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Streszczenie: Stresy środowiskowe takie jak zasolenie, susza, wysoka i niska temperatura, deficyty 
pierwiastków, czy obecność w glebie metali ciężkich ograniczają wzrost i plony roślin uprawnych. 
W toku ewolucji, rośliny wykształciły różnorodne przystosowania do tych zmiennych warunków. 
Jednym z ważniejszych mechanizmów adaptacji roślin do stresów abiotycznych i biotycznych jest 
kontrola transkrypcji genów. Promotory genów związanych z odpowiedzią roślin na stresy odgry-
wają w tym procesie zasadniczą rolę. Są to sekwencje bogate w elementy cis-regulatorowe, które 
stanowią krótkie, kilku nukleotydowe fragmenty DNA, znajdujące się po stronie 5’ od sekwencji 
kodującej genu. Elementy cis-regulatorowe rozpoznawane są swoiście przez czynniki transkryp-
cyjne, które należą do białek regulatorowych, odpowiedzialnych za aktywowanie lub wyciszanie 
docelowego genu. W artykule niniejszym zestawiono najistotniejsze informacje dotyczące budowy 
i funkcji sekwencji promotorowej genów odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe. Przedstawiono 
przykłady promotorów działających w sposób konstytutywny jak i indukowanych specyficznymi 
warunkami środowiskowymi. Zaprezentowano także cechy typowe dla czynników transkrypcyjnych 
oraz charakterystykę głównych rodzin tych białek, zaangażowanych w odpowiedź roślin na stresy.

Słowa kluczowe: promotor, elementy cis-regulatorowe, czynniki transkrypcyjne, stresy abiotyczne 
i biotyczne u roślin

Summary: Environmental stresses such as salinity, drought, extreme temperatures, nutrient element 
deficiency and heavy metal contamination, reduce plants growth and productivity. During evolu-
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tion plants have developed mechanisms to cope with these different conditions. Gene expression 
at transcription level is one of the most important mechanism of plant adaptation to abiotic and 
biotic stresses. The promoter sequence of genes engaged in stress adaptation plays a crucial role 
in this process. Promoter consists of cis-regulatory elements, which are several base pair DNA in 
length, located at noncoding 5’ gene side. Cis-regulatory elements are recognized by transcription 
factors, which are regulatory proteins that can up- or down-regulate the expression of stress related 
genes. In current overview, the structural and functional characterization of promoter sequences and 
transcription factors of stress-responsive genes in plants are introduced. Examples of eukaryotic 
promoter types, like constitutively active and inducible by specific conditions are presented. In ad-
dition, characteristic of transcription factors and presentation of the major families of them in plants 
are also reported.

Keywords: promoter, cis-regulatory elements, transcription factors, abiotic and biotic stresses in plants

WPROWADZENIE

Rośliny prowadząc osiadły tryb życia, nieprzerwanie narażone są na nieko-
rzystne zmiany środowiska, takie jak susza, ekstremalna temperatura, zasolenie, 
obecność w glebie metali ciężkich, promieniowanie UV, wreszcie deficyty nie-
zbędnych pierwiastków i atak patogenów [37,64]. Działanie powyższych stresów 
abiotycznych i biotycznych wpływa na wzrost i rozwój roślin, co skutkuje obniże-
niem plonów, a w konsekwencji pogorszeniem jakości produktów, a nawet ogra-
niczeniem rozmieszczenia geograficznego roślin. Problem suszy i zasolenie gleb 
dotyka ponad 10% terenów uprawnych, powodując obniżenie plonów ważnych 
gospodarczo roślin o ponad 50% [9]. Utrzymanie plonów na stałym poziomie 
w niekorzystnych warunkach środowiskowych, stało się jednym z ważniejszych 
wyzwań współczesnego rolnictwa [40]. Dlatego też poznanie podstaw mechani-
zmów tolerancji oraz procesów adaptacji roślin do nowych warunków, stało się 
przedmiotem badań coraz szerszej grupy badaczy [37]. Dotychczasowe badania 
ukazały obecność u roślin różnorodnych mechanizmów o charakterze adaptacji lub 
tolerancji do niekorzystnych warunków środowiskowych, które chronią je przed 
natychmiastową śmiercią. Rośliny potrafią modyfikować wzrost i rozwój poprzez 
wprowadzenie zmian na poziomie fizjologii, morfologii i biochemii. Więdnięcie 
i opadanie liści, stymulacja wzrostu korzeni, zmiana względnej zawartości wody 
(ang. Relative Water Content, RWC), wypływ elektrolitów z tkanek roślin, pro-
dukcja reaktywnych form tlenu czy akumulacja wolnych rodników zakłócają ho-
meostazę komórki. Zjawiska te powodują m.in. peroksydację lipidów, niszczenie 
błony komórkowej, inaktywację enzymów wpływających na żywotność komórki. 
Ponadto syntetyzowany w warunkach stresu hormon, kwas abscysynowy, powo-
duje zamykanie aparatów szparkowych, co ogranicza transpirację i chroni aparat 
fotosyntetyczny przed zniszczeniem [37]. Modyfikacje u roślin dotyczyć mogą 



CHARAKTERYSTYKA SEKWENCJI PROMOTOROWYCH W GENACH ROŚLINNYCH... 249

nie tylko wielu procesów biologicznych, ale też obejmować różne poziomy od-
działywań, m.in. geny i białka. Mechanizmy regulatorowe na poziomie transkryp-
cji, alternatywny splicing i regulacja postranslacyjna tworzą złożoną sieć oddzia-
łującą na transport błonowy, który wpływa na równowagę jonową komórki oraz 
na przebudowę chromatyny [23]. Identyfikacja poszczególnych komponentów 
odpowiedzi roślin na stres oraz poznanie mechanizmów regulatorowych, pozwolą 
zrozumieć procesy adaptacji roślin do stresów abiotycznych i biotycznych [35]. 
U roślin wyższych regulacja na poziomie transkrypcji jest ważnym mechanizmem 
regulacji ekspresji genów [40]. Rozwój i dostępność metod molekularnych, licz-
ne projekty sekwencjonowań genomów roślinnych, jak również badania na rośli-
nach modelowych i uprawnych, przyczyniły się do identyfikacji i charakterystyki 
szeregu genów zaangażowanych w odpowiedź roślin na różnorakie stresy. Wciąż 
pojawiają się nowe informacje o czynnikach transkrypcyjnych oraz rozpoznawa-
nych przez nie elementach cis-regulatorowych zawartych w promotorach genów 
związanych z odpowiedzią roślin na stresy środowiskowe. Poniższa praca podsu-
mowuje dotychczasowe informacje w tym temacie.

PROMOTOR – ISTOTNY ELEMENT 
W PROCESIE TRANSKRYPCJI GENU

U organizmów wielokomórkowych o podobnym zestawie informacji ge-
netycznej w każdej komórce, tylko część genów podlega stałej ekspresji. Są to 
geny kodujące białka podstawowego metabolizmu komórkowego, z angielskiego 
housekeeping genes [7]. Pozostałe geny włączane są na określonym etapie roz-
woju, organie organizmu, albo w odpowiedzi na działanie konkretnego bodźca 
zewnętrznego, a nawet choroby. W ten sposób z pojedynczej komórki powstaje 
organizm wielokomórkowy złożony z różnych typów komórek i tkanek. Wiado-
mym jest, że ekspresja genów eukariotycznych jest procesem wieloetapowym 
i podlega regulacji na kilku poziomach, począwszy od zmiany stopnia upakowania 
chromatyny, przez regulację transkrypcji, następnie translacji, a skończywszy na 
modyfikacjach postranslacyjnych powstałego białka. Każdy z tych etapów podle-
ga kontroli przez specyficzne czynniki. Inicjacja transkrypcji jest możliwa tylko 
gdy odpowiedni rejon chromatyny ulegnie reorganizacji. Proces ten jest nadzoro-
wany przez lokalne regiony kontrolne tzw. LCR (ang. Locus Control Region), do 
których przyłączane są elementy białkowe, co w konsekwencji „rozkręca” ściśle 
upakowana chromatynę w miejscu transkrypcji [36]. Umożliwia to przyłączenie 
się do cząstki DNA kompleksu polimerazy RNA typu II i rozpoczęcie przepisy-
wania informacji zawartej w DNA na cząsteczkę mRNA. Najistotniejszym me-
chanizmem regulującym transkrypcję jest inicjacja, gdzie zapada decyzja, czy 
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i kiedy gen ulegnie ekspresji [18]. Mniej istotne wydają się zmiany miejsca lub 
zakończenia transkrypcji. Powstająca w procesie transkrypcji niestabilna cząst-
ka pre-mRNA ulega następnie modyfikacjom w jądrze komórkowym, takim jak 
przyłączenie czapeczki cap czy ogona poliA, oraz wycinanie intronów i łączenie 
eksonów. Dojrzałe mRNA trafia finalnie do cytoplazmy, gdzie w procesie transla-
cji powstaje białko, aktywowane najczęściej w wyniku zmian postranslacyjnych 
[50]. Te wieloetapowe mechanizmy regulacyjne są charakterystyczne dla komó-
rek eukariotycznych i są wynikiem ich specjalizacji [36]. Takiej sytuacji nie ob-
serwujemy u jednokomórkowych Prokaryiota, u których ekspresja kilku genów 
regulowana jest przez jeden promotor tzw. operony [69]. 

W dobie dynamicznego wykorzystania roślin w biotechnologii, w tym także 
w produkcji białek heterologicznych, coraz więcej uwagi poświęca się poznaniu 
mechanizmów regulujących proces inicjacji transkrypcji genów w jądrze komór-
kowym [52]. W procesie tym szczególnie ważną rolę odgrywa sekwencja zlokali-
zowana powyżej regionu ulegającemu transkrypcji, tzw. promotora genu (ryc. 1). 
Sekwencja ta bogata jest w elementy cis-regulatorowe tzw. CRE (ang. Cis Regu-
latory Elements), które rozpoznawane są przez czynniki transkrypcyjne tzw. TF 
(ang. Transcription Factors). Elementy CRE to krótkie sekwencje nukleotydowe, 
które mogą działać jako aktywatory lub/i represory transkrypcji [7]. Za pośred-
nictwem sekwencji promotorowej, białkowe czynniki transkrypcyjne trans regu-
lują ekspresję genu. Struktura promotorów eukariotycznych jest zupełnie inna niż 
sekwencji kodujących. Podczas gdy sekwencja kodująca genu ma budowę regu-
larną, ukierunkowaną, zdefiniowaną oraz łatwą do odczytania w postaci sekwen-
cji aminokwasowej, sekwencja promotorowa jest dużo trudniejsza do przewidze-
nia, ma budowę nieliniową i niejednoznaczną [69]. Aczkolwiek pewne elementy 
budowy promotora zostały opisane i usystematyzowane w literaturze. Koniec 3’ 
promotora genu eukariotycznego zlokalizowany jest w miejscu startu transkrypcji 
(ang. Transcription Start Site, TSS), koniec 5’ jest mniej sprecyzowany. Najistot-
niejsze dla transkrypcji elementy CRE znajdują się w odległości od 500 do ok 2 
000 par zasad (pz) od miejsca startu transkrypcji, mogą znajdować się także na 
terenie sekwencji 5’UTR (ang. 5’ Untranslation Region), intronów oraz rejonu 
3’ genu [10]. Jakkolwiek domeny regulatorowe mogą być zlokalizowane nawet 
w odległości 10 000 aż do 50 000 pz licząc od miejsca startu transkrypcji [16, 
41]. W obrębie promotora genu eukariotycznego można wyróżnić trzy regiony 
(ryc. 1) [55, 67]. Pierwszy z nich, ulokowany jest w najbliższym sąsiedztwie genu 
i jest to tzw. promotor rdzeniowy (z ang. core promoter). Obejmuje on ok. 35 nu-
kleotydów powyżej i/lub poniżej TSS [52, 55]. Znajdują się tutaj motywy wyso-
ce konserwatywne m.in. kaseta TATA, motyw INR (ang. Iniciator Element) oraz 
DPE (ang. Downstream Promoter Element), charakterystyczny dla promotorów 
pozbawionych sekwencji TATA [52]. Elementy te odpowiedzialne są za inicjację 
transkrypcji bez konieczności obecności dodatkowych aktywatorów transkrypcji. 
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Innym elementem tego regionu promotora jest XCPE1 (ang. X gene Core Promo-
ter Element 1), który obecny jest w promotorach pozbawionych kasety TATA [61, 
67]. Drugi region promotorowy mieści się między 40 a 110 nukleotydem powyżej 
miejsca startu transkrypcji, tzw. promotor bliski. Znajduje się tutaj m.in. konser-
watywna sekwencja CAAT, która wpływa na wydajność i kierunek transkrypcji 
[41]. Ostatni rejon, tzw. promotor daleki, obejmuje elementy CRE znajdujące się 
w dużej odległości od miejsca startu transkrypcji. Jest to obszar wiązania akty-
watorów oraz represorów wyciszających transkrypcję [2, 8]. Elementy CRE nale-
żące do promotora dalekiego najczęściej skupione są w tzw. moduły CRM (ang. 
Cis-Regulatory Module). Moduły te pełnią określoną funkcję, np. odpowiadają 
za aktywację genu w konkretnym typie komórki lub na danym etapie jej rozwoju 
[8,10,15]. Pojedynczy gen może posiadać nawet kilka takich modułów, a każdy 
z nich przyczynia się do przestrzennej i czasowej regulacji jego ekspresji. U ro-
ślin promotor genu CamV35S, pochodzący z wirusa mozaiki kalafiora, jest do tej 
pory najlepiej scharakteryzowaną sekwencją pod względem wpływu modułów 
CRM na ekspresję genów w różnych tkankach roślin [5, 6]. Uważa się, że budo-
wa promotorów genów roślinnych jest zbliżona do tych zwierzęcych, włączając 
region promotora bliskiego oraz regiony dalsze [18]. 

W ostatnich latach dobrze scharakteryzowano promotory genów roślinnych. 
Pierwszą grupą promotorów roślinnych stanowią te, które działają w sposób 
ciągły bez względu na lokalizację czy etap rozwoju rośliny [26]. Regulują one 
ekspresję genów typu „housekeeping”. Jednym z lepiej poznanych promotorów 
konstytutywnych jest wspomniany już promotor 35S CamV. Wykazuje on wysoki 
i stały poziom aktywności w większości komórek roślin dwuliściennych [26, 49]. 

RYCINA 1. Uproszczony schemat budowy promotora eukariotycznego zawierającego motyw 
TATA oraz elementy cis-regulatorowe znajdujące się po stronie 5’ od sekwencji kodującej białko 
[67, zmodyfikowany]
FIGURE 1. Simplified diagram of a eukaryotic promoter containing TATA box and cis-regulatory 
elements  at 5’ untranslated region of encoding gene [67, modificated]
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W badaniach u jednoliściennych stosuje się promotory o stałym poziomie aktyw-
ności, takie jak ZmUbi1 pochodzący od kukurydzy i regulujący ekspresję genu 
ubikwityny, czy OsAct1, promotor genu kodującego aktynę u ryżu [12, 43, 44]. 
Co ciekawe, pomimo że promotory genów podstawowego metabolizmu komór-
kowego działają w sposób ciągły, mogą zostać wyłączone w specyficznych, eks-
tremalnych warunkach, np. szoku termicznego lub głodzenia [69]. Szeroką grupę 
roślinnych promotorów stanowią te, które aktywowane są czasowo oraz w okre-
ślonych tkankach. Do tej grupy zaliczono elementy regulatorowe promotora B33, 
genu patatyny, który jest swoisty dla bulw ziemniaka (Solanum tuberosum) [46]. 
Promotor genu ST-LS1, kodującego jedno z białek kompleksu fotosystemu II, 
warunkuje ekspresję w tkankach posiadających chloroplasty [60], a promotor 
genu inhibitora proteinaz typu II aktywowany jest w momencie zranienia rośliny 
[33]. Sekwencja promotorowa genu kodującego glikoproteinę bogatą w hydrok-
syprolinę u Zea mays charakteryzuje się wysoką aktywnością m.in. w komórkach 
merystematycznych młodych pędów [34]. Cai i in. w 2007 [11] zidentyfikowali 
konkretne elementy regulatorowe CRE, odpowiadające za specyficzność tkanko-
wą promotora PD540 u ryżu. I tak, element LPSE odpowiadał za aktywację tego 
genu w liściu i młodych gronach, natomiast element LPSRE2 odpowiadał za wy-
łączanie ekspresji w liściu, korzeniu, młodych gronach i łodydze. Znane są także 
promotory aktywne wyłącznie w owocach, co przydatne jest przy kontroli dojrze-
wania owoców, np. promotor E8 u pomidora [17, 24], czy promotory aktywowane 
w nasionach, np. promotor 11S, który reguluje ekspresję genu kodującego białko 
zapasowe w nasionach kawy [42].

Roślinne promotory indukowane czynnikami to kolejna grupa promotorów, 
która jest aktywowana różnorodnymi stresami biotycznymi takimi jak: atak pa-
togennych bakterii, wirusów czy grzybów oraz czynnikami abiotycznymi: susza, 
zasolenie, metale ciężkie, chłód czy deficyty pierwiastków. Promotory mogą być 
ponadto aktywowane hormonami roślinnymi, a także czynnikami chemicznymi 
[26, 69]. Wiele promotorów z tej grupy jest nieczynnych w warunkach fizjologicz-
nych, a ich aktywacja odbywa się dopiero przez konkretny czynnik wewnątrz- lub 
zewnątrzkomórkowy [69]. Promotory indukowane coraz chętniej wykorzystuje 
się w badaniach nad regulacją ekspresji genów letalnych oraz genów zaangażo-
wanych w odpowiedź rośliny na stresy [26]. Jednocześnie przybywa informacji 
o kolejnych elementach cis-regulatorowych uczestniczących w szlaku odpowie-
dzi rośliny na różnorodne czynniki. Promotory indukowane zawierają często kil-
ka powszechnie występujących motywów odpowiedzi na stresy, przez co mogą 
być aktywowane przez różne czynniki [7]. Co więcej, wybrane motywy CRE są 
obecne zazwyczaj w promotorach tych genów, które pełnią zbliżone funkcje [20]. 
Przegląd najważniejszych motywów cis-regulatorowych związanych z odpowie-
dzią rośliny na stresy zamieszczono w dalszej części artykułu.  
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CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE – WSPÓŁREGULUJĄ 
TRANSKRYPCJĘ GENU

Transkrypcja genu eukariotycznego jest regulowana za pośrednictwem czyn-
ników transkrypcyjnych (ang. Transcription Factor, TF), które wchodzą w inte-
rakcję z sekwencją promotorową. Czynniki transkrypcyjne to białka regulatoro-
we odpowiedzialne za aktywowanie lub wyciszanie ekspresji docelowego genu. 
Współdziałają one z innymi regulatorami transkrypcji, takimi jak białka modelu-
jące chromatynę, ułatwiając lub hamując przyłączanie polimerazy RNA do nici 
DNA [37]. Białka te rozpoznają swoiście specyficzne elementy cis-regulatorowe 
w sekwencji promotorowej genów, dzięki czemu określają kiedy, gdzie i w jaki 
sposób geny te ulegają ekspresji [10, 21]. Białka TF przyłączają się do odcinków 
DNA o długości 5-8 pz w szerokim zakresie i o różnym powinowactwie [10]. 
Czynniki transkrypcyjne dzieli się na dwie grupy. Pierwsza to podstawowe czyn-
niki transkrypcyjne, których zadaniem jest rozpoznanie miejsca startu transkryp-
cji, a następnie utworzenie kompleksu preinicjalnego, niezbędnego do urucho-
mienia transkrypcji genu [30]. Druga grupa to specyficzne/regulatorowe czynniki 
transkrypcyjne, które aktywowane są w odpowiedzi na wybrane czynniki. 

Większość poznanych czynników transkrypcyjnych kodowana jest przez ro-
dziny wielogenowe, które powstały w toku ewolucji na drodze duplikacji [69]. 
Ilość czynników TF w organizmie eukariotycznym jest znacząco mniejsza w po-
równaniu do genów, które wymagają ich kontroli. Przyjmuje się, że u eukariontów 
czynniki transkrypcyjne stanowią 5-10% wszystkich sekwencji genowych [10]. 
Przykładowo, Arabidopsis thaliana posiada 28 tysięcy genów kodujących białka, 
natomiast zidentyfikowanych czynników transkrypcyjnych zaledwie 2 tysiące. 
Przypuszczalnie kolejne rodziny czynników transkrypcyjnych pozostają jeszcze 
nie odkryte spośród 8 tysięcy białek o wciąż nieokreślonej funkcji. Liczba czyn-
ników tranksrypcyjnych jest tym większa im z bardziej złożonym organizmem 
mamy do czynienia [54]. Zrozumienie procesu regulacji ekspresji genów z udzia-
łem czynników transkrypcyjnych u roślin jest jeszcze bardziej skomplikowana, 
gdyż roślinne rodziny czynników TF są większe i jest ich więcej w porównaniu 
do świata zwierząt i grzybów [19, 58]. Do największych i najlepiej scharakte-
ryzowanych rodzin specyficznych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych 
w odpowiedź roślin na stres należą białka DREB/CBF (ang. Dehydration-Re-
sponsive Element Binding protein/C-repeat Binding Factor), AREB/ABF (ang. 
ABA-Responsive Element Binding protein/ABA-Binding Factor), MYB/MYC 
(ang. Myeloblastosis oncogene/Myelocytomatosis oncogene) oraz NAC (NAM, 
ATAF, CUC). W kontekście tych dużych grup białek często wykorzystuje się ter-
min regulon, określający grupę genów kontrolowanych przez dany czynnik tran-
skrypcyjny [37]. 
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Budowa czynników TF ma charakter modułowy. Wyróżnić można kilka charak-
terystycznych dla tych białek domen. Pierwszą z nich jest domena wiążąca DNA, 
którą stanowią aminokwasy posiadające miejsce wiązania DNA. Umożliwia to białku 
TF łączenie się z sekwencją docelową DNA promotora genu. Domena wiążąca DNA 
jest sekwencją wysoce konserwatywną, nawet pojedyncza substytucja aminokwaso-
wa tego rejonu przyczynia się do zmiany powinowactwa do cząsteczki DNA [63]. 
Czynniki TF mają także domenę wiążąca białko, która umożliwia interakcję z innymi 
białkami regulatorowymi. Czynniki TF zwykle posiadają kilka takich domen. Dzięki 
obecności domen białkowych, TF po związaniu się z DNA może wchodzić w interak-
cję z innymi białkami należącymi często do podstawowych czynników transkrypcyj-
nych, najczęściej przyspieszając proces inicjacji transkrypcji. Kolejna możliwość to 
związanie się z innym regulatorowym czynnikiem transkrypcyjnym wpływając tym 
na ich powinowactwo do DNA [69]. Wiele z eukariotycznych czynników transkryp-
cyjnych posiada domenę pełniącą funkcję sekwencji kierującej, na przykład sygnał 
lokalizacji jądrowej (ang. Nuclear Localization Signal, NLS). Umożliwia on trans-
port białka do jądra. Kolejną domeną regulującą aktywność TF jest domena wiążąca 
ligand, umożliwiająca przyłączenie do TF na przykład hormonu. Należy pamiętać, 
że modyfikacje posttranslacyjne białek TF także mają wpływ na ich powinowactwo 
do sekwencji DNA. Najczęściej występującą modyfikacja jest fosforylacja, w którą 
zaangażowane są różne grupy kinaz [69].

Regulatorowe czynniki transkrypcyjne mogą odgrywać dwojaką rolę, albo 
być aktywatorami albo represorami transkrypcji. Aktywacja transkrypcji odbywa 
się zwykle z udziałem domen wiążących białko, dzięki czemu bardziej efektywne 
staje się przyłączanie podstawowych czynników transkrypcyjnych do nici DNA. 
Inna ewentualność to stabilizacja kompleksu inicjującego transkrypcję [16, 69]. 
Natomiast represory mogą być specyficzne lub niespecyficzne genowo. Represory 
niespecyficzne genowo oddziałują np. z białkiem wiążącym kasetę TATA (TBP), 
natomiast białka specyficzne genowo najczęściej konkurują z aktywatorem o miej-
sce wiązania się do DNA [47]. Obok czynników transkrypcyjnych także kofaktory 
mogą wpływać na intensywność procesu transkrypcji genu. Są to białka pozbawio-
ne domeny wiążącej DNA, ale zawierające domeny pośredniczące między czynni-
kiem transkrypcyjnym a kompleksem transkrypcyjnym bądź kompleksem przebu-
dowującym chromatynę [69].

PRZYKŁADY INTERAKCJI ELEMENTÓW 
CIS- REGULATOROWYCH I SPECYFICZNYCH 

CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH

Jednym z najlepiej poznanych elementów cis-regulatorowych zaangażowa-
nych w odpowiedź rośliny na stres jest motyw DRE (ang. Dehydration-Respon-
sive Element) [26]. Yamaguchi-Shinozaki i Shinozaki w 1994 roku [71] zidenty-
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fikowali motyw DRE w promotorze genu odpowiedzi na stres RD29A. Wykazali, 
że 9-nukleotydowy element, o sekwencji TACCGACAT, w transgenicznych ro-
ślinach Arabidopsis thaliana i tytoniu uczestniczy w szybkiej odpowiedzi rośliny 
na odwodnienie, zasolenie oraz niską temperaturę. Zlokalizowany w odległości 
do 400 pz od miejsca startu transkrypcji (TSS), w rejonie 5’UTR lub pierwszych 
kilku intronach, uczestniczy w aktywowaniu ekspresji genów w warunkach chło-
du. Umiejscowienie elementu DRE powyżej tej granicy skutkowało utratą funkcji 
[22]. W tym samym roku Baker i in. 1994 [4] zidentyfikowali w promotorze co-
r15a podobny motyw do DRE o nazwie CRT (ang. C-Repeat), który indukowany 
był także chłodem. W kolejnych latach zidentyfikowano czynniki TF wiążący się 
z sekwencją CRT/DRE, o nazwie CBF1 (ang. C-reap/DRE Binding Factor 1) oraz 
rodzinę białek wiążących nazwanych DREB1A-DREB1C oraz DREB2A i DRE-
B2B [40, 59]. Białka DREB/CBF należą do ważnej dla roślin grupy czynników 
transkrypcyjnych ERF (ang. Ethylene Responsive Factor), posiadających wysoce 
konserwatywną domenę AP2/ERF (ang. APETALA2/Ethylene Responsive Factor) 
oraz domenę wiążącą DNA. Domena wiążąca DNA z dwoma konserwatywnymi ami-
nokwasami, waliną i kwasem glutaminowym, odpowiada za przyłączanie czynnika 
DREB/CBF do sekwencji DRE [38]. Koniec N białka DREB/CBF służy jako sygnał 
lokalizacji jądrowej NLS, zaś koniec C prawdopodobnie uczestniczy w aktywacji 
trans białka [37]. Wiadomo, że białka CBF1 działają niezależnie od obecności kwasu 
abscysynowego. Wykazano, że geny kodujące DREB1 są aktywowane pod wpływem 
chłodu, podczas gdy geny DREB2 odwodnieniem, solą oraz ciepłem [39]. 

W promotorach genów roślinnych występuje motyw GCC box, o sekwencji 
AGCCGCC [75]. Sekwencję tą rozpoznają czynniki transkrypcyjne ERF należące 
do drugiej, obok DREB/CBF, podrodziny białek AP2/EREBP [39]. Jest to duża 
grupa białek, kodowana przez 122 geny u Arabidopsis, 139 u ryżu, pogrupowa-
nych w liczne podgrupy. Białka ERF także posiadają domenę AP2/ERF składa-
jąca się z 60 aminokwasów. Część z tej grupy białek potrafi przyłączać się nie 
tylko do GCC box, ale także do CRT/DRE. Czynniki transkrypcyjne z tej grupy 
uczestniczą w odpowiedzi roślin na wysokie zasolenie, stres osmotyczny, zranie-
nie, suszę, niedobór tlenu czy niską temperaturę. W warunkach stresu geny ko-
dujące czynniki ERF ulegają głównie nadekspresji, ale na aktywność białek ERF 
wpływają także modyfikacje posttranslacyjne i interakcje białko-białko [39]. 

W odpowiedzi roślin, takich jak Arabidopsis i ryż, na niskie temperatury i za-
solenie zaangażowany jest konserwatywny motyw ABRE (ang. Abscisic acid-Re-
sponsive Element) o sekwencji ACGTGG/T. Zidentyfikowano go w promotorach  
genów regulowanych kwasem abscysynowym [20, 23, 72]. Kwas abscysynowy 
jako główny hormon biorący udział w odpowiedzi rośliny w warunkach stresu, 
indukuje ekspresje licznych genów roślinnych, a motyw ABRE jest obecny nie-
malże we wszystkich znanych genach indukowanych pod wpływem ABA [39, 
64]. Element ABRE zlokalizowany nawet do 1200 pz względem TSS uczestniczy 
w uruchamianiu transkrypcji genów zależnych od ABA, jeżeli nie jest umiejsco-
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wiony w sekwencji 5’UTR oraz na terenie intronów [22]. Dodatkowo wykazano, 
że geny indukowane ABA posiadają w sekwencji promotorowej wiele powtórzeń 
motywu ABRE lub kombinacje ABRE z dodatkowymi motywami CE tzw. co-
upling element [73]. Przykładem są geny pszenicy HVA1 i HVA22, których regu-
lacja odbywa się przy udziale motywu ABRE sprzężonego z dodatkowymi moty-
wami CE1 oraz CE3 [57]. Z kolei ekspresja genu RD29B, zależnego od ABA jest 
u Arabidopsis determinowana obecnością dwóch kopii motywu ABRE w sekwen-
cji promotorowej [65]. Białko przyłączające się do motywu ABRE to AREB/ABF 
(ang. ABA-Responsive Element Binding protein/ABA-Binding Factor), o charakte-
rystycznym motywie zamka leucynowego (bZIP). Wysoce konserwatywna domena 
bZIP posiada rejon odpowiedzialny za wiązanie DNA oraz trzy reszty leucynowe, 
umożliwiające dimeryzację na końcu C białka [39]. Dodatkowo czynnik transkryp-
cyjny ABF posiada cztery konserwatywne regiony na końcu białka N lub C, zawie-
rające kilka reszt serynowych i treoninowych, które stanowią miejsca fosforylacji 
przez różne grupy kinaz. W genomie Arabidopsis zidentyfikowano dziewięć genów 
kodujących białka AREB/ABF, które wykazują odmienny profil ekspresji w zależ-
ności od stresu. I tak, ekspresja ABF1 jest indykowana pod wpływem niskiej tem-
peratury, a ABF2 i ABF3 pod wpływem zasolenia, niskiej temperatury i suszy [32].

Motywem występującym w promotorach genów indukowanych w warun-
kach stresów abiotycznych jak i genów zależnych od ABA jest także element 
MYBR/MYCR (ang. MYB Recognition sequence, MYC Recognition sequence), 
o sekwencji A/TAACCA lub C/TAACG/TG. Czynniki transkrypcyjne rozpozna-
jące ten motyw to białka MYB/MYC (ang. Myeloblastosis oncogene/Myelocy-
tomatosis oncogene), stanowiące jedną z większych rodzin TF u roślin, ale też 
występujące u zwierząt [37, 38, 39]. Zaangażowane są one w odpowiedź roślin na 
stresy abiotyczne, a ich aktywacja odbywa się zależnie od kwasu abscysynowego 
[37]. Białka z tej rodziny na końcu N posiadają konserwatywną domenę MYB, 
zbudowaną z dwóch lub trzech niedoskonałych powtórzeń (R1, R2 i R3), złożo-
nych z 50-53 aminokwasów. Struktura domeny MYB stanowi kryterium podziału 
czynników MYB na podrodziny R1 MYB, R2R3 MYB oraz R1R2R3 MYB [39]. 
U roślin najczęściej spotyka się białka z podrodziny R2R3 MYB. U Arabidop-
sis zidentyfikowano 198 genów kodujących białka MYB, które zaangażowane 
są w reakcje rośliny na mróz oraz na suszę [1]. U ryżu białka MYB kodowane są 
przez 183 geny, a ich udział potwierdzono w stresach takich jak zasolenie, niska 
temperatura oraz susza [14, 74]. Czynniki MYB aktywne są także w normalnych 
warunkach wzrostu roślin, zaangażowane mogą być we wtórny metabolizm, roz-
wój kwiatów i nasion, a także morfogenezę komórek czy tworzenie merystemu. 
Jak wykazano, także w warunkach optymalnych czynniki MYB spełniają istot-
ne funkcje, m.in. regulując morfogenezę, rozwój nasion i kwiatów oraz niektóre 
szlaki metabolizmu wtórnego [37].  
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Element cis-regulatorowy NACR (ang. NAC Recognition sequence) o se-
kwencji CATGTG, to kolejny motyw charakterystyczny dla promotorów genów 
regulowanych stresami. Po raz pierwszy opisany został on u Arabidopsis [62]. 
Sekwencję NACR rozpoznają czynniki transkrypcyjne NAC, a nazwa NAC 
wywodzi się od nazw pierwszych trzech czynników tej rodziny zidentyfikowa-
nych u Petunia hybrida (ang. No Apical Meristem, NAM) i dwóch u Arabidop-
sis (ATAF1-2 oraz CUC2, ang. Cup-Shaped Coteyledon2) [39]. Rodzina białek 
NAC jest jedną z większych u roślin i obejmuje 106 członków u Arabidopsis, 149 
u ryżu, 101 u soi czy 163 u topoli [37, 39]. Białka NAC na końcu N posiadają 
wysoce konserwatywną domenę wiążącą DNA, a na końcu C domenę o zróżnico-
wanej strukturze, pełniącą funkcję aktywatora transkrypcji genów [37]. Podobnie 
jak białka MYB, także białka NAC zaangażowane są w regulację różnorodnych 
procesów, takich jak kiełkowanie nasion, rozwój korzeni, morfogeneza kwiatów 
czy procesy starzenia się [39]. Udział białek NAC w odpowiedzi roślin na stresy 
abiotyczne i biotyczne jest także dobrze udokumentowany. Wśród stresów należy 
wymienić zasolenie, suszę, chłód, zranienie oraz ataki grzybów i wirusów [13, 
25, 45, 70].  

Kolejnym motywem obecnym w promotorach genów zaangażowanych w od-
powiedź roślin na stresy abiotyczne i biotyczne jest W-box (Wb) o sekwencji 
TTGACC/T [39]. Motyw ten wiąże liczne specyficzne czynniki transkrypcyjne 
WRKY należące do kolejnej dużej rodziny, charakterystycznej dla roślin wyż-
szych i niższych [29]. Nazwa tej grupy białek związana jest z występowaniem 
w ich strukturze jednej lub dwóch wysoce konserwatywnych domen WRKY, któ-
ra stanowi domenę wiążącą DNA. Każda z nich o długości 60 aminokwasów za-
wiera motyw WRKYGQK na N-końcu. Czynniki WRKY posiadają także motyw 
palca cynkowego C2H2 lub C2HC po stronie C terminalnej [48]. Większość bia-
łek WRKY zaopatrzona jest dodatkowo w sygnał NLS, zamek leucynowy, region 
bogaty w serynę i/lub treoninę oraz glutaminę i prolinę oraz domeny wiążące ki-
nazy. Po raz pierwszy białka WRKY opisano u Ipomoea batatas (słodkie ziemnia-
ki) [27]. Obecnie zidentyfikowanych jest ponad 197 członków rodziny u soi, 100 
u ryżu i 74 u Arabidopsis. Czynniki te obecne są także u roślin niższych w tym 
u paproci, mchu, czy zielonych alg [48]. Białka WRKY zaangażowane są w regu-
lację licznych procesów fizjologiczne takich jak lignifikacja ścian komórkowych, 
kiełkowanie, rozwój liści i korzeni,  regulacje hormonalne [29, 39]. Wiadomo też, 
że białka WRKY uczestniczą w odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne 
w tym zakażenia bakteryjne, zranienia, wysoka temperatura, zasolenie, stres oksy-
dacyjny, susza, deficyty podstawowych pierwiastków [29]. Ekspresja niektórych 
z genów odpowiedzi roślin na stresy regulowana przez czynniki WRKY zależy od 
ABA, np. RD29A i COR47 [53]. Zarówno promotor genu RD29A jak i COR47 nale-
żą do typowych promotorów roślinnych aktywnych w warunkach stresu [3].
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Często obok motywu ABRE w promotorach genów indukowanych czynnikami 
środowiskowymi występuje konserwatywny motyw G-box o sekwencji CACGTG 
[19]. Wykazano, że mutacje w rejonie tego motywu, w promotorach rożnych ge-
nów regulowanych światłem, UV, kwasem abscysynowym, czy niską temperaturą, 
upośledzały ich zdolność do odpowiedzi na badane czynniki. Co ważne, efekt ten 
był determinowany obecnością unikatowej sekwencji znajdującej się w sąsiedztwie 
motywu G oraz dodatkowego elementu cis-regulatorowego, np. motywu ABRE 
w promotorach genów zależnych od ABA [19, 20]. Badania pokazały, że motyw G 
w promotorach tych genów jest niezbędny do ich aktywowania, jednakże odbywa 
się to we współpracy z innymi elementami CRE, wskazując że prawdopodobną rolą 
motywu G jest angażowanie ogólnych czynników transkrypcyjnych w aktywację 
genu docelowego [20]. G-box rozpoznawany jest przez czynniki transkrypcyjne 
bHLH (ang. basic/Helix-Loop-Helix) oraz bZIP (ang. basic leu Zipper), należące 
do odrębnych, dużych rodzin białek. Oba typy białek mogą przyłączać się do DNA 
w formie homodimerów bądź heterodimerów, co jeszcze zwiększa liczbę możli-
wych kombinacji regulacji za pośrednictwem motywu G [19]. 

W promotorach wielu genów roślinnych aktywowanych w warunkach niskiej 
temperatury zidentyfikowano powtarzające się motywy LTRE (ang. Low Tempe-
rature Responsive Element) z konserwatywną sekwencją CCGAC. Przykładem 
jest gen BN115 Brassica napus. Mutacja w obrębie rejonu CCGAC spowodowała 
zahamowanie transkrypcji BN115 w warunkach chłodu [28]. Motyw LTRE należy 
do grupy elementów cis-regulatorowych uczestniczących w niezależnej od ABA 
odpowiedzi na działanie niskiej temperatury. Innym konserwatywnym elementem 
CRE zidentyfikowanym w promotorach genów roślinnych jest E-box (CANN-
TG). Przyłącza on czynnik bHLH, zaangażowany zarówno w regulację podsta-
wowych procesów fizjologicznych jak i w procesów adaptacyjnych w warunkach 
niskiej temperatury, zasolenia, suszy, czy obecności metali ciężkich [19]. W pro-
motorach genów zaangażowanych w odpowiedź roślin na szok termiczny ziden-
tyfikowano motyw HSE (ang. Heat Shock Element), zawierający powtarzającą 
się sekwencję palindromową AGAAnnTTCT [39]. Białka przyłączające się do 
tego motywu to HsFs (ang. Heat stress transcription Factor), które to odgrywają 
kluczową rolę w procesie termoregulacji. U roślin występuję od 18 do 52 białek 
HsFs i są zgrupowane w trzy klasy: A, B i C [56]. Interakcje pomiędzy poszcze-
gólnymi przedstawicielami tych klas wzmacnia transkrypcje genów docelowych. 
Dodatkowo wykazano zaangażowanie białek HsFs w odpowiedź roślin na inne 
stresy abiotyczne, takie jak zasolenie, czy susza [39]. Informacje o wszystkich 
wymienionych powyżej elementach cis-regulatorowych wraz z rozpoznającymi 
je regulatorowymi czynnikami transkrypcyjnymi zebrano w tabeli 1, natomiast 
rycina 2 podsumowuje możliwe drogi aktywacji genów odpowiedzi na stresy. 
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TABELA 1. Lista najważniejszych rodzin czynników transkrypcyjnych zidentyfikowanych u ro-
ślin oraz elementów cis-regulatorowych zaangażowanych w odpowiedź roślin na stresy abiotyczne 
i biotyczne
TABLE 1. Major families of transcription factors and cis-regulatory elements identified in plants 
during stress conditions

Czynniki
transkrypcyjne

Elementy 
cis-regulatorowe

Działanie 
względem 

ABA

Udział  
w stresach Literatura

Nazwa Sekwencja

DREB DRE TACCGACAT niezależnie 
lub zależnie

odwodnienie, 
zasolenie

niska/wysoka 
temperatura

[37, 39, 71]

CBF CRT TGGCCGAC niezależne niska temperatura [40, 59]

ERF GCC-box AGCCGCC niezależnie 
lub zależnie

zasolenie, stres 
osmotyczny, susza, 
niska temperatura, 

niedobór tlenu, 
zranienie

[40, 51, 64, 75]

AREB/ABF ABRE ACGTGG/T zależne niska temperatura, 
zasolenie, susza [32]

MYB/MYC MYBR/
MYCR

A/TAACCA
C/TAACG/TG zależne

niska temperatura, 
susza, zasolenie, 
stres osmotyczny

[1, 14]

NAC NACR CATGTG niezależnie 
lub zależnie

zasolenie, susza, 
niska temperatura, 
zakażenia grzybów 

i wirusów

[13, 25, 45, 70]

WRKY W-box TTGACC/T niezależnie 
lub zależnie

zasolenie, stres 
oksydacyjny, susza, 

wysoka tempe-
ratura, deficyty 

pierwiastków, zaka-
żenia bakteryjne

[29, 39, 53]

bHLH
bZIP G-box CACGTG zależnie niska temperatura, 

UV, niedobór tlenu [19, 20, 66]

LTRP LTRE CCGAC niezależnie niska temperatura [29]

bHLH E-box CANNTG zależnie/
niezależnie

niska temperatura, 
zasolenie, susza, 
metale ciężkie

[39, 66]

HSF HSE AGAAnnTTCT zależnie
wysoka 

temperatura,
zasolenie, susza

[39, 68]
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PODSUMOWANIE

Odpowiedź roślin na stresy abiotyczne i biotyczne zależy w dużej mierze od re-
gulacji transkrypcji genów kodujących białka zaangażowane w te procesy, odbywa-
jącej się na poziomie interakcji czynników transkrypcyjnych z elementami cis-re-
gulatorowymi cząsteczki DNA. W pracy podsumowano dotychczasowe informacje 
na temat elementów cis-regulatorowych zidentyfikowanych w promotorach genów 
związanych z odpowiedzią roślin na stresy i czynników transkrypcyjnych, które je 
rozpoznają. Odpowiedź roślin na stresy środowiskowe jest zjawiskiem złożonym. 
Jeden czynnik transkrypcyjny może regulować ekspresję ogromniej liczby genów, 
poprzez przyłączanie się do elementów CRE, znajdujących się w ich promotorach. 
Jeśli promotor genu posiada kilka różnym motywów, a tak zazwyczaj jest, wówczas 
będzie rozpoznawany przez różne grupy czynników transkrypcyjnych. Sugeruje to, 

RYCINA 2. Schemat przedstawiający regulację transkrypcji genów odpowiedzi roślin na stresy abio-
tyczne z udziałem wybranych czynników transkrypcyjnych (oznaczone jako elipsy) i elementów cis-
-regulatorowych (oznaczone jako prostokąty) [37, zmodyfikowany]
FIGURE 2. A schematic model of the transcriptional regulation of selected transcription factor (ellips-
es) and cis-regulatory elements (rectangles) during abiotic stresses in plants [37, modificated]
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że czynniki transkrypcyjne nie działają w pojedynkę, a tworzą całą sieć oddziały-
wań pomiędzy sobą [31, 39]. Szczegółowa funkcjonalna charakterystyka poszcze-
gólnych czynników transkrypcyjnych pozwoli pogłębiać wiedzę na temat tych po-
wiązań i zrozumieć procesy odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe.  
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