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Streszczenie: Kwas abscysynowy (ABA), jeden z klasycznych hormonów rolinnych, koordynuje odpowiedzi rolin na czynniki stresogenne, takie jak: susza, ekstremalna temperatura czy wysokie zasolenie oraz reguluje odpowiedzi niezwi¹zane ze stresem, takie jak: zawi¹zywanie oraz dojrzewanie nasion i
p¹ków, wzrost korzenia, starzenie lici czy przejcie z fazy wzrostu wegetatywnego do generatywnego.
Percepcja sygna³u ABA przez odpowiednie bia³ka receptorowe aktywuje, podobnie jak w przypadku
innych fitohormonów, kaskady sygna³owe funkcjonuj¹ce w skomplikowanej sieci szlaków sygna³owych
indukuj¹cych okrelone odpowiedzi fizjologiczne. W poszukiwaniach receptorów ABA, w ostatnich
piêciu latach uda³o siê zidentyfikowaæ kilka bia³ek, których funkcja by³a wi¹zana z percepcj¹ tego fitohormonu. Do bia³ek tych nale¿¹: j¹drowe bia³ko FCA reguluj¹ce zakwitanie, podjednostka H (CHLH/
GUN5) plastydowej chelatazy wbudowuj¹cej jony magnezu do protoporfiryny IX, bia³ko b³onowe
GCR2 oraz dwa nowe bia³ka GTG1 i GTG2 podobne do receptorów sprzê¿onych z bia³kami G. Jednak¿e wyniki, publikowane w uznanych czasopismach, wywo³uj¹ ostre spory i s¹ kwestionowane przez
innych badaczy, a w jednym przypadku zosta³y uznane za artefakty przez samych autorów. Sytuacja w
ostatnim czasie uleg³a zmianie, zw³aszcza po opublikowaniu wyników badañ wskazuj¹cych, i¿ receptorami ABA s¹ ma³e, rozpuszczalne bia³ka nale¿¹ce do rodziny Pyrabactin Resistance 1 (PYR1) i PYR-like
(PYL), kodowane w Arabidopsis thaliana przez czternacie genów. Bia³ka PYR1/PYL/RCAR wi¹¿¹
ABA i hamuj¹ aktywnoæ specyficznej grupy fosfataz bia³kowych PP2C, których udzia³ w odpowiedziach na ABA by³ ju¿ wczeniej dobrze udokumentowany. W warunkach braku ABA, fosfatazy PP2C
funkcjonuj¹ jako konstytutywne negatywne regulatory kinaz bia³kowych podrodziny SnRK2, których
autofosforylacja jest konieczna do fosforylowania okrelonych bia³ek substratowych. Pojawienie siê lub
wzrost poziomu ABA w komórce sprzyja wi¹zaniu fitohormonu z receptorem PYR1/PYL, a w konsekwencji umo¿liwia tworzenie kompleksu PYR1/PYL-ABA-PP2C, w którym aktywnoæ fosfatazowa
zostaje zablokowana. Zale¿ne od ABA hamowanie aktywnoci PP2C umo¿liwia aktywacjê kinaz bia³kowych SnRK2.2, SnRK2.3 i SnRK2.6 fosforyluj¹cych czynniki transkrypcyjne ABF/AREB z rodziny
bZIP reguluj¹cych ekspresjê genów zwi¹zanych z odpowiedziami na ABA. Analizy krystalograficzne
trzech bia³ek PYR1/PYL w formie wolnej, a tak¿e w formie zwi¹zanej z ABA i fosfataz¹ bia³kow¹,
dostarczy³y istotnych informacji dotycz¹cych struktury trzeciorzêdowej kompleksów receptorowych.
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W bia³ku PYR1/PYL w formie niezwi¹zanej z ABA, wejcie do kieszeni wi¹¿¹cej fitohormon z dwiema
okalaj¹cymi go ruchomymi pêtlami jest otwarte. Zmiany allosteryczne towarzysz¹ce wi¹zaniu ABA
powoduj¹ zamkniêcie kieszeni poprzez zagiêcie pêtli otaczaj¹cych wejcie do kieszeni, umo¿liwiaj¹c w
ten sposób wi¹zanie fosfatazy PP2C z ich hydrofobowymi powierzchniami. cis³e oddzia³ywanie PYR1/
PYL z centrum aktywnym fosfatazy PP2C zapobiega wi¹zaniu i defosforylacji bia³ek substratowych.
Oddzia³ywanie ³añcucha bocznego konserwatywnej reszty tryptofanu w PP2C z PYR1/PYL, zmieniaj¹ce powinowactwo fitohormonu do receptora, wskazuje, i¿ PP2C funkcjonuje jako koreceptor ABA.
S³owa kluczowe: kwas abscysynowy, receptory ABA, szlaki sygna³owe ABA.
Summary: The phytohormone abscisic acid (ABA) coordinates plant responses to stressors such as
drought, extreme temperature and high salinity, as well regulates non-stress responses including seed
formation and maturation, seed and bud dormancy, root growth, leaf senescence, and transition between
vegetative and reproductive growth. ABA, similarly like the others plant hormones, functions through a
complex network of signaling pathway, where ABA signal perception by ABA receptors is the primary
event that triggers downstream signaling cascades to induce the final physiological responses. Since 2006,
several proteins have been identified as possible ABA receptors. These are the nuclear flowering-time
protein FCA, the plastid-associated Mg-protoporphyrin IX chelatase H subunit (CHLH/GUN5), a
membrane-bound GCR2, and two novel G-protein coupled receptors GTG1 and GTG2. However, the
results obtained in these studies are contested or questioned by several researchers, and in one case lately
retracted. The situation improved with the publication of the recent studies indicating that receptors for
this hormone are a group of small soluble proteins referred to as Pyrabactin Resistance 1 (PYR1), or PYRlike (PYL), encoded in Arabidopsis thaliana by fourteen genes. Proteins of this family were found to bind
ABA and inhibit the activity of specific protein phosphatase enzymes, the type 2C plant PP2Cs, which
were previously implicated in the ABA responses. In the absence of ABA, the PP2Cs act as constitutive
negative regulators of a family of protein kinases SnRK2s whose autophosphorylation is required for
kinase activity towards downstream targets. When abscisic acid enters a plant cell, PYR1/PYL receptor
forms a binary complex with hormone and then immediately binds to, and inhibits the PP2C. The
inhibition of the negatively acting PP2Cs leads to the successful activation of SnRK2.2, SnRK2.3 and
SnRK2.6, which phosphorylate the basic leucine zipper (bZIP) transcription factors called ABFs/AREBs
inducing the expression of ABA-responsive genes. By determining the crystal structures of members of
the receptor family, with and without bound abscisic acid and protein phosphatase, high-definition
structural images of the receptor complex are now available. In the hormone-free form, the PYR1/PYL
protein presents an open and accessible cavity with two flexible surface loops that guard the ABA-binding
pocket. Binding of ABA to the receptor-protein initiates an allosteric transition of the gating loops that
sequester ABA in the pocked. The protein phosphatase PP2C binds to the hydrophobic site on the gating
loops, which interact closely with the active site of the phosphatase, blocking its ability to bind and
dephosphorylate its substrate. A conserved tryptophan residue of the phosphatase inserts its side chain
to the gating loops. In this respect, PP2C acts as a potent co-receptor to enhance the affinity of the
hormone for its receptor.
Key words: abscisic acid, ABA receptors, ABA signaling.

W pierwszym zeszycie 36 tomu Postêpów Biologii Komórki z ubieg³ego roku
opublikowano artyku³ przegl¹dowy podsumowuj¹cy osi¹gniêcia w poszukiwaniach
receptorów kwasu abscysynowego (ABA) [18]. Przedstawione w pracy wyniki
wskazywa³y, i¿ dwa wewn¹trzkomórkowe bia³ka FCA i ABAR/CHLH/GUN5 oraz
b³onowe bia³ko GCR2 pe³ni¹ w Arabidopsis thaliana funkcje receptorów ABA.
Jednak¿e ju¿ po up³ywie kilku miesiêcy okaza³o siê, ¿e niektóre z prezentowanych
wyników zosta³y przez samych autorów uznane za eksperymentalne pomy³ki, a inne,
w czêci lub w ca³oci, zakwestionowali inni badacze. Zaistnia³a sytuacja obliguje
do przypomnienia najwa¿niejszych faktów oraz wskazania tych wyników, które
okaza³y siê eksperymentalnymi artefaktami, jak równie¿ do zaprezentowania
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aktualnego stanu wiedzy, szczególnie do zwrócenia uwagi zainteresowanego
Czytelnika na odkryt¹ w ostatnich miesi¹cach now¹ rodzinê wewn¹trzkomórkowych
receptorów ABA, których poznanie ju¿ dzisiaj nale¿y uznaæ za wydarzenie prze³omowe w badaniach szlaków sygna³owych aktywowanych przez ABA.
Bia³kiem, którego funkcja receptorowa jeszcze niedawno wydawa³a siê nie budziæ
w¹tpliwoci, jest FCA (ang. Flowering time Control Protein A) odgrywaj¹ce w
A. thaliana rolê regulatora kwitnienia. Jednak¿e proponowanej roli nie potwierdzono
w dowiadczeniach analizuj¹cych udzia³ ABA w regulacji oddzia³ywañ pomiêdzy
FCA i FY ry¿u [2,12], a tak¿e w dowiadczeniach weryfikuj¹cych swoistoæ wi¹zania
ABA przez FCA [12,13]. Ostatecznie, na krótko przed ukazaniem siê artyku³u
przegl¹dowego, autorzy ujawnili szereg pope³nionych eksperymentalnych pomy³ek i
uznali opublikowane wyniki za b³êdne [4].
Badania wi¹¿¹ce rolê bia³ka GCR2 (ang. G protein-Coupled Receptor 2) z
percepcj¹ ABA w b³onie komórkowej pocz¹tkowo budzi³y tak¿e du¿e zainteresowanie,
poniewa¿ GCR2 by³o uwa¿ane za pierwszy rolinny receptor typu GPCR (ang.
G-Protein-Coupled Receptor), w przypadku którego, jak wówczas s¹dzono, uda³o
siê zidentyfikowaæ ligand, ale równie¿ dlatego, ¿e prezentowane wyniki potwierdza³y,
postulowany na podstawie wczeniejszych dowiadczeñ, udzia³ heterotrimerycznych
bia³ek G w transdukcji sygna³u ABA [18]. Jednak¿e w¹tpliwoci, podnoszone ju¿ w
pracy przegl¹dowej [18], okaza³y siê w pe³ni uzasadnione, bowiem wyniki opublikowane
w ubieg³ym roku ostatecznie wykluczy³y udzia³ GCR2 w percepcji ABA [13]. W
dowiadczeniach weryfikuj¹cych wi¹zanie ABA do GCR2 oraz jego homologów GCL1
i GCL2  bia³ek tylko powierzchniowo zwi¹zanych z b³on¹ plazmatyczn¹  nie
potwierdzono swoistoci wi¹zania fitohormonu z bia³kami [13].
Wykluczenie funkcji receptorowej GCR2 zbieg³o siê w czasie z odkryciem w
A. thaliana b³onowych bia³ek GTG1 i GTG2 (ang. GPCR-Type G protein 1 i 2)
wi¹¿¹cych stereospecyficznie ABA, homologicznych z bia³kami receptorowymi typu
GPCR, szczególnie ludzkim bia³kiem GPR89/GPHR (ang. G Protein-coupled
Receptor 89/Golgi pH Receptor) [10]. GTG s¹ bia³kami integralnie powi¹zanymi
z b³on¹ plazmatyczn¹, z charakterystycznym 30-aminokwasowym motywem, w jednej
z kilku cytoplazmatycznych pêtli wi¹¿¹cym GTP/GDP (ryc. 1B). Obydwa GTG
wykazuj¹ aktywnoæ GTPazow¹ hamowan¹ przez oddzia³uj¹c¹ z nimi podjednostkê
Ga (GPA1) heterotrimerycznych bia³ek G. Podwójny mutant gtg1/gtg2 charakteryzuje siê obni¿on¹ wra¿liwoci¹ na ABA, która przejawia siê ograniczeniem
wywo³ywanego przez fitohormon hamowania kie³kowania nasion, wzrostu siewek
oraz ruchów aparatu szparkowego. Tak wiêc, wyniki pojedynczej pracy sugeruj¹,
¿e GTG s¹ bia³kami fuzyjnymi ³¹cz¹cymi funkcjê receptorow¹ z funkcj¹ bia³ka Ga
lub, czego nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, regulowanymi przez ABA kana³ami
anionowymi podobnymi do GPR89/GPHR [10].
Oprócz kontrowersji zwi¹zanych z FCA i GCR2, równie dyskusyjne okaza³y siê
wyniki wi¹¿¹ce funkcjê podjednostki H (ABAR/CHLH/GUN5) chloroplastowej
chelatazy wbudowuj¹cej jony magnezu do protoporfiryny IX z percepcj¹ sygna³u
ABA [18]. Funkcja receptorowa CHLH/GUN5 nie by³a bezporednio wi¹zana z
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RYCINA 1. Schematy szlaków sygna³owych aktywowanych przez ABA. (A) Zale¿ne od ABA hamowanie
aktywnoci PP2C przez receptor PYR1/PYL. W warunkach braku ABA, PP2C hydrolizuje wi¹zania
fosfoserynowe/fosfotreoninowe w SnRK2 hamuj¹c jej aktywnoæ katalityczn¹. W obecnoci ABA, receptor
PYR1/PYL wi¹¿e i inaktywuje PP2C aktywuj¹c w ten sposób SnRK2 fosforyluj¹c¹ czynniki
transkrypcyjne ABF/AREB. (B) Ogólny zarys sieci sygna³owej ABA pokazuj¹cy wzajemne oddzia³ywania
pomiêdzy niektórymi bia³kowymi elementami szlaków (na podstawie [1,3,5,6,9,10,11,17,18])
FIGURE 1. Schemes depicting the ABA signaling pathways. (A) ABA-dependent inhibition of PP2C
activity by PYR1/PYL receptor. In the absence of ABA, PP2C dephosphorylates and inactivates SnRK2.
In the presence of ABA, PYR1/PYL interacts with PP2C resulting in activation of SnRK2 that
phosphorylates ABF/AREB transcription factors. (B) Overview of cross-talk between different protein
components of the ABA signaling network (based on [1,3,5,6,9,10,11,17,18])

syntez¹ MgProto IX  hipotetycznej cz¹steczki sygna³owej szlaku retrogratywnego
 natomiast wi¹zanie ABA do podjednostki H oraz obserwowane zmiany fenotypowe towarzysz¹ce mutacji cch wskazywa³y na receptorow¹ rolê CHLH/GUN5 [18].
Jednak¿e opublikowane w ubieg³ym roku wyniki dowiadczeñ prowadzonych na
jêczmieniu nie potwierdzaj¹ proponowanej roli w odniesieniu do podjednostki
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XanF Mg-chelatazy [7]. Homologiczne z CHLH/GUN5 A. thaliana bia³ko XanF nie
wi¹¿e ABA, a mutanty pozbawione podjednostek Mg-chelatazy, w tym tak¿e XanF,
nie wykazuj¹ obni¿onej wra¿liwoci w odpowiedziach wzrostowych korzenia i pêdu
oraz ruchach aparatu szparkowego na egzogennie aplikowany ABA. W odpowiedzi
na podnoszone w¹tpliwoci, zespó³ pracuj¹cy na CHLH/GUN5 A. thaliana przedstawi³
wyniki, w których autorzy dowodz¹, i¿ rekombinowane bia³ko CHLH/GUN5, jak
równie¿ podjednostka H Mg-chelatazy z ekstraktu tkankowego, wi¹¿¹ siê swoicie z
nonikiem chromatograficznym zawieraj¹cym kowalencyjnie zwi¹zany ABA [19].
Ponadto, ekspresja w E.coli N- i C-koñcowego fragmentu CHLH/GUN5 pokaza³a,
i¿ ABA wi¹zany jest przez czêæ C-koñcow¹ polipeptydu obejmuj¹c¹ 369 reszt
aminokwasowych. Czêæ N-koñcowa CHLH/GUN5 mia³aby pe³niæ funkcjê
regulatorow¹, gdy¿ zlokalizowane w tym regionie dwie mutacje substytucyjne abar2 i abar-3 objawiaj¹ siê podobnymi zmianami w hamowanym przez ABA kie³kowaniu
nasion i wzrocie siewek lecz brakiem zmian w ruchach aparatu szparkowego [19].
Dotychczasowe kontrowersje towarzysz¹ce poszukiwaniom receptorów ABA
odesz³y na dalszy plan po tym, jak w majowym zeszycie Science z ubieg³ego roku
opublikowano wyniki badañ dwóch niezale¿nych zespo³ów dowodz¹ce, i¿ nowopoznane bia³ka RCAR1 i PYR1 pe³ni¹ funkcjê wewn¹trzkomórkowych receptorów
ABA [3,11]. Bia³ko RCAR1 (ang. Regulatory Component ABA Receptor 1)
zidentyfikowano technik¹ dro¿d¿owego systemu dwuhybrydowego jako bia³ko
oddzia³uj¹ce z fosfatazami bia³kowymi ABI2 i ABI1. RCAR1 wi¹¿e ABA i w takiej
formie oddzia³uje z fosfatazami bia³kowymi hamuj¹c ich aktywnoæ katalityczn¹ [3].
W zespole kierowanym przez Cutlera (Riverside, CA) sklonowano gen PYR1 (ang.
Pyrabactin Resistance 1) wykorzystuj¹c w tym celu wyselekcjonowane wczeniej
mutanty A. thaliana niewra¿liwe na pyrabaktynê  syntetyczny zwi¹zek wywo³uj¹cy
u rolin niektóre odpowiedzi przypominaj¹ce efekty dzia³ania ABA [11]. Zidentyfikowany w ten sposób PYR1 okaza³ siê byæ jednym z czternastu genów koduj¹cych
bia³ka z domen¹ START maj¹ce charakterystyczn¹ hydrofobow¹ kieszeñ wi¹¿¹c¹
ligand. Zgodnie z zaproponowan¹ przez autorów nomenklatur¹, wszystkie, oprócz
PYR1, nowopoznane bia³ka nazwano PYL (ang. PYR1-Like) dodaj¹c odpowiedni¹
numeracjê od 1 do 13. Poznane w pracowni kierowanej przez Grilla (Monachium)
bia³ko RCAR1, zgodnie z przyjêtym nazewnictwem, okaza³o siê byæ bia³kiem PYL9.
Wyniki badañ prezentowane w obu pracach sugeruj¹, ¿e bia³ka RCAR1/PYR1/PYL
pe³ni¹ funkcjê receptorów b¹d koreceptorów ABA, jednak¿e bezspornych dowodów
dostarczy³y dopiero, opublikowane w ostatnich tygodniach ubieg³ego roku, wyniki
analiz krystalograficznych poparte dowiadczeniami wykorzystuj¹cymi techniki biologii
molekularnej. Wykonane w piêciu niezale¿nych pracowniach analizy krystalograficzne
PYR1 [8,14], PYL1 [6] i PYL2 [5,20] pokaza³y, ¿e badane bia³ka ³¹czy podobieñstwo
struktury trzeciorzêdowej, utworzonej przez siedem wachlarzykowato u³o¿onych
wstêg b, jednej wyd³u¿onej helisy a na C-koñcu i krótkich odcinków helikalnych w
czêci N-koñcowej i rodkowej polipeptydu. Wejcie do po³o¿onej pomiêdzy wstêgami
b kieszeni wi¹¿¹cej fitohormon ograniczaj¹ dwie ruchome pêtle zlokalizowane pomiêdzy
wstêgami b3 i b4 oraz b5 i b6. W bia³ku niezwi¹zanym z ABA, obie pêtle s¹ odgiête
na zewn¹trz pozostawiaj¹c wejcie do kieszeni otwarte. Wi¹zaniu ABA towarzysz¹
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zmiany konformacyjne polegaj¹ce na przygiêciu obu pêtli do wewn¹trz, zamkniêciu
wejcia i unieruchomieniu ABA wewn¹trz kieszeni (ryc. 1A) [5,6,8,9,14,20]. Zmiany
po³o¿enia obu pêtli umo¿liwiaj¹ bia³kom PYR1/PYL-ABA swoiste wi¹zanie fosfataz
bia³kowych grupy A podrodziny PP2C (ryc. 1A) [1,5,6]. W utworzonym w ten sposób
heterodimerze, pêtla b3/b4, z konserwatywn¹ reszt¹ seryny, siêga do centrum
katalitycznego fosfatazy bia³kowej, gdzie oddzia³uje z reszt¹ glutaminianu blokuj¹c
aktywnoæ hydrolityczn¹ PP2C. Zlokalizowana na powierzchni fosfatazy reszta
tryptofanu oddzia³uje z zamkniêtym wewn¹trz kieszeni ABA, wspó³uczestnicz¹c w
ten sposób z receptorem PYR1/PYL w wi¹zaniu fitohormonu [6]. Obserwowany
przez niektórych autorów znacz¹cy wzrost powinowactwa PYR1/PYL wzglêdem
ABA w obecnoci PP2C, traktowany jest jako dowód potwierdzaj¹cy koreceptorow¹
funkcjê fosfataz PP2C [3,15]. Ju¿ wyniki uzyskane w pracowni Cutlera [11] pokaza³y,
¿e wszystkie badane bia³ka PYR1/PYL wi¹¿¹ enancjomer (+)-ABA, lecz trzy (PYL2,
PYL3, PYL4) wi¹¿¹ tak¿e ()-ABA. Jednak¿e wyniki innych dowiadczeñ sugeruj¹,
¿e wszystkie PYR1/PYL wi¹¿¹ ()-ABA, chocia¿ ich powinowactwo do tego
enancjomeru jest zdecydowanie mniejsze [5,15].
Kluczowa pozycja fosfataz bia³kowych PP2C w szlakach sygna³owych ABA by³a
ju¿ znana z wczeniejszych badañ [18], chocia¿ ich funkcja represorowa nie by³a
do koñca jasna. ród³em pewnych nieporozumieñ by³y b³êdne interpretacje zmian
towarzysz¹cych niektórym mutacjom w ABI1 i ABI2, które, jak siê obecnie okaza³o,
uniemo¿liwiaj¹ wi¹zanie zmutowanych PP2C do PYR1/PYL [17]. Wczeniejsze
badania pokaza³y, ¿e co najmniej niektóre sporód dziesiêciu PP2C fizycznie
oddzia³uj¹ z tzw. domen¹ II serynowo/treoninowych kinaz bia³kowych podrodziny
SnRK2, których aktywnoæ katalityczna jest stymulowana w wyniku autofosforylacji
kilku reszt serynowych i treoninowych po³o¿onych w tzw. pêtli aktywacyjnej [18].
Poznane dotychczas trzy kinazy SnRK2 (SnRK2.2, SnRK2.3 i SnRK2.6) fosforyluj¹
czynniki transkrypcyjne AREB/ABF z rodziny bZIP, które w formie ufosforylowanej
tworz¹ homo- b¹d heterodimery wi¹zane przez sekwencjê ABRE (ang. ABAResponsive Elements) genów regulowanych przez ABA [1,5,17].
Poznanie mechanizmu hamowania PP2C przez PYR1/PYL-ABA zasadniczo
zmieni³o nasze dotychczasowe wyobra¿enia dotycz¹ce aktywacji szlaku transdukcji
sygna³u ABA, który, jak siê okaza³o, jest zaskakuj¹co prosty. Otó¿, w warunkach
braku ABA, zwi¹zana z SnRK2 fosfataza bia³kowa PP2C konstytutywnie hydrolizuje wi¹zania fosfoserynowe i fosfotreoninowe w pêtli aktywacyjnej, hamuj¹c w
ten sposób aktywnoæ SnRK2 i uniemo¿liwiaj¹c fosforylowanie AREB/ABF (ryc.
1A). Pojawienie siê lub wzrost stê¿enia ABA w komórce sprzyja powstawaniu
heterodimerów PYR1/PYL-ABA-PP2C i blokowaniu aktywnoci fosfatazowej, co
w efekcie umo¿liwia autofosforylacjê SnRK2, fosforylowanie AREB/ABF i aktywacjê genów regulowanych przez ABA [1]. Eksperymentalna weryfikacja powy¿szego ci¹gu zdarzeñ sprawi³a, ¿e uwaga badaczy obecnie koncentruje siê na szukaniu
odpowiedzi na pytania o funkcjonaln¹ redundancjê pomiêdzy czternastoma bia³kami
PYR1/PYL A. thaliana, dziesiêcioma fosfatazami grupy A PP2C i dziesiêcioma
kinazami SnRK2 [1,9,15]. Niektóre uzyskane ju¿ wyniki zwracaj¹ uwagê na
zale¿noci pomiêdzy odpowiednimi receptorami PYR1/PYL wchodz¹cymi w sk³ad
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tworzonych kompleksów a plastycznoci¹ i wra¿liwoci¹ odpowiedzi na czynniki
stresowe [16].
W kontekcie prowadzonych obecnie badañ warto przypomnieæ, i¿ hamowanie
aktywnoci fosfatazy ABI1 przez ABA by³o ju¿ znane wczeniej, chocia¿ jego
mechanizm opiera siê na zale¿nej od Ga-GTP regulacji fosfolipazy PLDa [18].
Aktywacja PLDa przez ABA prowadzi do uwalniania z fosfatydyloinozytolu kwasu
fosfatydowego unieruchamiaj¹cego ABI1 przy powierzchni b³ony i hamuj¹cego jej
aktywnoæ katalityczn¹ (ryc. 1B). Tak wiêc, wi¹zanie ABA przez receptor typu
GPCR oraz aktywacja PLDa wydaje siê byæ alternatywnym sposobem znoszenia
hamowania szlaku sygna³owego poni¿ej kinaz bia³kowych SnRK2. Niestety, nadal
bez odpowiedzi pozostaj¹ pytania o regulacjê innych bia³ek oddzia³uj¹cych z PP2C,
w tym kana³ów potasowych AKT3 i K+-AKT2 oraz co najmniej niektórych z
dwudziestu piêciu kinaz bia³kowych podrodziny SnRK3 A. thaliana oddzia³uj¹cych
z bia³kami wi¹¿¹cymi jony wapnia podobnymi do kalcyneuryny B i dlatego
nazywanych te¿ kinazami CIPK (ang. CBL-Interacting Protein Kinase) [18].
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