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Streszczenie: Auksyny stanowi¹ ma³¹ grupê hormonów rolinnych (fitohormonów), które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w regulacji procesów wzrostu i rozwoju rolin zwi¹zanych z wyd³u¿aniem, podzia³ami i
ró¿nicowaniem komórek. Dzia³anie auksyn zwi¹zane jest nie tylko z procesami zachodz¹cymi w obrêbie
b³ony komórkowej, ale tak¿e z regulacj¹ ekspresji genów. Udzia³ auksyn w regulacji ekspresji genów jest na
obecnym etapie badañ dobrze udokumentowany. Stosuj¹c ró¿ne techniki badawcze zidentyfikowano liczne
geny indukowane auksyn¹, przede wszystkim w tkankach podlegaj¹cych wzrostowi wyd³u¿eniowemu
oraz w dziel¹cych siê komórkach. Poziom mRNA tych genów zmienia siê w ci¹gu kilku do kilkudziesiêciu
minut po podaniu auksyny, tak¿e w obecnoci cykloheksymidu, inhibitora syntezy bia³ek. Oznacza to, ¿e
synteza bia³ek nie jest konieczna do aktywacji genów, co sugeruje, ¿e sygna³ hormonalny jest przekazywany bezporednio do j¹dra za porednictwem sk³adników istniej¹cych ju¿ w komórce. Z tego wzglêdu geny
te s¹ okrelane mianem genów wczesnych lub pierwotnych odpowiedzi na auksynê. Zosta³y one podzielone na trzy g³ówne klasy: Aux/IAA, GH3 i SAUR. Geny nale¿¹ce do rodziny Aux/IAA funkcjonuj¹ w odpowiedziach na auksynê zwi¹zanych z dzia³aniem wiat³a. Rodzina GH3 obejmuje liczne geny, z których czêæ
koduje bia³ka enzymatyczne o aktywnoci adenyluj¹cej uczestnicz¹ce w tworzeniu koniugatów kwasu
indolilo-3-octowego, kwasu salicylowego i kwasu jasmonowego z aminokwasami. Powstawanie nieaktywnych biologicznie koniugatów IAA z aminokwasami reguluje homeostazê auksynow¹. Analizy mutantów
GH3 wykazuj¹, ¿e bia³ka kodowane przez te geny uczestnicz¹ w procesach fotomorfogenezy, wzrostu
wyd³u¿eniowego korzeni i hipokotyli oraz w odpowiedziach na stres biotyczny i abiotyczny. Geny GH3
s¹ tak¿e regulowane przez wiat³o, co wskazuje na udzia³ wspólnych elementów w przekazywaniu szlaku
auksynowego i wietlnego. Produktem ekspresji genów SAUR s¹ krótko ¿yj¹ce ma³e zasadowe bia³ka
j¹drowe o nieustalonej dotychczas funkcji, niezdolne do regulowania transkrypcji. Niektóre z genów SAUR
mog¹ braæ udzia³ w odpowiedziach na auksynê, w których poredniczy kalmodulina. Geny wczesnych
odpowiedzi na auksynê zawieraj¹ w swoich promotorach konserwatywne sekwencje TGTCTC okrelane
jako elementy odpowiedzi na auksynê (AuxRE). S¹ one rozpoznawane przez czynniki transkrypcyjne,
tzw. czynniki odpowiedzi auksynowej (ARF), które wi¹¿¹c siê z elementami AuxRE mog¹ aktywowaæ
b¹d hamowaæ ekspresjê genów docelowych. Aux/IAA koduj¹ krótko ¿yj¹ce bia³ka represorowe tworz¹ce
kompleksy z czynnikami transkrypcyjnymi ARF. Powstawanie heterodimerów Aux/IAA-ARF hamuje
aktywnoæ transkrypcyjn¹ czynników ARF. Auksyna promuje oddzia³ywania pomiêdzy Aux/IAA i bia³kami receptorowymi auksyn, TIR1/AFB, zwiêkszaj¹c tym samym tempo degradacji Aux/IAA w szlaku
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ubikwityna/proteasom 26S. Bia³ka ARF uwolnione z kompleksów z represorami reguluj¹ aktywnoæ genów
indukowanych auksyn¹. Praca przedstawia postêp, jaki dokona³ siê w ostatnich latach w badaniach genów
wczesnych odpowiedzi na auksynê, szczególnie w poznawaniu ich funkcji fizjologicznych oraz biologicznej roli bia³ek kodowanych przez te geny.
S³owa kluczowe: auksyna, Aux/IAA, czynniki odpowiedzi auksynowej, elementy odpowiedzi na auksynê, GH3, SAUR.
Summary: The plant hormone (phytohormone), auxin plays a crucial role in a wide variety of growth and
developmental processes involving cell elongation, division and differentiation. The cellular responses to
auxin involve not only electrophysiological changes at the plasma membrane, but also fast alterations of
gene expression. Currently, the involvement of auxin in the regulation of gene expression is well-recognized. Using differential screening approaches, a number of auxin-regulated genes have been identified,
mainly in elongating tissues and dividing cells. mRNA levels of these genes were altered within minutes
after auxin application and were unaffected by treatment with protein synthesis inhibitor, cycloheximide.
It means that protein synthesis is not required for their activation, suggesting that the hormonal signal is
transmitted to the nucleus via preexisting components. These genes are referred to as early or primary
auxin response genes and classified into three major classes known as the Aux/IAA, GH3 and SAUR gene
families. Members of the Aux/IAA gene family are involved in light regulation of auxin responses. Several
GH3 genes encode acyladenylate-forming enzymes that catalyze conjugation of indole-3-acetic acid,
jasmonic acid and salicylic acid to amino acids. The GH3 enzymes regulate auxin homeostasis by conjugating excess hormone to amino acids. Analysis of GH3 mutants indicated the involvement of these genes
in photomorphogenesis, root and hypocotyl elongation and both biotic and abiotic stress adaptation
responses. GH3 genes are also regulated by light suggesting a role of GH3 proteins in light-auxin interactions. SAUR are small short-lived basic nuclear proteins that physiological functions remain unknown.
Some members of SAUR family have been implicated in calcium/calmodulin-mediated auxin responses.
The conserved sequences TGTCTC named the auxin response elements (AuxREs) within the promoters
of early auxin response genes have been identified and a family of auxin response factors (ARFs) binding
to AuxRE has also been characterized. ARF proteins either promote or inhibit target gene expression. Aux/
IAA genes encode short lived nuclear proteins that themselves do not directly bind DNA, but bind to ARF
proteins resulting in repression of their transcriptional activity. Auxin promotes the interaction between
Aux/IAA and TIR1/AFB proteins and increases the degradation rate of Aux/IAA proteins in ubiquitin/
proteasom 26S pathway, such that ARF activity is derepressed and numerous auxin-mediated transcriptional changes occur. ARF proteins released from their repressor counterparts regulate the transcription
of auxin response genes. This review describes recent advances in studies on early auxin response genes
and physiological functions of the proteins encoded.
Key words: auxin, auxin response element, auxin response factor, Aux/IAA, GH3, SAUR.

WSTÊP
Auksyny stanowi¹ ma³¹ grupê hormonów rolinnych (fitohormonów), które
odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w regulacji procesów wzrostu i rozwoju rolin zwi¹zanych
z wyd³u¿aniem, podzia³ami i ró¿nicowaniem komórek. Ró¿norodnoæ odpowiedzi na
auksynê wskazuje na z³o¿ony mechanizm dzia³ania fitohormonu. Poznanie tego
mechanizmu jest jednym z wiod¹cych problemów badawczych w biologii rolin od
czasu identyfikacji pierwszej, najwa¿niejszej auksyny, tj. kwasu indolilo-3-octowego
(IAA). Ju¿ w latach 80. ubieg³ego wieku rezultaty licznych badañ wskazywa³y, ¿e
dzia³anie auksyn zwi¹zane jest nie tylko z procesami zachodz¹cymi w obrêbie b³ony
komórkowej, ale tak¿e z regulacj¹ ekspresji genów [18,79]. Ostatecznym dowodem
na udzia³ auksyn w szybkiej i specyficznej indukcji wielu genów by³o odkrycie przed
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kilkoma laty j¹drowego receptora auksyn, bia³ka TIR1, wi¹¿¹cego hormon i jednoczenie oddzia³uj¹cego z bia³kami hamuj¹cymi aktywnoæ czynników transkrypcyjnych, które reguluj¹ transkrypcjê genów auksynowych [7,27].
Wród genów regulowanych przez auksyny zidentyfikowano wiele takich, które
bardzo szybko ulegaj¹ ekspresji w odpowiedzi na wzrost stê¿enia hormonu i dlatego
s¹ one okrelane jako tzw. geny wczesnych lub geny pierwotnych odpowiedzi na
auksynê [1]. mRNA tych genów identyfikowano ju¿ w ci¹gu 25 minut po podaniu
auksyny, a ich ekspresja nie by³a hamowana przez cykloheksymid, inhibitor biosyntezy
bia³ka. Oznacza to, ¿e elementy systemu transkrypcyjnego s¹ obecne w komórce i
transkrypcja tych genów jest niezale¿na od syntezy czynników bia³kowych de novo.
Wiêkszoæ genów indukowanych auksyn¹ zawiera w regionie promotora konserwatywne
elementy cis okrelane jako elementy odpowiedzi na auksynê  AuxRE (ang. Auxin
Response Element) [18]. Z elementami AuxRE wi¹¿¹ siê specyficznie czynniki
transkrypcyjne z rodziny ARF (ang. Auxin Response Factor), które aktywuj¹ lub hamuj¹
transkrypcjê genów docelowych. Auksyny reguluj¹ szybk¹ i przejciow¹ ekspresjê genów
wczesnych wp³ywaj¹c na typ oddzia³ywañ pomiêdzy czynnikami ARF a ich represorami,
bia³kami Aux/IAA (ang. Auxin/Indole-3-Acetic Acid) [18].
Geny wczesnych odpowiedzi na auksynê zawieraj¹ce w sekwencjach promotorowych elementy AuxRE zosta³y podzielone na 3 klasy na podstawie stopnia homologii
nukleotydowej: Aux/IAA, GH3 oraz SAUR [18]. S¹ one najszerzej badane i najlepiej
poznane u Arabidopsis thaliana, ale zidentyfikowano je tak¿e u innych rolin
dwuliciennych, takich jak: soja, groch, tytoñ czy pomidor oraz u jednoliciennych,
np. ry¿ [13]. Badania tych genów, szczególnie charakterystyka obszarów promotorowych zawieraj¹cych elementy odpowiedzi na auksynê, a tak¿e identyfikacja
czynników transkrypcyjnych oraz zwi¹zanych z nimi bia³ek regulatorowych, s¹
kluczowe dla poznania szlaku transdukcji sygna³u hormonalnego i pe³nego zrozumienia
mechanizmu dzia³ania auksyn na poziomie molekularnym. Wyniki tych badañ
przedstawione s¹ w kilku anglojêzycznych pracach przegl¹dowych [18,40,76,79],
natomiast w polskim pimiennictwie temat genów wczesnych odpowiedzi na auksynê
by³ poruszany czêciowo w artyku³ach publikowanych w Postêpach Biologii
Komórki [85] oraz Postêpach Biochemii [30].
Prezentowana praca przedstawia charakterystykê wczesnych genów auksynowych nale¿¹cych do wspomnianych trzech klas, ich promotory, czynniki regulatorowe
i mechanizm ekspresji jak równie¿ bia³ka kodowane przez te geny.

PROMOTORY, CZYNNIKI REGULATOROWE
I MECHANIZM EKSPRESJI GENÓW AUKSYNOWYCH
Elementy odpowiedzi auksynowych w promotorach genów wczesnych
Zastosowanie metod genetycznych, biochemicznych i biologii molekularnej okaza³o
siê niezwykle skuteczne w szczegó³owym poznaniu regionów promotorowych wielu
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RYCINA 1. Przyk³ady prostych i z³o¿onych elementów odpowiedzi auksynowej (AuxRE). Ka¿dy AuxRE
zawiera element TGTCTC (TGTCNC), zaznaczony strza³k¹ w prostok¹cie. Proste AuxRE zawieraj¹
powtórzenia palindromowe, np. ER9 wystêpuj¹cy w promotorze genu IAA4/5 grochu lub powtórzenia
ukierunkowane, np. syntetyczny DR5. Z³o¿one AuxRE, np. D1 i D4 w promotorze genu GH3 soi zawieraj¹
oprócz TGTCTC dodatkowe elementy konstytutywne/sprzê¿one, zaznaczone podkreleniem w prostok¹cie,
bez których AuxRE jest funkcjonalnie nieaktywny. Elementy te mog¹ byæ czêciowo wspólne z motywem
TGTCTC, jak w przypadku D1 lub wystêpowaæ oddzielnie, tak jak w D4
FIGURE 1. Composite and simple AuxREs. Each AuxREs contain a TGTCTC (TGTCNC) element
(boxes with arrows). Simple AuxRE contain palindromic repeats e.g. ER5 which are found in pea IAA4/5
promoter or direct repeats e.g. DR5. The composite D1 and DR AuxREs are found in the soybean GH3
promoter and contain both TGTCTC and constitutive/coupling elements (boxes with the underlines),
which are required for AuxREs activity. A constitutive element may overlap with the TGTCTC motif like
in D1 or be separated from the TGTCTC motif like in D4

genów indukowanych auksyn¹, w tym wiêkszoci genów wczesnych nale¿¹cych do
Aux/IAA, GH3 oraz SAUR [13,79]. Porównuj¹c promotory tych genów
zidentyfikowano elementy cis zawieraj¹ce fragmenty wspólne, istotne dla odpowiedzi
auksynowych. Elementy odpowiedzi auksynowych, AuxRE, charakteryzuj¹ siê
obecnoci¹ krótkiej sekwencji TGTCTC lub jej odmian  TGTCCC b¹d TGTCAC
 wystêpuj¹cych w formie ukierunkowanych lub palindromowych powtórzeñ (ryc.
1). Mog¹ one funkcjonowaæ jako proste elementy odpowiedzi na hormon lub
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stanowiæ sk³adnik z³o¿onych elementów AuxRE wystêpuj¹c w kombinacji z innymi
elementami niezbêdnymi dla ich aktywnoci.
Przyk³adem prostego typu AuxRE jest region promotorowy genu PS-IAA4/5 z grochu,
który by³ pierwszym zidentyfikowanym elementem cis AuxRE w genach wczesnych
odpowiedzi na auksynê [2]. Gen PS-IAA4/5 nale¿y do klasy genów Aux/IAA, a jego
funkcjonalnie aktywny region AuxRE sk³ada siê ze 164 par zasad (pz), z których czêæ
stanowi dwie oddzielne domeny: domenê A (48 pz) i domenê B (44 pz). Domeny te
funkcjonuj¹ kooperatywnie stymuluj¹c transkrypcjê w odpowiedzi na hormon, przy czym
domena A dzia³a jako w³¹cznik, natomiast domena B pe³ni funkcjê wzmacniacza.
W z³o¿onym typie AuxRE, np. takim, jaki zidentyfikowano w promotorze genu GH3
z soi [36], motyw TGTCTC jest funkcjonalnie aktywny tylko w po³¹czeniu z
okrelonymi elementami konstytutywnymi/sprzê¿onymi, które warunkuj¹ konstytutywn¹
ekspresjê genu indukowanego auksyn¹. Promotor GH3 z soi zawiera trzy elementy
AuxRE oznaczone jako E1, D1 i D4. Elementy D1 i D4 zawieraj¹ sekwencjê
TGTCTC, która jest niezbêdna, ale niewystarczaj¹ca dla funkcjonalnej aktywnoci
promotora indukowanego auksyn¹. Do aktywacji konieczne s¹ dodatkowe sekwencje
(konstytutywne/sprzê¿one), które mog¹ zachodziæ na motyw TGTCTC, tak jak w
przypadku D1 lub byæ oddzielone od motywu TGTCTC, tak jak w elemencie D4. W
tego typu z³o¿onym AuxRE, sekwencja TGTCTC wp³ywa na represjê lub aktywacjê
elementów konstytutywnych, w zale¿noci od stê¿enia hormonu. Element E1 obejmuje
sekwencjê powy¿ej elementów D1 i D4, ale jego funkcja wci¹¿ nie jest ostatecznie
ustalona. Wystêpuj¹ca w tym obszarze kaseta TGA stanowi miejsce silnie wi¹¿¹ce
bia³ka z ekstraktów j¹drowych oraz wp³ywa na intensywnoæ odpowiedzi promotora
GH3 na auksynê. Warto wspomnieæ, ¿e wykorzystuj¹c szczegó³owo poznan¹ strukturê
z³o¿onego typu AuxRE z promotora genu GH3 skonstruowano proste syntetyczne
elementy AuxRE, takie jak: P3(4X), ER7 czy najbardziej popularny, DR5, które
zawieraj¹ palindromowe powtórzenia sekwencji TGTCTC [18]. Sekwencje syntetyczne
powoduj¹ 510-krotnie silniejsz¹ aktywacjê transkrypcji w odpowiedzi na hormon, w
porównaniu z naturalnymi AuxRE i jako konstrukty z genami reporterowymi znalaz³y
powszechne zastosowanie w badaniach ekspresji genów indukowanych auksyn¹ w
ró¿nych typach komórek, tkanek i ca³ych organów rolin.

Bia³ka ARF  czynniki odpowiedzi auksynowej
Czynniki odpowiedzi auksynowej, ARF (ang. Auxin Response Factor) s¹ to
bia³ka j¹drowe wi¹¿¹ce siê specyficznie do elementów AuxRE w promotorach
genów indukowanych auksyn¹. Pierwszym poznanym czynnikiem odpowiedzi
auksynowej by³ ARF1 z Arabidopsis thaliana, który zidentyfikowano metod¹
dwuhybrydowego systemu dro¿d¿owego, stosuj¹c jako przynêtê syntetyczny
AuxRE zawieraj¹cy palindromowe powtórzenie sekwencji TGTCTC [72,73]. ARF1
jest przedstawicielem rodziny czynników transkrypcyjnych kodowanych u A. thaliana przez 23 geny, z których jeden, ARF23, jest pseudogenem i nie koduje funkcjonalnego polipeptydu [14,15]. W genomie ry¿u znaleziono 25 loci ARF, w wiêkszoci
homologicznych do genów z rzodkiewnika [15]. Obecnoæ genów ARF wydaje siê
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RYCINA 2. Schemat budowy czynników transkrypcyjnych ARF i ich represorów Aux/IAA (szczegó³owy
opis w tekcie, na podstawie [31], zmieniono)
FIGURE 2. ARF and Aux/IAA structures (based on [31], modified)

byæ typowa dla królestwa rolin, poniewa¿ nie stwierdzono, jak dot¹d, ich
wystêpowania w komórkach zwierzêcych.
Bia³ka ARF z A. thaliana maj¹ masê cz¹steczkow¹ w zakresie 67129 kDa i
charakteryzuj¹ siê, podobnie jak inne czynniki transkrypcyjne, struktur¹ modu³ow¹
(ryc. 2) [14,15]. Wiêkszoæ z nich zawiera cztery (IIV) charakterystyczne domeny.
Konserwatywna N-koñcowa domena DBD (ang. DNA-Binding Domain) zawiera
sekwencjê aminokwasów zasadowych i determinuje oddzia³ywania z DNA. Jest ona
unikalna dla rolin i umo¿liwia specyficzne wi¹zanie siê ARF do sekwencji TGTCTC
w elementach AuxRE. Centralny fragment tej domeny, zawieraj¹cy oko³o 100 reszt
aminokwasowych, wykazuje podobieñstwo do wi¹¿¹cej DNA domeny B3 w innych
czynnikach transkrypcyjnych, takich jak: VP1 z kukurydzy czy ABI3 i FUSCA3 z
A. thaliana [14]. Domena II bia³ek ARF, okrelana tak¿e jako region rodkowy
MR (ang. Middle Region), jest zró¿nicowana i decyduje o funkcji danego ARF
jako aktywatora lub represora transkrypcji [69,74]. U A. thaliana, piêæ sporód 22
funkcjonalnych polipeptydów ARF, tj. ARF5-8 i ARF19 aktywuje transkrypcjê genów
indukowanych auksyn¹. Regiony rodkowe tych bia³ek zawieraj¹ motyw bogaty w
tripeptyd QSL. Z kolei bia³ka ARF hamuj¹ce transkrypcjê genów auksynowych
cechuj¹ siê obecnoci¹ w domenie II jednego z trzech innych motywów. Najczêciej
wystêpuje sekwencja bogata w motyw SPL zidentyfikowany w ARF1, 2, 4, 9, 11,
12, 14, 15, 18, 2022. Bia³ka ARF3 i ARF13 maj¹ domenê II bogat¹ w SL/G,
natomiast ARF17 ma w tym miejscu reszty seryny. W czêci C-koñcowej bia³ek
ARF, z wyj¹tkiem ARF3, 13 i 17, wystêpuje domena CTD (ang. Carboxy-Terminal
Domain), w której wyró¿nia siê dwa charakterystyczne motywy, III i IV. Motywy
te s¹ homologiczne do domeny III I IV w bia³kach Aux/IAA i umo¿liwiaj¹ homo-
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i heterodimeryzacjê ARF, jak równie¿ tworzenie heterodimerów z bia³kami Aux/IAA
[14]. Ekspresja genów ARF zachodzi we wszystkich dojrza³ych organach roliny,
niezale¿nie od stê¿enia auksyny, ale ich aktywnoæ transkrypcyjna jest regulowana
przez oddzia³ywania z Aux/IAA dzia³aj¹cymi jako represory genów pierwotnych
odpowiedzi na auksynê.
Biologiczne funkcje bia³ek ARF w procesach rozwojowych zale¿nych od auksyn
zosta³y wykazane w genetycznych badaniach mutantów A. thaliana, których
charakterystyczne fenotypy by³y nastêpstwem utraty funkcji genów koduj¹cych ARF.
Na przyk³ad, bia³ka kodowane przez geny ARF3/ETTIN, ARF5/MONOPTEROS,
ARF7/NON PHOTOTROPIC HYPOCOTYL4, ARF8/FRUIT WITHOUT
FERTILIZATION, s¹ istotne, odpowiednio dla: prawid³owego rozwój organów
kwiatowych, tworzenia osi apikalno-bazalnej i rozwoju tkanki naczyniowej podczas
wczesnej embriogenezy, zró¿nicowanego wzrostu pod wp³ywem wiat³a oraz
powstawania owoców [84]. Funkcje pozosta³ych bia³ek ARF s¹, jak dot¹d, nieokrelone, ale izolacja mutantów, których fenotypy s¹ wywo³ane mutacjami w innych
genach ARF wskazuje, ¿e oprócz bia³ek pe³ni¹cych specyficzne funkcje, w rodzinie
ARF s¹ te¿ bia³ka o funkcjach czêciowo pokrywaj¹cych siê, co oznacza, ¿e
wystêpuje tu zjawisko redundancji funkcjonalnej [43,54].

Bia³ka Aux/IAA  represory czynników odpowiedzi auksynowej i mechanizm
ekspresji genów wczesnych
Aux/IAA (ang. Auxin/Indole-3- Acetic Acid) s¹ to hydrofilowe krótko ¿yj¹ce
(1060 min) bia³ka j¹drowe [34]. Bardzo krótki okres trwania tych bia³ek in vivo,
od pocz¹tku sugerowa³ ich rolê jako czynników hamuj¹cych ekspresjê genów
odpowiadaj¹cych na auksynê. Badania biochemiczne i genetyczne potwierdzi³y ich
rolê jako represorów aktywnoci czynników ARF [40]. W przeciwieñstwie do ARF,
bia³ka Aux/IAA nie wi¹¿¹ siê bezporednio z DNA, lecz wp³ywaj¹ na ekspresjê
genów auksynowych poprzez czynniki odpowiedzi auksynowej.
Wiêkszoæ Aux/IAA, których struktura pierwszorzêdowa zosta³a dobrze poznana,
ma cztery (IIV) zachowane ewolucyjnie domeny rozdzielone obszarami zmiennymi
(ryc. 2) [18,34,47]. Domeny I i II s¹ unikalne dla tych bia³ek, natomiast III i IV,
znajduj¹ce siê w czêci C-koñcowej, s¹ podobne do domeny CTD w bia³kach ARF
i umo¿liwiaj¹ tworzenie homodimerów Aux/IAA lub heterodimerów z ARF. Domena
I Aux/IAA zawieraj¹ca motyw EAR (ang. Ethylene response factor-Associated
amphiphilic Repression) z charakterystyczn¹ sekwencj¹ LxLxL, odpowiada za
w³aciwoci represorowe [68,70]. Domena II charakteryzuje siê obecnoci¹
13-aminokwasowego konserwatywnego w ewolucji fragmentu, tzw. degronu, który
w sposób zale¿ny od stê¿enia auksyny decyduje o stabilnoci bia³ek Aux/IAA. Z
domen¹ II wi¹¿e siê receptor auksyn TIR1/AFB bêd¹cy sk³adnikiem kompleksu
ligazy ubikwitynowej SCFTIR1, przes¹dzaj¹c tym samym o proteolitycznej degradacji
represorów Au-x/IAA w proteasomie [40]. Szczegó³owy opis mechanizmu percepcji
auksyny zainteresowany Czytelnik mo¿e znaleæ w naszym wczeniejszym artykule
opublikowanym na ³amach Postêpów Biologii Komórki [44]. W domenie III
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RYCINA 3. Regulacja ekspresji genów auksynowych poprzez zmiany stê¿enia hormonu. Przy braku
auksyny w komórce, czynniki transkrypcyjne ARF wystêpuj¹ w postaci nieaktywnych heterodimerów
z bia³kami Aux/IAA. Ekspresja genów Aux/IAA, GH3, SAUR jest zahamowana i brakuje odpowiedzi na
hormon. Wzrost stê¿enia auksyny promuje poliubikwitylacjê i degradacjê represorów Aux/IAA, co
umo¿liwia regulacjê ekspresji genów Aux/IAA, GH3, SAUR przez bia³ka ARF. Aktywacja tych genów
wywo³uje specyficzne odpowiedzi biochemiczne i fizjologiczne na auksynê. W przypadku genów Aux/
IAA auksyna dzia³a antagonistycznie aktywuj¹c ich transkrypcjê równolegle z promowaniem degradacji
bia³ek Au-x/IAA. Mo¿e to byæ mechanizm utrzymania poziomu tych bia³ek na zasadzie sprzê¿enia
zwrotnego w sytuacji, kiedy obni¿a siê poziom hormonu
FIGURE 3. Regulation of auxin response gene expression in a hormone-concentration-dependent manner.
When auxin level is low, ARF transcription factors form heterodimers with Aux/IAA and auxin response
genes Aux/IAA, GH3, SAUR are repressed. When auxin concentration is high, Aux/IAA repressors are
poliubiquitinated and degraded, allowing ARFs to regulate gene transcription. Specific auxin-inducible
biochemical and physiological responses are triggered. In the case of Aux/IAA genes, auxin acts antagonistically by simultaneously promoting their activation and Aux/IAA protein degradation. This mechanism
could represent a negative feedback loop that keep Aux/IAA protein levels in a balance and allows for the
restoration of their abundance when auxin levels decrease
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zidentyfikowano sekwencjê aminokwasow¹ podobn¹ do sekwencji charakterystycznej
dla struktury baa wystêpuj¹cej w domenie wi¹¿¹cej DNA w niektórych represorach
prokariotycznych [72]. Motyw ten jest niezbêdny dla dimeryzacji Aux/IAA i
oddzia³ywañ typu bia³ko-bia³ko [28]. Domena IV, w której wystêpuje sekwencja
lokalizacji j¹drowej, mo¿e tak¿e uczestniczyæ w dimeryzacji bia³ek Aux/IAA.
Uzyskane do tej pory wyniki analiz biochemicznych i genetycznych bia³ek ARF
i Au-x/IAA, prowadzonych g³ównie u A. thaliana, ale tak¿e u innych gatunków
rolin, pozwoli³y na ustalenie modelu, wed³ug którego obie grupy bia³ek porednicz¹
w odpowiedziach na auksynê na poziomie ekspresji genów (ryc. 3) [57,63]. W
modelu tym, bia³ka ARF wi¹¿¹ siê do elementów AuxRE w promotorach genów
indukowanych auksyn¹ i w zale¿noci od charakteru domeny II mog¹ aktywowaæ
b¹d hamowaæ transkrypcjê. Przy niskim stê¿eniu lub braku hormonu bia³ka
Aux/IAA tworz¹ dimery z ARF hamuj¹c ich aktywnoæ. Wzrost stê¿enia auksyny
w komórce jest odbierany przez bia³ko receptorowe TIR1/AFB, które jednoczenie
wi¹¿e siê z Aux/IAA wyznaczaj¹c je do degradacji w szlaku zale¿nym od ubikwityny.
W tych warunkach czynniki transkrypcyjne ARF uwolnione od represora rozpoznaj¹
sekwencje AuxRE i reguluj¹ transkrypcjê genów docelowych. Tak wiêc stabilnoæ
bia³ek Aux/IAA ma kluczowe znaczenie w sygnalizacji szlaku auksynowego.
Powy¿szy model obejmuje tak¿e mechanizm regulacji aktywnoci genów w drodze
sprzê¿enia zwrotnego, poniewa¿ auksyny indukuj¹ wiele genów koduj¹cych bia³ka
Aux/IAA. Mnogoæ i ró¿norodnoæ procesów zale¿nych od wra¿liwoci komórek
na auksynê wynika z ogromnej liczby mo¿liwych kombinacji przy powstawaniu
homodimerów, tak wród ARF jak i Aux/IAA, jak równie¿ heterodimerycznych
po³¹czeñ pomiêdzy ARF i Aux/IAA. Specyficznoæ interakcji w takich po³¹czeniach
wydaje siê byæ istotna dla zró¿nicowanych odpowiedzi na auksynê w ró¿nych typach
komórek i tkanek [77]. Dodatkowo, forma, w jakiej wystêpuj¹ czynniki transkrypcyjne oddzia³uj¹ce z elementami AuxReE determinuje intensywnoæ aktywacji lub
represji genów docelowych. Formy monomeryczne wywo³uj¹ najs³abszy efekt,
natomiast homo- b¹d heterodimery znacznie wydajniej reguluj¹ ich transkrypcjê [15].
Na obecnym etapie badañ niewiele jest wiadomo na temat molekularnych mechanizmów funkcjonuj¹cych w aktywacji lub represji genów auksynowych przez bia³ka ARF
i Aux/IAA. Pojedyncze, jak dot¹d, dane eksperymentalne sugeruj¹, ¿e konieczne mog¹
byæ dodatkowe bia³ka regulatorowe o aktywnoci aktywatorów lub represorów
transkrypcji, które oddzia³uj¹ zarówno z bia³kami ARF, jak i Aux/IAA. Kandydatami
na koregulatory wspó³dzia³aj¹ce z ARF s¹ obecnie trzy bia³ka. Pierwsze z nich to
bia³ko PICKLE (PKL) z Arabidopsis thaliana, które wykazuje aktywnoæ deacetylazy histonowej i poredniczy w zale¿nym od ATP remodelowaniu chromatyny [11].
Mo¿e ono funkcjonowaæ w regulacji genów auksynowych aktywowanych przez ARF7
i ARF19. Geny ARF7 i ARF19 ulegaj¹ koekspresji z IAA14/SLR podczas wczesnego
etapu rozwoju korzeni bocznych. Z kolei bia³ko SEUSS (SEU) funkcjo-nuj¹ce jako
koaktywator, oddzia³uje z ARF3/ETTIN w ustalaniu wzorca i promowaniu wzrostu
organów kwiatowych [51]. Ostatnio zidentyfikowano bia³ko TOPLESS (TPL), które
pe³ni rolê korepresora IAA12/BDL [61].
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Ciekawym aspektem regulacji aktywnoci genów wczesnych odpowiedzi na
auksynê jest mo¿liwoæ udzia³u w tym procesie kilku miRNA, które mog¹ kontrolowaæ ekspresjê genów ARF. Najnowsze wyniki badañ pokazuj¹, ¿e niektóre z nich,
np. ARF2-ARF4, ARF6, ARF8, ARF10, ARF16 czy ARF17, s¹ genami docelowymi
dla miR167 lub miR160 [38,78,80]. Szczególnie interesuj¹ce s¹ wyniki [38], które
sugeruj¹ udzia³ regulowanego przez miR160 ARF17 w modulacji ekspresji niektórych
genów GH3, uczestnicz¹cych w regulacji poziomu endogennej auksyny przez
tworzenie nieaktywnych form zwi¹zanych fitohormonu.

GENY AUX/IAA I BIOLOGICZNE FUNKCJE BIA£EK AUX/IAA
Pierwsze geny nale¿¹ce do rodziny Aux/IAA zidentyfikowano w tkankach soi i
grochu na podstawie szybkiego (w ci¹gu kilku minut) i intensywnego pojawiania
siê ich transkryptów po podaniu egzogennej auksyny [cyt. za 47]. Poziom tych
transkryptów wzrasta³ w obecnoci cykloheksymidu, znanego inhibitora biosyntezy
bia³ka [1]. Fakt ten, w po³¹czeniu z bardzo krótkim okresem trwania bia³ek
Aux/IAA, od pocz¹tku wskazywa³ na ich funkcje jako czynników hamuj¹cych
odpowiedzi auksynowe na poziomie transkrypcji genów indukowanych tym hormonem. Na podstawie wyników porównywania sekwencji nukleotydowych do znanych
Aux/IAA oraz badania bia³ek Aux/IAA w dro¿d¿owym uk³adzie dwuhybrydowym,
zidentyfikowano i wyizolowano podobne geny z wielu innych gatunków rolin, takich
jak: rzodkiewnik, fasola mung, tytoñ, ogórek, ziemniak, pomidor, ry¿, kukurydza,
pszenica, topola kalifornijska, sosna [10,24,26,53,56,66,67,75]. Wydaje siê, ¿e geny
Aux/IAA s¹ unikalne dla rolin, poniewa¿ nie stwierdzono, jak dot¹d, ich obecnoci
w genomach bakterii, grzybów i zwierz¹t. Ekspresja ró¿nych Aux/IAA zachodzi
wed³ug odrêbnych wzorców przestrzennych i czasowych, przyczyniaj¹c siê do
ró¿norodnoci odpowiedzi na auksynê w ró¿nych tkankach i organach rolin oraz
na ró¿nych etapach rozwoju.
Podobnie jak w przypadku czynników odpowiedzi auksynowej, geny Aux/IAA i
kodowane przez nie bia³ka s¹ najszerzej badane i najlepiej poznane u Arabidopsis
thaliana. W genomie tej roliny stwierdzono obecnoæ 29 genów oznaczonych jako
IAA1-20 i IAA26-34, zlokalizowanych na ka¿dym z piêciu chromosomów [34,47].
Bia³ka Aux/IAA ró¿ni¹ siê doæ znacznie mas¹ cz¹steczkow¹: od oko³o 18 kDa
(IAA31) do oko³o 36 kDa (IAA9), a tak¿e punktami izoelektrycznymi: 4,51 (IAA30)
 9,74 (IAA12). Podobieñstwo sekwencji aminokwasowej Aux/IAA jest ogólnie
niskie, choæ mocno ró¿ni siê w przypadku pojedynczych bia³ek, np. dla pary IAA20/
IAA30 wynosi ono 85%, natomiast dla pary IAA8/IAA33 tylko 10% [47].
Na podstawie uzyskanych do tej pory wyników badañ wiadomo, ¿e ekspresja
genów indukowanych auksyn¹ jest wra¿liwa na poziom bia³ek Aux/IAA [9].
Kluczowa dla okresu trwania Aux/IAA jest konserwowana w ewolucji domena II,
która decyduje o stabilnoci tych bia³ek ³¹cz¹c bezporednio ich stê¿enie z poziomem
hormonu. Rola poszczególnych bia³ek Aux/IAA w procesach fizjologicznych,
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realizowana wspólnie z bia³kami ARF przez TABELA 1 . S ub stytuc je a mino k wa só w
regulacjê ekspresji genów wczesnych odpo- w o b rê b ie mo tywu VVGWP P VR (DEGRO N )
wiedzi na auksynê, jest stopniowo d o me ny I I b ia ³e k Aux/I AA (na p o d sta wie
poznawana dziêki izolacji mutantów A. [1 3 , 5 3 , 8 3 ], zmie nio no )
thaliana ze zmienionymi odpowiedziami na TABLE 1 . Amino a c id sub stitutio ns in
VVGWP P VR (DEGRO N ) mo tif o f d o ma in I I
auksynê. Zidentyfikowane do tej pory in Aux/I AA p ro te ins (b a se d o n [1 3 , 5 3 , 8 3 ],
dominuj¹ce mutacje typu gain-of function mo d ifie d
w 11 genach Aux/IAA (IAA1/AXR5, IAA3/ Bia ³k o
Muta c ja
Zmuto wa na
SHY2, IAA6/SHY1, IAA7/AXR2, IAA9,
se k we nc ja
IAA12/BDL, IAA14/SLR1, IAA17/AXR3, AXR5 /I AA1 a xr5 - 1
VVGW P S VR
IAA18, IAA19/MSG2, IAA28) wskazuj¹,
AXR2 /I AA7 a xr2 - 1
VVGW S P VR
¿e geny te s¹ kluczowe dla takich proVVGWP LVR
cesów jak embriogeneza, wzrost korzeni AXR3 /I AA1 7 a xr3 - 1
a
x
r
3
3
V
VGWP P GR
bocznych, wyd³u¿anie hipokotyla, grawiVVGW S P VR
tropizm czy fotomorfogeneza [34,40,53,- S HY2 /I AA3 shy2 - 2
s
h
y
2
3
EVGWP P S VR
71,75,83]. Mutacje okrelonych genów
I
A
A
2
8
i
a
a
2
8
1
V
VGWLP VR
Aux/IAA prowadz¹ do wyranie
odmiennych jak i podobnych fenotypów, co S LR/I AA1 4 slr1 - 1
VVGW P S VR
sugeruje, ¿e bia³ka Aux/IAA pe³ni¹ w BDL/I AA1 2 b d l1 - 1
VVGW S P I G
rolinach typu dzikiego zarówno odrêbne, ale MS G2 /I AA1 9 msg2 - 1
VVGW P S VC
tak¿e czêciowo wspólne funkcje. Na
msg2 - 2
VVGR P P VC
msg2 - 3
VVGWP LVC
przyk³ad, wzrost stabilnoci SHY2/IAA3
msg2 - 4
VVGWLP VC
ogranicza wzrost kie³ka, natomiast
stabilizacja bia³ek BDL/IAA12 i IAA13
hamuje powstawanie korzenia zarodkowego [77].
Szczegó³owe analizy 11 mutantów aux/iaa A. thaliana wykaza³y, ¿e wszystkie mutacje
s¹ spowodowane zamian¹ pojedynczego aminokwasu w domenie II odpowiedniego bia³ka
Aux/IAA (tab. 1). Uniemo¿liwia to oddzia³ywania pomiêdzy Aux/IAA a receptorem
auksyny, TIR1/AFB, prowadz¹c do wzrostu stabilnoci, a tym samym akumulacji bia³ek
represorowych hamuj¹cych transkrypcjê genów odpowiadaj¹cych na auksynê. Wzrost
stabilnoci bia³ek Aux/IAA na skutek mutacji w domenie II obserwowano np. u mutantów
iaa3/shy2 oraz iaa17/axr3, przy czym bia³ko tego ostatniego ma a¿ 7-krotnie d³u¿szy czas
trwania w porównaniu z bia³kiem typu dzikiego [6,46].
Bior¹c pod uwagê opisany wczeniej model funkcjonowania bia³ek Aux/IAA w
regulacji ekspresji genów auksynowych, nale¿a³oby oczekiwaæ, ¿e u wspomnianych
mutantów charakterystyczne odpowiedzi na auksynê powinny byæ hamowane. Jednak
analizy fenotypowe wykaza³y, ¿e mutacje typu gain-of-function w wymienionych
11 genach Aux/IAA wywo³uj¹ zró¿nicowan¹ wra¿liwoæ na auksynê i powoduj¹
plejotropowe defekty we wzrocie i rozwoju rolin [34,79]. U wiêkszoci mutantów,
miêdzy innymi: iaa3/shy2, iaa7/axr2 czy bdl/iaa12, rzeczywicie obserwowano
cechy obni¿onej wra¿liwoci na hormon, takie jak zahamowany wzrost i grawitropizm
korzenia, hipokotyla czy ³odygi kwiatostanu oraz hamowanie tworzenia korzeni
bocznych i w³oników korzeniowych. Szczególnie dramatyczne zmiany wywo³ane
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upoledzeniem odpowiedzi na auksynê opisano w przypadku mutanta bdl/iaa12
(bodenlos). Wykazuje on g³êbokie defekty rozwojowe podczas wczesnej embriogenezy, w postaci braku korzenia, a czasem tak¿e hipokotyla [19]. Z kolei fenotypy
innych mutantów, np. iaa17/axr3, charakteryzowa³y siê wzmo¿on¹ dominacj¹
wierzcho³kow¹ i rozwojem korzeni przybyszowych, co jest przejawem zwiêkszonej
wra¿liwoci na auksynê. Poznanie funkcji okrelonych bia³ek Aux/IAA na podstawie
analizy fenotypów dominuj¹cych mutantów aux/iaa nie jest ³atwe. Wydaje siê, ¿e
mniej problematyczne by³oby ich poznanie na podstawie efektów wywo³anych
mutacjami typu loss-of-function w odpowiadaj¹cych im genach. Jednak, jak do tej
pory, zidentyfikowano jedynie dwie takie mutacje i obie tylko w niewielkim stopniu
wp³ywa³y na wzrost i rozwój mutantów [34]. Sugeruje to mo¿liwoæ zast¹pienia
jednego polipeptydu przez inny (ang. functional redundancy) lub jest wynikiem
z³o¿onej, zachodz¹cej na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego, kontroli ekspresji genów
Aux/IAA [34,54,79]. Jednoczenie, kolejne analizy wskaza³y na zró¿nicowany profil
ekspresji pokrewnych Aux/IAA w poszczególnych organach oraz na okrelonym
etapie rozwoju [47]. Specyficznoæ ekspresji bia³ek Aux/IAA w po³¹czeniu z
ró¿norodnoci¹ odpowiedzi na auksynê potwierdza³aby, ¿e bia³ka te, pomimo
pokrewieñstwa filogenetycznego i czêciowo pokrywaj¹cych siê funkcji, mog¹ tak¿e
pe³niæ ca³kowicie odrêbne funkcje fizjologiczne.
Funkcjonalne zró¿nicowanie bia³ek Aux/IAA mo¿e byæ efektem ró¿nych
preferencji wobec partnerów z rodziny ARF, z którymi uczestnicz¹ one w konwersji
sygna³u auksynowego, do specyficznych odpowiedzi poprzez tworzenie dimerów
reguluj¹cych ekspresjê genów docelowych. Z tego wzglêdu badania procesów
rozwojowych na poziomie transkrypcji genów indukowanych auksyn¹ s¹ obecnie
skupione na identyfikacji funkcjonalnych par bia³ek Aux/IAA i ARF porednicz¹cych
w okrelonych procesach zale¿nych od auksyny. Niezwykle przydatne w tych
badaniach s¹ mutanty arf z mutacjami typu loss-of-function oraz mutanty aux/
iaa z mutacjami stabilizuj¹cymi domenê II, poniewa¿ ich fenotypy s¹ niemal
identyczne [40]. Izolacja takich mutantów u A. thaliana oraz badania w dro¿d¿owym
uk³adzie dwuhybrydowym oddzia³ywañ typu bia³ko-bia³ko miêdzy okrelonymi bia³kami
Aux/IAA i ARF umo¿liwi³y identyfikacjê funkcjonalnych dimerów, istotnych dla
specyficznych odpowiedzi komórkowych indukowanych auksyn¹. W ten sposób
ustalono, ¿e wspó³dzia³anie dimeru BODENLOS/IAA12 i MONOPTEROS/ARF5
jest konieczne dla ustalenia osi apikalno-bazalnej zarodka, prawid³owej organizacji
merystemu korzeniowego i rozwoju tkanki naczyniowej podczas wczesnej embriogenezy [19,77]. Uzyskane ostatnio wyniki wskazuj¹, ¿e w tym przypadku w³aciwe
funkcjonowanie dimeru BDL/IAA12-MP/ARF5 wymaga obecnoci wspomnianego
wczeniej bia³ka TOPLESS (TPL), które oddzia³uj¹c z domen¹ I IAA12 pe³ni rolê
korepresora [61]. Przy braku lub niedostatecznym stê¿eniu auksyny czynnik transkrypcyjny MP/ARF5 tworzy heterodimery z kompleksem IAA12/BDL-TPL i w
takiej formie jest niezdolny do regulacji transkrypcji.
Innym poznanym przyk³adem funkcjonalnych dimerów ARF-Aux/IAA, których
oddzia³ywania prowadz¹ do ekspresji genów indukowanych auksyn¹ jest para
MASSUGU2/IAA19 i NON-PHOTOTROPIC HYPOCOTYL4/ARF7, kluczowa
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dla wzrostu hipokotyla i korzeni bocznych [64,77]. Fenotyp mutanta massugu2
(msg2), charakteryzuj¹cy siê brakiem reakcji siewek etiolowanych na wiat³o i
grawitacjê oraz niedorozwojem korzeni bocznych, wywo³any jest mutacj¹ w genie
Aux/IAA19 powoduj¹c¹ substytucjê pojedynczego aminokwasu w obrêbie domeny
II bia³ka MSG2/IAA19 [64]. Podobne cechy wykazuje inny niewra¿liwy na auksynê
mutant, non-phototropic hypocotyl4 (nph4), który charakteryzuje siê utrat¹ funkcji
genu ARF7 [20]. Jak wykaza³y badania z zastosowaniem dwuhybrydowego systemu
dro¿d¿owego, IAA19 oddzia³uje z C-koñcem czynnika transkrypcyjnego ARF7 i
zgodnie z proponowanym przez autorów mechanizmem, dimer ten funkcjonuje w
zró¿nicowanych odpowiedziach wzrostowych hipokotyla i korzeni bocznych na
zasadzie negatywnego sprzê¿enia zwrotnego [64]. Indukowana auksyn¹ ekspresja
IAA19 jest bowiem zale¿na od aktywnoci czynnika transkrypcyjnego ARF7, ale ta
z kolei, jest hamowana przez bia³ko IAA19 tworz¹ce z ARF7 nieaktywny heterodimer. Taka pêtla regulacyjna umo¿liwia precyzyjn¹ czasowo-przestrzenn¹ kontrolê
odpowiedzi tropicznych, które wynikaj¹ z przejciowych zmian w intensywnoci i
kierunku wzrostu zachodz¹cych podczas ekspansji komórek w odpowiedzi na bodce
tropiczne.
Na obecnym etapie badañ nieznane s¹ inne przyk³ady funkcjonalnych dimerów
ARF-Aux/IAA istotnych dla okrelonej odpowiedzi komórkowej indukowanej
auksyn¹. Wprawdzie zidentyfikowano dwie inne mutacje wywo³ane utrat¹ funkcji
genów ARF, tj. mutacjê w genie ETTIN/ARF3 [51] oraz genie FRUIT WITHOUT
FERTILIZATION/ARF8 [12], ale, jak dot¹d, nie zidentyfikowano bia³ek Aux/IAA,
które mog¹ wspó³dzia³aæ z ETT/ARF3 w prawid³owym rozwoju kwiatu oraz z FWF/
ARF8 podczas powstawania owoców.

GENY GH3 I BIOLOGICZNE FUNKCJE BIA£EK GH3
mRNA genów GH3 (ang. Glycine max Homology) zidentyfikowano po raz
pierwszy ponad dwadziecia lat temu w siewkach soi jako jeden z czterech transkryptów pojawiaj¹cych siê po podaniu auksyny [17]. GH3 s¹ zaliczane do genów
wczesnych odpowiedzi na auksyny, poniewa¿ pierwsze mRNA GH3 powstaj¹ ju¿
w 5 minut po podaniu auksyny, a ich pojawianie siê jest niezale¿ne od cykloheksymidu, inhibitora biosyntezy bia³ka. Ekspresja genów GH3 jest specyficznie indukowana aktywnymi, zarówno naturalnymi jak i syntetycznymi, auksynami, natomiast
prekursory auksyn, indol i tryptofan, a tak¿e inne fitohormony, nie wp³ywaj¹ na
ekspresjê GH3.
W ci¹gu ostatnich 20 lat, geny homologiczne do GH3 z soi zidentyfikowano u
wielu innych gatunków rolin z ró¿nych grup taksonomicznych, miêdzy innymi u
rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana), ry¿u (Oryza sativa), tytoniu (Nicotiana
tabacum), papryki (Capsicum chinese), pszenicy (Triticum aestivum), kukurydzy
(Zea mays), jêczmienia (Hordeum vulgare), sosny (Pinus pilaster), a tak¿e u mchu
Physcomitrella patens [76]. Warto dodaæ, ¿e analizy baz danych dostarczy³y
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RYCINA 4. Trzy konserwatywne motywy adenylacji w bia³ku JAR1/GH3.11 (na podstawie [59],
zmieniono)
FIGURE 4. Three conserved motifs in JAR1/GH3.11 protein (based on [59], modified)

informacji o wystêpowaniu genów pokrewnych do GH3 tak¿e u sinicy Synechocystis sp. oraz u myszy, cz³owieka i innych krêgowców, natomiast nie zidentyfikowano ich w genomach dro¿d¿y, nicienia Caenorhabditis elegans i muszki owocowej
Drosophila melanogaster [18].
Pod koniec XX wieku specyficzne funkcje genów GH3 wci¹¿ by³y nieustalone,
lecz dowiadczenia, w których badano ekspresjê reporterowego genu GUS znajduj¹cego siê pod kontrol¹ promotora GH3 (GH3::GUS) dostarczy³y przekonuj¹cych
dowodów na to, ¿e geny te uczestnicz¹ w odbieraniu subtelnych zmian poziomu
hormonu w procesach fizjologicznych kontrolowanych przez auksyny [33]. Wzrost
ekspresji GUS towarzyszy³ dominacji wierzcho³kowej pêdu transgenicznego tytoniu
i by³ skorelowany z obni¿eniem stê¿enia auksyny pod wp³ywem zmiany wektora si³
grawitacji w korzeniu.
Prze³om w poszukiwaniach funkcji GH3 zwi¹zanych z dzia³aniem auksyn nast¹pi³
na pocz¹tku obecnej dekady, kiedy zidentyfikowano mutanta A. thaliana jar1-1
(ang. jasmonate resistant1-1) niewra¿liwego na jasmonian metylu (MeJA) [58].
Gen JAR1 koduje bia³ko podobne do lucyferazy ze wietlika, wykazuj¹ce aktywnoæ
adenyluj¹c¹ wzglêdem kwasu jasmonowego. Lucyferazy maj¹ aktywnoæ enzymatyczn¹ syntetaz (ligaz), które w pierwszym etapie katalizowanej reakcji aktywuj¹
grupê karboksylow¹ COOH substratu przez adenylacjê z udzia³em ATP i jonów
Mg2+ [4]. Wed³ug tego mechanizmu funkcjonuj¹ m.in. ligaza acylo~CoA, ligaza
4-kumarylo~CoA, syntetaza aminoacylo~tRNA, czy wspomniana lucyferaza
katalizuj¹ca utlenienie adenylowanego bia³ka  lucyferyny. Struktura pierwszorzêdowa
bia³ka JAR1 charakteryzuje siê obecnoci¹ trzech (IIII) konserwatywnych motywów wi¹¿¹cych ATP, typowych dla bia³ek z nadrodziny lucyferazy ze wietlika oraz
bakteryjnych ligaz syntetyzuj¹cych po³¹czenia kwasów organicznych z koenzymem
A (ryc. 4) [4]. Motyw I (SSGTSQGRPKF) jest w wysokim stopniu podobny, a
motywy: II (YGSSE) i III (YRLGD) s¹ identyczne z motywami wystêpuj¹cymi w
strukturze pierwszorzêdowej bia³ka syntetazy IAA-e-lizyny z Pseudomonas
savastanoi [55].
Wykazano [58,59], ¿e rekombinowane bia³ko JAR1 przejawia aktywnoæ
enzymatyczn¹ acyloadenylazy kwasu jasmonowego, a szeæ innych bia³ek,
homologicznych do JAR1, adenylowa³o IAA, w tym jedno z bia³ek, tak¿e kwas
salicylowy (SA). Analizy kinetyczne JAR1 potwierdzi³y, i¿ enzym cechuje siê
stereospecyficznoci¹ wyranie preferuj¹c izomer () JA [16]. Podobnie wysok¹
specyficznoæ stwierdzono wzglêdem przy³¹czanych do JA aminokwasów, poniewa¿
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uprzywilejowanym substratem JAR1 by³a TABELA 2 . Bia ³k a z ro d ziny GH3
izoleucyna [60]. Wczeniejsze analizy [16] rzo d k ie wnik a p o sp o lite go (A ra b id o p sis
ujawni³y te¿ dodatkowe w³aciwoci t h a lia n a ) (na p o d sta wie [1 8 , 7 6 ], zmie nio no )
TABLE 2 . GH3 fa mily fro m A ra b id o p sis
katalityczne syntetazy JA-Ile. JAR1, t h a lia n a (b a se d o n [1 8 , 7 6 ], mo d ifie d )
podobnie jak niektóre inne syntetazy, Bia ³k a
S yno nim
S ub stra t Grup a
wobec braku aminokwasu i kwasu GH3
a d e nyla c ji
bêd¹cego akceptorem AMP, wykazuje GH3 . 1
II
aktywnoæ ATPazy. Reakcja zachodz¹ca GH3 . 2
YDK 1
I AA
II
w powy¿szych warunkach jest wykorzysGH3 . 3
I AA
II
tywana równie¿ w biosyntezie polifoGH3 . 4
I AA
II
sforanów adenozyny (pnA) oraz dinukleWES 1
I AA/S A I I
ozydopolifosforanów. JAR1 nie tworzy³ GH3 . 5
DF L 1
I AA
II
tych ostatnich, ale wykazywa³ zdolnoæ do GH3 . 6
III
biosyntezy tetrafosforanu adenozyny (p4A), GH3 . 7
którego rola w metabolizmie i fizjologii GH3 . 8
III
rolin jest obecnie nieznana. Uzyskane GH3 . 9
I AA
II
rezultaty sugerowa³y potencjaln¹ rolê tych GH3 . 1 0 DF L2
I
enzymów w regulacji metabolizmu auksyn
GH3 . 11
JAR1 /F I N 2 1 9 JA
I
i kwasu jasmonowego [58]. Jedn¹ z
III
mo¿liwoci by³ udzia³ adenylowanego GH3 . 1 2 P BS 3 /GDG1
III
produktu poredniego w syntezie koniu- GH3 . 1 3
III
gatów IAA, JA i SA. Rezultaty dalszych GH3 . 1 4
badañ wykaza³y, i¿ adenylacja JA poprzedza GH3 . 1 5
III
biosyntezê jasmonylo-L-izoleucyny (JA-Ile), GH3 . 1 6
III
aktywnego biologicznie koniugatu GH3 . 1 7
I AA
II
amidowego JA. Poziom JA-Ile by³
GH3 . 1 8
III
dramatycznie niski u dwóch mutantów
III
allelicznych, jar1-1 i jar1-8, a przywrócenie GH3 . 1 9
G
H
3
.
2
0
I
II
aktywnoci biologicznej (odpowiedzi na atak
/sk ró c o ny
patogena) by³o mo¿liwe dopiero po podaniu
egzogennej JA-Ile. Poziom innych koniugatów amidowych, jasmonylo-L-leucyny (JA-Leu), jasmonylo-L-fenyloalaniny (JA-Phe)
i jasmonylo-L-waliny (JA-Val) pozostawa³ bez zmian, co potwierdza³o wysok¹
specyficznoæ substratow¹ JAR1 i sugerowa³o obecnoæ innych enzymów syntetyzuj¹cych po³¹czenia amidowe z jasmonianem.
W genomie A. thaliana zidentyfikowano 20 genów GH3, które koduj¹ cytoplazmatyczne bia³ka o masie cz¹steczkowej 6570 kDa, pozbawione charakterystycznych
cech strukturalnych skorelowanych ze specyficznymi funkcjami, z wyj¹tkiem wystêpuj¹cej
w czêci C-koñcowej niektórych bia³ek potencjalnej domeny o strukturze superhelisy
(ang. coiled-coil) [18,21,35].
Rodzina GH3 z Arabidopsis thaliana obejmuje oprócz opisanego wy¿ej JAR1,
19 innych bia³ek, z których szeæ (GH3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 i 3.17) wykazuje
aktywnoæ acyloadenylaz wobec IAA in vitro, a GH3.5, dodatkowo wobec SA.
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Na podstawie analiz przewidywanych sekwencji aminokwasowych oraz aktywnoci
enzymatycznej bia³ka te zosta³y podzielone na trzy (IIII) grupy (tab. 2) [58,59,76].
Do grupy I zaliczane s¹ dwa bia³ka z rzodkiewnika (GH3.10/DFL2, GH3.11/JAR1/
FIN219) oraz podobne bia³ka z mchu, pomidora i ry¿u. Grupa II, która jest
najliczniejsza, obejmuje osiem bia³ek z rzodkiewnika (GH3.1-GH3.4, GH3.5/GH3a/
WES1, GH3.6, GH3.9, GH3.17) oraz GH3 z papryki, pomidora, ry¿u, soi i tytoniu.
Najs³abiej poznane s¹ bia³ka GH3.7, 3.8, 3.12-16, 3.18, 3.19 z rzodkiewnika nale¿¹ce
do grupy III i niewykazuj¹ce aktywnoci acyloadenylaz. Ostatnio jednak, do grupy
tej zaliczono dwa bia³ka GH3 z mchu Physcomitrella patens wykazuj¹ce aktywnoæ
amidosyntetaz IAA [37].
Bia³ka GH3 wykazuj¹ce aktywnoæ amidosyntetaz uczestnicz¹ w koniugacji
fitohormonów w reakcji zachodz¹cej z wytworzeniem wysokoenergetycznego
intermediatu acyloadenylanowego, która w przypadku auksyny przebiega wed³ug
poni¿szych równañ:
IAA + ATP « IAA-AMP + PPi
IAA -AMP + aminokwas ® IAA-aminokwas + AMP
Difosforan (pirofosforan, PPi) uwalniany w pierwszym etapie reakcji jest
hydrolizowany przez difosfatazê (pirofosfatazê, PPazê), dziêki czemu drugi etap tej
reakcji jest nieodwracalny [58].
Na obecnym etapie badañ scharakteryzowano szeæ rekombinowanych amidosyntetaz
z A. thaliana (AtGH3.2 - 3. 6 i 3.17) i dwa, wspomniane wy¿ej, bia³ka z mchu P. patens
(PpGH3-1 i 32), przede wszystkim pod k¹tem preferencji auksyn i aminokwasów jako
substratów do syntezy koniugatów amidowych [37,59]. Bia³ka te charakteryzuj¹ siê nisk¹
specyficznoci¹ zarówno wzglêdem auksyn, jak i aminokwasów, choæ ró¿ni¹ siê
aktywnoci¹ wzglêdem substratów do adenylacji oraz rodzajem koniugowanych
aminokwasów. W przypadku GH3 z rzodkiewnika, IAA oraz inne naturalne auksyny, takie
jak kwas indolilo-3-mas³owy (IBA) i kwas indolilo-3-propionowy (IPA) by³y dobrymi
akceptorami reszty adenylowej, jednak wszystkie z badanych enzymów z najwy¿sz¹
wydajnoci¹ adenylowa³y syntetyczn¹ auksynê, kwas fenylooctowy (PAA) [59]. Wszystkie
te¿ syntetyzowa³y podobny zestaw IAA-aminokwasów.
Mimo stosunkowo wysokiej homologii z bia³kami GH3 z rzodkiewnika, oba bia³ka
z mchu ró¿ni¹ siê od nich specyficznoci¹ w stosunku do aminokwasów [37].
PpGH3-1 wykazuje jedynie s³ab¹ zdolnoæ do syntezy IAA-alaniny i IAA-asparaginy,
co wyranie odró¿nia je od dotychczas poznanych syntetaz IAA-amidów, poniewa¿
¿aden z rekombinowanych polipeptydów GH3 nie tworzy³ koniugatu z asparagin¹. Z
kolei bia³ko PpGH3-2 jest ma³o specyficzne i uczestniczy w powstawaniu koniugatów
z ró¿nymi aminokwasami przypominaj¹c niektóre GH3 z rzodkiewnika. Oba bia³ka z
mchu wykazuj¹ zdecydowanie inn¹, w porównaniu z bia³kami z rzodkiewnika,
specyficznoæ substratow¹ wzglêdem akceptorów reszt aminokwasowych, poniewa¿
z du¿¹ wydajnoci¹ syntetyzuj¹ po³¹czenia z IAA, IBA i JA.
Oprócz A. thaliana, geny GH3 szczegó³owo scharakteryzowano tak¿e u ry¿u
[23,65]. Genom Oryza sativa zawiera 13 genów koduj¹cych bia³ka GH3, z których
cztery s¹ zaliczane do grupy I (OsGH3.3, 3.5, 3.6, 3.12), a pozosta³e osiem do grupy
II (OsGH3.1, 3.2, 3.4, 3.83.11, 3.13) [65]. W przeciwieñstwie do dobrze poznanych
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mutantów A. thaliana pozwalaj¹cych na identyfikacjê mutacji w obrêbie genów
GH3, mutanty ry¿u nie daj¹ pewnoci, co do roli tych genów i kodowanych przez
nie bia³ek. Fenotypy omiu mutantów insercyjnych genów OsGH3-5 i OsGH 3-7,
które wykazuj¹ kar³owatoæ, niep³odnoæ i usychanie lici, potwierdzaj¹ znaczenie
bia³ek GH3 dla regulacji wzrostu i rozwoju rolin [23]. Obecnoæ trzech zachowanych ewolucyjnie motywów w przewidywanej strukturze bia³ek OsGH3
uczestnicz¹cych w wi¹zaniu ATP sugeruje, ¿e bia³ka te mog¹ byæ syntetazami IAAaminokwasów. Sugestia ta zosta³a potwierdzona [5] dziêki scharakteryzowaniu
rekombinowanego OsGH3-8 wykazuj¹cego aktywnoæ syntetazy IAA-Asp.
Enzymatyczn¹ syntezê koniugatów IAA z aminokwasami in vitro wykazano po raz
pierwszy w ekstrakcie z niedojrza³ych nasion grochu [45]. Na podstawie analizy produktów
reakcji metod¹ chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz wysokosprawnej
chromatografii cieczowej (HPLC) stwierdzono, ¿e g³ównym koniugatem amidowym
syntetyzowanym w niedojrza³ych nasionach grochu jest IAA-asparaginian (IAA-Asp).
Na obecnym etapie badañ proponuje siê, ¿e indukowane auksyn¹ geny GH3 i
kodowane przez nie bia³ka uczestnicz¹ w procesach wzrostu i rozwoju reguluj¹c
poziom endogennego IAA. Dotyczy to przede wszystkim bia³ek GH3 z I i II grupy,
które wykazuj¹ aktywnoæ amidosyntetaz koniuguj¹cych IAA do aminokwasów.
Mutanty A. thaliana z nadekspresj¹ genów GH3, takie jak: dfl1-D, ydk1-D czy
wes1-D maj¹ obni¿ony poziom wolnego IAA, a w niektórych przypadkach tak¿e
podwy¿szony poziom IAA-Asp [41,49,62]. Fenotypy tych mutantów, wywo³ane
wzmo¿on¹ ekspresj¹ GH3, s¹ podobne do siebie i charakteryzuj¹ siê wyranie zahamowanym wzrostem typowym dla niedoboru auksyn. Efekty te spowodowane s¹
aktywnoci¹ adenyluj¹c¹ bia³ek DFL1/AtGH3.6, YDK1/AtGH3.2 oraz WES1/
At.GH3.5 (tab. 2). Tak wiêc szybka indukcja GH3 przez auksyny pomaga utrzymaæ
homeostazê hormonaln¹ przez zwi¹zanie nadmiaru hormonu do postaci nieaktywnej
biologicznie. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e mechanizm funkcjonowania genów GH3
mo¿e byæ bardziej z³o¿ony, poniewa¿ tylko czêæ z nich jest indukowan¹ przez
auksyny. Jedna z mo¿liwoci pojawia siê np. w zwi¹zku z tym, ¿e DFL1 i WES1
wykazuj¹ aktywnoæ adenyluj¹c¹, ale ró¿ni¹ siê specyficznoci¹ substratow¹,
poniewa¿ DFL1 adenyluje IAA, natomiast WES1 zarówno IAA, jak i SA [58].
Sugeruje to, ¿e bia³ko to mo¿e byæ wspólnym elementem szlaków sygna³owych IAA
i SA. Dodatkowo, mo¿liwa jest zró¿nicowana regulacja genów koduj¹cych te bia³ka.
W przypadku genu WES1 obserwowano, ¿e jego ekspresja mo¿e byæ tak¿e indukowana przez ABA oraz biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe [49]. Analizy
genetyczne wskazuj¹, ¿e czêæ genów GH3 jest indukowana wiat³em, co oznacza,
¿e percepcja wiat³a jest mocno zwi¹zana z sygnalizacj¹ auksynow¹ przez geny
wczesnych odpowiedzi na auksynê [3,50,76].
Z³o¿on¹ naturê mechanizmów kontroluj¹cych homeostazê hormonaln¹ z udzia³em
genów GH3 komplikuje fakt, ¿e ich aktywnoæ mo¿e tak¿e ulegaæ zmianom pod
wp³ywem elicitorów wydzielanych zarówno przez organizmy patogenne [8,22,42,49,50],
jak i symbiotyczne [52]. Wyznacza to nowy kierunek poszukiwañ funkcji genów GH3
jak równie¿ mechanizmów reguluj¹cych ich ekspresjê.
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SAUR  MA£E BIA£KA J¥DROWE O NIEUSTALONEJ FUNKCJI
Geny SAUR (ang. Small Auxin-Up RNA) to trzecia, najmniej poznana klasa genów
wczesnych odpowiedzi na auksyny. Zidentyfikowano je u soi, fasoli mung, grochu,
rzodkiewnika, ry¿u, a tak¿e w rzepie, tytoniu, jab³oni i kukurydzy, co wiadczy o
powszechnoci ich wystêpowania wród rolin [18,25,32,48,81,82]. Najliczniejsza
reprezentacja genów SAUR wystêpuje u rzodkiewnika (70 genów) oraz u ry¿u (58) [25].
SAUR koduj¹ krótko ¿yj¹ce, pozbawione intronów (oprócz SAUR11) transkrypty,
których produktami ekspresji s¹ ma³e bia³ka j¹drowe o masie cz¹steczkowej od 9,88
do 26,62 kDa [25]. Obecnoæ konserwatywnych elementów DST (ang. DownSTream) poni¿ej regionu 3'UTR (ang. UnTranslated Region) w transkryptach SAUR
determinuje ich krótki czas ¿ycia wskazuj¹c, i¿ ekspresja bia³ek SAUR jest
regulowana potranskrypcyjnie. Region promotorowy genów SAUR zawiera motywy
DUE/NDE (ang. Distal Upstream Element/NDe1restriction site Element), na które
sk³adaj¹ siê sekwencje TGTCTC oraz GGTCCCAT [1,81].
SAUR s¹ s³abo poznanymi bia³kami, o nieustalonej dotychczas funkcji. Niewiele
te¿ wiadomo na temat regulacji ich ekspresji. Inhibitor translacji, cykloheksymid, nie
tylko nie hamuje ekspresji genów SAUR, ale jest induktorem ich transkrypcji. Jest
to potwierdzenie, ¿e geny te funkcjonuj¹ we wczesnej odpowiedzi na fitohormon, a
ich ekspresja nie wymaga syntezy czynników bia³kowych de novo oraz sugestia,
¿e cykloheksymid hamuj¹c biosyntezê enzymów degraduj¹cych transkrypty lub bia³ka,
stabilizuje krótko ¿yj¹ce SAUR. J¹drowa lokalizacja wewn¹trzkomórkowa SAUR
sugeruje ich udzia³ w procesach zwi¹zanych z ekspresj¹ informacji genetycznej, a
szybka degradacja nukleolityczna transkryptów, wskazuje na istotn¹ funkcjê w szlaku
sygna³owym auksyn.
Przypuszcza siê, ¿e bia³ka SAUR odgrywaj¹ rolê w regulacji wzrostu wyd³u¿eniowego, poniewa¿ g³ównym miejscem ich ekspresji s¹ komórki epidermy stref elongacyjnych epikotyli i hipokotyli, a w przypadku rolin jednoliciennych, strefy
wyd³u¿eniowe koleoptyli i mezokotyle [29,32]. Nietypowym bia³kiem z tej rodziny
jest bia³ko AAM1 (ang. Abolished Apical hook Maintenance1), które wystêpuje
w j¹drze komórkowym i odpowiada za rozwój haczyka wierzcho³kowego pêdu u
rzodkiewnika [48]. Ekspresja genu AAM1 zawieraj¹cego w swoim promotorze dwa
motywy AuxRE, jest indukowana auksyn¹ w komórkach haczyka tylko podczas
wzrostu siewek w ciemnoci. Niewykluczone, ¿e AAM1, podobnie jak niektóre
bia³ka GH3, uczestniczy w odpowiedziach zwi¹zanych z dzia³aniem wiat³a i auksyny.
Interesuj¹cy aspekt badañ bia³ek SAUR zwi¹zany jest z mo¿liwoci¹ oddzia³ywania tych bia³ek z kalmodulin¹. Dowody takich interakcji uzyskano dla bia³ek
SAUR1 i SAUR2 z kukurydzy [29,82]. 13-aminokwasowy konserwatywny fragment
N-koñca ZmSAUR1 wykazuje du¿e podobieñstwo do odcinka kinazy bia³kowej
zale¿nej od kalmoduliny, CCaMK (ang. Ca2+/calModulin-dependent protein Kinase). Motyw ten tworzy amfipatyczn¹ a-helisê z wyeksponowanymi aminokwasami
hydrofobowymi i zasadowymi. Reszty alaniny, leucyny, tryptofanu i waliny uczestnicz¹ w oddzia³ywaniach hydrofobowych z kalmodulin¹ w obecnoci wapnia, co
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zosta³o potwierdzone w badaniach, w których delecja fragmentu genu koduj¹cego
N-koñcowy odcinek bia³ka znosi³a zdolnoæ tworzenia kompleksu CaM/ZmSAUR1.
Podobnego efektu nie obserwowano, gdy w rezultacie mutacji otrzymano SAUR1
pozbawione C-koñca. Innym konserwatywnym motywem w obrêbie ZmSAUR jest
Ser77 bêd¹ca substratem kinazy kazeinowej II [29]. Zachowanie tego aminokwasu
w toku ewolucji sugeruje, ¿e poza oddzia³ywaniami z kalmodulin¹, bia³ka SAUR mog¹
byæ regulowane potranslacyjnie przez fosforylacjê.
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