaporyny P. nil. Podobne analizy
i porównanie sekwencji klonów EST kukurydzy doprowadzi³o do zidentyfikowania
cz³onka rodziny PIP2, nazwanego ZmPIP2;1 (9). Wiele roœlinnych akwaporyn sklonowano (22-25) i sklasyfikowano w dwie podrodziny PIP i TIP uwzglêdniaj¹c ich subkomórkow¹ lokalizacjê (26). Dysponuj¹c pe³n¹ sekwencj¹ aminokwasow¹ bia³ka PnPIP1
przeprowadzono analizê filogenetyczn¹ przy u¿yciu programów pakietu PHYLIP,
w której wykazano, ¿e akwaporyna P. nil nale¿y do podrodziny PIP1 (8). Bia³ka PIP
(ang. Plasma membrane Intrinsic Protein) zlokalizowane s¹ w plazmalemmie komórek
roœlinnych. Ze wzglêdu na homologiê sekwencji akwaporyn b³ony komórkowej,
podrodzinê PIP podzielono na izoformy PIP1 i PIP2. Przypuszczaln¹ funkcj¹ bia³ek
PIP2 jest transport wody – ich ekspresja w oocytach Xenopus laevis gwa³townie
zwiêksza przepuszczalnoœæ cz¹steczek wody przez b³onê komórkow¹. Akwaporyny
PIP1 wykazuj¹ znacznie s³absze zdolnoœci transportu wody – sugeruje siê ich odmienn¹ specyficznoœæ substratow¹ (przewodzenie glicerolu, CO2) (27). Bia³ka PIP
bior¹ udzia³ w procesie wzrostu i rozwoju roœliny warunkuj¹c pobieranie i jej transport w organach roœlinnych. Roœliny pozbawione akwaporyn PIP (poprzez wprowadzenie antysensowego mRNA) wykazuj¹ spadek przepuszczalnoœci cz¹steczek wody
przez b³onê plazmatyczn¹ ich protoplastów, wzrost wielkoœci systemu korzeniowego oraz wiêksz¹ wra¿liwoœæ na stres wodny i osmotyczny (28).
Analizy z wykorzystaniem bazy danych EST umo¿liwi³y uzyskanie pe³nej sekwencji cDNA genu akwaporyny P. nil. W przeprowadzonych eksperymentach wykazano
jak w prosty, szybki i tani sposób mo¿liwe jest zidentyfikowanie kompletnej sekwencji cDNA genu.
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