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Streszczenie: Wzrost i rozwój roślin jest precyzyjnie kontrolowany przez interakcje między 
czynnikami endogennymi a środowiskiem. Wśród różnych bodźców zewnętrznych, światło odgry-
wa kluczową rolę regulacyjną w procesie morfogenezy i prawidłowym funkcjonowaniu organiz-
mów. Rośliny wyczuwają zmiany natężenia, jakości i kierunku padania światła słonecznego i dosto-
sowują do nich swój cykl życiowy. Zidentyfikowano wiele białek, które są zaangażowane w liczne 
procesy rozwojowe u roślin regulowane przez światło. Spośród nich, na szczególną uwagę zasługu-
je rodzina białek B-box (BBX) zawierających domeny palca cynkowego typu B-box.
Roślinne białka BBX są zaangażowane w nadzór wielu istotnych aspektów rozwojowych. Pełnią 
rolę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych regulatorów fotomorfogenezy. Niektóre białka 
B-box sprawują kluczowe funkcje w kontroli czasu kwitnienia i rozwoju kwiatów. Inne, zasadniczo 
należące do grupy strukturalnej IV, są zaangażowane w mechanizm unikania cienia. Wybrani człon-
kowie rodziny BBX odgrywają ważną rolę w szlakach sygnalizacji hormonalnej. Oprócz funkcji 
białek BBX w ontogenezie roślin, są one także zaangażowane w odpowiedź organizmów na różne 
stresy środowiskowe. Ponadto uczestniczą w mechanizmach tolerancji roślin na stresy abiotyczne.
W niniejszej pracy podjęto próbę kompleksowego przedstawienia najnowszych osiągnięć, dotyczą-
cych rodziny białek B-box, jako reprezentantów strukturalnego i funkcjonalnego polimorfizmu 
u roślin. Zwrócono również uwagę na udział białek B-box w szlakach sygnałowych generowanych 
przez zegar biologiczny.

Słowa kluczowe: białka B-box, palce cynkowe, fotomorfogeneza, kwitnienie, zegar okołodobowy

Summary: Plant growth and development are precisely controlled by interactions between endogenous 
factors and the environment. Among many various external stimuli, light plays an essential regulatory 
role in the process of morphogenesis and the proper functioning of organisms. Plants sense changes 
in the intensity, quality, and direction of sunlight and adapt their development accordingly. Several 
proteins that are involved in numerous light-regulated developmental processes in plants have been 
identified. The B-box family of proteins (BBX), including direct or indirect transcriptional regulators, 
containing B-box zinc finger domains, deserve special attention. The genome of A. thaliana contains 
32 BBX genes which have been divided into five different structural groups. The groups were made by 
analyzing their amino acid similarity, the presence, and the number of characteristic domains.
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Plant-based BBX proteins are involved in the control of many important developing aspects. They 
play the role of positive or negative regulators in photomorphogenesis. Certain B-box proteins in A. 
thaliana are essential in regulating the flowering time and flower development itself. Others, which 
belong to the structural group IV, are involved in the shadow avoidance mechanism. Selected members 
of the BBX family play an important role in endocrine signaling pathways in plants. Apart from their 
function in developmental processes, they are also involved in the response of organisms to various 
environmental stresses. They also participate in mechanisms of plant tolerance to abiotic stresses.
In this paper, we have attempted to comprehensively present the latest achievements regarding the 
family of B-box proteins, as representatives of structural and functional polymorphisms in plants, 
especially focusing on A. thaliana as the model organism. The importance of B-box proteins in sig-
naling pathways generated by the biological clock was also underlined.

Keywords: B-box proteins, zinc fingers, photomorphogenesis, flowering, circadian clock

WSTĘP

Wzrost i rozwój roślin jest wynikiem współdziałania czynników zewnętrz-
nych, takich jak światło, długość fotoperiodu, temperatura, dostępność wody i soli 
mineralnych oraz wewnętrznych, do których zaliczamy regulatory wzrostu i hor-
mony roślinne oraz mechanizm zegara biologicznego. Interakcja pomiędzy tymi 
czynnikami jest niezbędna aby roślina rozwijała się prawidłowo [8, 47]. Wśród 
różnych sygnałów środowiskowych, światło odgrywa kluczową rolę regulacyjną 
w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmów [50]. Rośliny wyczuwa-
ją jakość, ilość i kierunek światła, aby regulować liczne procesy rozwojowe, takie 
jak kiełkowanie, fotomorfogeneza czy kwitnienie. Działanie światła jest regulo-
wane przez rozległe sieci sygnalizacyjne obejmujące różne receptory, przekaźniki 
sygnału i białka efektorowe. Światło o różnych długościach fali jest odbierane 
przez zestaw wyspecjalizowanych fotoreceptorów. U roślin zidentyfikowano kil-
ka grup fotoreceptorów, które pochłaniają fale świetlne różnej długości. Należą 
do nich fitochromy, które absorbują światło czerwone (λmax ≈ 660 nm) i daleką 
czerwień (λmax ≈ 730 nm), fototropiny pochłaniające światło niebieskie (λmax ≈ 490 
nm) i UV-A oraz kryptochromy i receptory zawierające domenę LOV pochłania-
jące światło niebieskie [11, 13, 68].

Dotychczas zidentyfikowano wiele białek, które odgrywają istotną rolę 
w procesach wzrostu i rozwoju roślin regulowanych przez światło. Spośród nich 
na szczególną uwagę zasługuje rodzina białek B-box (BBX), które zawierają do-
meny palców cynkowych typu B-box [27]. Roślinne białka BBX są kluczowymi 
regulatorami wielu procesów, takich jak kiełkowanie nasion, fotomorfogeneza 
siewek, unikanie cienia, fotoperiodyczna kontrola kwitnienia [4, 47]. Obecność 
genów BBX w genomach różnych gatunków roślin, począwszy od alg po rośliny 
jednoliścienne i dwuliścienne, wskazuje na ich pradawne pochodzenie [15]. Szybka 
ekspansja białek BBX w trakcie ewolucji oraz fakt, że domeny B-box są wysoce 
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zachowawcze w całym królestwie roślin, sugerują, że białka BBX mogły odgrywać 
kluczową rolę w adaptacji roślin lądowych [15]. Co ciekawe, u różnych gatunków 
roślin, występuje podobna ilość genów BBX np. 32 u Arabidopsis thaliana [40], 30 
u Solanum tuberosum [78], 29 u Solanum lycopersicum [14], 25 u Pyrus bretschne-
ideri Rehd [6] i 30 u Oryza sativa [35].

BIAŁKA Z MOTYWEM PALCA CYNKOWEGO

Aktualne dane zawarte w bazie Plant TFDB wskazują, że genom Arabidopsis 
thaliana koduje 2296 czynników transkrypcyjnych, które zostały sklasyfikowane 
na 58 rodzin [38, 79]. Jak dotąd liczne czynniki transkrypcyjne zostały scharakte-
ryzowane pod względem strukturalnym i funkcjonalnym. Dla wielu z nich ziden-
tyfikowano specyficznie docelowe sekwencje DNA (elementy cis-regulatorowe), 
z którymi się wiążą, jak również białka regulatorowe, z którymi oddziałują two-
rząc kompleksy aktywujące lub hamujące transkrypcję.

Czynniki transkrypcyjne z motywem palca cynkowego to stosunkowo duża 
rodzina. U roślin jej członkowie stanowią około 15% wszystkich dotychczas zi-
dentyfikowanych białek [38, 79]. Domeny palca cynkowego to motywy sekwen-
cji, w których reszty aminokwasowe cysteiny i/lub histydyny koordynują atom/y 
cynku. Są one obecne zarówno u organizmów eukariotycznych, jak i prokariotycz-
nych. Białka zawierające w swojej strukturze domeny palców cynkowych mogą 
oddziaływać z DNA, RNA i innymi białkami [23, 25]. Pierwotnie klasyfikacja 
białek zawierających palce cynkowe została przeprowadzona w oparciu o licz-
bę reszt cysteiny i histydyny koordynujących atom cynku. Aktualna klasyfikacja 
zasadniczo opiera się na kształcie szkieletu domeny białkowej odpowiadającej za 
wiązanie atomu cynku [44]. Biorąc pod uwagę różnorodność strukturalną domeny 
biorącej udział w wiązaniu atomu cynku, białka z motywem palców cynkowych 
zostały podzielone na 23 rodziny [52]. Spośród nich rodzina białek z domeną palca 
cynkowego typu B-box (BBX) jest w ostatnich latach przedmiotem zainteresowa-
nia wielu grup badawczych.

BUDOWA ROŚLINNYCH BIAŁEK B-BOX

Roślinne białka B-box (BBX) charakteryzują się obecnością pojedynczej do-
meny lub dwóch domen palca cynkowego typu B-box, zlokalizowanych w re-
gionie N-końcowym [15, 27, 40]. Niektórzy członkowie rodziny BBX posiadają 
domenę CCT i motyw walina-prolina położone na C-końcu [15, 27, 40]. Ponadto, 
zidentyfikowano siedem nowych motywów (M1-M7) specyficznych dla każdej 
grupy strukturalnej [15]. Jednakże dotychczas ich rola nie została określona, za 
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wyjątkiem motywu M6, który może mieć istotny wpływ w determinacji funkcji 
białek BBX należących do tej samej grupy strukturalnej. Wykazano, że zamia-
na motywu M6 u białka AtBBX21 na motyw M6 z białka AtBBX24, znosi jego 
funkcję w promowaniu fotomorfogenezy [39, 94].

DOMENY B-BOX
Białka BBX mogą zawierać odpowiednio jedną lub dwie domeny B-box 

o długości około 40 aminokwasów, które zlokalizowane są na końcu aminowym 
cząsteczki. W zależności od ich sekwencji konsensusowej i odległości między 
zachowawczymi resztami cysteiny i histydyny wiążącymi atom cynku, domeny 
B-box dzieli się na dwa typy: B-box1 (B1) oraz B-box2 (B2) [15]. Badania filoge-
netyczne obejmujące 214 białek BBX u 12 gatunków roślin wykazały, że motywy 
B-box1 i B-box2 prawdopodobnie pochodzą z duplikacji segmentowych i zdarzeń 
delecji wewnętrznej [15]. Obecność dwóch domen B-box u jednokomórkowego 
glonu Chlamydomonas sugeruje, że zdarzenie duplikacji domeny B-box miało 
miejsce dużo wcześniej niż lądowa kolonizacja roślin [15]. Wykazano, że za-
chowawcze reszty aminokwasowe w domenach B-box mają kluczowe znaczenie 
w oddziaływaniach białko-białko i regulacji transkrypcji [66]. Badania ujawniły, 
że substytucje aminokwasowe w obrębie domeny B1 (Ala na Val) lub B2 (His na 
Tyr) w białku BBX1 u A. thaliana zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie 
[69]. Z kolei zamiana aminokwasu Asp na Ala w obrębie domeny B2 w białku 
BBX22 u A. thaliana zakłóca jego interakcję z białkiem HY5 (ang. ELONGATED 
HYPOCOTYL 5) [20].

DOMENA CTT
Dodatkowo w białkach BBX może występować domena CCT (ang. CON-

STANS, CO-LIKE, TIMING OF CAB1: TOC1) [15, 27]. Pierwotnie obecność do-
meny CCT stwierdzono w białkach CONSTANS (CO, BBX1), CO-LIKE (COL) 
i TIMING OF CAB1 (TOC1) u Arabidopsis thaliana, które pełnią funkcję klu-
czowych regulatorów procesu kwitnienia.

Domena CCT składa się z 42-43 aminokwasów i jest zlokalizowana na C-końcu 
cząsteczki białka. W obrębie domeny CCT znajduje się sygnał lokalizacji jądrowej, 
który umożliwia transport białka do jądra komórkowego [27]. Porównanie sekwen-
cji aminokwasowej białek BBX u różnych gatunków roślin ujawniło, że domena 
CCT jest wysoce zachowawcza [15]. Wykazano, że obecność domeny CCT w biał-
ku CO u A. thaliana jest niezbędna aby mogło ono związać się do rejonu promoto-
rowego genu FT (ang. Flowering Locus T) [80]. Ponadto, domena CCT pośredniczy 
w interakcji białka CO z ligazami ubikwityny E3, takimi jak COP1 (ang. CON-
STITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC1) i HOS1 (ang. HIGH EXPRESSION OF 
OSMOTICALLY RESPONSIVE GENES1), które regulują stabilność białka CO [49, 
56]. Z drugiej strony, Gendron i in. [29] wykazali, że zmiana w sekwencji amino-
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kwasowej w obrębie domeny CCT białka TOC1 (ang. TIMING OF CABEXPRES-
SION 1), znosi jego udział w negatywnej regulacji ekspresji genów CCA1 i LHY, 
stanowiących kluczowy element centralnego oscylatora zegara biologicznego.

MOTYW VP
Niektóre białka B-box mogą zawierać motyw VP (ang. VALINE-PROLI-

NE, VP), który składa się z sześciu aminokwasów o sekwencji konsensusowej 
G-I / VV-P-S / T-F [22]. Motyw VP jest zlokalizowany na końcu karboksylo-
wym cząsteczki białka i oddzielony jest 16-20 aminokwasami od domeny CCT 
[33]. U wielu białek, takich jak HY5, HYH, UVR8 i SIZ1 motyw VP pośredniczy 

RYCINA 1. Klasyfikacja strukturalna białek BBX u A. thaliana (wg [27], zmodyfikowane)
FIGURE 1. Structural classification of BBX proteins in A. thaliana (according to [27], modified)
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w interakcji z domeną WD40 w białku COP1. Wykazano, że mutacje w obrębie 
motywu VP całkowicie znoszą zdolność tych białek do oddziaływania z białkiem 
COP1 [33, 57, 96]. Badania ujawniły, że białka BBX, które wchodzą w interakcję 
z białkiem COP1, takie jak AtBBX4, AtBBX20, AtBBX21, AtBBX22, AtBBX24 
i AtBBX25, również posiadają motyw VP [19, 20, 24, 28, 90, 95].

RYCINA 2. Porównanie sekwencji aminokwasowej wybranych białek BBX należących do różnych 
grup strukturalnych rodziny BBX z A. thaliana za pomocą ClustalW2. AtBBX1 (ID: Q39057) – I gru-
pa strukturalna, AtBBX7 (ID: Q9SSE5) – II grupa strukturalna, AtBBX16 (ID: Q9C9A9) – III grupa 
strukturalna, AtBBX24 (ID: Q96288) – IV grupa strukturalna, AtBBX32 (ID: Q9LJB7) – V grupa 
strukturalna. Odstępy pomiędzy symbolami aminokwasów zostały wprowadzone dla maksymalnego 
dopasowania sekwencji. Domenę B-box1 zaznaczono kolorem żółtym, domenę B-box2 zaznaczono 
kolorem niebieskim, domenę CCT pogrubiono i podkreślono, motyw VP zaznaczono kolorem zielo-
nym. Zachowawcze reszty cysteiny koordynujące atom cynku zaznaczono kolorem czerwonym
FIGURE 2. Comparison of amino acid sequences of selected BBX proteins belonging to different 
structural groups of the BBX family in A. thaliana using ClustalW2. AtBBX1 (ID: Q39057) – I struc-
tural group, AtBBX7 (ID: Q9SSE5) – II structural group, AtBBX16 (ID: Q9C9A9) – III structural 
group, AtBBX24 (ID: Q96288) – IV structural group, AtBBX32 (ID: Q9LJB7) – V structural group. 
Spaces between the amino acid have been introduced for maximum sequence alignment. The B-box1 
domain is highlighted in yellow, the B-box2 domain is highlighted in blue, the CCT domain is in bold 
and underlined, the VP motif is highlighted in green. Conservative cysteine residues coordinating the 
zinc atom are marked in red
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RODZINA BIAŁEK BBX U ARABIDOPSIS THALIANA

W genomie A. thaliana są obecne 32 geny BBX, które kodują białka zawie-
rające domenę palca cynkowego typu B-box. Biorąc pod uwagę podobieństwo 
aminokwasowe, liczbę domen B-box oraz obecność lub brak domeny CCT, białka 
należące do rodziny B-box zostały podzielone na pięć różnych grup struktural-
nych (I-V) (Ryc. 1) [27, 40]. Białka BBX należące do grupy I (AtBBX1-AtBBX6) 
posiadają dwie domeny B-box (B1 i B2) oraz domenę CCT (Ryc. 1 i 2). Przed-
stawiciele grupy II (AtBBX7-AtBBX13) zawierają również dwie domeny B-box 
(B1 i B2) i domenę CCT, jednakże od grupy I różnią się sekwencją konsensusową 
w obrębie domeny B2 (Ryc. 1 i 2). Białka z grupy III (AtBBX14-AtBBX17) po-
siadają jedną domenę B-box (B1) i domenę CCT (Ryc. 1 i 2). Członkowie grupy 
IV (AtBBX18-AtBBX25) zawierają dwie domeny B-box (B1 i B2) (Ryc. 1 i 2), 
natomiast reprezentanci grupy V (AtBBX26-AtBBX32) mają tylko jedną domenę 
B-box (B1) (Ryc. 1 i 2) [27, 40]. U innych gatunków roślin, klasyfikacja struktu-
ralna białek BBX jest oparta na podobnych kryteriach jak u Arabidopsis thaliana.

FUNKCJE BIAŁEK BBX W PROCESACH WZROSTU 
I ROZWOJU ZALEŻNYCH OD ŚWIATŁA

ROLA BIAŁEK BBX W FOTOMORFOGENEZIE SIEWEK
Światło reguluje procesy zachodzące w roślinach podczas całego ich życia. 

Fotomorfogeneza siewek jest procesem kontrolowanym przez światło, które pro-
muje de-etiolację siewek czyli „przełączenia się” rośliny ze wzrostu w ciemności 
na wzrost na świetle. Proces de-etiolacji charakteryzuje się zahamowaniem wy-
dłużenia łodygi, otwieraniem liścieni i przekształceniem etioplastów w chloropla-
sty [3]. Aby procesy fotomorfogenetyczne mogły zachodzić, światło musi być 
zaabsorbowane przez wyspecjalizowane cząsteczki fotoreceptorów roślinnych, 
które następnie przekazują sygnały świetlne do nadrzędnych białek, takich jak 
PIFs (ang. PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS), HY5 (ang. ELONGAT-
ED HYPOCOTYL 5), HYH (ang. TRANSCRIPTION FACTOR HY5-LIKE) i COP1 
(ang. CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 1/ E3 ubiquitin-protein ligase 
COP1) pełniących rolę pozytywnych lub negatywnych regulatorów fotomorfoge-
nezy [81]. Białko COP1 jest kluczowym negatywnym regulatorem fotomorfoge-
nezy. W ciemności białko COP1 aktywuje ubikwitylację białek promujących fo-
tomorfogenezę w tym białka HY5, kierując je do degradacji w proteasomie [48].

Niedawno ujawniono, że białka B-box działają jako negatywne bądź pozy-
tywne regulatory fotomorfogenezy w szlaku, w którym pośredniczy białko HY5 
[54]. U A. thaliana białka AtBBX4 [19], AtBBX20 [89], AtBBX21 [93], AtB-
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BX22 [9] i AtBBX23 [97] promują fotomorfogenezę, podczas gdy białka AtB-
BX18 [88], AtBBX19 [84], AtBBX24 [39, 95], AtBBX25 [28], AtBBX28 [54] 
i AtBBX32 [34] tłumią fotomorfogenezę. Badania wykazały, że białka BBX biorą 
udział w procesie de-etiolacji siewek, kontrolują wzrost hipokotylu, wzrost ko-
rzeni bocznych i rozwój liścieni, a ponadto są zaangażowane w reguluję akumu-
lacji chlorofilu i wytwarzanie antocyjanów (Tab. 1).

TABELA 1. Regulacja fotomorfogenezy przy udziale białek BBX u A. thaliana
TABLE 1. Regulation of photomorphogenesis mediated by BBX proteins in A. thaliana

BIAŁKO
BBX

PARTNER
INTERAKCJI EFEKT ROLA BIAŁKA BBX

AtBBX4 COP1 promuje

Wchodzi w bezpośrednią interakcję z białkiem COP1 
i tłumi jego funkcję. Pozytywnie reguluje zależny od 
światła rozwój i tworzenie korzeni bocznych. Ponadto, 
sprzyja rozgałęzianiu się pędów, szczególnie w warunkach 
krótkiego dnia [19].

AtBBX18 Gibereliny tłumi
Hamuje wydłużanie hipokotylu za pośrednictwem światła 
niebieskiego poprzez zwiększenie poziomów bioaktyw-
nych giberelin [88].

AtBBX19 COP1
ELF3 tłumi

Wiąże się z białkiem ELF3 i kieruje je do ubikwitylacji za 
pośrednictwem białka COP1, umożliwiając tym samym 
ekspresję czynników transkrypcyjnych PIF4 i PIF5, pro-
wadzącą do zwiększonego wzrostu hipokotylu [84].

AtBBX20 COP1
HY5 promuje

Oddziałuje z białkiem COP1 i na świetle hamuje jego 
aktywność. Może również w kompleksie z białkiem HY5, 
regulować ekspresję genów docelowych. Ponadto, AtB-
BX20 pozytywnie reguluje poziom transkryptu i białka 
w HY5 [89].

AtBBX21 COP1
HY5 promuje

Bezpośrednio wiąże się do rejonu promotorowego genu 
HY5 i pozytywnie reguluje jego transkrypcję [90, 93]. 
Ponadto, AtBBX21 reguluje aktywność HY5 na poziomie 
potranskrypcyjnym poprzez oddziaływanie i zakłócanie 
wiązania białka HY5 do rejonu promotorowego genu ABI5 
[39]. Oddziałuje z białkiem COP1 i hamuje jego aktywność.

AtBBX22 COP1
HY5 promuje

Oddziałuje z białkiem COP1 i na świetle hamuje jego 
aktywność. Ponadto, wchodzi w bezpośrednią interakcję 
z białkiem HY5. Pozytywnie reguluje poziom transkryptu 
i białka HY5, w konsekwencji prowadząc do hamowania 
wydłużenia hipokotylu i indukcji akumulacji antocyja-
nów [9].

AtBBX23 HY5
COP1 promuje

Oddziałuje z białkiem HY5, co w konsekwencji prowadzi 
do zahamowania ekspresji genów związanych z wydłuża-
niem komórek i do aktywacji transkrypcji genów związa-
nych z fotosyntezą [97]. Tymczasem interakcja z białkiem 
COP1 prowadzi do degradacji białka BBX23 w ciemności.
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BIAŁKO
BBX

PARTNER
INTERAKCJI EFEKT ROLA BIAŁKA BBX

AtBBX24 COP1
HY5 tłumi

Bezpośrednio oddziałuje z białkiem COP1 wzmacniając 
jego funkcję, a także w wyniku ujemnego sprzężenia 
zwrotnego ulega za jego pośrednictwem degradacji [95].
Oddziałuje z białkiem HY5, uniemożliwiając jego wiąza-
nie do rejonu promotorowego genu CHS [39].

AtBBX25
COP1
HY5

AtBBX24
tłumi

Bezpośrednio oddziałuje z białkiem COP1 wzmacniając 
jego funkcję, a także w wyniku ujemnego sprzężenia 
zwrotnego za jego pośrednictwem ulega degradacji. Ha-
muje aktywność białka HY5. Bezpośrednie oddziaływanie 
białka AtBBX25 i HY5 prowadzi do powstania nieaktyw-
nego heterodimeru. Dodatkowo, AtBBX25 w kompleksie 
z białkiem AtBBX24 działa addytywnie na białko HY5, 
prowadząc do zahamowania jego aktywności w regulacji 
transkrypcji genu AtBBX22 [28].

AtBBX28 COP1
HY5 tłumi

Tworzy heterodimer z białkiem HY5 i zapobiega wiązaniu 
HY5 do genów docelowych, takich jak CHS, FHY1. Eks-
pozycja na światło stabilizuje zarówno białko AtBBX28, 
jak i białko HY5 poprzez dezaktywację COP1 [54].

AtBBX32 AtBBX21 tłumi Negatywnie reguluje aktywności białka HY5 poprzez 
bezpośrednią interakcję z białkiem AtBBX21 [34].

BIAŁKA BBX W PROCESIE KWITNIENIA
W ontogenezie roślin okrytonasiennych wyróżnić można dwa główne okresy: 

wegetatywny, podczas którego następuje różnicowanie się i wzrost rośliny oraz 
generatywny, w którym roślina nabiera zdolności do rozmnażania się, wytwarza 
kwiaty, a następnie nasiona. Przejście roślin z rozwoju wegetatywnego w gene-
ratywny jest procesem bardzo złożonym i w ostatnich latach bardzo intensywnie 
badanym [36]. U większości gatunków proces kwitnienia zależy od czynników 
środowiskowych, takich jak światło i temperatura [51]. Określone warunki tem-
peraturowe i świetlne są impulsem indukcyjnym decydującym o przejściu tych 
roślin ze stanu wegetatywnego w generatywny.

Cykl życiowy wielu roślin powiązany jest z porami roku, których zmiana jest 
sygnalizowana przez zmieniające się dobowo warunki świetlne otoczenia. W toku 
ewolucji rośliny dostosowały wzrost i rozwój do okresowych zmian długości dnia 
i nocy. Ścisła regulacja czasu kwitnienia jest niezbędna do sukcesu reprodukcyj-
nego rośliny, umożliwiając zakończenie rozwoju nasion w sprzyjających warun-
kach środowiskowych [64].

Mechanizm fotoperiodycznej indukcji kwitnienia został najlepiej pozna-
ny i scharakteryzowany u Arabidopsis thaliana [2, 61, 72, 73]. Do kluczowych 
elementów mechanizmu regulacyjnego proces kwitnienia należą białka FT (ang. 
FLOWERING LOCUS T) i CO/BBX1 (ang. CONSTANS). Klasyczna koncepcja 
sugerowała istnienie przenośnego sygnału tzw. ”florigen”, który jest wytwarzany 
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w liściach i transportowany do merystemu wierzchołkowego pędu (SAM) w celu 
indukcji kwitnienia. Dalsze badania ujawniły, że białko FT u Arabidopsis tha-
liana jest kluczowym składnikiem tego mobilnego sygnału [65]. Wykazano, że 
w warunkach dnia długiego, dochodzi do indukcji ekspresji genu FT [2]. Białko 
FT jest syntetyzowane w komórkach towarzyszących łyka i transportowane do 
SAM przez elementy sitowe łyka. Biorąc pod uwagę niewielką masę cząsteczko-
wą białka FT długo uważano, że może ono przenikać do elementów sita na drodze 
dyfuzji. Jednakże dalsze badania sugerowały istnienie specyficznego, zależnego 
od fotoperiodu mechanizmu, który umożliwiałby wydajne przemieszczanie białka 
FT do elementów sita. Ostatnie dane dowodzą, że bardziej prawdopodobny od 
dyfuzji biernej jest aktywny mechanizm transportu białka FT [22]. Znane są dwa 
czynniki, które odgrywają sekwencyjną, ale niezależną rolę w transporcie białka 
FT. Jednym z nich jest białko błonowe retikulum endoplazmatycznego, FTIP1 
(ang. FT-INTERACTING PROTEIN 1), które reguluje przeniesienie białka FT 
z komórek towarzyszących łyka do elementów sitowych [55]. Drugim jest biał-
ko NaKR1 (ang. SODIUM POTASSIUM ROOT DEFECTIVE), które oddziałuje 
z białkiem FT i bierze udział w jego transporcie przez elementy sita do wierzchoł-
ków pędów [99]. W merystemie wierzchołkowym białko FT tworzy kompleks 
z czynnikiem transkrypcyjnym FD (ang. FLOWERING LOCUS D) i wspólnie 
aktywują ekspresję genów kodujących czynniki transkrypcyjne SPLs (ang. SQU-
AMOSA BINDING PROTEINS LIKE), które z kolei indukują transkrypcję genów 
tożsamości kwiatowej [1].

Białko AtBBX1 (CO/CONSTANS)
Pierwszym zidentyfikowanym i scharakteryzowanym genem należącym do 

rodziny BBX był gen BBX1 z A. thaliana kodujący białko AtBBX1 (CO/CON-
STANS). Badania wykazały, że białko AtBBX1 odgrywa ważną rolę w regulacji 
czasu kwitnienia i rozwoju kwiatów [83]. Ekspresja genu AtBBX1 (CO/CON-
STANS) na poziomie transkryptu i białka jest ściśle kontrolowana przez perio-
dyczne następstwo okresów światła i ciemności (fotoperiod), rytm okołodobowy 
oraz liczne czynniki transkrypcyjne i białka regulatorowe. Najważniejszą funkcją 
białka CO jest promowanie transkrypcji genu FT (ang. FLOWERING LOCUS T), 
poprzez specyficzne wiązanie się domeny CCT białka CO do elementów cis-regu-
latorowych CORE (ang. CO RESPONSIVE ELEMENTS) i CCAAT-box obecnych 
w promotorze genu FT. Moduł CO-FT jest wysoce zachowawczy u różnych ga-
tunków roślin [2]. Transkrypcyjna i potranslacyjna regulacja CO zapewnia odpo-
wiednią kontrolę ekspresji genu FT. Indukowana przez światło transkrypcja genu 
CO możliwa jest dzięki interakcji dwóch białek: GI (ang. GIGANTEA) i FKF1 
(ang. FLAVIN BINDING KELCH REPEAT F-BOX1), stanowiących kluczowe ele-
menty zegara okołodobowego. Białka GI i FKF1 aktywują ekspresję genu CO, 
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która z kolei jest hamowana przez białka CDF1 i CDF2 (ang. CYCLING DOF 
FACTORS 1 i 2). Podczas dnia długiego, białka GI i FKF1 tworzą zależny od 
światła kompleks, który ubikwitynuje i kieruje białka CDFs na drogę degrada-
cji proteasomalnej [2]. Potranslacyjna regulacja CO, również stanowi niezbęd-
ny element wpływający na kontrolę szlaku indukcji kwitnienia podczas długich 
i krótkich dni. Wykazano, że białko CO za pośrednictwem domeny CCT, wcho-
dzi w interakcję z białkami COP1 i SPA1 (ang. SUPPRESSOR PHYTOCHROME 
A 1), co prowadzi do jego ubikwitynacji i degradacji przez proteasom 26S [37]. 
Aktywność tego kompleksu jest tłumiona przez światło, dzięki czemu degradacja 
białka CO zachodzi głównie w ciemności, podczas gdy silną akumulację białka 
CO odnotowuje się pod koniec długiego dnia [2]. Stabilizacja CO pod koniec dłu-
giego dnia jest możliwa dzięki działaniu PHYA (ang. PHYTOCHROME A, recep-
tor dalekiego światła czerwonego) i CRY2 (ang. CRYPTOCHROME 2, receptor 
światła niebieskiego). Bezpośrednia interakcja między aktywowanym białkiem 
CRY2 a kompleksem SPA1/COP1 zmniejsza aktywność katalityczną COP1-SPA1 
w świetle, w następstwie czego białko CO nie ulega efektywnej degradacji [100]. 
Białko PHYA również może blokować kompleks COP1-SPA1, jednakże mecha-
nizm jego działania jest nieznany [70]. Ponadto, po południu białko FKF1 w odpo-
wiedzi na światło niebieskie wiąże się z białkiem CO, zwiększając jego stabilność 
[74]. Z kolei rano, białko HOS1 (ang. HIGH EXPRESSION OF OSMOTICALLY 
RESPONSIVE GENES 1) będące ligazą ubikwityny, przyczynia się do degradacji 
białka CO. Prawdopodobnie interakcja białek HOS1 i CO odbywa się w sposób 
zależny od PHYB (ang. PHYTOCHROME B, receptor światła czerwonego) [49]. 
Fakt, że białko HOS1 łączy się z CO na początku dnia, a białka COP1 i SPA1 
w nocy, dowodzą na istnienie odmiennych mechanizmów angażujących ligazy 
ubikwityny w celu regulacji ilość białka CO w ciągu doby.

Inne białka B-box zaangażowane w proces kwitnienia
Oprócz białka CO (AtBBX1/CONSTANS) u A. thaliana zidentyfikowano kil-

ka innych białek należących do rodziny BBX, które również odgrywają kluczową 
rolę w regulacji czasu kwitnienia (Tab. 2). Wśród nich można wyróżnić białka 
wykazujące wysokie podobieństwo sekwencji do białka CO tzw. COL (ang. CO-
like), takie jak AtBBX4/COL3 [81], AtBBX6/COL5 [31], AtBBX7/COL9 [12], 
AtBBX10/COL12 [60] i AtBBX17/COL8 [77] (Tab. 2).

BIAŁKA BBX A SYNDROM UNIKANIA CIENIA
Ponieważ rośliny wyższe są fotoautotrofami, konkurencja o światło jest cechą 

charakterystyczną dla zbiorowisk roślinnych. Aby wykryć i zareagować na obec-
ność większych roślin w bliskim sąsiedztwie, rośliny unikające cienia dysponują 
rozmaitymi mechanizmami, które pomagają im przystosować swój wzrost i roz-
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wój do panujących warunków środowiska i umożliwiają skuteczne rywalizowa-
nie z sąsiadami [5, 71]. Jednakże, do realizacji tego procesu niezbędna jest stała 
percepcja intensywności i jakości światła. Badania wykazały, że kiedy roślina jest 
zacieniona, zachodzi znacząca zmiana w proporcji między czerwienią a daleką 
czerwienią. Zmiany w stosunku ilości światła czerwonego (ang. Red, R) do dale-
kiej czerwieni (ang. Far Red, FR) są wykrywane przez fitochromy. W ciemności 
syntetyzowany jest fitochrom pochłaniający światło czerwone (Pr, maksimum ab-
sorpcji ok. 660 nm), który jest uważany za nieaktywny biologicznie. Pochłanianie 
kwantów światła czerwonego przez Pr powoduje jego fotokonwersję do postaci 
absorbującej dalekie czerwone światło (Pfr, maksimum absorpcji ok. 730 nm). 
Zmniejszony stosunek R:FR, prowadzący do stosunkowo niskich stężeń Pfr, jest 
uważany za kluczową oznakę światła odbijanego lub przechodzącego przez rośli-
ny znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie [26]. W odpowiedzi na sygnał o ni-

TABELA 2. Regulacja kwitnienia przy udziale białek BBX u A. thaliana
TABLE 2. Participation of BBX proteins in the regulation of flowering in A. thaliana

BIAŁKO
BBX EFEKT ROLA BIAŁKA BBX

AtBBX4 tłumi
Opóźnia kwitnienie poprzez hamowanie ekspresji genu FT. Aby proces 
ten miał miejsce wymagana jest interakcja białka AtBBX4 z białkiem 
AtBBX32 [81].

AtBBX6 promuje Zwiększa ekspresję genów FT i SOC1 [31].

AtBBX7 tłumi Hamuje ekspresję genu CO, tym samym wpływając na poziom akumula-
cji białka FT [12].

AtBBX10 tłumi Zmniejsza aktywną pulę białka CO, co prowadzi do hamowania aktywa-
cji transkrypcji genu FT [60].

AtBBX17 tłumi Opóźnia kwitnienie poprzez hamowanie ekspresji genu FT [77].

AtBBX19 tłumi Zmniejsza ilość białka CO, prowadząc do hamowania transkrypcji genu 
FT [84].

AtBBX24 promuje
Tłumi ekspresję genu FLC oraz aktywuje syntezę białek FT  
i SOC1. Może być również zaangażowany w regulację czasu kwitnienia 
za pośrednictwem etylenu lub brassinosteroidów [52].

AtBBX30 tłumi
Tworzy trimeryczny kompleks razem z białkiem CO i ko-represorem 
transkrypcji białkiem TPL, co prowadzi do zahamowania ekspresji genu 
FT i opóźnienia kwitnienia [30].

AtBBX31 tłumi
Tworzy trimeryczny kompleks razem z białkiem CO i ko-represorem 
transkrypcji białkiem TPL, co prowadzi do zahamowania ekspresji genu 
FT i opóźnienia kwitnienia [30].

AtBBX32 tłumi
Interakcja białka AtBBX32 z białkiem AtBBX4 umożliwia wiązanie 
AtBBX32 do rejonu promotorowego genu FT. W konsekwencji dochodzi 
do zahamowania transkrypcji genu FT [81].
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skim stosunku R:FR, będącym zapowiedzią przyszłej konkurencji, wiele roślin 
zwiększa tempo wzrostu wydłużania łodyg i ogonków liściowych, często kosztem 
rozwoju liści i organów spichrzowych. Takie reakcje, zwane syndromem unikania 
cienia (ang. SHADE AVOIDANCE RESPONSE, SAR), służą do unoszenia liści 
w kierunku światła dziennego i zapewniają przetrwanie w szybko rosnących po-
pulacjach [7]. Badania molekularne nad zjawiskiem SAR u A. thaliana dowodzą 
na istnienie dwóch odrębnych strategii w reakcji unikania cienia. Pierwsza, okre-
ślana jako „detekcja sąsiada”, charakteryzuje się indukcją zwiększonej syntezy 
auksyn, ich akumulacją i transportem oraz transdukcją sygnału auksynowego 
sprzężoną z up-regulacją kilu genów kodujących czynniki transkrypcyjne i ak-
tywacją wielu szlaków hormonalnych [45]. Ta strategia molekularna jest czymś 
w rodzaju „sygnału ostrzegawczego”, który szybko się włącza i wyłącza, w zależ-
ności od intensywności światła docierającego do rośliny, co wpływa na stabilność 
ujemnego regulatora SAR, białka HRF1/SICS1 (ang. HYPOCOTYL IN FAR RED 
1/SLENDER IN CANOPY SHADE 1) [32]. Druga strategia, zwana „cieniem bal-
dachimu” następuje nieco później i częściowo pokrywa się ze strategią „detekcji 
sąsiada”. To długoterminowe podejście ma na celu umożliwienie aklimatyzacji 
roślin do nowych warunków środowiskowych, które charakteryzują się zmniej-
szoną efektywnością energii docierającej do roślin w postaci światła [32, 63]. Wy-
kazano, że w regulację tego programu również jest zaangażowana sygnalizacja 
auksynowa, prawdopodobnie poprzez zmianę wrażliwości roślin na auksyny.

Istnieją dowody wskazujące, że niektóre białka BBX u A. thaliana należące 
do grupy IV są zaangażowane w mechanizm unikania cienia. Wykazano, że białka 
AtBBX21 i AtBBX22 biorące udział w szlaku sygnałowym COP1 [16], pozytyw-
nie regulują ekspresję wczesnych negatywnych regulatorów SAR, takich jak PAR1 
(ang. PHYTOCHROME RAPIDLY REGULATED 1), PIL1 (ang. PHYTOCHROME 
INTERACTING FACTOR 3-LIKE 1), HFR1 (ang. LONG HYPOCOTYL IN FAR-RED 
1) i HD-ZIP protein 4 (ang. HOMEOBOX-LEUCINE ZIPPER PROTEIN HAT4) 
w krótkotrwałym cieniu [16]. Co ciekawe, białko AtBBX21 negatywnie reguluje 
SAR w długotrwałym cieniu, poprzez zmniejszanie ekspresji szeregu genów zaan-
gażowanych w szlaki hormonalne etylenu, brassinosteroidów i auksyny [16, 17]. 
Z kolei białko AtBBX16, gromadzi się w sposób zależny od aktywnego Pfr i reguluje 
reakcję unikania cienia poprzez tłumienie sygnalizacji auksynowej [86]. Inne białko 
AtBBX24 promuje SAR poprzez bezpośrednie oddziaływanie z białkiem GAI (ang. 
GIBBERELLIC ACID-INSENSITIVE), co prowadzi do zniesienia represji genu PIF4. 
PIF4 jest ważnym integratorem sygnałów środowiskowych i hormonalnych, a także 
promuje SAR, wiążąc się z domeną G-box w promotorze genów wrażliwych na za-
cienienie [18]. Co więcej wykazano, że białka BBX24 i BBX25 wspólnie promują 
wzrost hipokotylu u A. thaliana w cieniu w sposób zależny od białka COP1 [28].
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UDZIAŁ BIAŁEK BBX W SZLAKACH HORMONALNYCH

Niektórzy członkowie rodziny genów BBX u A. thaliana odgrywają ważną 
rolę w szlakach sygnalizacji hormonalnej (Tab. 3) [82]. W rejonach promotoro-
wych tych genów, stwierdzono obecność jednego lub kilku elementów cis-regula-
torowych związanych z odpowiedzią roślin na działanie fitohormonów.

KWAS ABSCYSYNOWY (ABA)
Do tej pory funkcję BBX w sygnalizacji ABA określono dla trzech białek 

BBX u A. thaliana, takich jak BBX1/CO, BBX5/COL4 i BBX21/STH2. Badania 
wykazały, że podczas suszy białko BBX1 pośredniczy w indukowanej przez ABA 
aktywacji transkrypcyjnej genu FT, promując indukcję kwitnienia [67]. Co więcej 
udowodniono, że białko ABI3 (ang. ABSCISIC ACID INSENSITIVE 3) oddziałuje 
z domeną CCT w białku BBX1, jednakże biologiczne znaczenie tej interakcji nie 
zostało jeszcze poznane. Min i in. [58] wykazali, że ekspresja genu BBX5 u A. 
thaliana jest indukowana w odpowiedzi na ABA, zasolenie i stres osmotyczny. 
Autorzy ujawnili, że mutant bbx5 charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością na 
ABA i zasolenie podczas kiełkowania i zazieleniania liścieni, podczas gdy rośliny 
z nadekspresją genu BBX5 są mniej wrażliwe na działanie kwasu abscysynowego 
i wysokie stężenie soli [58]. Co ciekawe, w obecności ABA lub 150 mN NaCl 
odnotowano silna akumulację transkryptu genów związanych z biosyntezą ABA 
i odpowiedzią na stres u roślin z nadekspresją BBX5 w porównaniu do mutantów 
bbx5. Inne białko, BBX21, uczestniczy w kontroli kiełkowania nasion zależnej 
od ABA, poprzez bezpośrednią interakcję z białkiem HY5 i ABI5 (ang. ABSCI-
SIC ACID INSENSITIVE 3). Wykazano, że białko BBX21 negatywnie reguluje 
ekspresję genu ABI5, zakłócając wiązanie się czynnika transkrypcyjnego HY5 
do rejonu promotorowego genu ABI5 [91]. Ponadto, białko BBX21 również jest 
negatywnym regulatorem indukcji ekspresji genu ABI3 [91].

GIBERELINY (GA)
Gibereliny należą do fitohormonów, które wywierają ogromny wpływ na pro-

cesy wzrostu i dojrzewania roślin, takie jak kiełkowanie nasion, wydłużanie hi-
pokotyli i międzywęźli, indukcja kwitnienia, rozwój kwiatów oraz  dojrzewanie 
owoców. Jak dotąd, zidentyfikowano kilka białek BBX, które są zaangażowane 
w szlak giberelinowy. Białko BBX18 u A. thaliana promuje wydłużanie hipoko-
tylu w warunkach światła niebieskiego poprzez zwiększenie poziomu bioaktyw-
nych GA [88]. Analiza ekspresji genów odpowiedzialnych za metabolizm GA wy-
kazała, że białko BBX18 hamuje transkrypcję genu kodującego oksydazę GA2ox1 
i GA2ox8, a indukuje ekspresję genu kodującego dioksygenazę GA3ox1 i oksyda-
zę GA20ox1 w świetle niebieskim [88]. Następnie udowodniono, że podjednostka 
β białka G, AGB1, która odgrywa istotną rolę w rozwoju hipokotylu, wchodzi 
w bezpośrednią interakcję z białkiem BBX21 u A. thaliana. Związanie AGB1 
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z C-końcowym rejonem białka BBX21, prowadzi do zahamowania ekspresji genu 
BBX21 oraz jego genów docelowych, w tym genu GA2ox1 [92]. Dalsze badania 
dowiodły, że dwa białka CO/AtBBX1 i AtBBX24 mogą oddziaływać z białkami 
DELLA, które są głównymi negatywnymi regulatorami sygnalizacji GA [15, 85].

TABELA 3. Udział białek AtBBX w szlakach sygnalizacji fitohormonów
TABLE 3. Participation of AtBBX proteins in phytohormone signaling pathways

BIAŁKO
BBX HORMON ROLA BIAŁKA BBX

AtBBX1

Kwas 
abscysynowy

Gibereliny

Kwas salicylowy

Białko AtBBX1 pośredniczy w indukowanej przez ABA aktywacji 
ekspresji genu FT w warunkach stresu suszy [67].

Oddziałuje z białkami DELLA [85], które są głównymi represora-
mi sygnalizacji GA [21].

Oddziałuje z białkiem TGA4, które odgrywa kluczową rolę w in-
dukowanej SA ekspresji białek związanych z patogenezą [75].

AtBBX5 Kwas 
abscysynowy

Poziom akumulacji białka AtBBX5 zwiększa się pod wpływem 
ABA, w odpowiedzi na stres solny, osmotyczny i odwodnienie 
[58].

AtBBX16 Auksyna
Aktywuje ekspresję genu SUR2 kodującego supresor biosyntezy 
auksyny, a tym samym ogranicza przekazywanie sygnałów za po-
średnictwem auksyny podczas odpowiedzi unikania cienia [86, 98].

AtBBX18 Gibereliny Przeciwdziała zależnemu od niebieskiego światła tłumieniu wydłu-
żania hipokotylu poprzez zwiększanie ilości GA [88].

AtBBX20 Brassinosteroidy
Wykazuje zwiększoną ekspresję w warunkach niedoboru BR i jest 
hamowany przez BZR1, główne białko sygnałowe BR zaangażo-
wane w represje fotmorfogenezy w ciemności [76].

AtBBX21

Kwas 
abscysynowy

Gibereliny

Etylen
Auksyny

Brassinosteroidy

Jest ważnym czynnikiem łączącym ścieżki sygnałowe światła 
i ABA. Reguluje szlak sygnalizacji kwasu abscysynowego poprzez 
interakcję z białkiem HY5 (główny pozytywny regulator ścieżki 
świetlnej) i ABI5 (centralny pozytywny regulator szlaków sygnało-
wych ABA) [91].

Aktywuje gen katabolizmu giberelin GA2ox1 [92].

Zmniejsza ekspresję szeregu genów zaangażowanych w szlaki 
hormonalne etylenu, brassinosteroidów i auksyny [16].

AtBBX24 Gibereliny
Wchodzi w bezpośrednią interakcję z białkiem GAI (ujemny 
regulator sygnalizacji GA), promując indukowane giberelinami 
wydłużanie komórek [18].

AtBBX28 Etylen
Jego ekspresja indukowana jest przez etylen za pośrednictwem 
czynnika transkrypcyjnego EIN3, który działa jako pozytywny 
regulator w szlaku odpowiedzi etylenu [10].

AtBBX32 Kwas jasmonowy W odpowiedzi na zranienie roślin, ekspresja genu BBX32  
za pośrednictwem OPDA (prekursor JA) zwiększa się [53].
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ROLA BIAŁEK BBX W ODPOWIEDZI ROŚLIN NA STRESY

Oprócz funkcji białek BBX w procesach rozwojowych u roślin, uczestniczą 
one także w odpowiedzi na stresy środowiskowe. Analizy transkryptomiczne wy-
kazały podwyższony poziom transkryptu dla wielu genów BBX w odpowiedzi na 
różne stresy abiotyczne, takie jak chłód, susza i zasolenie. Ponadto odnotowano, 
że nadekspresja niektórych genów BBX prowadzi do zwiększenia tolerancji na 
niektóre stresy. U A. thaliana białko BBX24, bierze udział w sygnalizacji stresu 
solnego. Pomimo, że ekspresja genu BBX24 nie jest indukowalna stresem sol-
nym, u roślin z nadekpresją genu BBX24 stwierdzono podwyższoną tolerancję na 
zasolenie w porównaniu z roślinami typu dzikiego [59]. Wykorzystując drożdżo-
wy system dwuhybrydowy, zidentyfikowano białko HPPBF-1 (ang. H-PROTEIN 
PROMOTER BINDING FACTOR-1), które bezpośrednio oddziałuje z białkiem 
BBX24 i którego ekspresja jest indukowana stresem solnym. Co więcej wykaza-
no, że białko HPPBF-1 jest czynnikiem transkrypcyjnym typu MYB, który wiąże 
się specyficznie do rejonu promotorowego genów zaangażowanych w odpowiedź 
na stres solnym [59]. Natomiast u gatunku uprawnego Solanum tubersoum udo-
wodniono, że ekspresja genu BBX24 jest indukowana w odpowiedzi na zasolenie 
[42]. Co więcej, ekspresja genu BBX24 pod wpływem zasolenia jest zależna od 
pory dnia, w której rośliny poddano działaniu czynnika stresowego [42]. Dalsze 
badania wykazały, że inne białko, AtBBX18, pełni negatywną rolę w tolerancji 
roślin na stres cieplny. Wykazano, że rośliny A. thaliana z nadekspresją genu 
BBX18 mają zmniejszoną odporność na wysoką temperaturę [87].

BIAŁKA BBX A ZEGAR OKOŁODOBOWY

Większość procesów zachodzących w organizmach żywych ewoluuje w sposób 
cykliczny. Rytmiczny przebieg zjawisk jest wynikiem adaptacji organizmów do pe-
riodycznie zmieniających się warunków panujących na Ziemi. U roślin, synchroni-
zacja cyklu rozwojowego z cyklicznymi zmianami w środowisku jest możliwa dzię-
ki wykształceniu endogennego mechanizmu zegara biologicznego, który generuje 
rytmy o okresie ~ 24-godzinnym. Ponieważ ekspresja prawie 1/3 genów u Arabidop-
sis thaliana jest kontrolowana na poziomie transkryptu przez zegar okołodobowy, 
można przypuszczać, że zegar biologiczny koordynuje prawie wszystkie procesy 
życiowe zachodzące na poziomie fizjologicznym, metabolicznym i molekularnym, 
dopasowując je do dziennych oraz sezonowych zmian w środowisku [41].

Wiele genów, których ekspresja jest kontrolowana przez zegar biologiczny, 
koduje białka zawierające domenę palca cynkowego typu B-box [35, 42, 46, 78]. 
W regionach promotorowych tych genów, stwierdzono obecność specyficznych 
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cis-elementów ‘CAANNNNATC’ związanych z okołodobową regulacją [62, 78]. 
Przy zastosowaniu drożdżowego systemu jednohybrydowego zidentyfikowano 
białko StZPR1 należące do rodziny palca cynkowego typu C4, które wiąże się do 
motywu ‘CAACAGCATC’ określonego terminem CIRC (ang. Circadian Regula-
ted) w promotorze genu StBBX24 u uprawnego gatunku Solanum tuberosum [43]. 
Dalsze badania wykazały, że w roślinach transgenicznych S. tuberosum z wyłączo-
ną ekspresją genu StZPR1 następuje zakłócenie okołodobowej oscylacji niektórych 
genów BBX, takich jak StBBX24, StBBX5, StBBX9, StBBX18 i StBBX27 [43].

PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY

Pomimo, że w ciągu ostatnich lat odnotowano znaczny postęp w poznaniu 
funkcji białek B-box w procesach wzrostu i rozwoju roślin, jak również w reakcji 
roślin na stresy, fizjologiczna rola wielu białek B-box oraz molekularne mechani-
zmy ich działania, nadal pozostają niewiadomą.

Do tej pory udowodniono, że czynniki transkrypcyjne z rodziny BBX są waż-
nymi regulatorami wielu procesów rozwojowych u roślin, jak wykazała analiza 
szeregu mutantów. Liczne dane wskazują również, że ekspresja wielu genów 
BBX jest indukowana bądź ulega zmianie w obliczu stresu, a ponadto białka BBX 
mogą uczestniczyć w tolerancji roślin na różne czynniki stresowe.

Poznanie partnerów białkowych, z którymi białka B-box oddziałują w róż-
nych warunkach w cyklu okołodobowym oraz identyfikacja kluczowych regulato-
rów ich transkrypcji, pozwoli zgłębić wiedzę odnośnie molekularnych zależności 
między strukturą i funkcją tej rodziny białek, jak również poznać nowe elementy 
szlaków sygnałowych generowanych przez zegar biologiczny z ich udziałem.

PODZIĘKOWANIA

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2018/29/B/
NZ9/01457.

LITERATURA

[1] ABE M, KOSAKA S, SHIBUTA M, NAGATA K, UEMURA T, NAKANO A, KAYA H. Transient 
activity of the florigen complex during the floral transition in Arabidopsis thaliana. Dev 2019; 146: 
dev171504.

[2] ANDRÉS F, COUPLAND G. The genetic basis of flowering responses to seasonal cues. Nat Rev 
Genet 2012; 13: 627-639.



240 K. GRĄDZKA, A. KIEŁBOWICZ-MATUK

[3] ARMAREGO-MARRIOTT T, SANDOVAL-IBAÑEZ O, KOWALEWSKA Ł. Beyond the darkness: 
recent lessons from etiolation and de-etiolation studies. J Exp Bot 2019; 71: 1215-1225.

[4] BAI B, LU N, LI Y, GUO S, YIN H, HE Y, SUN W, LI W, XIE X. OsBBX14 promotes photomorpho-
genesis in rice by activating OsHY5L1 expression under blue light conditions. Plant Sci 2019; 284: 
192-202.BALLARÉ CL, PIERIK R. The shade-avoidance syndrome: multiple signals and ecological 
consequences. Plant Cell Environ 2017; 40: 2530-2543.

[5] CAO Y, HAN Y, MENG D, LI D, JIAO C, JIN Q, LIN Y, CAI Y. B-BOX genes: genome-wide identi-
fication, evolution and their contribution to pollen growth in pear (Pyrus bretschneideri Rehd.). BMC 
Plant Biol 2017; 17: 156.

[6] CASAL JJ. Photoreceptor signaling networks in plant responses to shade. Annu Rev Plant Biol 2013; 
64: 403-427.

[7] CHAIWANON J, WANG W, ZHU J-Y, OH E, WANG Z-Y. Information integration and communica-
tion in plant growth regulation. Cell 2016; 164: 1257-1268.

[8] CHANG CS, MALOOF JN, WU SH. COP1-mediated degradation of BBX22/LZF1 optimizes seed-
ling development in Arabidopsis. Plant Physiol 2011; 156: 228-239.

[9] CHANG KN, ZHONG S, WEIRAUCH MT, HON G, PELIZZOLA M, LI H, HUANG SS, SCHMITZ 
RJ, URICH MA, KUO D, NERY JR, QIAO H, YANG A, JAMALI A, CHEN H, IDEKER T, REN 
B, BAR-JOSEPH Z, HUGHES TR, ECKER JR. Temporal transcriptional response to ethylene gas 
drives growth hormone cross-regulation in Arabidopsis. Elife 2013; 2: e00675.

[10] CHEN M, CHORY J. Phytochrome signaling mechanisms and the control of plant development. 
Trends Cell Biol 2011; 21: 664-671.

[11] CHENG XF, WANG ZY. Overexpression of COL9, a CONSTANS-LIKE gene, delays flowering by 
reducing expression of CO and FT in Arabidopsis thaliana. Plant J 2005; 43: 758-768.

[12] CHRISTIE JM, BLACKWOOD L, PETERSEN J, SULLIVAN S. Plant flavoprotein photoreceptors. 
Plant Cell Physiol 2015; 56: 401-413.

[13] CHU Z, WANG X, LI Y, YU H, LI J, LU Y, LI H, OUYANG B. Genomic organization, phylogenetic 
and expression analysis of the B-box gene family in tomato. Front Plant Sci 2016; 7: 1552.

[14] CROCCO CD, BOTTO JF. BBX proteins in green plants: insights into their evolution, structure fea-
ture and functional diversification. Gene 2013; 531: 44-52.

[15] CROCCO CD, HOLM M, YANOVSKY MJ, BOTTO JF. AtBBX21 and COP1 genetically interact in 
the regulation of shade avoidance. Plant J 2010; 64: 551-562.

[16] CROCCO CD, HOLM M, YANOVSKY MJ, BOTTO JF. Function of B-BOX under shade. Plant 
Signal Behav 2011; 6: 101-104.

[17] CROCCO CD, LOCASCIO A, ESCUDERO CM, ALABADI D, BLAZQUEZ MA AND BOTTO JF. 
The transcriptional regulator BBX24 impairs DELLA activity to promote shade avoidance in Arabi-
dopsis thaliana. Nat Commun 2015; 6: 6202.

[18] DATTA S, HETTIARACHCHI GH, DENG XW, HOLM M. Arabidopsis CONSTANS- LIKE3 is 
a positive regulator of red light signaling and root growth. Plant Cell 2006; 18: 70-84.

[19] DATTA S, JOHANSSON H, HETTIARACHCHI C, IRIGOYEN ML, DESAI M, RUBIO V, HOLM 
M. LZF1/SALT TOLERANCE HOMOLOG3, an Arabidopsis B-box protein involved in light-depen-
dent development and gene expression, undergoes COP1 mediated ubiquitination. Plant Cell 2008; 
20: 2324-2338.

[20] DAVIÈRE J-M, ACHARD P. A pivotal role of DELLAs in regulating multiple hormone signals. Mol 
Plant 2016; 9: 10-20.

[21] ENDO M, YOSHIDA M, SASAKI Y, NEGISHI K, HORIKAWA K, DAIMON Y, KUROTANI K-I, 
NOTAGUCHI M, ABE M, ARAKI T. Re-Evaluation of florigen transport kinetics with separation 
of functions by mutations that uncouple flowering initiation and long-distance transport. Plant Cell 
Physiol 2018; 59: 1621-1629.

[22] EOM KS, CHEONG JS, LEE SJ. Structural analyses of zinc finger domains for specific interactions 
with DNA. J Microbiol Biotechnol 2016; 26: 2019-2029.



BIAŁKA B-BOX U ROŚLIN 241

[23] FAN XY, SUN Y, CAO DM, BAI MY, LUO XM,YANG HJ, WEI CQ, ZHU SW, SUN Y, CHONG 
K, WANG ZY. BZS1, a B-box protein, promotes photomorphogenesis downstream of both brassino-
steroid and light signaling pathways. Mol Plant 2010; 5: 591-600.

[24] FONT J, MACKAY JP. Beyond DNA: zinc finger domains as RNA-binding modules. Methods Mol 
Biol 2010; 649: 479-491.

[25] FRASER DP; HAYES S; FRANKLIN KA. Photoreceptor crosstalk in shade avoidance. Curr Opin 
Plant Biol 2016; 33: 1-7.

[26] GANGAPPA SN, BOTTO JF. The BBX family of plant transcription factors. Trends Plant Sci 2014; 
19: 460-470.

[27] GANGAPPA SN, CROCCO CD, JOHANSSON H, DATTA S, HETTIARACHCHI C, HOLM M, 
BOTTO JF. The Arabidopsis B-BOX protein BBX25 interacts with HY5, negatively regulating 
BBX22 expression to suppress seedling photomorphogenesis. Plant Cell 2013; 25: 1243-1257.

[28] GENDRON JM, PRUNEDA-PAZ JL, DOHERTY CJ, GROSS A.M., KANG SE, KAY SA. Arabi-
dopsis circadian clock protein, TOC1, is a DNA-binding transcription factor. Proc Natl Acad Sci USA 
2012; 109: 3167-3172.

[29] GRAEFF M, STRAUB D, EGUEN T, DOLDE U, RODRIGUES V, BRANDT R, WENKEL S. Mi-
croProtein-mediated recruitment of CONSTANS into a TOPLESS trimeric complex represses flow-
ering in Arabidopsis. PLoS Genet 2016; 12: e1005959.

[30] HASSIDIM M, HARIR Y, YAKIR E, KRON I, GREEN MR. Over-expression of CONSTANS-LIKE 
5 can induce flowering in short-day grown Arabidopsis. Planta 2009; 230: 481-491.

[31] HERSCH M, LORRAIN S, DE WIT M, TREVISAN M, LJUNG K, BERGMANN S, FANKHAUS-
ER C. Light intensity modulates the regulatory network of the shade avoidance response in Arabidop-
sis. Proc Natl Acad Sci USA 2014; 111: 6515-6520.

[32] HOLM M, MA LG, QU LJ, DENG XW. Two interacting bZIP proteins are direct targets of 
COP1-mediated control of light-dependent gene expression in Arabidopsis. Genes Dev 2002; 16: 
1247-1259.

[33] HOLTAN HE, BANDONG S, MARION CM, ADAM L, TIWARI S, SHEN Y, MALOOF JN, MASZ-
LE DR, OHTO M, PREUSS A, MEISTER R, PETRACEK M, REPETTI PP, REUBER TL, RAT-
CLIFFE OJ, KHANNA R. BBX32, an Arabidopsis B-Box protein, functions in light signaling by 
suppressing HY5-regulated gene expression and interacting with STH2/BBX21. Plant Physiol 2011; 
156: 2109-2123.

[34] HUANG J, ZHAO X, WENG X, WANG L, XIE W. The rice B-box zinc finger gene family: ge-
nomic identification, characterization, expression profiling and diurnal analysis. PLoS One 2012; 
7: 15-17.

[35] HUIJSER P, SCHMID M. The control of developmental phase transitions in plants. Dev 2011; 138: 
4117-4129.

[36] JANG S, MARCHAL V, PANIGRAHI K, WENKEL S, SOPPE W, DENG XW, VALVERDE F, COU-
PLAND G. Arabidopsis COP1 shapes the temporal pattern of CO accumulation conferring a photope-
riodic flowering response. EMBO J 2008; 27: 1277-1288.

[37] JIN J, TIAN F, YANG DC, MENG YQ, KONG L, LUO J, GAO G. Plant TFDB 4.0: toward a cen-
tral hub for transcription factors and regulatory interactions in plants. Nucleic Acids Res 2017; 45: 
D1040-D1045.

[38] JOB N, YADUKRISHNAN P, BURSCH K, DATTA S, JOHANSSON H. Two B-box proteins regu-
late photomorphogenesis by oppositely modulating HY5 through their diverse C-terminal domains. 
Plant Physiol 2018; 176: 2963-2976.

[39] KHANNA R, KRONMILLER B, MASZLE DR, COUPLAND G, HOLM M, MIZUNO T, WU SH. 
The Arabidopsis B-box zinc finger family. Plant Cell 2009; 21: 3416-3420.

[40] KIEŁBOWICZ-MATUK A, CZARNECKA J. Interplays of plant circadian clock and abiotic stress 
response network. Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance. Volume 1-Bio-
logical Techniques, 1st Edition, Elsevier 2014; 20: 487-506.



242 K. GRĄDZKA, A. KIEŁBOWICZ-MATUK

[41] KIEŁBOWICZ-MATUK A, REY P, RORAT T. Interplay between circadian rhythm, time of the day 
and osmotic stress constraints in the regulation of the expression of a Solanum Double B-box gene. 
Ann Bot 2014; 113: 831-842.

[42] KIEŁBOWICZ-MATUK A, CZARNECKA J, BANACHOWICZ E, REY P, RORAT T. Solanum tu-
berosum ZPR1 encodes a light-regulated nuclear DNA-binding protein adjusting the circadian ex-
pression of StBBX24 to light cycle. Plant Cell Environ 2017; 40: 424-440.

[43] KLUSKA K, ADAMCZYK J, KRĘŻEL A. Metal binding properties, stability and reactivity of zinc 
fingers. Coord Chem Rev 2018; 367: 18-64.

[44] KOHNEN MV, SCHMID-SIEGERT E, TREVISAN M, PETROLATI LA, SENECHAL F, MULLER-
MOULE P, MALOOF J, XENARIOS I, FANKHAUSER C. Neighbor detection induces organ-spe-
cific transcriptomes, revealing patterns underlying hypocotyl-specific growth. Plant Cell 2016; 28: 
2889-2904.

[45] KUMAGAI T, ITO S, NAKAMICHI N, NIWA Y, MURAKAMI M, YAMASHINO T, MIZUNOT. 
The common function of a novel subfamily of B-box zinc finger proteins with reference to circadi-
an-associated events in Arabidopsis thaliana. Biosci Biotechnol Biochem 2008; 72: 1539-1549.

[46] KUSHWAHA AK, RAMACHANDRAN H, JOB N. The B-box bridge between light and hormones 
in plants. J Photochem Photobiol B 2018; 191: 164-174.

[47] LAU OS, DENG XW. The photomorphogenic repressors COP1 and DET1: 20 years later. Trends 
Plant Sci 2012; 17: 584-593.

[48] LAZARO A, VALVERDE F, PINEIRO M, JARILLO JA. The Arabidopsis E3 ubiquitin ligase HOS1 
negatively regulates CONSTANS abundance in the photoperiodic control of flowering. Plant Cell 
2012; 24: 982-999.

[49] LEGRIS M, NIETO C, SELLARO R, PRAT S, CASAL JJ. Perception and signalling of light and 
temperature cues in plants. Plant J 2017; 90: 683-69.

[50] LI L, LI X, LIU Y, LIU H. Flowering responses to light and temperature. Sci China Life Sci 2016; 
59: 403-408.

[51] LI F, SUN J, WANG D, BAI S, CLARKE AK, HOLM M. The B-box family gene STO (BBX24) 
in Arabidopsis thaliana regulates flowering time in different pathways. PLoS One 2014; 9: e87544.

[52] LIBAULT M, WAN J, CZECHOWSKI T, UDVARDI M, STACEY G. Identification of 118 Arabidop-
sis transcription factor and 30 ubiquitin-ligase genes responding to chitin, a plant-defense elicitor. Mol 
Plant Microbe Interact 2007; 20: 900-911.

[53] LIN F, JIANG Y, LI J, YAN T, FAN L, LIANG J, CHEN ZJ, XU D, DENG XW. B-BOX DOMAIN 
PROTEIN 28 negatively regulates photomorphogenesis by repressing the activity of transcription 
factor HY5 and undergoes COP1-mediated degradation. Plant Cell 2018; 30: 2006-2019.

[54] LIU L, LIU C, HOU X, XI W, SHEN L, TAO Z, WANG Y, YU H. FTIP1 is an essential regulator 
required for florigen transport. PLoS Biol 2012; 10: e1001313.

[55] LIU LJ, ZHANG YC, LI QH, SANG Y, MAO J, LIAN HL, WANG L, YANG HQ. COP1-mediated 
ubiquitination of CONSTANS is implicated in cryptochrome regulation of flowering in Arabidopsis. 
Plant Cell 2008; 20: 292-306.

[56] MAZUR MJ, KWAAITAAL M, MATEOS MA, MAIO F, KINI RK, PRINS M, VAN DEN BURG 
HA. The SUMO conjugation complex self-assembles into nuclear bodies independent of SIZ1 and 
COP1. Plant Physiol 2019; 179: 168-183.

[57] MIN JH, CHUNG JS, LEE KH, KIM CS. The CONSTANS-like 4 transcription factor, AtCOL4, pos-
itively regulates abiotic stress tolerance through an abscisic acid-dependent manner in Arabidopsis. J 
Integr Plant Biol 2015; 57: 313-324.

[58] NAGAOKA S, TAKANO T. Salt tolerance-related protein STO binds to a Myb transcription factor 
homologue and confers salt tolerance in Arabidopsis. J Exp Bot 2003; 54: 2231-2237.

[59] ORDONEZ-HERRERA N, TRIMBORN L, MENJE M, HENSCHEL M, ROBERS L, KAUFHOLDT 
D, HANSCH R, ADRIAN J, PONNU J, HOECKER U. The transcription factor COL12 is a substrate 



BIAŁKA B-BOX U ROŚLIN 243

of the COP1/SPA E3 ligase and regulates flowering time and plant architecture. Plant Physiol 2018; 
176: 1327-1340.

[60] PAJORO A, BIEWERS S, DOUGALI E, LEAL VALENTIM F, MENDES MA, PORRI A,COUP-
LAND G, VAN DE PEER Y, VAN DIJK AD, COLOMBO L, DAVIES B, ANGENENT GC. The 
(r)evolution of gene regulatory networks controlling Arabidopsis plant reproduction: a two-decade 
history. J Exp Bot 2014; 65: 4731-4745.

[61] PIECHULLA B, MERFORTH N, RUDOLPH B. Identification of tomato Lhc promoter regions nec-
essary for circadian expression. Plant Mol Biol 1998; 38: 655-662.

[62] PUCCIARIELLO O, LEGRIS M, COSTIGLIOLO ROJAS C, IGLESIAS MJ, HERNANDO CE, 
DEZAR C, VAZQUEZ M, YANOVSKY MJ, FINLAYSON SA, PRAT S, CASAL J. Rewiring of 
auxin signaling under persistent shade. Proc Natl Acad Sci USA 2018; 115: 5612-5617.

[63] PURUGGANAN MD, FULLER DQ. The nature of selection during plant domestication. Nature 
2009; 457: 843-848.

[64] PUTTERILL J, VARKONYI-GASIC E. FT and florigen long-distance flowering control in plants. 
Curr Opin Plant Biol 2016; 33: 77-82.

[65] QI Q, GIBSON A, FU X, ZHENG M, KUEHN R, WANG Y, WANG Y, NAVARRO S,MORRELL 
JA, JIANG D, SIMMONS G, BELL E, IVLEVA NB, MCCLERREN AL, LOIDA P, RUFF TG, PE-
TRACEK ME, PREUSS SB. Involvement of the N-terminal B-box domain of Arabidopsis BBX32 
protein in interaction with soybean BBX62 protein. J Biol Chem 2012; 287: 31482-31493.

[66] RIBONI M, TEST AR, GALBIATI M, TONELLI C, CONTI L. ABA-dependent control of GI-
GANTEA signalling enables drought escape via up-regulation of FLOWERING LOCUS T in Arabi-
dopsis thaliana. J Exp Bot 2016; 67: 6309-6322.

[67] RIZZINI L, FAVORY J, CLOIX C, FAGGIONATO D, O’HARA A, KAISERLI E, BAUMEISTER 
R, SCHÄFER E, NAGY F, JENKINS IG, ULM R. Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 
protein. Science 2011; 332: 103-106.

[68] ROBSON F, COSTA MM, HEPWORTH SR, VIZIR I, PIÑEIRO M, REEVES PH, PUTTERILL 
J, COUPLAND G. Functional importance of conserved domains in the flowering time gene CON-
STANS demonstrated by analysis of mutant alleles and transgenic plants. Plant J 2001; 28: 619-631.

[69] SAIJO Y, ZHU D, LI J, RUBIO V, ZHOU Z, SHEN Y, HOECKER U, WANG H, DENG XW. Arabi-
dopsis COP1/SPA1 complex and FHY1/FHY3 associate with distinct phosphorylated forms of phyto-
chrome A in balancing light signaling. Mol Cell 2008; 31: 607-613.

[70] SESSA G, CARABELLI M, POSSENTI M, MORELLI G, RUBERTI I. Multiple pathways in the 
control of the shade avoidance response. Plants (Basel) 2018; 7: 102.

[71] SHIM JS, IMAIZUMI T. Circadian clock and photoperiodic response in Arabidopsis: from seasonal 
flowering to redox homeostasis. Biochem 2015; 54: 157-170.

[72] SONG H, SHIM JS, KINMONTH-SCHULTZ1 HA, IMAIZUMI T. Photoperiodic flowering: time 
measurement mechanisms in leaves. Annu Rev Plant Biol 2015; 66: 441-464.

[73] SONG YH, SONG NY, SHIN SY, KIM HJ, YUN DJ, LIM CO, LEE SY, KANG KY, HONG JC. 
Isolation of CONSTANS as a TGA4/OBF4 interacting protein. Mol Cells 2008; 25: 559-565.

[74] SONG YH, SMITH RW, TO BJ, MILLAR AJ, IMAIZUMI T. FKF1 conveys timing information for 
CONSTANS stabilization in photoperiodic flowering. Science 2012; 336: 1045-1049.

[75] SUN Y, FAN XY, CAO DM, TANG W, HE K, ZHU JY, HE JX, BAI MY, ZHU S, OH E, PATIL S, 
KIM TW, JI H, WONG WH, RHEE SY, WANG ZY. Integration of brassinosteroid signal transduc-
tion with the transcription network for plant growth regulation in Arabidopsis. Dev Cell 2010; 19: 
765-777.

[76] TAKASE T, KAKIKUBO Y, NAKASONE A, NISHIYAMA Y, YASUHARA M, TOKIOKA-ONO 
Y, KIYOSUE T. Characterization and transgenic study of CONSTANS-LIKE8 (COL8) gene in Ara-
bidopsis thaliana: expression of 35S:COL8 delays flowering under long-day conditions. Plant Bio-
technol 2011; 28: 439-446.



244 K. GRĄDZKA, A. KIEŁBOWICZ-MATUK

[77] TALAR U, KIEŁBOWICZ-MATUK A, CZARNECKA J, RORAT T. Genome-wide survey of B-box 
proteins in potato (Solanum tuberosum) – identification, characterization and expression patterns 
during diurnal cycle, etiolation and de-etiolation. PLoS One 2017; 12: e0177471.

[78] TIAN F, YANG DC, MENG YQ, JIN JP, GAO G. PlantRegMap: charting functional regulatory maps 
in plants. Nucleic Acids Res 2019; 48: D1104-D1113.

[79] TIWARI SB, SHEN Y, CHANG HC, HOU Y, HARRIS A, MA SF, MCPARTLAND M, HYMUS GJ, 
ADAM L, MARION C, BELACHEW A, REPETTI PP, REUBER TL, RATCLIFFE OJ. The flow-
ering time regulator CONSTANS is recruited to the FLOWERING LOCUS T promoter via a unique 
cis-element. New Phytol 2010; 187: 57-66.

[80] TRIPATHI P, CARVALLO M, HAMILTON EE, PREUSS S, KAY SA. Arabidopsis B-BOX32 inter-
acts with CONSTANS-LIKE3 to regulate flowering. Proc Natl Acad Sci USA 2017; 114: 172-177.

[81] VAISHAK KP, YADUKRISHNAN P, BAKSHI S, KUSHWAHA AK, RAMACHANDRAN H, JOB 
N, BABU D, DATTA S. The B-box bridge between light and hormones in plants. J Photochem Pho-
tobiol B 2019; 191: 164-174.

[82] VALVERDE F. CONSTANS and the evolutionary origin of photoperiodic timing of flowering. J Exp 
Bot 2011; 62: 2453-2463.

[83] WANG CQ, SARMAST MK, JIANG J, DEHESH K. The transcriptional regulator BBX19 promotes 
hypocotyl growth by facilitating cop1-mediated early flowering3 degradation in Arabidopsis. Plant 
Cell 2015; 27: 1128-1139.

[84] WANG H, PAN J, LI Y, LOU D, HU Y, YU D. The DELLA-CONSTANS transcription factor cascade 
integrates gibberellic acid and photoperiod signaling to regulate flowering. Plant Physiol 2016; 172: 
479-488.

[85] WANG H, ZHANG Z, LI H, ZHAO X, LIU X, ORTIZ M, LIN CH, LIU B. CONSTANS-LIKE 7 
regulates branching and shade avoidance response in Arabidopsis. J Exp Bot 2013; 64: 1017-1024.

[86] WANG Q, TU X, ZHANG J, CHEN X, RAO L. Heat stress-induced BBX18 negatively regulates the 
thermotolerance in Arabidopsis. Mol Biol Rep 2013; 40: 2679-2688.

[87] WANG Q, ZENG J, DENG K, TU X, ZHAO X, TANG D, LIU X. DBB1a, involved in gibberellin 
homeostasis, functions as a negative regulator of blue light-mediated hypocotyl elongation in Arabi-
dopsis. Planta 2011; 233: 13-23.

[88] WEI CH-Q, CHIEN CH-W, AI L-F, ZHAO J, ZHANG Z, LI KH, BURLINGAME AL, SUN Y, 
WANG Z-Y. The Arabidopsis B-box protein BZS1/BBX20 interacts with HY5 and mediates strigo-
lactone regulation of photomorphogenesis. J Genet Genomics 2016; 43: 555-563.

[89] XU D, JIANG Y, LI J, LIN F, HOLM M, DENG XW. BBX21, an Arabidopsis B-box protein, directly 
activates HY5 and is targeted by COP1 for 26S proteasome-mediated degradation. Proc Natl Acad 
Sci USA 2016; 113: 7655-7660.

[90] XU D, LI J, GANGAPPA SN, HETTIARACHCHI C, LIN F, ANDERSSON MX, JIANG Y, DENG 
XW, HOLM M. Convergence of light and ABA signaling on the ABI5 promoter. PLoS Genet 2014; 
10: e1004197.

[91] XU DB, GAO SQ, MA YN, WANG XT, FENG L, LI LC, XU ZS, CHEN YF, CHEN M, YZ MA. 
The G-protein beta subunit AGB1 promotes hypocotyl elongation through inhibiting transcription 
activation function of BBX21 in Arabidopsis. Mol Plant 2017; 10: 1206-1223.

[92] XU DQ, JIANG Y, LI J, HOLM M, DENG XW. The B-Box domain protein BBX21 promotes photo-
morphogenesis. Plant Physiol 2018; 176: 2365-2375.

[93] YADUKRISHNAN P, JOB N, JOHANSSON H, DATTA S. Opposite roles of group IV BBX proteins: 
Exploring missing links between structural and functional diversity. Plant Signal Behav 2018; 13: 
e1462641.

[94] YAN H, MARQUARDT K, INDORF M, JUTT D, KIRCHER S, NEUHAUS G, RODRI-
GUEZ-FRANCO M. Nuclear localization and interaction with COP1 are required for STO/BBX24 
function during photomorphogenesis. Plant Physiol 2011; 156: 1772-1782.



BIAŁKA B-BOX U ROŚLIN 245

[95] YIN R, ARONGAUS AB, BINKERT M, ULM R. Two distinct domains of the UVR8 photoreceptor 
interact with COP1 to initiate UV-B signaling in Arabidopsis. Plant Cell 2015; 27: 202-213.

[96] ZHANG X, HUAI J, SHANG F, XU G, TANG W, JING Y, LIN R. A PIF1/PIF3-HY5-BBX23 tran-
scription factor cascade affects photomorphogenesis. Plant Physiol 2017; 174: 2487-2500.

[97] ZHANG Z, JI R, LI H, ZHAO T, LIU J, LIN C, LIU B. CONSTANS-LIKE 7 (COL7) is involved in 
phytochrome B (phyB)-mediated light-quality regulation of auxin homeostasis. Mol Plant 2014; 7: 
1429-1440.

[98] ZHU Y, LIU L, SHEN L, YU H. NaKR1 regulates long-distance movement of FLOWERING LOCUS 
T in Arabidopsis. Nat Plants 2016; 2: 16075.

[99] ZUO Z, LIU H, LIU B, LIU X, LIN C. Blue light-dependent interaction of CRY2 with SPA1 regulates 
COP1 activity and floral initiation in Arabidopsis. Curr Biol 2011; 21: 841-847.

Redaktor prowadzący − Maciej Zabel
Otrzymano: 15.09.2020
Przyjęto: 03.10.2020
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
email: akie@igr.poznan.pl
tel.: (+48 61) 65 50 216
fax: (+48 61) 65 50 301




