55
REPLIKACYJNY
S 1 (5576)
POSTÊPY STRES
BIOLOGII
KOMÓRKI A WEWNÊTRZNY PUNKT KONTROLNY
TOM 36FAZY
2009 NR

STRES REPLIKACYJNY A WEWNÊTRZNY PUNKT
KONTROLNY FAZY S*
DNA-REPLICATION STRESS AND THE INTRA-S-PHASE
CHECKPOINT
Dorota RYBACZEK, Magdalena GRA¯UL
Katedra Cytofizjologii Uniwersytetu £ódzkiego, £ód
Streszczenie: Wiele programów badawczych koncentruje siê na poznaniu mechanizmu dzia³ania wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S, który nadzoruje zarówno procesy zwi¹zane z czêstoci¹ inicjacji
replikacji DNA (gêstoæ regionów origin), jak i z ruchem wide³ek replikacyjnych (tempo elongacji).
Tempo replikacji maleje w odpowiedzi na dzia³anie hydroksymocznika, afidikoliny lub czynników
uszkadzaj¹cych DNA. Zmniejszenie szybkoci replikacji jest spowodowane zaktywowaniem szlaków
biochemicznych zwi¹zanych z wewnêtrznym punktem kontrolnym fazy S. Funkcj¹ wewnêtrznego
punktu kontrolnego fazy S jest: (1) spowalnianie tempa lub blokowanie ruchu wide³ek replikacyjnych,
(2) zapobieganie przedwczesnemu uruchamianiu pónych origin, (3) inicjowanie szlaków sygna³owych
zwi¹zanych z odpowiedzi¹ na wyst¹pienie defektów strukturalnych DNA, w celu uniemo¿liwienia
replikacji uszkodzonych cz¹steczek DNA, a tak¿e (4) opónianie wejcia w mitozê, do momentu zaprzestania dzia³ania bodca stresowego. W pracy przedstawiono najnowsze informacje dotycz¹ce kinaz
bia³kowych ATR, ATM, Chk1 i Chk2 zaanga¿owanych w kontrolê fazy S, opisano aktualny stan wiedzy
o pozosta³ych bia³kach uczestnicz¹cych w reakcjach zwi¹zanych z odpowiedzi¹ na stres replikacyjny
oraz dodatkowo podjêto próbê wyjanienia ich wzajemnych korelacji. Kinazy bia³kowe ATM i ATR
nale¿¹ do rodziny kinaz 3-fosfatydyloinozytolu. Pomimo wykazania istotnej roli, jak¹ pe³ni¹ kinazy
ATM i ATR w szlakach sygna³owych cyklu komórkowego, nadal niewiele wiadomo o mechanizmach
aktywacji tych kinaz. Ufosforylowane kinazy ATM i ATR aktywuj¹ podleg³e im bia³ka docelowe (kinazy Chk2 i Chk1) poprzez ich fosforylowanie na resztach serynowych i treoninowych. Dwuniciowe
pêkniêcia DNA aktywuj¹ kinazê ATM, która fosforyluje na N-koñcu podleg³¹ jej kinazê Chk2 (Thr68).
Fosforylacja treoniny 68 jest warunkiem niezbêdnym do pe³nego zaktywowania kinazy Chk2, które
przypisywane jest procesowi jej autofosforylacji, dokonywanej na treoninach 383 i 387. Kinaza ATR
jest aktywowana w odpowiedzi na stres replikacyjny lub uszkodzenia DNA wywo³ane wp³ywem promieniowania UV. Po zaktywowaniu, dokonuje fosforylacji kinazy Chk1 na resztach serynowych: Ser317
i Ser345. Fosforylacja seryny 345 wzmaga szybkie lokalizowanie kinazy Chk1 na obszarze j¹dra komórkowego, podczas aktywacji punktu kontrolnego. Stan ufosforylowania seryny 317 gwarantuje zablokowanie przejcia S®G2 i zapobiega wchodzeniu w mitozê, w warunkach zaburzonego przebiegu replikacji
DNA. W niektórych sytuacjach, warunkowanych rodzajem dzia³aj¹cego bodca stresowego, kinazy
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sensoryczne ATM i ATR mog¹ fosforylowaæ wspólne bia³ka docelowe. Ufosforylowana aktywuj¹co kinaza
Chk1 oddaje grupy fosforanowe fosfatazom bia³kowym Cdc25A-C, co prowadzi do zablokowania kinaz
Cdk1 i Cdk2, a w konsekwencji do zatrzymania przebiegu cyklu komórkowego. Kinaza Chk1 mo¿e tak¿e
stabilizowaæ wide³ki replikacyjne, prawdopodobnie poprzez nakierowywanie bia³ek Cdc6 i MCM2-7 oraz 
po ust¹pieniu dzia³ania bodca stresowego  ponownie je uruchamiaæ. Funkcjonalna zmiennoæ bia³ek tworz¹cych o ATM/ATR-Chk2/Chk1-Cdc25/Cdk stanowi molekularny fundament wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S. Substratem podleg³ym kinazie ATR jest tak¿e histon H2AX, fosforylowany na serynie 139. Po
wyst¹pieniu w DNA uszkodzeñ typu dwuniciowych pêkniêæ, liczne cz¹steczki histonów H2AX, ufosforylowanych na Ser139, gromadzone s¹ w miejscach uszkodzenia, tworz¹c wewn¹trzj¹drowe foci. Wiêkszoæ
fluoryzuj¹cych ognisk jest rozproszona po ca³ym obszarze nukleoplazmy, jednak najwiêksze z nich zwi¹zane
s¹ zazwyczaj z obszarami heterochromatyny oko³oj¹derkowej. Ufosforylowana postaæ histonu H2AX tworzy platformê, dziêki której do miejsc uszkodzenia nakierowywane s¹ czynniki naprawcze i bia³ka sygna³owe.
W artykule opisano tak¿e konsekwencje prze³amywania funkcji wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S i
ominiêcia zale¿noci S-M oraz wynikaj¹c¹ z tego indukcjê przedwczesnej kondensacji chromosomów. Poza
licznymi mutacjami, które eliminuj¹ poszczególne elementy sk³adowe szlaku biochemicznego zwi¹zanego z
wewnêtrznym punktem kontrolnym fazy S, system ten mo¿e byæ zaburzony tak¿e poprzez oddzia³ywanie
wielu czynników chemicznych. Nale¿y do nich kofeina, która prze³amuje zale¿noæ S-M i prowadzi do
indukcji PCC w tych komórkach, które nie s¹ przygotowane do wejcia w mitozê, z powodu niezakoñczenia
fazy S i poreplikacyjnych procesów naprawczych w fazie G2. Komórki zablokowane w przebiegu fazy S, a
nastêpnie poddane dzia³aniu kofeiny, inicjuj¹ aberracyjne podzia³y mitotyczne. W komórkach takich obserwujemy wyst¹pienie ubytków i przerw w ci¹g³oci chromosomów, zagubienie w p³aszczynie równikowej
chromosomów acentrycznych i fragmentów chromatyd oraz formowanie siê mostków chromosomowych i
mikroj¹der. Wynika z tego nowe pojmowanie funkcji wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S: jako cile
oddzia³uj¹cego na póniejsze formowanie struktur wy¿szego rzêdu: chromosomów metafazowych, a tym
samym zapewniaj¹cego równocenne rozdzielenie DNA do dwóch j¹der siostrzanych. Zjawisko przedwczesnej mitozy stanowi nie tylko istotny problem podstawowy biologii cyklu komórkowego, ale tak¿e zagadnienie wa¿ne ze wzglêdu na potencjalne zastosowania medyczne. Metody radio- i chemioterapii stosowane w
leczeniu chorób nowotworowych prowadz¹ do rozleg³ych uszkodzeñ DNA, wstrzymuj¹cych proces replikacji materia³u genetycznego. Zdaniem wielu badaczy, nasilenie oddzia³ywania terapeutycznego wynikaæ mo¿e
z pobudzenia tych mechanizmów biochemicznych, które omijaj¹c dzia³anie wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S, wywo³ywaæ bêd¹ przedwczesn¹ kondensacjê chromosomów.
S³owa kluczowe: stres replikacyjny, wewnêtrzny punkt kontrolny fazy S, zale¿noæ S-M.
Summary: A wide array of research programs have been directed towards a comprehension of roles the
intra-S-phase checkpoint which controls either frequency of DNA replication initiation (origin densities)
or replication fork movement (rates of elongation). In response to treatment with either hydroxyurea or
aphidicolin and after the addition of the DNA-damaging agents, the total rate of DNA replication per cell
is reduced. This reduction is due to activation of an intra-S-phase checkpoint-dependent biochemical
pathway network. The activated intra-S-phase checkpoint slows down or arrests replication forks,
inhibits the premature firing of late origins, starts up the DNA damage response pathways to prevent
replication of a damaged DNA, and delays the onset of mitosis until the cells are exposed to replicational
stress. This work focuses on ATR, ATM, Chk1 and Chk2 protein kinases that are required for the control
of the S phase, illustrates the state of knowledge about the other proteins involved in DNA-replication
stress-response, and in addition explains their relationship. Ataxia telangiectasia mutated kinase (ATM)
and ataxia telangiectasia and Rad3-related kinase (ATR) are PI-3 Kinase-related Kinase (PIKK) family
members. Despite the essential role of ATM and ATR in cell cycle signaling, little is known about their
activation. The activated ATM and ATR kinases turn on their downstream target proteins (like Chk2 and
Chk1) by phosphorylating specific serine or threonine residues. ATM responds primarily to double
strand breaks and phosphorylates Chk2 protein kinase at the amino-terminal domain contains a threonine
residue (Thr68). Phosphorylation on Thr68 is a precondition for the successive activation step, which is
attributable to autophosphorylation of Chk2 on Thr383 and Thr387. ATR is activated by replicational
stress or UV-induced DNA damages and in response phosphorylates Chk1 protein kinase at serine
residues (Ser317 and Ser345). Phosphorylation at Ser345 serves to localize Chk1 to the nucleus following
checkpoint activation, while phosphorylation at Ser317 was shown to forbid entry into G2 phase and
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mitosis following stalled DNA replication. It is known, however, that ATM and ATR protein kinases
share some phosphorylation targets and their precise roles in the intra-S-phase checkpoint pathway may
differ depending on the nature of stress involved. Chk1-mediated Cdc25A-C phosphorylation leading to
blocking of Cdk1 and Cdk2 (thus preventing cell cycle progression). Chk1 can stabilize the replisome,
possibly by targeting replication proteins (e.g., Cdc6, MCM2-7), and after resolving the replication
problems can restart of stalled replication forks. Functional changeability of the ATM/ATR-Chk2/Chk1Cdc25/Cdk axis underlie the molecular foundation of the intra-S-phase checkpoint. ATR also phosphorylates histone H2AX on serine 139. After DSB-like DNA damage a number of Ser139-phosphorylatedH2AX localizes to sites of DNA damage at subnuclear foci. Although most of them spread throughout the
whole area of nucleoplasm, the largest of them, localized at perinucleolar heterochromatin regions. This
newly phosphorylated-H2AX forming a platform for the recruitment DNA repair and signaling proteins.
This paper also briefly describes abrogating the intra-S-phase checkpoint function will result in overriding
the S-M dependency and induction of premature chromosome condensation (PCC). Apart from numerous mutations that eliminate particular elements of the intra-S-phase checkpoint pathway, systems
which monitor the course of DNA replication can be affected by many types of chemical agents. Caffeine,
can override the S-M dependency and induce PCC in cells not prepared to undertake mitotic division, i.e.
those which did not complete DNA replication and stay underreplicated. S-phase-blocked cells treated
with caffeine start out aberrant mitotic divisions. The full array of aberrations includes: chromosomal
breaks and gaps lost and lagging chromatids and chromosomes, chromosome bridges and micronuclei.
Thus, drug-induced PCC (due to caffeine action) clearly provided the new insight that DNA replication is
tightly coupled with the construction of the higher-ordered structure of the eukaryote chromosome. In the
hope of unraveling targets for cytostatic drugs and cellular factors which inhibit or potentiate healing of
cancer, a wide array of research programs have been directed towards an understanding of molecular
mechanisms that underlie the intra-S-phase signaling pathways. A bulk of research-work is thus focused
on methods increasing the effects of radio- and chemotherapy.
Key words: DNA-replication stress, intra-S-phase checkpoint, S-M dependency.
Wykaz skrótów: ATM (ang. Ataxia Telangiectasia Mutated)  serynowo-treoninowa kinaza ATM; ATR
(ang. Ataxia Telangiectasia mutated - Rad3related)  kinaza zwi¹zana z kinaz¹ ATM i helikaz¹ Rad3;
ATRIP (ang. ATR-Interacting Protein)  bia³ko wystêpuj¹ce w trwa³ym po³¹czeniu z kinaz¹ ATR; CDK
(ang. Cyclin-Dependent Kinases)  rodzina kinaz zale¿nych od cyklin, DNA PK (ang. DNA-dependent
Protein Kinase)  serynowo-treoninowa kinaza bia³kowa zale¿na od DNA; DSBs (ang. Double Strand
Breaks)  pêkniêcie obu nici; ICC (ang. Initiation of Chromosome Condensation)  moment rozpoczêcia
procesu kondensacji chromosomów; MCM2-7 (ang. Mini-Chromosome Maintenance 2-7)  bia³ka tworz¹ce heksameryczny kompleks wykazuj¹cy aktywnoæ helikazy; MPF (ang. M-phase Promoting Factor)  kompleks promuj¹cy mitozê; MRC1 (ang. Mediator of the Replication Checkpoint 1)  bia³ko
adaptorowe wystêpuj¹ce w komórkach dro¿d¿y; NHEJ (ang. Non-Homologous End-Joining)  niehomologiczne ³¹czenie koñców; Origin  miejsce inicjacji replikacji; ORC (ang. Origin Recognition Complex)
 kompleks bia³kowy rozpoznaj¹cy miejsce inicjacji replikacji; PCC (ang. Premature Chromosome
Condensation)  przedwczesna kondensacja chromosomów; PCNA (ang. Proliferating-Cell-NuclearAntigen)  sk³adnik kompleksu replikacyjnego; PCP1 (ang. Principal Control Point 1)  pierwszy g³ówny
punkt kontrolny; PCP2 (ang. Principal Control Point 2)  drugi g³ówny punkt kontrolny; PIKK (ang. PI3Kinase-related Kinase)  rodzina kinaz 3-fosfatydyloinozytolu; RFC (ang. Replication Factor-C) 
czynnik replikacji C; RPA (ang. Replication-Factor-A)  czynnik replikacji A; system RLS (ang. Replication Licensing System)  system zezwalaj¹cy na replikacjê DNA.

1. WSTÊP
W cyklu komórkowym typu G1-S-G2-M funkcje dwóch g³ównych punktów
kontrolnych wi¹¿¹ siê bezporednio z koordynacj¹ stadiów przejciowych, decyduj¹cych o zachowaniu to¿samoci genetycznej. Pierwszy z nich monitoruje metabo-
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liczny stan komórki w fazie G1, integralnoæ struktury j¹drowego DNA przed
przyst¹pieniem do syntezy komplementarnego zespo³u chromosomów, poziom
niezbêdnych substratów, enzymów i czynników replikacyjnych. W cytologii rolin,
znany jest jako pierwszy g³ówny punkt kontrolny, PCP1 (ang. Principal Control
Point 1). Jest on odpowiednikiem punktu START u dro¿d¿y (Saccharomyces
cerevisiae) i punktu restrykcyjnego (R) w komórkach zwierzêcych. Drugi punkt
kontrolny, PCP2, o bardziej konserwatywnym charakterze, odgrywa podobn¹ rolê
w fazie G2. Jego funkcje zwi¹zane s¹ z ocen¹ wewnêtrznych i zewnêtrznych
warunków rodowiska komórki, niezbêdnych do jej przebudowy w czasie mitozy i
cytokinezy; informuje, ¿e replikacja DNA zosta³a zakoñczona oraz kontroluje
integralnoæ struktury chromatyny przed jej mitotyczn¹ kondensacj¹ [69].
Szlaki biochemiczne systemów kontrolnych w fazie G1 i G2 stanowi¹ jednak tylko
czêæ z³o¿onego uk³adu mechanizmów zapobiegaj¹cych powstawaniu b³êdów
replikacyjnych i mo¿liwoci wadliwego przebiegu mitozy. Nadzór nad stabilnoci¹
genomu dokonuje siê poprzez harmonijne dzia³anie wszystkich podleg³ych mu
elementów regulacyjnych i jest wynikiem, w g³ównej mierze, przemiennoci fazy
S i mitozy. Zgodnie z ni¹, profazowa kondensacja chromosomów mo¿liwa jest dopiero
po zakoñczeniu replikacji DNA (zale¿noæ S-M [26, 77, 80]), natomiast rozpoczêcie
fazy S mo¿e byæ zainicjowane nie wczeniej ni¿ po telofazowej dekondensacji
(zale¿noæ M-S [83]), poniewa¿ uruchomienie nowych miejsc inicjacji replikacji
uzale¿nione jest od niskiej aktywnoci mitotycznych CDK (ang. Cyclin-Dependent
Kinases) [71, 97]. Nadzór nad zale¿noci¹ S-M pe³ni wewnêtrzny punkt kontrolny
fazy S (ang. intra-S-phase checkpoint). Funkcje tego mechanizmu zale¿ne s¹ od
sprawnoci systemu transmisji sygna³ów wyzwalanych przez aparat sensoryczny
komórki i przekazywanych do cz¹steczek efektorowych. Chocia¿ mechanizmy
inicjacji fazy S i mitozy uruchamiane s¹ poprzez aktywacjê podobnych, a niekiedy
identycznych enzymów, fizjologiczny status ka¿dej z tych faz jest krañcowo
odmienny. Struktura chromosomów mitotycznych wyklucza mo¿liwoæ prawid³owej
organizacji aparatu replikacyjnego i ogranicza przestrzeñ niezbêdn¹ dla ruchu wide³ek
replikacyjnych. Rozproszona chromatyna interfazowa z równie oczywistych powodów nie jest przystosowana do segregacji cz¹steczek DNA.

2. REPLIKACJA DNA W FAZIE S
Wiernoæ informacji genetycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie komórek
zale¿y od dok³adnoci mechanizmów powielaj¹cych chromosomy w fazie S i precyzji,
z jak¹ zostan¹ one nastêpnie rozdzielone do dwóch j¹der potomnych podczas mitozy.
Systemy regulacji tych procesów narzucaj¹ odmienn¹ specyfikê metaboliczn¹ ka¿dej
z faz cyklu komórkowego, a pe³ni¹c nadzór nad w³aciw¹ chronologi¹ zdarzeñ,
warunkuj¹ zachowanie strukturalnej i funkcjonalnej integralnoci sekwencji eu- i
heterochromatynowych [21, 34].
Kopiuj¹c swoje chromosomy, komórki eukariotyczne wykorzystuj¹ jednoczenie
liczne miejsca inicjacji replikacji (od 103 do 105 w ka¿dym j¹drze), co sprawia, ¿e
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czas trwania fazy S do pewnego tylko stopnia zale¿y od wielkoci genomu [17, 82].
Jest to spowodowane m.in. brakiem koniecznoci koordynowania ruchu cz¹steczek
polimeraz DNA i polimeraz RNA na wspólnej matrycy. Taka modu³owa strategia
replikacji umo¿liwiaj¹ca kopiowanie ca³ego materia³u genetycznego w stosunkowo
krótkich odcinkach czasu (przy zachowaniu zasady jednokrotnej syntezy ka¿dej
sekwencji j¹drowego DNA) wymaga precyzyjnego mechanizmu ochrony regionów
origin funkcjonuj¹cych we wczesnych stadiach fazy S (early replicons), przed
ich ponownym uruchomieniem w póniejszych stadiach tej fazy (late replicons)
[27, cyt. za 46]. Przyczyny tej asynchronicznoci s¹ ró¿ne. Pierwsz¹ z nich mo¿e
byæ wykszta³cone w toku filogenezy uporz¹dkowanie czasu replikacji poszczególnych
sekwencji genomu: euchromatyna (zawieraj¹ca DNA aktywny pod wzglêdem
genetycznym) oraz sekwencje centromerowe replikowane s¹, z regu³y, w pocz¹tkowych stadiach fazy S, natomiast heterochromatyna (zawieraj¹ca DNA nieaktywny,

RYCINA 1. Charakterystyczne dla wczesnych, rodkowych i pónych podokresów fazy S wzory
immunofluorescencyjnego znakowania nowo syntetyzowanych cz¹steczek DNA (w j¹drach wyizolowanych z merystematycznych komórek korzeni Vicia faba, po ich uprzedniej inkubacji z
bromodeoksyurudyn¹  BrdUrd). BrdUrd jest w³¹czana do potomnych ³añcuchów DNA, a nastêpnie
wykrywana fluorescencyjnie znakowanymi przeciwcia³ami (detekcja porednia: I-rzêdowe przeciwcia³a
a-BrdUrd, II-rzêdowe przeciwcia³a znakowane izotiocyjanianem fluoresceiny  FITC), pow. ok. 500 ´
FIGURE 1. Localization of BrdUrd labeling patterns in interphase nuclei of individual subphase of
S-phase: early, middle, and late (BrdUrd labeling patterns of cell nuclei isolated from root meristems of
Vicia faba; immunocytochemical procedure with anti-BrdUrd primary monoclonal antibodies, and FITCconjugated secondary antibodies), magnification: about 500 ´
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w tym tak¿e sekwencje satelitarne)  w koñcowych (ryc. 1). Drug¹ przyczyn¹ jest
najprawdopodobniej korzystne (ze wzglêdu na endoergiczny charakter procesów
replikacyjnych), roz³o¿one w czasie, zapotrzebowanie na dNTP, bia³ka strukturalne
i enzymatyczne bior¹ce udzia³ w biosyntezie DNA (np. histony, polimerazy DNA).
Trzeci powód asynchronicznej aktywacji sekwencji orgin stanowiæ mo¿e ewolucyjnie
utrwalona preferencja dla spowolnionej fazy S, a wiêc takiej replikacji, która zapewnia
doæ czasu, aby podczas jej trwania dokonywane by³y równie¿ niezbêdne naprawy
uszkodzonych cz¹steczek DNA [74].
Mechanizm uniemo¿liwiaj¹cy ponowne uruchamianie wczesnych replikonów podczas
pónych podokresów fazy S wi¹¿e siê z funkcj¹ trzech typów bia³ek, bêd¹cych
centralnymi elementami systemu RLS: zezwalaj¹cego na replikacjê DNA (ang.
Replication Licensing System) [8, 20]. S¹ nimi: bia³ko Cdc6 (Cdc18 u S. pombe), bia³ko
Cdt1, znane tak¿e pod nazw¹ RLF-B (ang. Replication Licensing Factor B) lub
double-parked oraz kompleks bia³kowy MCM2-7 (ang. Mini-Chromosome Maintenance 2-7). Monta¿ tego kompleksu (MCM2-7) w obrêbie chromatyny, bêd¹cy
swoistym aktem nadania jej licencji na replikacjê, zale¿y od wczeniejszej asocjacji
bia³ek Cdc6 i Cdt1 z kompleksami ORC (ang. Origin Recognition Complex), w sk³ad
których wchodzi 6 podjednostek polipeptydowych: ORC1-6. Tylko wtedy sekwencja
origin utworzyæ mo¿e parê wide³ek replikacyjnych. Po zainicjowaniu ich dwukierunkowego ruchu, kompleksy MCM2-7 odsuwaj¹ siê od regionu origin i, prawdopodobnie,
zaczynaj¹ pe³niæ now¹ funkcjê  helikazy, rozkrêcaj¹cej spiralê obu nici DNA [51, 58].
Utrzymywanie siê bia³ek Mcm w asocjacji z jego replikuj¹cymi odcinkami nie jest ju¿
wówczas uzale¿nione od kompleksów ORC, bia³ek Cdc6 i Cdt1. Czynnikiem
ograniczaj¹cym replikacyjne funkcje kompleksów MCM2-7 nie jest te¿ wysoka
aktywnoæ cyklinozale¿nych kinaz; stanowi ona jednak istotn¹ przeszkodê w procesie
³¹czenia siê bia³ek ORC, Cdc6 i Cdt1 z sekwencjami origin. System zezwalaj¹cy na
replikacjê DNA jest wiêc aktywny tylko jeden raz w cyklu komórkowym  podczas
fazy G1. Natomiast w chwili rozpoczêcia fazy S ulega inaktywacji, blokuj¹c zarazem
mo¿liwoæ resyntezy DNA [3, 57].

2.1. Wewnêtrzny punkt kontrolny fazy S
W obronie przed wieloma, potencjalnie gronymi, zaburzeniami w przebiegu
biosyntezy DNA, komórki rozwinê³y skomplikowan¹ sieæ reakcji biochemicznych,
które okreliæ mo¿na, najogólniej, jako odpowied na stres replikacyjny (ang. DNAreplication stress-response). Podstawow¹ strategi¹ tej odpowiedzi jest zwolnienie tempa
procesów, których kontynuacja grozi³aby powielaniem lub przekazem wadliwych lub
niekompletnych cz¹steczek DNA nowemu pokoleniu komórek [21, 76, 78, 79]. W
warunkach stresu replikacyjnego, tempo biosyntezy DNA ulega wiêc zwolnieniu, a
mo¿liwoæ wejcia w mitozê jest, najczêciej, ca³kowicie zablokowana do czasu ekspresji
specyficznych genów i aktywacji czynników naprawczych [5, 61].
Proces biosyntezy DNA anga¿uje system wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy
S, który ogranicza tempo replikacji w przypadku pojawienia siê fizycznych uszkodzeñ
DNA, przede wszystkim, pêkniêæ jego obu nici  DSBs (ang. Double Strand
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Breaks) oraz blokuje mo¿liwoæ inicjowania dalszych etapów cyklu komórkowego
przez te komórki, które na skutek dzia³ania ró¿nych czynników zosta³y zatrzymane
w przebiegu niezakoñczonej jeszcze fazy S [9, 27]. Ka¿de zaburzenie o charakterze
strukturalnym (np. DSB) wymusza zwolnienie szybkoci ruchu wide³ek replikacyjnych, a dodatkowo ka¿de ograniczenie sprawnoci aparatu replikacyjnego (wynikaj¹ce np. z deficytu trójfosforanów nukleotydów lub dysfunkcji polimeraz) mo¿e
sprzyjaæ powstawaniu, a nawet generowaæ uszkodzenia DNA [9, 21, 61]. Dzia³anie
czynników sensorycznych (np. kinaz ATR/ATM [14, 48, 60]) wyzwala wówczas
kaskadow¹ transmisjê sygna³ów, które poprzez elementy porednicz¹ce w ich
przekazie dostarczane s¹ do ró¿nych bia³ek efektorowych (np. kinaz Chk1/Chk2 [16,
33, 96]). Wydaje siê, ¿e wszystkie komórki eukariotyczne wyposa¿one s¹ w czynniki
sensoryczne, uk³ady transmisji sygna³u i czynniki efektorowe (ryc. 2) [83]. Ich

RYCINA 2. Konceptualna organizacja szlaku sygna³owego wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S,
wyposa¿onego w: (1) elementy sensoryczne  wykrywaj¹ce zaburzenia strukturalne, (2) elementy
przekanikowe  transmituj¹ce sygna³ o uszkodzeniu oraz (3) elementy efektorowe (opracowano na
podstawie [27, 61, 77], zmodyfikowano)
FIGURE 2. The conceptual organization of intra-S-phase signaling pathways, which is composed of: (1)
sensors, which detect structural aberrations, (2) transducers, which convey a signal about structural
alteration or disfunction, and (3) effectors (according to [27, 61, 77], modified)
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znaczenie polega na tym, ¿e umo¿liwiaj¹ replikacjê DNA i podzia³ chromosomów,
bez zagro¿enia ca³oci zawartej w nich informacji, niezbêdnej dla rozwoju organizmu
i zachowania ci¹g³oci gatunkowej.
Wykrycie dwuniciowych pêkniêæ w cz¹steczkach DNA aktywuje szlak biochemiczny, w którym elementem nadrzêdnym jest kinaza ATM (ang. Ataxia Telangiectasia Mutated). Procesy zachodz¹ce z jej udzia³em wyzwalane s¹ we wszystkich fazach cyklu komórkowego, a czynniki bior¹ce udzia³ w tych procesach mog¹
byæ wykorzystywane tak¿e w drugim, równolegle przebiegaj¹cym szlaku, gdzie
funkcjê nadrzêdn¹ pe³ni kinaza ATR (ang. Ataxia Telangiectasia mutated - Rad3related). Ona tak¿e aktywowana jest pod wp³ywem uszkodzeñ powoduj¹cych
przerwanie ci¹g³oci obu nici DNA, jednak wzbudzanie jej aktywnoci nastêpuje
znacznie wolniej. Szlak podleg³y kinazie ATR wykazuje przede wszystkim zdolnoæ
reagowania na zaburzenia funkcji wide³ek replikacyjnych. Mog¹ one byæ efektem
oddzia³ywañ o charakterze endogennym, skutkiem chemioterapii lub zabiegów
eksperymentalnych prowadz¹cych do zahamowania lub zak³ócenia procesów replikacyjnych poprzez inhibicyjny wp³yw takich czynników, jak hydroksymocznik (HU) [15,
44, 47], promieniowanie nadfioletowe (UV) [86, 94] lub alkiluj¹cy DNA metylometano-sulfonian (MMS) [11, 29]. Obydwa szlaki biochemiczne funkcjonuj¹ zgodnie
z nastêpuj¹cymi schematami zdarzeñ: dwuniciowe pêkniêcia DNA ® ATM ® Chk2
RYCINA 3. Schemat ilustruj¹cy dzia³anie czynników bia³kowych zaanga¿owanych w szlak
biochemiczny wewnêtrznego punktu kontrolnego
fazy S. Uruchomienie mechanizmów zwi¹zanych
z wewnêtrznym punktem kontrolnym fazy S
nastêpuje w warunkach stresu replikacyjnego;
dochodzi wówczas do fosforylacji kinaz Chk1 i
Chk2 poprzez kinazy sensoryczne ATR i ATM.
Ufosforylowane aktywuj¹co kinazy Chk1 (na
Ser317) i Chk2 (na Thr68) mog¹ inaktywowaæ
fosfatazê Cdc25 (fosforyluj¹c j¹ blokuj¹co na
Ser216), a tym samym mog¹: (1) blokowaæ
aktywacjê Cdk2 i postêp przez kolejne podokresy fazy S oraz (2) hamowaæ aktywacjê Cdk1 i
przejcie G2/M w cyklu komórkowym
(opracowano na podstawie [66, 76], zmodyfikowano)
FIGURE 3. Selected elements of biochemical pathways organizing the intra-S-phase checkpoint function. ATR and ATM protein kinases phosphorylate Chk1 and Chk2 kinases, respectively. Phosphorylated and then activated Chk1 (at Ser317)
and Chk2 (on Thr68) may either block Cdc25
phosphatase (by Ser216 phosphorylation) and
inhibit S phase progression (by Cdk2 inactivation) or block Cdk1 and prevent G2/M cell cycle
progression (according to [66, 76], modified)
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oraz blok replikacyjny ® ATR ® Chk1. W ka¿dym z nich substratem docelowym
jest fosfataza Cdc25 (ryc. 3) [54].
Wydaje siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e wzbudzenie reakcji charakterystycznej dla
wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S wywo³aæ mog¹ przede wszystkim ró¿norodne oddzia³ywania blokuj¹ce przebieg biosyntezy DNA. Hydroksymocznik, jeden
z najlepiej poznanych i najczêciej stosowanych aktywatorów takiej reakcji, hamuje
ruch wide³ek replikacyjnych porednio, poprzez zubo¿anie puli trójfosforanów nukleotydów (dNTP) [78]. Afidikolina indukuje odpowied typow¹ dla punktu kontrolnego
fazy S w wyniku zablokowania aktywnoci polimeraz DNA typu a i d (Pola i Pold)
[76]. Podobne efekty wywo³ywane s¹ przez mutacje niektórych genów koduj¹cych
bia³ka aparatu replikacyjnego, alkilacjê DNA (MMS) [11], promieniowanie UV [79],
pêkniêcia zwi¹zane z procesami rekombinacji i naprawy oraz poprzez zablokowanie
aktywnoci topoizomerazy I i/lub II [88, 98].
Homologami obu konserwatywnych kinaz sygna³owych (ATM/ATR), s¹ kinazy
Mec1 i Tel1 u S. cerevisiae i Rad3 i Tel1 u Schizosaccharomyces pombe. Ka¿da
z nich tworzy stabilny zwi¹zek z bia³kowym partnerem (Ddc2/Pie1/Lcd1 u S.
cerevisiae i Rad26 u S. pombe), pe³ni¹cym rolê podjednostki regulatorowej kinazy.
Czynnikami podrzêdnymi, aktywowanymi przez ATM/ATR/Mec1/Rad3 s¹ ich substraty  kinazy rodziny CHK [12, 83]. Obie grupy, wspólnie, tworz¹ centralny modu³
szlaku odpowiedzi na stres replikacyjny, który zarówno rejestruje nap³ywaj¹ce informacje o stanie DNA, jak i kieruje sygna³y do wide³ek replikacyjnych [61].
W komórkach ludzkich i u Xenopus kinaza ATR jest niezbêdna w procesie fosforylacji
kinazy Chk1  fosforylacji bêd¹cej podstawow¹ odpowiedzi¹ indukowan¹ pod wp³ywem
bloku replikacyjnego [30, 37]. ATR wystêpuje w trwa³ym po³¹czeniu z bia³kiem ATRIP
(ang. ATR-Interacting Protein), a ich kompleksy zogniskowane s¹ w obszarze j¹dra
komórkowego w tych regionach, które prawdopodobnie odpowiadaj¹ miejscom uszkodzeñ
DNA [50, 70]. Aktywatorem kompleksów ATR-ATRIP w komórkach krêgowców jest
bia³ko TopBP1 [35, 36]. Podobne zwi¹zki tworz¹ siê tak¿e miêdzy kinaz¹ Rad3 i bia³kiem
Rad26 (homolog ATRIP u S. pombe) [1, 6, 87] oraz miêdzy kinazami Mec1-Ddc2
(homolog ATR-ATRIP u S. cerevisiae) [42, 53].
Mechanizm rozpoznawania defektów w strukturze DNA przez kompleksy ATRATRIP nie zosta³ dotychczas w pe³ni wyjaniony. Ludzka kinaza ATR, bia³ko TopBP1
i kinaza Chk1 wykazuj¹ zdolnoæ wi¹zania siê z cz¹steczkami DNA, przy czym
nie tylko ich powinowactwo, ale tak¿e aktywnoæ wzrasta w obecnoci DNA zawieraj¹cego uszkodzenia wywo³ane promieniowaniem UV [94]. Badania prowadzone
z u¿yciem cytoplazmatycznych ekstraktów komórek jajowych Xenopus wykaza³y,
¿e asocjacja ATR z chromatyn¹ nastêpuje w okresie replikacji DNA, natomiast po
jej zakoñczeniu  zanika [cyt. za 45]. Zwi¹zek ATR-DNA przerwany zostaje tak¿e
w wyniku eliminacji czynnika replikacji A  RPA (ang. Replication-Factor-A), natomiast
jego pojawianie siê jest niezale¿ne od obecnoci polimerazy DNA typu a. Wydaje siê wiêc,
¿e doprowadzanie ATR nastêpuje po czêciowym uformowaniu wide³ek replikacyjnych w
regionie origin, ale jeszcze przed asocjacj¹ Pola [40, 52, 100].
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Chocia¿ kompleksy ATR-ATRIP mog¹ przy³¹czaæ siê do niektórych struktur DNA,
ich udzia³ w aktywowaniu reakcji komórki na stres replikacyjny nie jest mo¿liwy bez
zaanga¿owania dwóch innych czynników: pierwszym z nich jest czynnik replikacji C 
RFC (ang. Replication-Factor-C), drugim  bia³ka typu PCNA (PCNA-like;
Proliferating-Cell-Nuclear-Antigen-like). Podczas replikacji, RFC rozpoznaje miejsca
po³¹czeñ starterowych odcinków RNA z DNA matrycowym i montuje wokó³ niego
toroidalny, bia³kowy homotrimer  PCNA, tzw. ruchom¹ obrêcz (sliding clamp),
decyduj¹c¹ o ruchu zwi¹zanych z ni¹ polimeraz DNA [41]. W komórkach S. pombe,
Rad17 (czynnik typu RFC1, wraz z czterema ma³ymi podjednostkami: RFC2-5 [55])
oraz Rad9/Hus1/Rad1 (kompleks 9-1-1, typu PCNA [42]), uczestnicz¹ nie tylko w
funkcjonalnej organizacji wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S, ale tak¿e innych
punktów kontrolnych cyklu komórkowego, których zadaniem jest monitorowanie
uszkodzeñ strukturalnych DNA (np. w fazie G2 [42, cyt. za 38]). Doprowadzanie
kompleksów typu PCNA do miejsc uszkodzeñ w cz¹steczce DNA jest, prawdopodobnie,
zjawiskiem niezale¿nym od aktywacji ATR i Chk1 [56, 84], stanowi jednak istotny element
mechanizmu sygnalizuj¹cego pojawienie siê zaburzeñ o charakterze strukturalnym. W
komórkach S. pombe i u ssaków, Rad 17 i Hus1 s¹ czynnikami warunkuj¹cymi
mo¿liwoæ fosforylacji kinazy Chk1 przez ATR. Rad 17 jest tak¿e substratem ATR.
Chocia¿ obydwa te bia³ka ³¹cz¹ siê z chromatyn¹ komórek nieuszkodzonych, fosforylacja
Rad17 przez ATR wyranie nasila siê wraz z ilociowym wzrostem kompleksów typu
PCNA, nastêpuj¹cym po wyst¹pieniu zaburzeñ konformacyjnych DNA. Wydaje siê
zatem, ¿e pierwszym etapem uruchamianego wówczas szlaku sygnalizacji jest niezale¿ne
lokowanie siê Rad17 i kompleksów ATR-ATRIP w rejonach uszkodzeñ; drugim  zale¿ne
od Rad17 montowanie kompleksów typu PCNA wokó³ DNA. Kompleksy typu PCNA
umo¿liwiaj¹ zaktywowanie cz¹steczek ATR i w konsekwencji fosforylacjê jej substratów
zlokalizowanych w obrêbie chromatyny, takich jak: Rad17 i Rad9 [42, 55].
Nie jest pewne, czy wszystkie zaburzenia replikacji DNA s¹ wykrywane przy
pomocy jednego tylko, uniwersalnego mechanizmu sensorycznego. Byæ mo¿e, bez
wzglêdu na rodzaj czynnika blokuj¹cego fazê S, struktura DNA generowana przez
wide³ki replikacyjne w miejscu uszkodzenia lub adduktu jest jednakowa. Nie mo¿na
jednak wykluczyæ, ¿e ka¿dy rodzaj zaburzenia struktury DNA wywiera odmienny,
specyficzny wp³yw na wide³ki replikacyjne, a czynniki rozpoznaj¹ce poszczególne
rodzaje uszkodzeñ s¹ tak¿e ró¿ne. Wydaje siê ponadto, ¿e niektóre mechanizmy
wewnêtrznego punktu kontrolnego replikacji funkcjonuj¹ tak¿e w przebiegu prawid³owej, niczym niezak³ócanej biosyntezy DNA w fazie S. Dla poparcia takiej tezy
wskazuje siê na warunkuj¹c¹ prze¿ywalnoæ komórek obecnoæ kinazy Mec1 (typu
PIKK) i efektorowej kinazy Rad53 (typu CHK) u S. cerevisiae oraz kinaz ATR i
Chk1 u ssaków [66, 68, 99, cyt. za 61].
Oprócz kinaz ATM i ATR u ludzi, a tak¿e ich homologów w komórkach dro¿d¿y,
do bia³ek sygna³owych rodziny PIKK nale¿y DNA-PK (ang. DNA-dependent
Protein Kinase). Enzym ten sk³ada siê z podjednostki katalitycznej  DNA-PKcs
(ang. DNA-PK catalitic subunit) i heterodimerycznej podjednostki Ku70-Ku80.
DNA-PKcs jest zale¿n¹ od DNA kinaz¹ serynowo-treoninow¹, wykazuj¹c¹ stosunkowo s³ab¹ zdolnoæ wi¹zania siê z wolnymi koñcami cz¹steczek DNA; powino-
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wactwo to ulega wzmocnieniu i stabilizacji pod wp³ywem heterodimeru Ku70-Ku80.
Uwa¿a siê, ¿e DNA-PK uczestniczy przede wszystkim w naprawie pêkniêæ
dwuniciowych (DSBs) poprzez niehomologiczne ³¹czenie koñców  NHEJ (ang.
Non-Homologous End-Joining) [49, 65, 85].
Z aktywnoci¹ samych wide³ek replikacyjnych (w reakcji stresowej) zwi¹zane
jest bia³ko RPA: w regionach zablokowanych wide³ek replikacyjnych wykazano
wspóln¹ lokalizacjê bia³ek RPA, g-H2AX i PCNA [4]. Jednym z podstawowych
mechanizmów ochronnych aparatu replikacyjnego s¹ ogniska koncentruj¹ce cz¹steczki ufosforylowanych histonów H2AX [78, 79]. Sekwencj¹ wyró¿niaj¹c¹ H2AX jest
C-koñcowy motyw SQ(D/E)(I/L/Y), w którym g-fosforylacja seryny (u ssaków
Ser139) uznawana jest za modyfikacjê markerow¹ dwuniciowych pêkniêæ DNA.
Zbie¿noæ miejsc znakowania przeciwcia³ami przeciwko Chk1S317 i przeciwko
H2AXS139 wydaje siê sugerowaæ, ¿e ogniska kumuluj¹ce cz¹steczki ufosforylowanych histonów H2AX pokrywaj¹ siê, przynajmniej czêciowo, z regionami wzmo¿onej aktywnoci kinazy Chk1 [76], a tak¿e z lokalizacj¹ bia³ek typu Rb, ufosforylowanych na serynach 807/811 (ryc. 4) [Rybaczek, n. publ.].
O sprawnoci systemu wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S decyduje zatem
kilka czynników: (1) efektywnoæ blokowania cyklu komórkowego po wyst¹pieniu
defektów strukturalnych DNA lub zaburzeñ wide³ek replikacyjnych, (2) szybkoæ
monta¿u czynników naprawczych oraz (3) mo¿liwoæ powrotu komórek do dalszych
etapów interfazy (i mitozy) po ust¹pieniu oddzia³ywañ wywo³uj¹cych stan stresu
replikacyjnego. Istotn¹ funkcj¹ tego systemu jest wiêc zachowanie zdolnoci do
kontynuacji przerwanej biosyntezy DNA, czyli utrzymanie takiej konformacji

RYCINA 4. Immunocytochemiczna identyfikacja ufosforylowanych form: kinazy Chk1 (Ser317), histonu
H2AX (Ser139; markera dwuniciowych pêkniêæ w cz¹steczkach DNA) i bia³ka Rb (Ser807/811) w
merystematycznych komórkach korzeni Vicia faba. Zbie¿noæ miejsc znakowania przeciwcia³ami
a-Chk1S317, a-H2AXS139, a-RbS807/811 z regionami heterochromatyny oko³oj¹derkowej. Drugorzêdowe
przeciwcia³a skoniugowane z FITC  konwersja na skalê szaroci. Pow. ok. 900 ´
FIGURE 4. Immunocytochemical identification of phospho-Chk1 (Ser317), phospho-H2AX (Ser139;
this modification of H2AX is a marker of DSBs-like DNA damage occurs in the DNA duplex), and
phospho-Rb protein (Ser807/811) in root meristem cells of Vicia faba. Immunolocalization of Chk1S317,
H2AXS139, and RbS807/811 suggest that these phosphoproteins accumulates most intensively at perinucleolar heterochromatin regions. FITC-conjugated secondary antibodies  grey scale conversion. Magnification: about 900 ´
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molekularnej w obrêbie wide³ek replikacyjnych, która umo¿liwi ich ponowne, szybkie
uruchomienie ju¿ po ust¹pieniu dzia³ania bodca stresowego [10, 64, 89]).

2.2. System monitorowania funkcji wide³ek replikacyjnych
Wydaje siê rzecz¹ bezsporn¹, ¿e zwi¹zek elementów sensorycznych z zablokowanymi wide³kami replikacyjnymi jest wstêpnym, lecz nieodzownym warunkiem
aktywacji kinaz CHK. Sposób, w jaki elementy te ³¹cz¹ siê ze sob¹, nie jest jednak
do koñca poznany. Rozwi¹zanie tego problemu przynieæ mog¹ badania nowej grupy
bia³ek adaptorowych  klaspiny, wykrytej w komórkach Xenopus (xClaspin) [93]
i MRC1 (ang. Mediator of the Replication Checkpoint 1) w komórkach dro¿d¿y
(scMRC1) [39, 92]. Badania cytoplazmatycznych ekstraktów z komórek Xenopus
ujawni³y, ¿e interakcje z klaspin¹ poprzedzaj¹ aktywacjê kinazy Chk1 wywo³an¹ b¹d
to wp³ywem afidikoliny, b¹d te¿ przez wprowadzenie cz¹steczek syntetycznych
oligonukleotydów [cyt. za 67]. Klaspina charakteryzuje siê licznymi motywami
serynowo-glutaminowymi (SQ) i treoninowo-glutaminowymi (TQ), potencjalnie
podatnymi na fosforylacjê zale¿n¹ od kinaz typu PIKK. Mo¿liwe jest zatem, ¿e bia³ko
to uczestniczy w kontrolowaniu procesu aktywacji Chk1 przez ATR [24]. Gdyby
lokalizacja kinaz typu PIKK (ATR/ATM/Rad3/Mec1) by³a zgodna z regionami
zablokowanych wide³ek replikacyjnych, wówczas asocjacja bia³ka MRC1 (lub klaspiny)
z aparatem replikacyjnym chromatyny mog³aby formowaæ pomost miêdzy czynnikami sensorycznymi (wykrywaj¹cymi uszkodzenia struktury DNA) i efektorowymi
kinazami CHK, fosforyluj¹cymi inne, podleg³e im czynniki bia³kowe. Transdukcja
sygna³u PIKK ® CHK zachodzi³aby wiêc w zorganizowanych centrach, integruj¹cych
wszystkie elementy biochemiczne wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S [18, 61].
Mo¿liwoci zachowania zdolnoci komórki do biosyntezy DNA w warunkach
stresu replikacyjnego, a tak¿e do jej wznawiania po jego ust¹pieniu, pozbawione s¹
zmutowane w genach mec1 i rad53 komórki S. cerevisiae, które choæby przejciowo
zosta³y zablokowane w trakcie replikacji DNA. Wydaje siê wiêc, ¿e funkcje wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê zarówno w utrzymywaniu struktury wide³ek replikacyjnych, kontrolowaniu tempa ich ruchu, jak te¿
w ich ponownym uruchamianiu [cyt. za 73]. Wniosek ten znajduje poparcie w
wynikach Tercero i wspó³pracowników [90]. Przeprowadzone przez nich badania
wykaza³y, ¿e niezmutowane komórki S. cerevisiae (maj¹ce funkcjonalne bia³ka Mec1
i Rad53) przechodz¹ powoli przez kolejne stadia replikacji a¿ do koñca fazy S, mimo
hamuj¹cego wp³ywu MMS. Ponadto wykazano, ¿e w komórkach, znajduj¹cych siê
pod wp³ywem hydroksymocznika lub MMS, replikony wczesne s¹ aktywne,
natomiast replikony póne ulegaj¹ zablokowaniu (funkcja represyjna punktu kontrolnego), zachowuj¹c jednak stan kompetencji do replikacji (funkcja ochronna punktu
kontrolnego) [9, 63]. Szczególnie istotn¹ rolê w stabilizacji wide³ek replikacyjnych
odgrywaj¹ wówczas kinazy Chk1 i Chk2, a dziêki ochronnemu dzia³aniu wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S mo¿liwe jest kontynuowanie fazy S tu¿ po zniesieniu
bloku replikacyjnego, bez koniecznoci monta¿u de novo jej skomplikowanego
aparatu enzymatycznego.
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Obserwacje te wskazuj¹ wyranie na rolê elementów biochemicznych, stanowi¹cych integraln¹ czêæ mechanizmu punktu kontrolnego, w strukturalnej i funkcjonalnej
organizacji aparatu wide³ek replikacyjnych. Rolê integruj¹c¹, stabilizuj¹c¹ molekularn¹
konstrukcjê tego aparatu podczas bloku komórki w fazie S i po jego ust¹pieniu, pe³ni
prawdopodobnie kinaza Rad53 [2, 32].
Analiza wide³ek replikacyjnych w preparatach mikroskopowo-elektronowych z
chromatyny komórek zmutowanych w genie rad53 i poddawanych dzia³aniu
hydroksymocznika ujawni³y dwie klasy struktur DNA niewystêpuj¹cych w
komórkach prawid³owych. Pierwsza z nich obejmuje d³ugie odcinki jednoniciowe;
druga  figury krzy¿owe zwane strukturami Hollidaya [23, 59, 62]. Obecnoæ fragmentów jednoniciowych stanowiæ mo¿e efekt nieskoordynowanej replikacji obu nici
DNA (wiod¹cej i opónionej) w rodowisku hydroksymocznika. W przypadku
uszkodzeñ DNA lub w warunkach stresu replikacyjnego, wide³ki replikacyjne o
kszta³cie Y ulegaæ mog¹ rewersji i w procesie rekombinacji tworzyæ przejciowe
produkty krzy¿owe  figury Hollidaya. Gdy naprawa uszkodzonych fragmentów
cz¹steczek DNA przez wycinanie i resyntezê nie jest mo¿liwa, rozwi¹zaniem
problemu staje siê z koniecznoci rekombinacja homologiczna. Udzia³ w tym procesie
bior¹ liczne helikazy i endonukleazy [61]. Obecnoæ figur Hollidaya w komórkach
znajduj¹cych siê pod wp³ywem hydroksymocznika sugeruje istnienie cis³ych zwi¹zków miêdzy mechanizmem punktu kontrolnego fazy S a napraw¹ rekombinacyjn¹.
W komórkach S. cerevisiae, wspó³dzia³anie obu tych systemów biochemicznych
znajduje odzwierciedlenie w funkcjach bia³ka Rad55 [7, 28]. U dro¿d¿y rozszczepkowych (S. pombe) elementem ³¹cz¹cym krzy¿owe struktury Hollidaya z efektorow¹
kinaz¹ Cds1 jest bia³ko Mus81, fosforylowane podczas fazy S, a hyperfosforylowane
 w odpowiedzi na blok replikacyjny [cyt. za 31].
Ze wszystkich opisanych wy¿ej faktów wynika, ¿e wewnêtrzny punkt kontrolny
fazy S nale¿y do najbardziej skomplikowanych systemów regulacyjnych cyklu
komórkowego u Eukaryota, a analiza jego konstrukcji wi¹¿e siê z uwik³aniem w
liczne wspó³zale¿noci miêdzy elementami wielofunkcyjnymi. Aktywacja wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy replikacja zosta³a
ju¿ zainicjowana. Wydaje siê te¿, ¿e jego g³ówna rola polega na zatrzymaniu tych
mechanizmów napêdowych w interfazie, które prowadz¹ komórkê ku mitozie.
Wewnêtrzny punkt kontrolny fazy S, poprzez mechanizm blokuj¹cy fosfatazê Cdc25,
utrzymuje kinazy mitotyczne w stanie nieaktywnym, z ufosforylowan¹ tyrozyn¹ (Y15)
w kieszonce wi¹¿¹cej ATP (ryc. 5). W komórkach S. pombe, ekspresja kinazy Mik1
(partnera kinazy Wee1) nasila siê w sposób specyficzny w fazie S, a wysoki poziom
jej stê¿enia nie maleje przez ca³y czas trwania bloku replikacyjnego. Tak wiêc, system
monitorowania funkcji wide³ek replikacyjnych staje siê zarazem stra¿nikiem
zale¿noci S-M. Jednoczenie, skompleksowanie czynników sensorycznych,
efektorowych i reperacyjnych tworzy aparat umo¿liwiaj¹cy: (1) naprawê uszkodzonych odcinków DNA, (2) jego powoln¹ replikacjê w warunkach stresu oraz (3)
szybkie zakoñczenie fazy S po ust¹pieniu dzia³ania czynnika stresowego.
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RYCINA 5. Podstawowe procesy zwi¹zane z aktywacj¹ MPF, poprzedzaj¹ce inicjacjê mitozy
(opracowano na podstawie [9], zmodyfikowano)
FIGURE 5. Basic processes connected with the activation of MPF prior to the onset of mitosis (according to [9], modified)

3. PRZEDWCZESNA KONDENSACJA CHROMOSOMÓW
Przedstawione dotychczas mechanizmy, kontroluj¹ce inicjacjê i przebieg fazy S,
ukazuj¹ ogromn¹ z³o¿onoæ biochemicznych systemów pobudzaj¹cych i hamuj¹cych.
Na tê skomplikowan¹ sieæ regulacyjn¹ sk³adaj¹ siê procesy aktywuj¹ce ekspresjê
genów w po¿¹danym dla komórki momencie oraz blokuj¹ce przebieg reakcji chemicznych wówczas, gdy ich produkty mog³yby w zbytniej iloci gromadziæ siê lub
przedwczenie wywo³ywaæ kolejne zjawiska.
Zaburzenie sprawnoci systemu wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S mo¿e
byæ efektem dzia³ania wielu czynników chemicznych. Nastêpuje wówczas ominiêcie
(overriding) lub przerwanie (breakage) nadzoru nad integralnoci¹ genomu i
prawid³owym przebiegiem fazy S, a w konsekwencji  zniesienie zale¿noci S-M
i nieuprawnione inicjowanie mitozy (przedwczesna kondensacja chromosomów 
PCC, ang. Premature Chromosome Condensation). Proces PCC mo¿e byæ indukowany dzia³aniem inhibitorów fosfataz, wp³ywem czynników antagonistycznych wobec
kinaz bia³kowych lub alkaloidów purynowych (metyloksantyn), wród których stosunkowo znaczn¹ efektywnoci¹ charakteryzuje siê kofeina [80]. Zainteresowanie
dzia³aniem kofeiny oraz innych czynników uwalniaj¹cych komórki z zale¿noci
S-M wi¹¿e siê zatem z poszukiwaniem skutecznych chemioterapeutyków proapoptotycznych lub stymulatorów samobójczej mierci komórek nowotworowych [43, 81,
95]. Wy³¹czenie lub ominiêcie funkcji wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S
prowadzi do uwra¿liwienia komórek tumorowych na dzia³anie czynników antynowotworowych i wp³yw promieniowania jonizuj¹cego. Kofeina blokuje aktywnoæ kinaz
ATM/ATR in vitro [19], a indukowany przez ni¹ proces przedwczesnej kondensacji
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chromosomów in vivo, jest wynikiem
wprowadzenia w stan inercji ca³ego szlaku biochemicznego, którego zadaniem jest
kaskadowy przekaz sygna³u o dysfunkcji
aparatu replikacyjnego (ryc. 6). Inhibicyjne wobec kinaz sensorycznych dzia³anie kofeiny blokuje ich zdolnoæ do
fosforylacji kinaz efektorowych Chk1/
Chk2 [76], a w konsekwencji, utrzymuje
katalityczn¹ aktywnoæ fosfataz Cdc25,
które spe³niaj¹ rolê induktorów kompleksów Cdk1-cyklina B  MPF (ang. Mphase Promoting Factor) i wyzwalaj¹
fosforylacje mitotyczne [25]. Przebieg
kolejnych faz przedwczenie zainicjowanej
mitozy ma wówczas charakter aberracyjny i prowadzi najczêciej do mierci
komórki. Mitozy takie opisywane s¹ jako
katastroficzne (mitotic catastrophe),
nie¿ywotne (abortive) lub samobójcze (suicidal) [91, cyt. za 22].
Obserwowane gubienie stosunkowo du¿ych odcinków chromosomów w czêci
subpopulacji komórek wykazuj¹cych ob- RYCINA 6. Schemat ilustruj¹cy dzia³anie kofeiny,
jawy przedwczesnej inicjacji mitozy suge- stosowanej w badaniach nad indukcj¹ PCC w
ruje, ¿e ród³em aberracji mog¹ byæ zabu- merystematycznych komórkach korzeni Vicia faba.
Kofeina  inhibitor sensorycznych kinaz ATM/
rzenia poreplikacyjnych procesów na- ATR indukuje przedwczesn¹ kondensacjê chromoprawczych w fazie G2 (G2-PCC: ryc. 7). somów w wyniku ominiêcia mechanizmu wewNatomiast specyficzna morfologia tych nêtrznego punktu kontrolnego fazy S (opracowano na podstawie [61, 76, 80], zmodyfikowano)
chromosomów, które cechuje du¿o wiêkszy stopieñ dezintegracji materia³u gene- FIGURE 6. The mechanism of caffeine action
tycznego, sk³ania do wniosku, ¿e jest ona during PCC induction in root meristem cells of
faba (biochemical pathway). Caffeine  an
przejawem mitozy zainicjowanej z sub- Vicia
inhibitor of ATM/ATR sensor kinases brings about
populacji komórek, które nie zakoñczy³y premature chromosome condensation (PCC) by
jeszcze procesu replikacji DNA (S-PCC: omitting of intra-S-phase checkpoint function (acryc. 7) [80]. Nie bez wp³ywu na stopieñ cording to [61, 76, 80], modified)
pofragmentowania DNA podczas indukcji
PCC pozostaje sama kofeina, która nasila destrukcjê chromosomów w procesie ich
indywidualizacji. Pewne jest, ¿e niezreplikowane obszary genomu ujawniaj¹ siê w postaci
ubytków lub przerw w ci¹g³oci chromosomów powsta³ych tak¿e na skutek fizycznych
naprê¿eñ, do jakich dochodzi podczas ich mitotycznej kondensacji i segregacji oraz
prawdopodobnie tak¿e na skutek wzglêdnej kruchoci jednoniciowych odcinków DNA,
generowanych podczas powolnego ruchu wide³ek replikacyjnych w warunkach niedoboru
trifosforanów nukleozydów [13].
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RYCINA 7. Przyk³ady fenotypów PCC (anafazy typu S-PCC i G2-PCC) w merystematycznych
komórkach korzeni Vicia faba indukowanych w roztworze 2,5 mM hydroksymocznika i postinkubowanych w roztworze 5 mM kofeiny. Fenotypy PCC odzwierciedlaj¹ podokresy fazy S (wczesne,
rodkowe i póne), z których komórki inicjowa³y PCC w wyniku ominiêcia mechanizmu wewnêtrznego
punktu kontrolnego fazy S i prze³amania zale¿noci S-M
FIGURE 7. Examples of PCC phenotypes (S-PCC and G2-PCC anaphases) in root meristem cells of
Vicia faba incubated with 2.5 mM hydroxyurea and posttreated with 5 mM caffeine. The PCC phenotypes reflect the induction of PCC by omitting of the mechanism of intra-S-phase checkpoint function
and breakage the S-M dependency from individual subphase of S-phase: early, middle, and late
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Zaburzenia funkcji wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S ujawniaj¹ tak¿e
komórki zmutowane. Delecje genów wee1 i mik1 powoduj¹ zanik bia³ek przekazuj¹cych sygna³y o uszkodzeniach struktury DNA lub zablokowaniu replikacji. Komórki
takie inicjuj¹ mitozê i formuj¹ aparat podzia³owy, jednak efektem niedoreplikowania
s¹ poprzerywane chromosomy, zagubione w centralnej strefie wrzeciona. Do podobnych efektów prowadzi zmiana bilansu aktywnoci kinaz i fosfataz bia³kowych
spowodowana nadekspresj¹ genów cdc25 [72]. Równie¿ zanik funkcji wewnêtrznego
punktu kontrolnego fazy S, spowodowany np. brakiem (lub mutacj¹) atr, powoduje
inicjacjê mitozy przez te komórki, które zawieraj¹ czêciowo tylko zreplikowany
materia³ genetyczny (w odró¿nieniu od komórek prawid³owych, w których wide³ki
replikacyjne, jeli napotykaj¹ defekt utrudniaj¹cy proces biosyntezy DNA, aktywuj¹
ATR, co prowadzi do zaktywowania wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S i
zablokowania cyklu komórkowego). Natomiast przy braku atr komórki nie s¹
blokowane i wchodz¹ w mitozê mimo wystêpowania odcinków niezreplikowanych.
W rozwoju embrionalnym Drosophila melanogaster, jednym z genów punktów
kontrolnych funkcjonuj¹cych w tym okresie morfogenezy jest grapes (grp). Jego
produkt  Grp jest homologiem kinazy Chk1. Mutanty grapes wykazuj¹ skrócony
przebieg interfazy, defektywn¹ kondensacjê chromosomów i opónienia inicjacji
metafazy. W tym przypadku przyczyn¹ przedwczenie rozpoczynaj¹cej siê mitozy
tak¿e staje siê ominiêcie wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S (kondensacja
chromosomów nie jest wówczas zale¿na od ukoñczenia fazy S), ale jednoczenie
moment rozpoczêcia procesu kondensacji chromosomów  ICC (ang. Initiation of
Chromosome Condensation) nastêpuje bez opónienia; skróceniu ulega jedynie
okres pomiêdzy ICC i metafaz¹, co jest bezporedni¹ przyczyn¹ niepe³nej kondensacji
chromosomów. Wydaje siê zatem, ¿e u D. melanogaster przyczyn¹ opónieñ we
wchodzeniu embrionów grp w metafazê s¹ raczej defekty w kondensacji chromatyny, a nie czêciowa tylko replikacja DNA [cyt. za 75].
Zjawisko przedwczesnej mitozy stanowi nie tylko istotny problem podstawowy
biologii cyklu komórkowego, ale tak¿e zagadnienie wa¿ne ze wzglêdu na potencjalne
zastosowania medyczne. Metody radio- i chemioterapii stosowane w leczeniu chorób
nowotworowych prowadz¹ do rozleg³ych uszkodzeñ DNA, wstrzymuj¹cych proces
replikacji materia³u genetycznego. Zdaniem wielu badaczy, nasilenie oddzia³ywania
terapeutycznego wynikaæ mo¿e z pobudzenia tych mechanizmów biochemicznych,
które omijaj¹c dzia³anie wewnêtrznego punktu kontrolnego fazy S, wywo³ywaæ bêd¹
przedwczesn¹ kondensacjê chromosomów.
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