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Summary: The selected members of Rab subfamilies (Rab1, Rab3, Rab4, Rab5, Rab6, Rab7, Rab9 and
Rab11) from different cell types were described in this review. Extensive search of literature enabled to
collect the data on expression and localization of many Rab isoforms and Rab isotypes  products of
paralogous genes deriving from duplication events. They are involved in endo- and exocytosis, transport,
signaling, proliferation and differentiation interacting with the specific effectors and motor proteins.
Isoforms and isotypes of some Rab proteins were found to cooperate in the regulation of these processes,
whereas others have distinct functions that may be correlated either with the cell type or with the life
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cycle stage as in the case of parasitic species in which some peculiarities both in the structure and function
of their respective Rab GTP-ases were observed by many authors. A great expansion of Rabs is correlated
with diversification of trafficking machinery and some evolutionary aspects are discussed. Involvement of
Rab7 GTPases in neuropathies and metabolic disorders was emphasized. Interestingly, distinct functions
of the particular Rab proteins were found in plants in comparison with other cell types, especially for
Rab3, Rab7 and Rab11.
Key words: Rab proteins, isoforms, isotypes, endocytosis, exocytosis, expression, localization, function,
neuropathies, metabolic disorders, parasites.

WSTÊP
Historia badañ nad bia³kami Rab siêga roku 1983, kiedy Gallwitz i wspó³pracownicy [14] przypadkowo wykryli u dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae gen YPT o wysokiej
homologii do ludzkich genów Ras. W roku 1987 zidentyfikowano w mózgu szczura
pierwsze ssacze homologi Ypt i nadano im nazwê Rab: Ras-related in brain [70].
Bia³ka Rab stanowi¹ najwiêksz¹ rodzinê ma³ych monomerycznych GTP-az w
komórkach Eukaryota. Wielka ich ekspansja zwi¹zana jest z ró¿norodnoci¹ szlaków
transportu pêcherzykowego: w komórkach cz³owieka jest oko³o 70 bia³ek Rab [51,
53, 66], a u Entamoeba histolytica a¿ 91, w tym 39 unikalnych dla tego gatunku
[57]. Wiele izoform i izotypów Rab  produktów paralogicznych genów bed¹cych
wynikiem duplikacji genomów [35]  odgrywa istotn¹ rolê na ró¿nych szlakach endoi egzocytotycznych, w proliferacji, przekazywaniu sygna³ów wewn¹trzkomórkowych
oraz ró¿nicowaniu [2, 8, 30, 37, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 71].
W komórkach rolinnych wykazano znaczn¹ ekspresjê bia³ek Rab w procesach,
takich jak: wzrost w³osków korzeniowych i ³agiewki py³kowej, czy zmiêkczanie ciany
komórkowej owoców [33, 34, 58].
Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana) ma 57 GTPaz Rab, homologicznych do jedynie omiu typów tych bia³ek zidentyfikowanych u ssaków [34]. Te
same osiem grup znaleziono w innych rolinach, choæ ca³kowita liczba bia³ek Rab
winoroli (Vitis L.) to w przybli¿eniu po³owa ich liczby u rzodkiewnika. Poniewa¿
wymienione osiem grup ma jednak znacznie wiêcej przedstawicieli ni¿ podobne grupy
ssacze nazwano je odpowiednio: RabA, RabB, RabC, RabD, RabE, RabF, RabG i
RabH oraz podzielono je nastêpnie na podklasy. Warto zauwa¿yæ, ¿e grupa
Arabidopsis RabA, maj¹ca 26 cz³onków i odpowiadaj¹ca dwóm ssaczym bia³kom
Rab11, podzielona zosta³a na szeæ podgrup: RabA1RabA6 [34].
Bia³ka Rab oscyluj¹ w komórce miêdzy stanem nieaktywnym, gdy s¹ zwi¹zane
z GDP, a stanem aktywnym  bêd¹c w kompleksie z GTP  gdy znajduj¹ siê na
b³onach ró¿nych organelli/pêcherzyków [53]. Zdecydowana wiêkszoæ tych bia³ek
ulega modyfikacji potranslacyjnej polegaj¹cej na przy³¹czeniu 1 lub 2 grup geranylgeranylowych do C-koñcowych cystein [51]. Modyfikacja ta jest niezbêdna do
zwi¹zania bia³ek z b³onami docelowymi. Zaburzenia w maszynerii kontrolowanej przez
bia³ka Rab prowadz¹ do wielu chorób dziedzicznych oraz metabolicznych, w zwi¹zku
z czym prowadzi siê obecnie badania nad ustaleniem odpowiedniej terapii genowej
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[10]. Przyk³adowo nieprawid³owoci w procesie prenylacji s¹ przyczyn¹ choroideremii  postêpuj¹cej lepoty zmierzchowej prowadz¹cej do ca³kowitej utraty wzroku
u ludzi, wystêpuj¹cej na skutek kumulacji nieprenylowanych bia³ek w komórce [51].
Bia³ka Rab nazywane 'membrane organizers' lub te¿ 'master regulators of membrane
trafficking' [52, 80] pe³ni¹ w komórce kluczow¹ rolê w takich procesach, jak:
(1) tworzenie pêcherzyków, rozpoznawanie b³ony docelowej i zakotwiczanie w niej
oraz fuzja pêcherzyków w transporcie wewn¹trzkomórkowym [16, 36, 53, 65, 80];
(2) poruszanie siê pêcherzyków, je¿eli kompleks efektorowy zawiera motory molekularne [19, 27, 62];
(3) organizacja funkcjonalnie odrêbnych mikrodomen b³onowych w poszczególnych
organellach, np. na powierzchni tego samego endosomu wykryto Rab 4 i Rab5
[81] lub Rab 5 i Rab5 [61] oraz bia³ek z nimi wspó³dzia³aj¹cych [38, 45, 81] ;
(4) dojrzewanie organelli na szlaku transportu pêcherzykowego, kiedy kompleks Rabefektor zawiera odpowiedni czynnik wymiany nukleotydu (GEF) dla bia³ka Rab
zaanga¿owanego w nastêpnym etapie tego transportu. Zjawisko to  nazwane
konwersj¹ Rab  umo¿liwia ukierunkowanie transportu pêcherzykowego przez
sprzêgniêcie kolejnych jego etapów na danym szlaku [15];
(5) kontrola cie¿ki sygnalizacyjnej, poniewa¿ niektóre efektory Rab dzia³aj¹ jak cz¹steczki sygna³owe np. aktywny Rab8 wspó³dzia³a z kinaz¹ aktywowan¹ stresem
[54], a bia³ko APPL  (ang. Adaptor protein containing PH domain PhosphoTyrosine Binding domain and Leucine zipper motif) jako efektor Rab5
jest zlokalizowane we wczesnych endosomach i ulega translokacji z cytozolu do
j¹dra w wyniku stymulacji/stresu oksydacyjnego, przekazuj¹c w ten sposób sygna³
mitogenny z b³ony komórkowej [38, 45].
Na podstawie analizy konserwowanych sekwencji bia³ek Rab u ssaków wykazano
istnienie:
 motywów specyficznych dla rodziny Rab (ang. Rab Family motifs) otaczaj¹cych tzw. regiony prze³¹cznikowe (których konformacja bardzo znacznie zmienia
siê po wymianie nukleotydu) i determinuj¹ interakcje z bia³kami regulatorowymi,
 motywów podrodzin Rab (ang. Rab SubFamily motifs), które s¹ zaanga¿owane
w przy³¹czanie specyficznych bia³ek efektorowych. Motywy te opisane uprzednio tylko
u ssaków s¹ konserwowane u innych gatunków. Aby lepiej zrozumieæ ewolucjê Rab w
transporcie pêcherzykowym, bia³ka te podzielono na 8 grup funkcjonalnych, które
odzwierciedlaj¹ podobieñstwa w ich sekwencji, lokalizacji i funkcji [51, 65].
Co ciekawe, niektóre podrodziny Rab wystêpuj¹ tylko w okrelonych grupach
zwierz¹t czy rolin, na co wskazuje nasza analiza bioinformatyczna 210 tych GTPaz
z grupy funkcjonalnej VII, obejmuj¹cej bia³ka Rab7 i Rab9. Bia³ka Rab9 mo¿na
znaleæ tylko u przedstawicieli Metazoa, a Rab7b tylko u krêgowców l¹dowych.
Rab9 najprawdopodobniej oddzieli³y siê od typowych Rab7 jeszcze przed zró¿nicowaniem zwierz¹t tkankowych, a Rab7b pochodz¹ z duplikacji typowych Rab7 przed
radiacj¹ l¹dowych krêgowców [35].
Powodem zachowania zduplikowanych genów mo¿e byæ ich funkcjonalne zró¿nicowanie
lub du¿e zapotrzebowanie na ich bia³kowe produkty [24]. Delecje genu czêsto poci¹gaj¹
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za sob¹ jedynie drobne zmiany fenotypowe w wyniku dwóch mechanizmów kompensacji:
istnienia zduplikowanego genu lub wystêpowania alternatywnej cie¿ki metabolicznej czy
sieci regulacyjnej. Najbardziej spektakularne rezultaty przynios³y badania nad Saccharomyces cerevisiae, gdzie oko³o 25% delecji genów nie ma efektu fenotypowego wskutek
obecnoci zduplikowanych kopii [16]. Co ciekawe, czasem kompensacja taka zachodziæ
mo¿e tylko w okrelonych warunkach rodowiskowych, czego najlepiej opisanym
przyk³adem s¹ trzy izoformy dro¿d¿owej kinazy A: tpk1-tpk3. Jakakolwiek z nich jest
wystarczaj¹ca do podtrzymania wzrostu w bogatym medium. Natomiast w medium ubogim
w azot funkcje tych kinaz s¹ odmienne: tpk2 jest niezbêdna, tpk3 hamuje wzrost, a rola
tpk1 jest jeszcze niewyjaniona [55].
W tym artykule omawiamy izoformy i izotypy wybranych 8 podrodzin bia³ek Rab,
których funkcje, lokalizacja i ekspresja s¹ czêsto odmienne w komórkach zwierzêcych i rolinnych.

Rab1
GTPazy Rab1 (Rab1a i Rab1b) reguluj¹ transport nowo zsyntetyzowanych bia³ek
z siateczki ródplazmatycznej do aparatu Golgiego [61]. Ostatnio wykazano równie¿
istotn¹ rolê Rab1 w dimeryzacji receptora angiotensyny typu 2 (AT2R) podczas jego
biosyntezy [82]. Badania z zastosowaniem dominuj¹cych negatywnych mutantów
Rab1 oraz wyciszania (RNAi) genu koduj¹cego to bia³ko wykaza³y jego rolê w
kierowaniu AT2R do powierzchni komórki oraz przekazywaniu sygna³ów przez ten
receptor. Rab1 zwiêksza³ ekspresjê tego receptora zarówno na poziomie mRNA,
jak i bia³ka, natomiast zmutowany Rab1 obni¿a³ ekspresjê AT2R oraz przyspiesza³
jego degradacjê zale¿n¹ od ubikwityny. Utworzenie heterodimeru ze zmutowanego
receptora AT1R, niezdolnego do przemieszczenia siê z siateczki ródplazmatycznej
i receptora AT2R blokowa³o transport AT2R do powierzchni komórki, wskazuj¹c
na wystêpowanie konstytutywnej dimeryzacji obu receptorów oraz jej istotn¹ rolê
w ich eksporcie z siateczki ródplazmatycznej [82].
U rolin Rab1 jest zaanga¿owany g³ównie w proces dojrzewania owoców. W owocach
pomidora trzy bia³ka Rab1 ulegaj¹ silnej ekspresji, przy czym jedno z nich (LeRab1C)
najsilniej w rosn¹cych, zielonych owocach, a dwa pozosta³e (LeRab1A i LeRab1B) w
owocach dojrza³ych [32]. Stwierdzono jednak, ¿e pomimo du¿ego podobieñstwa, bia³ka
te ró¿ni¹ siê zdolnoci¹ do oddzia³ywania z transferaz¹ geranylgeranylow¹, wprowadzaj¹c¹ modyfikacjê niezbêdn¹ do prawid³owego funkcjonowania bia³ek Rab.

Rab3
W komórkach ssaczych do podrodziny Rab3 nale¿¹ a¿ 4 bia³ka: Rab3A, Rab3B,
Rab3C i Rab3D. Wykazuj¹ one oko³o 80% identycznoci na poziomie sekwencji
aminokwasowej i pe³ni¹ kluczow¹ rolê w regulacji egzocytozy. Wykazano, ¿e w
komórkach neuroendokrynnych przysadki mózgowej szczura ekspresjonowane s¹
zarówno Rab3A, jak i Rab3B, jednak¿e tylko pierwsze z tych bia³ek jest niezbêdne
w sekrecji zale¿nej od jonów wapnia [56].
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Zupe³nie odmienn¹ funkcjê pe³ni Rab3 u ni¿szych organizmów  badania wykaza³y
jego zaanga¿owanie w tworzeniu symbiosomów  specyficznych, podobnych do
fagosomów organelli u parzyde³kowców. W strukturach tych lokalizuj¹ siê bruzdnice,
które wchodz¹ w endosymbiozê ze swoim gospodarzem i pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w
ich przetrwaniu i proliferacji [20]. Bia³ko ApRab3 ukwia³u szklistego (Aiptasia
pulchella), w 78% identyczne z ludzkim Rab3C i zawieraj¹ce wszystkie specyficzne
dla Rab3 motywy, jest nowym przedstawicielem podrodziny Rab3, a biogeneza
symbiosomu wymaga interakcji z pêcherzykami zawieraj¹cymi tê GTP-zê [20].

Rab4
W komórkach ssaczych zidentyfikowano trzy izoformy bia³ka Rab4: Rab4a, Rab4b
oraz Rab4c [61]. Bia³ka te zaanga¿owane s¹ w regulacjê szybkiej endocytozy
recyrkulacyjnej z endosomów wczesnych do b³ony cytoplazmatycznej [64, 81].
Izoforma Rab4a, homologiczna w 93% do Rab4b, pe³ni tak¿e rolê w transporcie
insulinozale¿nego transportera glukozy 4 (GLUT4), niezbêdnego do utrzymania
odpowiedniego poziomu glukozy w komórce. Najnowsze badania wykaza³y równie¿
obecnoæ Rab4b w adypocytach, którego ekspresja mala³a w ludzkich i mysich
modelach oty³oci cukrzycowej. GLUT4 magazynowany jest wewn¹trzkomórkowo
i pod wp³ywem dzia³ania insuliny ulega przemieszczeniu do b³ony plazmatycznej. U
pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 wystêpuj¹ zaburzenia w tym procesie translokacji w
wyniku defektów w przekazywaniu 'sygna³u' insulinowego i ekspresji GLUT 4.
Sugeruje siê zatem, ¿e w przypadku tego schorzenia ró¿nice w ekspresji genu rab4b
mog¹ minimalizowaæ zaburzenia w transporcie glukozy w adypocytach [29].

Rab5
Rab 5, które jest niezbêdne podczas wczesnych etapów endocytozy, spe³nia swoj¹
funkcjê wspó³dzia³aj¹c z wieloma ró¿nymi bia³kami efektorowymi, co zosta³o szeroko
opisane ostatnio w pracy przegl¹dowej Olchowik i Mi¹czyñskiej [45]. Bucci i
wspó³pracownicy [8] scharakteryzowali uprzednio dwa wysoce pokrewne bia³ka
Rab5b i Rab5c w komórkach ssaczych. Wykazuj¹ one strukturalne podobieñstwo
do Rab5a umo¿liwiaj¹ce im wspó³dzia³anie w regulacji procesu endocytozy. Izoformy
Rab5b i Rab5c kolokalizuj¹ siê zarówno z receptorem transferyny, jak i z Rab5a,
stymuluj¹c homotypow¹ fuzjê pomiêdzy endosomami wczesnymi in vitro, a nadekspresjonowane in vivo zwiêkszaj¹ poziom internalizacji [8].
Natomiast w komórkach Trypanosoma brucei dwie izoformy Rab 5 kolokalizuj¹
siê w stadium procyklicznym, ale wykazuj¹ odmienne funkcje u wiciowców ¿yj¹cych
w krwiobiegu. TbRAB5B, w przeciwieñstwie do TbRAB5A, nie jest zaanga¿owane
w endocytozê lipoprotein o ma³ej gêstoci (LDL), jednak oba bia³ka uczestnicz¹ w
pobieraniu fazy p³ynnej [50].
Endosomy z TbAB5B transportuj¹ bia³ko transb³onowe ISG (invariant surface
glycoprotein), czyli niezmienn¹ glikoproteinê powierzchniow¹ [50]. Natomiast endosomy
z TbRAB5A zawieraj¹ transferynê (pobieran¹ z krwi gospodarza) i wariantow¹
glikoproteinê powierzchniow¹ (VSG), które internalizowane s¹ przez receptor transferyny
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(nie ma go w stadium procyklicznym) zakotwiczony w b³onie Trypanosoma dziêki
obecnoci glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Tak samo zakotwiczony jest VSG, którego
107 kopii znajduje siê na powierzchni b³ony, by unikn¹æ odpowiedzi immunologicznej
gospodarza [50], co stanowi jedn¹ ze strategii patogenów [31].
Bia³ko rolinne Ara6 A. thaliana, podobne do Rab5 i te¿ funkcjonuj¹ce na szlaku
endocytotycznym, ma z kolei unikalne cechy strukturalne [71]. Nie zawiera ono du¿ej
czêci wysoce zmiennego, C-koñcowego fragmentu ani koñcowej reszty cysteinowej,
jednak¿e w jego sekwencji mo¿na wyró¿niæ N-terminalne motywy ulegaj¹ce
mirystylacji i palmitylacji, a takie modyfikacje potranslacyjne s¹ niezbêdne dla
endosomalnej lokalizacji tego bia³ka. Co ciekawe, Ara6 ulega konstytutywnej
ekspresji, w przeciwieñstwie do Ara7, bêd¹cego konwencjonalnym ortologiem Rab5,
który jest ekspresjonowany tylko w komórkach dziel¹cych siê. Ueda i wspó³pracownicy [71] postuluj¹, ¿e bia³ko Ara6, które wystêpuje tylko u rolin wy¿szych,
reprezentuje now¹ klasê GTPaz Rab.

Rab6
U cz³owieka zidentyfikowano dot¹d trzy izoformy bia³ka Rab6: Rab6A, Rab6A' oraz
Rab6B. Podczas gdy Rab6B ulega ekspresji tylko w niektórych komórkach nerwowych,
pozosta³e dwie izoformy s¹ ekspresjonowane powszechnie i co wiêcej ró¿ni¹ siê jedynie
trzema resztami aminokwasowymi zlokalizowanymi blisko domen wi¹¿¹cych GTP [12].
Bia³ka te reguluj¹ transport pêcherzykowy w obrêbie aparatu Golgiego oraz w
kompartmencie post Golgi, a specyficzne wyciszanie pojedynczych izoform (RNAi) wykaza³o
znacz¹ce ró¿nice w ich funkcji. Wyciszenie Rab6A nie wp³ywa na transport
wewn¹trzkomórkowy, podczas gdy zahamowanie ekspresji genu koduj¹cego Rab6A'
zaburza transport zwrotny na szlaku endocytotycznym oraz recyrkulacjê z siateczki
ródplazmatycznej do aparatu Golgiego [13]. Ponadto wykazano, ¿e Rab6A' jest niezbêdne
w procesie mitozy, gdy¿ odgrywa istotn¹ rolê w dynamice kompleksu dyneina-dynaktyna
w obrêbie kinetochoru i przy braku jego aktywnoci dochodzi do zatrzymania cyklu w
metafazie. Zidentyfikowano równie¿ resztê aminokwasow¹ Ile62 jako kluczow¹ dla funkcji
tego bia³ka w transporcie wstecznym.
W komórkach A. thaliana AtRAB-H1b oraz AtRAB-H1c, homologi dro¿d¿owych bia³ek Ypt6, lokalizuj¹ siê w obrêbie aparatu Golgiego i cytoplazmy. AtRABH1b zosta³o ponadto wykryte w niezidentyfikowanym jeszcze kompartmencie,
nieznakuj¹cym siê markerami aparatu Golgiego [25].

Rab7
Nasza analiza filogenetyczna  oparta zarówno na sekwencjach nukleotydowych,
jak i aminokwasowych  wykaza³a, ¿e Rab7 pojawi³o siê wczenie w ewolucji, przed
rozdzieleniem siê g³ównych królestw eukariotycznych [35]. Rab7 reguluje etap
transportu wewn¹trzkomórkowego z endosomów wczesnych do pónych oraz
lizosomów i tak jak wszystkie GTPazy Rab, spe³nia swoj¹ funkcje w komórce
wspó³dzia³aj¹c ze specyficznymi bia³kami efektorowymi. Typowymi efektorami Rab7
jest bia³ko RILP (ang. Rab-interacting lysosomal protein) [27] oraz ORP1L (ang.
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oxysterol-binding protein-related protein), które s¹ niezbêdne do rekrutacji kompleksu dyneino-dynaktynowego do endosomów pónych umo¿liwiaj¹c ich ruch wzd³u¿
mikrotubul [26]. Trzecim  opisanym dot¹d  efektorem Rab7 jest Rabring 7 (ang.
Rab7-interacting ring finger protein) indukuj¹ce agregacjê lizosomów oraz
zwiêkszaj¹ce poziom ich zakwaszenia [40].

Rab7 u ssaków
W komórkach ssaczych bia³ko Rab7 lokalizuje siê g³ównie w obrêbie endosomów
pónych oraz lizosomów, a tak¿e fagosomów [21, 27, 52, 61, 64, 67, 81]. Ostatnio
stwierdzono obecnoæ Rab7 na 10% wczesnych endosomów [75]. Odgrywa ono
istotn¹ rolê w ukierunkowaniu internalizowanych substancji na szlak degradacyjny,
wnikaniu bakterii i wirusów do komórek, dojrzewaniu fagosomów oraz biogenezie
lizosomów [27, 52, 61, 64, 81].
Mutacje w genach koduj¹cych bia³ka Rab7 zidentyfikowano u pacjentów
cierpi¹cych na dziedziczne polineuropatie, takie jak np. neuropatia ruchowa i
czuciowa Charcot-Marie-Tooth typu II B. U osób cierpi¹cych na to schorzenie
stwierdzono obecnoæ czterech mutacji nonsensownych w wysoce konserwowanym
regionie wi¹¿¹cym GTP w tzw. 'gor¹cym miejscu mutacji' w Rab7: Asp161/Thr i
Val162/Met [74]. Wszystkie zmutowane bia³ka wykazuj¹ obni¿one powinowactwo
do wi¹zania GDP, w zwi¹zku z czym wydaje siê, ¿e aktywna forma bia³ka, zwi¹zana
z GTP, jest odpowiedzialna za wystêpowanie tej choroby [11].
Bia³ka Rab7 okaza³y siê tak¿e istotne w transporcie wstecznym receptora
neurotrofin w aksonach. Czynnik wzrostu nerwu pe³ni niezwykle wa¿n¹ funkcjê w
procesie wzrostu i prze¿ywalnoci neurytów [59]. Aktywny receptor TrkA, lokalizuje
siê na powierzchni komórki oraz w endosomach sygnalizuj¹cych, a zinternalizowany
pe³ni istotn¹ rolê w stymulacji wzrostu neurytów. Badania z zastosowaniem
dominuj¹cego, negatywnego mutanta bia³ka Rab7 powodowa³y gromadzenie siê TrkA
w takich endosomach, co wskazywaæ mo¿e na rolê tej GTPazy w regulacji szlaku
internalizacji/sygnalizacji TrkA. Wydaje siê zatem, ¿e zaburzenia w funkcji Rab7
mog¹ przyczyniaæ siê do powstawania zmian neurodegeneracyjnych wp³ywaj¹c na
transport pêcherzykowy neurotrofin [59].
W 2004 roku Yang i wspó³pracownicy [80] scharakteryzowali nowe ludzkie bia³ko Rab7b,
które mo¿e odgrywaæ rolê w ró¿nicowaniu monocytów ostrej bia³aczki promieloblastycznej.
W póniejszych badaniach stwierdzono, ¿e bia³ko to przyspiesza degradacjê lizosomaln¹
receptora Toll-podobnego 4 (TLR4), który jest istotny w pobudzaniu wydzielania interleukin
przeciwzapalnych i tym samym m.in. zwalczaniu patogenów [76].

Rab7 u rolin
Nasze badania bioinformatyczne oparte zarówno na sekwencjach nukleotydowych,
jak i bia³kowych wskazuj¹, ¿e trzykrotne duplikacje genów rab7 u rolin wy¿szych
nast¹pi³y przed rozdzieleniem siê jedno- i dwuliciennych, daj¹c 3 odmienne linie
filogenetyczne bia³ek Rab7. Ponadto niezale¿ne, kolejne duplikacje musia³y nast¹piæ
w obrêbie obu tych grup, poniewa¿ dodatkowe kopie rab7 stwierdzono w genomach
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np. rzodkiewnika (osiem) oraz po cztery u ry¿u i komonicy zwyczajnej zwanej
ro¿kow¹ (Lotus corniculatus L.) [35].
W rolinach Rab7 jest prawdopodobnie odpowiedzialne za tolerancjê na odwodnienie i zasolenie [1,41]. Nadekspresja cDNA koduj¹cego Rab7 Pennisetum glaucum (PgRab7) w E. coli prowadzi do syntezy rekombinowanego bia³ka wi¹¿¹cego
GTP oraz wykazuj¹cego aktywnoæ GTPazy. Dodatkowo, ekspresja tego genu
podlega regulacji przez czynniki rodowiskowe, takie jak: obni¿enie temperatury,
odwodnienie, chlorek sodu czy hormon rolinny IAA (kwas indolilo-3-octowy,
najwa¿niejsza auksyna naturalna). Natomiast nadekspresja PgRab7 w tytoniu zwiêksza
tolerancjê roliny na chlorek sodu oraz mannitol [1]. Homolog Rab7 u ry¿u (OsRab7)
bierze udzia³ w transporcie pêcherzykowym do wakuoli i równie¿ jego ekspresja
jest regulowana przez czynniki rodowiskowe [41].
Zduplikowane geny rab7 s¹ istotne w adaptacji rolin do ró¿nych warunków
rodowiska, a poszczególne kopie tych genów uzyska³y w toku ewolucji nowe funkcje
przestrzenno-czasowe oraz profil ekspresji. Borg i wspó³pracownicy [7] zidentyfikowali
w komórkach Lotus japonicus cztery geny koduj¹ce Rab7. Dwa z nich (rab7A i
rab7B) ulegaj¹ ekspresji g³ównie w liciach, rab7C w guzkach korzeniowych, szczególnie
w rodkowej fazie rozwoju, a czwarty gen (rab7D) wykazuje ekspresjê konstytutywn¹.
Uwa¿a siê, ¿e u rzodkiewnika bia³ka RabF (odpowiadaj¹ce Rab5) i RabG (Rab7)
s¹ zwi¹zane z procesami endocytozy. Istnieje dowód wskazuj¹cy, i¿ RabG jest
zaanga¿owany w internalizacjê barwnika do wakuoli, jakkolwiek proces ten wymaga
transportu pêcherzykowego przez kilka kompartmentów. Podobnie inne bia³ka RabF
mog¹ braæ udzia³ albo w endocytozie albo transporcie wakuolarnym [37].

Rab7 u ni¿szych eukariontów paso¿ytniczych
Ró¿nice w strukturze, funkcji i lokalizacji bia³ek Rab wystêpuj¹ w przypadku
ni¿szych eukaryota, takich jak Entamoeba histolytica [44, 57], maj¹ca oko³o 90
potencjalnych genów koduj¹cych te bia³ka. Analiza filogenetyczna i porównawcza
wykaza³a, ¿e ponad 70% z nich ma introny, a oko³o 20% nie zawiera jednego lub
obu typowych dla GTPaz Rab regionów prze³¹cznikowych. Wiêkszoæ amebowych
bia³ek Rab ma, charakterystyczne dla tej nadrodziny, dwie cysteiny na koñcu
karboksylowym, jednak 13% ma tylko jedn¹ tak¹ resztê, kilka nie ma ¿adnej, a
kolejne maj¹ unikalny typ C-koñca, niescharakteryzowany dot¹d w bia³kach Rab
cz³owieka [57].
Genom E. histolytica koduje a¿ dziewiêæ izotypów bia³ka Rab7, w tym EhRab7A,
które w przeciwieñstwie do ssaczego Rab7 nie lokalizuje siê ani w pónych
endosomach, ani w lizosomach, lecz w bli¿ej niezidentyfikowanych pêcherzykach
fuzuj¹cych z lizosomami w celu utworzenia tzw. wakuoli prefagosomalnych [57].
Przynajmniej piêæ izotypów Rab7 (Eh Rab7A-7E) zosta³o wykrytych dziêki analizie
proteomicznej fagosomów zawieraj¹cych kulki lateksowe, wskazuj¹c na udzia³ tych
bia³ek w biogenezie wakuol fagocytarnych [43]. Poszczególne bia³ka Rab7 pojawiaj¹
siê w ró¿nych fazach fagocytozy, np. Rab7B i 7C wykrywane s¹ we wczesnej i
poredniej fazie internalizacji (060 i 030 min, kolejno), Rab7E konstytutywnie
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asocjuje z fagosomami, a Rab7A i Rab7D obecne s¹ w pocz¹tkowej i koñcowej
fazie tego procesu.
Stwierdzono tak¿e, ¿e u E. histolytica wystêpuje unikalny efektor Rab7 o
charakterze retromeru. Typowy retromer jest kompleksem wielosk³adnikowym
zawieraj¹cym m.in. wakuolarne bia³ka sortuj¹ce (ang. VPS). Jest on zasocjowany
z cytozolow¹ powierzchni¹ endosomów i poredniczy w transporcie wstecznym
bia³ek transb³onowych z endosomów do TGN [6]. U E. histolytica pe³ni on rolê w
transporcie receptorów hydrolaz z wakuoli prefagosomalnych i fagosomów do TGN.
Kompleks ten oddzia³uje z bia³kiem Rab7A, które w ten sposób reguluje recyrkulacjê
receptora i tym samym aktywnoæ proteaz [44]. Ponadto, u E. histolytica brak jest
homologów ssaczych efektorów Rab7  RILP i Rabring7 [42].
Ogromna liczba bia³ek Rab kodowanych w genomie tej ameby, po³¹czona z
funkcjonalnym zró¿nicowaniem wystêpuj¹cym miêdzy homologami EhRab i ssaczymi,
sugeruje, ¿e w E. histolytica istnieje odrêbny system transportu pêcherzykowego
prowadz¹cy do powstania fagosomu [42, 44].

Rab7 Paramecium
Analiza filogenetyczna i ewolucyjna Rab7 wskaza³a, ¿e duplikacja genów, która
zasz³a w tej podrodzinie, spowodowa³a powstanie kilku ich kopii u niektórych
przedstawicieli Excavata, Ciliata i Amoebozoa [35]. Przyk³adem zachowania
zduplikowanych genów jest jednokomórkowy eukariont Paramecium octaurelia, u
którego sklonowalimy m.in. dwa paralogiczne geny koduj¹ce bia³ka Rab7: rab7a
i rab7b [68]. Wydedukowane sekwencje aminokwasowe (206 reszt) tych dwóch
izotypów zawieraj¹ wszystkie domeny charakterystyczne dla bia³ek Rab7 i wykazuj¹
62,363,3% identycznoci do Rab7 cz³owieka oraz 48,152,4% do Ypt7 z dro¿dzy
(S. cerevisiae). Rekonstrukcja struktury 3D bia³ek w programie PyMOL wykaza³a,
¿e struktura obu izotypów bia³ek Rab7 Paramecium pokrywa siê ze struktur¹
homologicznego bia³ka u cz³owieka i innych ssaków oraz ry¿u, rzodkiewnika,
Dictyostelium i Tetrahymena. Jednoczenie porównanie z bia³kiem TcRab7 z
Trypanosoma cruzi [68] wskaza³o na 21-aminokwasow¹ insercjê w sekwencji
bia³ka (ryc. 1) tego paso¿ytniczego wiciowca wywo³uj¹cego chorobê Chagasa. Co
ciekawe, insercja ta mo¿e mieæ wp³yw na nietypow¹ dla bia³ek Rab7 lokalizacjê
tej GTP-azy w obrêbie aparatu Golgiego [3]. Jak dot¹d Paramecium jest najstarszym
filogenetycznie gatunkiem ni¿szych eukaryota niewykazuj¹cym powy¿szej insercji
typowej dla Kinetoplastida [13].
Izotypy Rab7 P. octaurelia ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ jedynie 5 resztami aminokwasowymi, z czego cztery z nich zlokalizowe s¹ blisko C-koñca. Ten region zosta³
u¿yty do generacji specyficznych przeciwcia³, które rozpoznaj¹ peptydy o ró¿nej
szybkoci migracji w SDS-PAGE, co mo¿e wynikaæ z modyfikacji potranslacyjnych
Rab7a i Rab7b. Analiza potencjalnych miejsc fosforylacji i glikozylacji wykaza³a, ¿e
obecne s¹ 3 unikalne pozycje O-glikozylacji: Ser195 w Rab7a oraz Ser140 i Thr200
w Rab7b (ryc. 2), a dowody eksperymentalne wskazuj¹, ¿e taka modyfikacja izotypu
Rab7b mo¿e byæ przyczyn¹ ró¿nicy w ruchliwoci elektroforetycznej [78]. Badania
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proteomiczne potwierdzi³y, ¿e specyficzne antypeptydowe przeciwcia³a rozpoznaj¹
produkty bia³kowe genów rab7a i rab7b zgodnie z ich wydedukowan¹ sekwencj¹
aminokwasow¹ [49]. Rab7 u P. octaurelia uczestniczy w fagocytozie [67, 79] i w
trakcie tego procesu obserwowano zmiany w ekspresji obu genów [47], a wyciszenie genu rab7a powodowa³o bardzo znaczne zahamowanie internalizacji, a tak¿e
zaburzenia w zakwaszaniu fagosomów [48]. Rab7b prawdopodobnie uzyska³o w toku
ewolucji now¹ funkcjê [46].
W kompartmencie fagolizosomalnym Paramecium wykazalimy tak¿e obecnoæ
homologów bia³ek wspó³dzia³aj¹cych z Rab 7 u cz³owieka  efektora: czyli opisanego
powy¿ej bia³ka RILP oraz LAMP-2 (ang. lysosomal membrane protein 2), które
jest bia³kiem b³onowym lizosomów niezbêdnym podczas ich fuzji z fagosomami
prowadz¹cej do powstania fagolizosomów. Zidentyfikowalimy fragmenty genu i
transkryptu koduj¹ce RILP1 i RILP 2 u Paramecium [79] zawieraj¹ce region RILP
istotny w regulacji morfologii lizosomów [77] oraz rekrutacji kompleksu dyneinadynaktyna [39]. Rezultaty te wskazuj¹, ¿e kompleks sk³adaj¹cy siê z Rab7 oraz
homologów RILP i LAMP-2 mo¿e byæ zaanga¿owany w proces dojrzewania
fagosomów u Paramecium [79], podobnie jak w komórkach ssaków [21]. S¹ to 
jak dot¹d  jedyne dane o Rab7 dotycz¹ce wolno¿yj¹cego jednokomórkowego
eukariontu.
Opisane powy¿ej bia³ka Rab7 Paramecium octaurelia wykazuj¹ znaczn¹
homologiê do niescharakteryzowanych funkcjonalnie sekwencji Rab-like proteins
otrzymanych metod¹ shotgun z bazy danych dotycz¹cej innego gatunku
Paramecium  P. tetraurelia (http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr). Analiza tego
genomu wskazuje, ¿e on uleg³ 3- lub 4-krotnym duplikacjom, z których ostatnia
nast¹pi³a przed rozdzieleniem siê P. tetraurelia i P. octaurelia [4]. Ró¿nica pomiêdzy
Rab-like proteins z P. tetraurelia, a naszymi sekwencjami wynosi nawet ~3%,
czyli wiêcej ni¿ ró¿nica miêdzy genomem cz³owieka i szympansa.

Rab9
Rab9 reguluje transport pomiêdzy endosomami pónymi a cysternami trans aparatu
Golgiego, a tak¿e recyrkulacjê receptorów b³onowych, takich jak receptory mannozo6-fosforanu (MPR) z endosomów wczesnych do TGN [2, 61, 64]. MPR wi¹¿¹
nowozsyntetyzowane enzymy lizosomalne i dostarczaj¹ je do prelizososmów, a
nastêpnie ulegaj¹ recyrkulacji do TGN. W procesie tym niezbêdne jest bia³ko TIP47
(tail-interacting protein) wi¹¿¹ce Rab9 i domenê cytoplazmatyczn¹ MPR. TIP47
jest kluczowym efektorem Rab9 i kontroluje jego stabilnoæ oraz lokalizacjê [2].
Ostatnie badania wskazuj¹, ¿e GTPaza ta jest kluczowym, komórkowym
komponentem zaanga¿owanym w proces replikacji takich wirusów, jak: HIV-1 i
Ebola, przez co stanowiæ mo¿e nowy cel dzia³ania leków antywirusowych [9].
W roku 2000 sklonowano gen 'Rab9-like' i stwierdzono jego ekspresjê w ró¿nych
tkankach cz³owieka [63]. Wykazano, ¿e w niektórych przypadkach choroby
Pelizaeus-Merzbacher (rzadkiej, dziedzicznej leukodystrofii atakuj¹cej przede wszystkim substancjê bia³¹ w orodkowym systemie nerwowym), powodowanej mutacjami
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RYCINA 1. Rekonstrukcja i porównanie struktur 3D bia³ek Rab7a i Rab7b Paramecium octaurelia z Rab7
Trypanosoma cruzi w programie PyMOL. W sekwencji T. cruzi wystêpuje 21-aminokwasowa insercja
(zaznaczona na czerwono) nieobecna w bia³kach Rab7 Paramecium octaurelia i organizmów wy¿szych
FIGURE 1. 3D reconstruction and comparison of Paramecium octaurelia Rab7a and Rab 7b with Rab7
of Trypanosoma cruzi in PyMOL program. In T. cruzi Rab7 there is a 21-amino acid insertion (red) not
present in Rab7 proteins in Paramecium octaurelia and in the higher eukaryotes

RYCINA 2. Motywy warunkuj¹ce przynale¿noæ do rodziny/podrodziny Rab oraz potencjalne miejsca
O-glikozylacji i fosforylacji w izotypach Rab7 Paramecium octaurelia
FIGURE 2. The Rab Family (Rab F1-RabF5) and Rab Subfamily (SF1-SF-4) motifs (as defined according to PereiraLeal and Seabra 2000) and the potential O-glycosylation (as defined based on Julenius et al. 2005) and phosphorylation
sites (as defined by Netphos 2. Server and Blom et al. 1999) in Rab7 isotypes of Paramecium octaurelia
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w genie koduj¹cym PLP1 (ang. ProteoLipid Protein 1), delecje obejmuj¹ tak¿e
gen rab9b. Bia³ko PLP odgrywa g³ówn¹ rolê w tworzeniu os³onki mielinowej [23].
U muszki owocowej Drosophila melanogaster cztery z szeciu paralogów Rab9
s¹ unikalne dla tego gatunku, w którym uleg³y bardzo znacznym zmianom 
kodowane przez nie bia³ka wykazuj¹ mniej ni¿ 50% identycznoci do bia³ek
kodowanych przez ich ortologi w pokrewnych gatunkach. Szybko ewoluuj¹ce paralogi
Rab9 znajduj¹ siê blisko locus Hmr  gen Hmr koduje bia³ko wi¹¿¹ce DNA, które
powoduje genetyczn¹ niezgodnoæ w hybrydowym genotypie. Rab9D jest ostatnio
powsta³ym paralogiem i wp³ywa na ¿ywotnoæ hybryd. Paralogi Rab9 prawdopodobnie rozwinê³y funkcjonaln¹ specjalizacjê bia³ek zaanga¿owanych w transport
makrocz¹steczek pomiêdzy cytoplazm¹ i j¹drem [22].

Rab11
GTPaza Rab11 lokalizuje siê na endosomach recyrkuluj¹cych i TGN w ró¿nych
typach komórek ssaczych [64, 71]. W sk³ad podrodziny bia³ek Rab11 u cz³owieka
wchodz¹ Rab11a, Rab11b oraz Rab25. Pe³ni¹ one rolê na szlaku recyrkulacji bia³ek
z endosomów oraz cysterny trans Golgi do b³ony cytoplazmatycznej, w fagocytozie
w makrofagach i w transporcie spolaryzowanym w komórkach nab³onkowych, przy
czym bia³ko Rab11b jest specyficzne dla komórek nerwowych [61]. Pomimo ¿e
sekwencje aminokwasowe Rab11a i Rab11b s¹ identyczne w 90%, ich struktury
krystaliczne zdecydowanie siê ró¿ni¹. Nieaktywna forma Rab11a (Rab11a-GDP)
krystalizuje w postaci dimeru i nie zawiera jonu magnezu w miejscu wi¹zania
nukleotydu, w przeciwieñstwie do Rab11b, które krystalizuje w postaci monomeru
w kompleksie z GDP i jonem magnezu. Ponadto izoformy maj¹ nieco odmienn¹
strukturê trzeciorzêdow¹ w obszarze prze³¹cznika, co mo¿e wp³ywaæ na szybkoæ
hydrolizy GTP [60].
Rab11 odgrywa kluczow¹ rolê w transporcie receptora transferyny z endosomów
sortuj¹cych do b³ony plazmatycznej poprzez kompartment endosomów recyrkulacyjnych [72, 73]. Regularny powrót internalizowanych receptorów b³onowych, pomp
i kana³ów jonowych jest niezbêdny do utrzymania sk³adu b³on zarówno w komórkach
spolaryzowanych, jak i niespolaryzowanych. Wykazano, ¿e proces ten wymaga
oddzia³ywania Rab11a z miozyn¹ Vb oraz bia³kiem efektorowym Rab11-FIP2 (Rab11
family interacting protein 2), a mutanty delecyjne wszystkich tych trzech bia³ek
powodowa³y zahamowanie szlaku recyrkulacji [17].
Badania z wykorzystaniem komórek linii neuroendokrynnej PC12 ekspresjonuj¹cych ludzki hormon wzrostu (hGH) wykaza³y niezwykle ciekaw¹ funkcjê bia³ka
Rab11b [30]. W komórkach tych zwi¹zanie GTP lub GDP przez Rab11b hamowa³o
egzocytozê zale¿n¹ od wapnia, ale nie hamowa³o sekrecji konstytutywnej. Natomiast
w komórkach nieneuronalnych zwi¹zanie obu form nukleotydu przez Rab11b
hamowa³o egzocytozê konstytutywn¹, powoduj¹c akumulacjê hGH. Tak wiêc Rab11
pe³ni w komórkach nerwowych dodatkow¹ funkcjê prze³¹cznika (zale¿nego od GTP)
pomiêdzy konstytutywn¹ i regulowan¹ cie¿k¹ sekrecyjn¹ [30].
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Jak wspomniano we Wstêpie, homologi ssaczego Rab11 u Arabidopsis to a¿
26 bia³ek [34], wród których s¹ RABA4B wystêpuj¹ce we w³oskach korzeniowych
czy RAB11B w ³agiewkach py³kowych zlokalizowane w pêcherzykach TGN [58].
Pêcherzyki wydzielnicze TGN  akumuluj¹ce siê w strefie spoczynkowej wierzcho³ka
wzrostowego  zaanga¿owane s¹ w szybki transport zwrotny, mog¹ tak¿e pe³niæ
funkcjê endosomów wczesnych [58]. Najnowsze badania wykaza³y, ¿e inna izoforma
RABA4D ulega specyficznej ekspresji w ³agiewkach py³kowych i odgrywa wa¿n¹
rolê w ukierunkowaniu jej wzrostu w kierunku woreczka zal¹¿kowego [69].
Dowiadczenia powoduj¹ce zaburzenia w prawid³owym funkcjonowaniu GTPaz
Rab wykaza³y ich niezwykle istotn¹ rolê w procesach transportu do ciany komórkowej, przy czym rola bia³ka RabA (lub Rab11) jest tu szczególnie interesuj¹ca [34].
W trakcie dojrzewania owoce miêkn¹, co nastêpuje wskutek zmian w budowie
ciany komórkowej, g³ównie ze wzglêdu na syntezê i sekrecjê odpowiednich
enzymów oraz syntezê nowych polimerów buduj¹cych cianê. Biosynteza tych
polimerów, oprócz celulozy i kalozy, które syntetyzowane s¹ w b³onie cytoplazmatycznej przez kompleks enzymatyczny kr¹¿¹cy pomiêdzy b³onami wewn¹trzkomórkowymi, zachodzi g³ównie w aparacie Golgiego [34].
Bia³ko RabA4b Arabidopsis wykryto wraz kinaz¹ b-fosfatydyloinozytolu-4 w
obrêbie cysterny trans aparatu Golgiego w trakcie jej przekszta³cania w cysterny
TGN i tworzenia pêcherzyków wydzielniczych. Uwa¿a siê, ¿e oba bia³ka s¹
komponentami kompleksów op³aszczaj¹cych te p¹czkuj¹ce pêcherzyki, które
zawieraj¹ polisacharydy ciany komórkowej [65].
Sugeruje siê, ¿e omawiane bia³ka, przede wszystkim za bia³ko Rab11, umo¿liwiaj¹
lub reguluj¹ sekrecjê enzymów modyfikuj¹cych cianê komórkow¹ w tym procesie.
Wyciszenie ortologu (LeRab11) w pomidorze (Lycopersicon Mill.), poprzez transformacjê antysensownym konstruktem powoduje, ¿e owoce transgenicznych pomidorów
zachowuj¹ twardoæ przez bardzo d³ugi okres, wykazuj¹c równie¿ inne ró¿nice
fizjologiczne oraz rozwojowe [33]. Wydaje siê wiêc, ¿e wiele, choæ nie wszystkie
bia³ka z grupy RabA A. thaliana pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w sekrecji do ciany komórkowej
oraz s¹ najprawdopodobniej zaanga¿owane w regulacjê wzrostu, modyfikacjê ciany
komórkowej i syntezê nowej podczas cytokinezy [34].

UWAGI KOÑCOWE
Maszyneria transportu pêcherzykowego zale¿na od bia³ek Rab wydaje siê coraz
bardziej skomplikowana, na co wskazuj¹ najnowsze badania nad jednym z bia³ek
zlokalizowanym w obrêbie aparatu Golgiego  tzw. golgin¹ GCC185. Wykazano,
¿e ma ona miejsca wi¹¿¹ce a¿ dla 14 ró¿nych Rab GTPaz niezbêdnych w tej
niezwykle dynamicznej organelli, w której zachodzi obróbka i sortowanie bia³ek
b³onowych i wydzielniczych [18]. Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich Rab jest
oddzia³ywanie z licznymi bia³kami, wród których s¹ bia³ka efektorowe [15, 26, 27,
38, 42, 45, 76], motory molekularne [17, 19, 26, 39, 62] i bia³ka regulatorowe [66],
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nadal jednak wiele procesów pozostaje niewyjanionych, szczególnie w przypadku
licznych izoform i izotypów Rab o wysokiej homologii, lecz odmiennych funkcjach.
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