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Streszczenie: Recykling lub degradacja białek błonowych na drodze zależnej od ubikwitynacji endo-
cytozy jest jednym z najważniejszych mechanizmów regulacji homeostazy komórkowej. W regulacji 
obrotu białek błonowych istotną rolę odgrywa proces selektywnego naprowadzania ligaz ubikwityny 
na odpowiednie substraty białkowe dzięki aktywności tzw. białek adaptorowych z rodziny konser-
wowanych ewolucyjnie arestyn. Od wielu lat badano pod tym kątem β-arestyny, które umożliwiają 
ubikwitynację wielu ssaczych białek błonowych. Nowo wyodrębnioną podrodziną arestyn, która oka-
zała się ewolucyjnie starsza od β-arestyn, są α-arestyny. Białka z rodziny arestyn występują powsze-
chnie od drożdży po ludzi i zaangażowane są w wiele procesów komórkowych, a ich dysfunkcje mogą 
prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu komórek, co czyni arestyny ważnym obiektem 
badań. Różnorodność i zmienność lokalizacji α-arestyn mogą sugerować zaangażowanie tych białek 
w wiele różnych procesów komórkowych. Większość dotychczasowych informacji na temat funk-
cji i mechanizmu działania α-arestyn pochodzi z badań prowadzonych na drożdżach piekarniczych 
Saccharomyces cerevisiae. α-Arestyny wchodzą w interakcję z Rsp5, ligazą ubikwityny z rodziny 
Nedd4, poprzez motywy PY i domeny WW rekrutując ją do specyficznych substratów. Natomiast 
rozpoznawanie białek substratowych przez odpowiednie α-arestyny możliwe jest dzięki tzw. syg-
nałom degronowym (degrony), najprawdopodobniej stanowiącym krótkie sekwencje aminokwasowe. 
Badania wskazują na regulację aktywności α-arestyn poprzez modyfikacje potranslacyjne np. fosfo-
rylację i ubikwitynację. Modyfikacje potranslacyjne wpływają na zmianę specyficzności substratowej 
α-arestyn co pozwala na ścisłą regulację i sprawną odpowiedź w systemie kontroli białek błonowych, 
umożliwiając szybką adaptację komórki do zmieniających się warunków środowiska. 
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Summary: Recycling or degradation of membrane proteins by ubiquitination-dependent endocytosis is 
one of the most important mechanisms of regulation of cellular homeostasis. The proces of selective 
targeting of ubiquitin ligases to the appropriate protein substrates, due to the activity of the so-called 
adapter proteins from the family of evolutionarily conserved arrestins, plays an important role in regu-
lation of the membrane proteins turnover. The role of β-arrestins which enable ubiquitination of many 
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mammalian membrane proteins have been studied for many years. A newly separated subfamily of 
arrestins, which turned out to be evolutionarily older than β-arrestins, is the subfamily of -arrestins. 
Arrestin family proteins are ubiquitous from yeast to humans and are involved in many cellular pro-
cesses. Their dysfunction can lead to serious disorders in the functioning of the cell, making arrestins 
an important research target. The variability of the subcellular location of -arrestins may suggest the 
involvement of these proteins in many different cellular processes. Most of the information on the 
function and mechanism of action of α-arestins comes from studies conducted with the baker’s yeast 
Saccharomyces cerevisiae. α-Arrestins interact with Rsp5, the Nedd4 family E3 ubiquitin ligase, via 
PY motifs and WW domains, and recruit it to the specific substrate. The recognition of substrate 
proteins by α-arrestins is possible thanks to the so-called degron signals (degrons), most likely short 
amino acid sequences. The regulation of α-arrestin activity through post-translational modifications, 
e.g. phosphorylation and ubiquitination may modulate the substrate specificity of α-arrestins, which 
allows a tight regulation and efficient response in the membrane protein control system, enabling the 
cell quick adaptation to changing environmental conditions.
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WPROWADZENIE

Jednym z najważniejszych sposobów regulacji poboru substancji ze środowi-
ska zewnątrzkomórkowego oraz komunikacji międzykomórkowej we wszystkich 
komórkach eukariotycznych jest endocytoza i recykling lub degradacja białek bło-
nowych. Regulacja obecności transporterów, kanałów i receptorów w błonie ko-
mórkowej poprzez degradację endocytarną, zależna jest od wielu procesów komór-
kowych, w tym modyfikacji lipidów, formowania koszy klatrynowych, czy zmian 
szkieletu aktynowego [15]. W regulacji obrotu białek błonowych istotną rolę od-
grywa także ubikwitynacja [27, 29], odpowiedzialna za inicjację endocytozy oraz 
warunkowanie prawidłowego sortowania endosomalnego i degradację wakuolarną, 
zarówno u eukariontów niższych (np. drożdży), jak i ssaków [37, 73]. 

Przyłączenie cząsteczki ubikwityny do białka błonowego zachodzi na drodze 
3-stopniowego szlaku reakcji enzymatycznych, w których udział biorą kolejno: 
enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy wiążące ubikwitynę (E2) oraz liga-
zy ubikwityny (E3). Istotnym elementem procesu ubikwitynacji jest specyficzne 
i selektywne rozpoznawanie białek przeznaczonych do degradacji przez enzymy 
E3. Ligazy ubikwityny wykazują największą różnorodność spośród enzymów 
maszynerii ubikwitynowej (odkryto 60-100 ligaz E3 u drożdży [16] i ponad 600 
u ludzi [35]), jednak tylko nieliczne z nich zaangażowane są w rozpoznawanie 
białek błonowych. Rozpoznawanie substratów przez ligazy E3 zachodzi poprzez 
sygnały degradacyjne (degrony) np. w postaci określonej sekwencji aminokwaso-
wej, lecz zazwyczaj wymagane są również modyfikacje potranslacyjne substratów 
lub ligaz E3, a także interakcje z białkami adaptorowymi. W proces ubikwitynacji 
białek błonowych zaangażowane są ligazy z rodziny Rsp5/Nedd4, należące do 
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grupy ligaz HECT (ang. homologous to the E6AP carboxyl terminus) zdolnych 
do bezpośredniego katalizowania reakcji przenoszenia cząsteczki ubikwityny na 
białko docelowe [31,48]. Wiązanie przez nie substratów zachodzi jednak najczę-
ściej pośrednio, przy udziale białek adaptorowych z rodziny arestyn (arestyny 
wzrokowe i β-arestyny) oraz spokrewnionych z nimi słabiej poznanych białek 
z rodziny ARTs (ang. arrestin-related trafficking adaptors), nazywanych też α-a-
restynami [2]. Jako że białka z klanu arestyn występują powszechnie od drożdży 
po ludzi i zaangażowane są w wiele procesów komórkowych, takich jak regulacja 
degradacji i recyklingu białek błonowych w różnych warunkach, kontrola aktyw-
ności receptorów sprzężonych z białkami G (ang. G-protein-coupled receptors, 
GPCRs), czy udział w przekazywaniu sygnałów komórkowych, ich dysfunkcje 
mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu komórek, co czy-
ni arestyny ważnym obiektem badań. Większość dotychczasowych informacji na 
temat funkcji i mechanizmu działania ARTs pochodzi z badań prowadzonych na 
drożdżach piekarniczych Saccharomyces cerevisiae, które są organizmem mode-
lowym w biologii molekularnej eukariotów [12].

ADAPTORY ARTs: KONSERWATYWNE 
BIAŁKA Z KLANU ARESTYN

Jedną z głównych ról arestyn jest naprowadzanie ligaz z rodziny Rsp5/Nedd4 
na substraty błonowe i pośredniczenie w reakcji ich ubikwitynacji. Od wielu lat 
badano pod tym kątem β-arestyny, które umożliwiają ubikwitynację wielu ssa-
czych białek błonowych, dodatkowo stymulując endocytozę poprzez wiązanie 
klatryny oraz endocytarnego kompleksu AP-2 [34]. U ludzi, rodzina Nedd4 składa 
się z 9 ligaz E3 [64], z których ligaza Nedd4 wydaje się być najstarsza ewolucyj-
nie i wykazuje dużą homologię do drożdżowej ligazy Rsp5, co wskazuje, że biał-
ka te są konserwowane ewolucyjnie [82]. Ligazy Rsp5/Nedd4 rozpoznają swoje 
substraty dzięki domenom WW wiążącym motywy PY ([L/P]PxY) lub ufosfory-
lowane reszty seryny/treoniny w pobliżu reszty prolinowej [42]. Jednakże, wie-
le białek ubikwitynowanych przez te ligazy nie posiada w strukturze motywów 
PY, co rodzi konieczność interakcji z białkami adaptorowymi [39]. Co ciekawe, 
arestyny wzrokowe i β-arestyny również nie posiadają w swojej strukturze moty-
wów PY, a inne bogate w prolinę sekwencje w ich strukturze nie są rozpoznawa-
ne przez ligazy Nedd4 [67], co najprawdopodobniej świadczy o niekanonicznych 
interakcjach między tymi białkami. Stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2008 
r., Alvarez opisał grupę białek adaptorowych zaangażowanych w ubikwitynację 
cargo – białka ARTs – przypominające ssacze β-arestyny i wchodzące w inte-
rakcję z ligazami Rsp5/Nedd4 poprzez motywy PY i domeny WW [2]. Analiza 
filogenetyczna wykazała, że β-arestyny i arestyny wzrokowe wywodzą się z tej 
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samej ancestralnej rodziny arestyn, która dała początek białkom ARTs oraz innym 
białkom podobnym od arestyn [2]. Ze względu na ewolucyjnie starsze pochodze-
nie, adaptory ARTs nazwano α-arestynami, odróżniając je od rodziny β-arestyn/

RYCINA 1. Drzewo filogenetyczne i schemat organizacji domenowej α-arestyn u drożdży S. cerevi-
siae. Drzewo filogenetyczne stworzono za pomocą metody Neighbor-joining method, przy użyciu pro-
gramów ClustalW oraz MEGA7. Domeny przewidziane przez HmmerWeb 2.41.1 (https://www.ebi.
ac.uk/Tools/hmmer/) w oparciu o bazę Pfam 32.0 odpowiadają następującym numerom dostępu Pfam-
-A: Arr_N (Arresin_N): PF00339, Arr_C (Arrestin_C): PF02752, Arr_N-like (LDB19): PF13002, 
Bul1_N: PF04425, Bul1_C: PF04426
FIGURE 1. Phylogenetic tree and schematic representation of the domain organization of yeast S.cer-
evisiae α-arrestins. Phylogenetic tree was created with Neighbor-joining method using ClustalW and 
MEGA7 programs. Domains based on Pfam 32.0 and detected by HmmerWeb 2.41.1 (https://www.ebi.
ac.uk/Tools/hmmer/) correspond to the following Pfam-A accessions: Arr_N (Arresin_N): PF00339, 
Arr_C (Arrestin_C): PF02752, Arr_N-like (LDB19): PF13002, Bul1_N: PF04425, Bul1_C: PF04426
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arestyn wzrokowych (odtąd nazywanych β-arestynami) oraz innych białek po-
siadających domenę arestynową [2]. Jednocześnie wykazano, że α-arestyny są 
białkami występującymi powszechnie u wszystkich eukariontów poza roślinami, 
u których nie stwierdzono obecności także ligaz Rsp5/Nedd4 [2]. Jedną z pierw-
szych zidentyfikowanych α-arestyn było białko PalF u Aspergillus nidulans, za-
angażowane w ścieżkę sygnalną pH poprzez wiązanie receptora PalH [25]. U lu-
dzi zidentyfikowano co najmniej 6 α-arestyn: ARRDC1-5 (ang. arrestin-domain 
containing 1-5) oraz TXNIP (ang. thioredoxin-interacting protein) [2]; u drożdży 
S. cerevisiae, które stanowią główny model badań nad α-arestynami, zidentyfiko-
wano 14 białek należących do tej rodziny, w tym białka Art1-10 [51] oraz Bul1-3 
[53] (Ryc. 1)(Tab. 1).

Strukturalną cechą wspólną dla arestyn i białek z nimi spokrewnionych jest 
obecność charakterystycznie ułożonych nici β formujących dwie domeny o struk-
turze β kanapek połączonych domeną zawiasową (ang. arrestin fold) [2, 4, 5, 40, 
76]. β-arestyny charakteryzują się także elementami strukturalnymi, których star-
sze ewolucyjnie α-arestyny nie posiadają, np. motywy wiążące klatrynę u β-are-
styny-1 i -2 i N-końcowa α-helisa, której rola u β-arestyn nie została jednoznacz-
nie określona [2]. Znaczącą różnicą między α- i β-arestynami jest powszechna 
obecność motywów PY w strukturze α-arestyn [2] (Ryc. 1), co zgodnie z obser-
wacjami pozwala im na kanoniczne wiązanie przez ligazy Rsp5/Nedd4 i efek-
tywne pełnienie roli w regulacji endocytozy i sortowania endosomalnego białek 
błonowych [3, 19 ,20 ,22 ,52] (Tab. 1).

WIELOFUNKCYJNOŚĆ LUDZKICH α-ARESTYN

Białka α-arestyn lokalizują się w komórkach różnie w zależności od przedsta-
wiciela rodziny, a także w zależności od warunków panujących w komórce. Ludz-
ka α-arestyna TXNIP może lokalizować się w błonie komórkowej [80] lub ule-
gać translokacji do mitochondriów, a wchodząc w interakcję z importyną-α może 
krążyć między cytosolem a jądrem komórkowym [63]. Z kolei ludzkie ARRDC3 
i drożdżowe Art9/Rim8 oprócz błony komórkowej lokalizują się także w błonie en-
dosomu, gdzie wchodzą w interakcję z białkami endosomalnymi [14, 24]. Różno-
rodność i zmienność lokalizacji mogą sugerować zaangażowanie α-arestyn w wie-
le różnych procesów komórkowych, tak jak w przypadku β-arestyn. Strukturalne 
podobieństwo między α- i β-arestynami, również wskazuje na podobne funkcje 
tych białek. Pomimo intensywnych badań na przestrzeni ostatnich lat, rola α-are-
styn w komórkach zwierzęcych nadal pozostaje słabo poznana, a ostatnie odkrycia 
pokazują, że α-arestyny, tak jak i β-arestyny, mogą pełnić istotną rolę w regulacji 
proteostazy. Wykazano, że α-arestyna TXNIP odgrywa znaczącą rolę w promowa-
niu apoptozy komórek β trzustki oraz procesach redoks w komórce [63]. Zgodnie 
z nowszymi doniesieniami, TXNIP pełni także ważną funkcję w regulacji poboru 
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Drożdżowa 
α-arestyna Charakterystyka Odnośniki 

Art1/Ldb19 regulacja endocytozy Mup1, Can1, Tat2, Fur4, Lyp1, Ste2, 
Ste3 [19,51,60]

Art2/Ecm21 regulacja endocytozy Smf1, Tat2, Fur4, Lyp1, Thi7, Thi72, 
Nrt1 [51,62]

Art3/Aly2 regulacja endocytozy Gap1, Dip5, Ste3 [13,55,60]
Art4/Rod1 regulacja endocytozy Jen1, Hxt6, Hxt1, Hxt3, [17,51,56]
Art5 regulacja endocytozy Itr1 [51]
Art6/Aly1 regulacja endocytozy Gap1, Dip5, Ste3 [13,55,60]
Art7/Rog3 regulacja endocytozy Hxt1, Hxt3 [56]
Art8/Csr2 regulacja endocytozy Smf1, Hxt2, Hxt3, Hxt4, Hxt6, Hxt7 [30,51,68]
Art9/Rim8 regulacja endocytozy i sortowania Rim21 [23,24]

Art10 nieznana funkcja; nadekspresja skutkuje zwiększeniem 
oporności na arsenin [72]

Bul1 regulacja endocytozy Jen1, Gap1, Ptr2, Tat1, Tat2, Ctr1, 
Put4, Dal5 [1,13,17,32,41,75]

Bul2 regulacja endocytozy Jen1, Gap1, Ptr2, Tat1, Tat2, Ctr1, 
Put4, Dal5 [1,13,17,32,41,75]

Bul3 (BSC5/
YNR068C)

nieznana funkcja; usunięcie skutkuje zwiększeniem wrażli-
wości na temperaturę [53]

Spo23 nieznana funkcja; związana z mejotycznym białkiem Spo1 [74]
Ludzka 

α-arestyna Charakterystyka Odnośniki

ARRDC1 regulacja ubikwitynacji DMT1, Notch, YAP1; rekrutacja 
TSG101 do sekrecji pęcherzyków ARMMs [44,49,61,81]

ARRDC2 przypuszczalnie regulacja post-endocytarnego sortowania 
β2-AR [21]

ARRDC3
regulacja endosomalnego sortowania PAR1; regulacja post-
-endocytarnego sortowania β2-AR; regulacja ubikwitynacji 
YAP1, ITG β4, IR

[6,14,21,69,81]

ARRDC4 przypuszczalnie regulacja post-endocytarnego sortowania 
β2-AR; regulacja ubikwitynacji DMT1, MDA5, V2R [21,44,46,66]

ARRDC5 nieznana funkcja

TXNIP udział w procesach redoks poprzez wiązanie tioredoksyny; 
regulacja apoptozy; regulacja endocytozy GLUT1, GLUT4 [63,77,80,83]

TABELA 1. Drożdżowe i ludzkie α-arestyny
TABLE 1. Yeast and human α-arrestins
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glukozy przez promowanie degradacji transporterów glukozy GLUT1 oraz GLUT4 
(ang. glucose transporter) pod wpływem wewnątrzkomórkowego stężenia glukozy 
oraz insuliny [77, 80]. α-Arestyny współpracują także z β-arestynami w regulacji 
obrotu receptora β2-AR, choć zaangażowana w ten proces α-arestyna ARRDC3 
uczestniczy jedynie w post-endocytarnym sortowaniu ubikwitynowanego już re-
ceptora do ciał wielopęcherzykowych (ang. multivesicular bodies, MVB) i odgrywa 
mniejszą rolę w jego obrocie –głównymi adaptorami dla receptora β2-AR są β-are-
styny [21]. Niedawno odkryto uczestnictwo białek ARRDC1 i ARRDC3 w hamo-
waniu rozwoju jasnokomórkowego raka nerki poprzez współdziałanie z ligazami 
Nedd4 w kierowaniu na ścieżkę degradacji onkogenu YAP1 (ang. Yes-associated 
protein 1) [81]. Nowe badania pokazują, że ARRDC3 uczestniczy w sortowaniu 
receptora GPCR PAR1 (ang. protease-activated receptor 1) do MVB poprzez pro-
mowanie ubikwitynacji endosomalnego białka ALIX (ang. ALG-interacting protein 
X) [14], a także pośredniczy w ubikwitynacji integryny β4, hamując jej recykling 
i sekrecję w komórkach raka piersi oraz kierując ją na ścieżkę degradacji lizoso-
malnej [69]. Badania na myszach pokazały, że białko ARRDC3 jest silnie zaanga-
żowane także w procesy metaboliczne w wątrobie. W warunkach hiperinsulinemii 
ekspresja genu ARRDC3 w wątrobie ulega regulacji w sposób zależny od aktyw-
ności receptora insuliny (ang. insulin receptor, IR) – u myszy pozbawionych IR 
w wątrobie obserwowano znaczne zmniejszenie ARRDC3 mRNA [6], natomiast 
delecja genu ARRDC3 skutkowała zwiększonym stężeniem IR w błonie komórko-
wej oraz zwiększoną wrażliwością komórek na insulinę [6]. Wyniki te wskazują na 
rolę ARRDC3 w pętli regulującej odpowiedź komórek wątroby na insulinę. Inne 
badania wskazywały na rolę ARRDC3 oraz ARRDC4 w rekrutacji ligaz Nedd4 do 
receptorów GPCR [66]. ARRDC4, a także ARRDC1, pośredniczą w ubikwitynacji 
także transportera DMT1 (ang. divalent metal ion transporter 1), co pozytywnie re-
guluje jego uwalnianie w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular 
vesicles, EVs) [44]. Pokazano też, że α-arestyna ARRDC1 współdziała wraz z β-a-
restynami w negatywnej regulacji ścieżki sygnalnej Notch, rekrutując ligazę Itch do 
ubikwitynacji receptora Notch, co promuje jego degradację lizosomalną [61]. Co 
ciekawe, powyższa praca zasugerowała zdolność α- i β-arestyn do heterodimeryza-
cji poprzez domenę arestynową i kooperację w wiązaniu substratów dla ligazy E3. 
Wcześniej pokazano już, że obie rodziny arestyn mają zdolność do homodimeryza-
cji [49,71]. W przypadku receptora Notch, nadekspresja nierozpoznawanego przez 
ligazy Nedd4 mutanta ARRDC1 pozbawionego motywu PY spowodowała znaczne 
zahamowanie ubikwitynacji i degradacji receptora Notch oraz wzrost kompleksów 
Notch/β-arestyna-1, prawdopodobnie ze względu na nieefektywną degradację tego 
receptora [61]. Możliwość formowania heterodimerów sugerowały także inne bada-
nia, gdzie nadekspresja ARRDC3 i ARRDC4 prowadziła do koimmunoprecypitacji 
ich kompleksów z β-arestynami [66].
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Podobieństwa w funkcjonowaniu między β- i α-arestynami wskazują na rów-
nie istotną rolę tych drugich w prawidłowym funkcjonowaniu komórek, a tym 
samym potencjalne poważne skutki zaburzeń ich ekspresji czy mutacji. Niestety, 
obecnie nadal dysponujemy niewielką wiedzą na temat powiązań między α-are-
stynami a stanami chorobowymi. Przykładem stwierdzonych zależności są obser-
wacje zwiększonej ekspresji białka TXNIP w związku z cukrzycą. TXNIP promu-
je apoptozę komórek β, a niedobory tego białka promują przeżycie tych komórek 
oraz poprawiają sekrecję i wrażliwość na insulinę, białko to stanowi więc obie-
cujący cel w terapiach farmakologicznych – inhibitory TXNIP lub znaczne obni-
żenie jego ekspresji mogłoby chronić przed cukrzycą typu I oraz II [79]. Podob-
nie potencjalnym celem w leczeniu chorób związanych z dysfunkcją gospodarki 
insulinowej mogłoby być białko ARRDC3. Zaobserwowano, że globalna delecja 
ARRDC3 u myszy chroniła je przed otyłością, insulinoopornością oraz stłuszcze-
niem wątroby, a analiza genomowa u ludzi wykazała powiązanie między otyło-
ścią u mężczyzn a rzadkim haplotypem w obrębie locus genu ARRDC3 [59]. Naj-
nowsze badania udowodniły, że delecja ARRDC3 u myszy poprawia ich ogólną 
wrażliwość na insulinę, zwiększając ilość receptorów insuliny w błonie komórek 
wątroby, a także zwiększa ekspresję glukokinazy i karboksykinazy PEPCK (ang. 
phosphoenolpyruvate carboxykinase 1), co przekłada się na zwiększoną syntezę 
glikogenu [6]. α-Arestyny mogą też brać udział w zapobieganiu nowotworzeniu, 
co pokazało wspomniane wcześniej badanie nad rolą ARRDC1 i ARRDC3 w de-
gradacji onkogenu YAP1 [81]. Przykłady te pokazują, że ludzkie α-arestyny mają 
duży potencjał terapeutyczny, jednak aby lepiej poznać ich funkcję niezbędne są 
dalsze badania. 

DROŻDŻOWE α-ARESTYNY JAKO 
ADAPTORY ENDOCYTARNE

Najczęściej obserwowaną funkcją α-arestyn jest współdziałanie z ligazami 
Rsp5/Nedd4 w degradacji określonych białek i proces ten jest konserwatywny od 
drożdży po ludzi, dlatego dobrym modelem do szczegółowego zgłębiania interakcji 
między tymi ligazami E3 a ich adaptorami mogą być drożdże S. cerevisiae. W 2008, 
kiedy Alvarez po raz pierwszy opisywał α-arestyny, jako przedstawicieli tej rodziny 
u S. cerevisiae zidentyfikowano jedynie 3 białka: Art4/Rod1, Art7/Rog3 oraz Art9/
Rim8 [2]. W kolejnych latach do rodziny α-arestyn zaliczono także adaptory Art1/
Ldb19 [40], Art2/Ecm21 [40], Art3/Aly2 [40], Art5 [40], Art6/Aly1 [40], Art8/Csr2 
[40], Art10 [51], Bul1-3 [53] i Spo23 [5] (Ryc. 1)(Tab. 1). Choć wszystkie te białka 
posiadają domeny arestynowe, a w większości także motywy PY, nadal nie poznano 
funkcji części z nich. Białka te przede wszystkim naprowadzają ligazę Rsp5 (jedyną 
ligazę Nedd4 u drożdży) na jej białka substratowe, a tym samym regulują endocy-
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tozę i sortowanie białek błonowych do MVB [9]. Rozpoznawanie białek substrato-
wych przez odpowiednie adaptory możliwe jest dzięki tzw. sygnałom degronowym 
(degrony), stanowiącym krótkie sekwencje aminokwasowe (np. PEST – sekwencje 
bogate w prolinę, glutaminian, serynę i treoninę) [45], motywy strukturalne, poje-
dyncze reszty aminokwasowe, czy wolne grupy α-aminowe.

Strukturalnie i funkcjonalnie wśród drożdżowych α-arestyn wyróżnia się biał-
ko Art9/Rim8, ponieważ jako jedyne w swojej strukturze nie posiada motywu PY 
i (podobnie do swojego homologa PalF u A. nidulans) zaangażowane jest w odpo-
wiedź na zmiany pH otoczenia na ścieżce sygnalnej RIM (ang. regulator of IME2), 
poprzez modulację aktywności czynnika transkrypcyjnego Rim101 [23]. Art9/
Rim8 funkcjonuje tu jako adaptor łączący receptor GPCR Rim21 z białkami en-
dosomalnych kompleksów ESCRT (ang. endosomal sorting complex required for 
transport) [23, 24]. Nowe badania nad wpływem cykloheksymidu na proteom bło-
nowy komórek S. cerevisiae wyłoniły wiele białek ulegających α-arestyno-zależnej 
ubikwitynacji i endocytozie pod wpływem tego antybiotyku [62]. Wśród tak odkry-
tych substratów α-arestyn wymienić można transportery witaminy B1 (tiaminy): 
Thi7 oraz blisko spokrewnione z nim transportery Nrt1 i Thi72, które wiązane są 
przez Art2/Ecm21 [62]. Delecja Art2/Ecm21 skutkowała zahamowaniem endocy-
tozy tych transporterów, a interakcja między Art2/Ecm21 i Thi7 warunkowana jest 
zmianami konformacyjnymi i aktywnością tego transportera [62]. Inne badania po-
kazały, że drożdżowe transportery heksoz z rodziny Hxt (ang. hexose transporters), 
homologi ssaczych transporterów GLUT, ulegają ubikwitynacji przez ligazę Rsp5 
w sposób zależny od bliskospokrewnionych arestyn Art4/Rod1 i Art7/Rog3, a także 
Art8/Csr2 [8, 30, 51, 56, 68]. Rozpoznawanie substratów dla ligazy Rsp5 wydaje 
się jednak być uzależnione od czynników indukujących degradację danego białka 
– wiązanie transportera Hxt6 przez Art4/Rod1 indukowane jest wysokim stężeniem 
glukozy, cykloheksymid z kolei pobudza wiązanie tego transportera przez Art8/
Csr2 [51]. Obserwacje te stanowią jeden z wielu dowodów istnienia mechanizmu 
selektywnej regulacji białek błonowych, w której różne α-arestyny promują ubikwi-
tynację, endocytozę i degradację tych samych substratów ligazy Rsp5 w odpowie-
dzi na różne warunki. Co ciekawe, Art4/Rod1 i Art7/Rog3 (ale też Art6/Aly1 i Art3/
Aly2), odpowiedzialne były za degradację heterologicznie ekspresjonowanych 
w komórkach S. cerevisiae transporterów cukrowych CDT-1 i CDT-2 Neurospora 
crassa, co może świadczyć o pewnej konserwatywności sekwencji degronowych 
[65]. Białko Art4/Rod1 powiązane jest z homeostazą cukrową [8], co potwierdziły 
najnowsze badania nad degradacją permeazy mleczanowej Jen1, której C-końcowy 
degron wiązany jest przez Art4/Rod1 w obecności fermentowalnego źródła węgla 
[17]. Jen1p rozpoznawane jest także przez α-arestyny Bul1 i Bul2, które wiążą zu-
pełnie inny region transportera niż Art4/Rod1 (N-koniec) i robią to w odmiennych 
warunkach, co dowodzi zaangażowania wielu α-arestyn w degradację tych samych 
substratów w różnych warunkach [17]. Innym białkiem rozpoznawanym przez kil-
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ka α-arestyn jest transporter manganu Smf1, w którego degradację zaangażowane 
są m.in. blisko spokrewnione białka Art2/Ecm21 i Art8/Csr2 [52].

Arestyny Bul1 oraz Bul2 charakteryzują się jak dotąd największą ilością stwier-
dzonych substratów [1, 13, 17, 32, 41, 75], które często są jednak rozpoznawane 
także przez inne α-arestyny wiążące odmienne degrony w strukturze tych subs-
tratów, np. Art4/Rod1 w przypadku transportera Jen1 [17], Art6/Aly1 i Art3/Aly2 
przy indukowanej stresem degradacji permeazy Gap1 [13] czy Art1/Ldb19, Art2/
Ecm21 i Art8/Csr2 w przypadku permeazy Fur4 [51]. Nietypowym przypadkiem 
jest trzeci zidentyfikowany przedstawiciel rodziny Bul – Bul3, który jest produktem 
dwóch sąsiadujących otwartych ramek odczytu (ang. open reading frames, ORF): 
BSC5 (YNR069C) oraz YNR068C, transkrybowanych z pominięciem kodonu stop 
[50]. Produkty białkowe BSC5 i YNR068C wykazują homologię do odpowiednio 
N- i C-końcowej domeny Bul1 i białko to posiada motyw PY, co może sugerować 
funkcje podobne do pozostałych białek Bul [53]. Analiza funkcji Bul3p wykazała, 
że w zależności od formy białka (skróconej lub pełnej) wchodzi ono w interakcje 
z ligazą Rsp5 poprzez różne domeny WW tej ligazy [53]. Usunięcie BSC5/YN-
R068C skutkowało zwiększoną wrażliwością komórek drożdżowych na tempera-
turę, ale nie potwierdzono dotąd interakcji Bul3p z żadnym substratem błonowym. 
Wykazano także, że wszystkie białka Bul wiążą się in vitro z różnymi domenami 
WW Rsp5, a kombinacje ich delecji mogą dawać antagonistyczne skutki, dlatego 
postawiono hipotezę, zgodnie z którą adaptory Bul mogłyby funkcjonować jako 
modulatory aktywności Rsp5, które łącząc się z różnymi domenami WW regulują 
jej zdolność do wiązania substratów [53].

Analiza dotychczasowych odkryć pokazuje, że α-arestyny tworzą wysoce złożoną 
sieć Rsp5-adaptor, która nadaje ligazie Rsp5 swoistość substratową, pozwala na ścisłą 
regulację wielu białek błonowych i sprawną odpowiedź na szybko zmieniające się 
warunki otoczenia oraz funkcjonuje w systemie kontroli jakości białek błonowych, 
zapewniając komórce drożdżowej homeostazę. Sieć Rsp5-adaptor współtworzą także 
inne drożdżowe białka adaptorowe posiadające motywy PY, ale nie należące do ro-
dziny arestyn (np. Bsd2, Tre1/2, Ear1 oraz Ssh4), zaangażowane m.in. w rekrutację 
ligazy Rsp5 do ubikwitynacji Smf1p czy sortowanie cargo do MVB [26, 38, 70]. 

SPECYFICZNOŚĆ SUBSTRATOWA 
DROŻDŻOWYCH α-ARESTYN

Wciąż niewiele wiadomo o mechanizmie rozpoznawania substratów ligazy 
Rsp5 przez α-arestyny. Rozpoznawanie białek błonowych jako przeznaczonych 
do internalizacji i recyklingu lub degradacji wiąże się często ze zmianą warunków 
panujących wewnątrz lub na zewnątrz komórki. Sygnały degronowe białek błony 
komórkowej mogą ulegać ekspozycji dla maszynerii endocytarnej m.in. z powo-
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du indukowanego stresem rozfałdowania (np. przy szoku cieplnym) [84], ale też 
w wyniku zmian konformacyjnych towarzyszących transportowi substratów przez 
błonowe permeazy [18]. Endocytoza i degradacja białek może być też efektem 
aktywacji receptorów i ich ścieżek sygnalnych [67] lub zmiany stężenia różnych 
substancji wewnątrz komórki [30]. Istotna jest także sama struktura sygnałów de-
gradacyjnych. Badania nad degradacją permeazy metioninowej Mup1 i permeazy 
argininowej Can1 wykazały, że oba białka posiadają w pobliżu ulegających ubikwi-
tynacji reszt lizynowych skupisko kwaśnych reszt aminokwasowych (tzw. acidic pa-
tch), którego obecność jest konieczna dla rekrutacji Art1/Ldb19 i ubikwitynacji tych 
białek. Mutacje w obrębie acidic patch obu transporterów skutkowały ich wyraźną 
stabilizacją w błonie komórkowej [19]. Dalsze badania nad interakcją między Mup1 
a Art1/Ldb19 doprowadziły do identyfikacji regionu bogatego w zasadowe reszty 
aminokwasowe w Art1/Ldb19 jako potencjalne miejsce interakcji z acidic patch 
Mup1. Rzeczywiście, mutacje zmieniające charakter odpowiednich reszt aminokwa-
sowych Art1/Ldb19 pozwalały na supresję efektu mutacji w obrębie acidic patch 
Mup1, przywracając endocytozę tej permeazy [19]. Uzyskane wyniki pozwoliły na 
sformułowanie hipotezy, według której powszechny mechanizm odpowiedzialny za 
interakcje między α-arestynami a substratami ligazy Rsp5 mógłby opierać się na od-
działywaniach elektrostatycznych [19]. Ujemnie naładowane reszty aminokwasowe 
rozpoznano jako istotne w degradacji także innych białek błonowych, w tym Gap1 
[13], Jen1 [17] oraz antyportera Acr3 [78]. Wciąż nie wiadomo co stanowi sygnał do 
związania się adaptora w obrębie sekwencji degronowej. W niektórych przypadkach 
do prawidłowej degradacji białek błonowych konieczna jest fosforylacja, np. Smf1p 
musi ulec fosforylacji w pobliżu ubikwitynowanych reszt lizynowych na N-końcu 
– mutant Smf1, którego N-końcowe reszty serynowe zmieniono na reszty alanino-
we, był słabiej wiązany przez Art2/Ecm21 [52]. Przypomina to sposób interakcji 
między β-arestynami a receptorami GPCR, które aby zostać związane przez adaptor 
muszą ulec najpierw aktywacji i fosforylacji. Podobnie receptor Ste2 oraz perme-
aza Fur4 posiadają w swojej strukturze charakterystyczne sekwencje, odpowiednio 
SINNDAKSS oraz PEST, w obrębie których zachodzi fosforylacja niezbędna dla 
degradacji tych białek [28, 45]. Cechą wspólną łączącą kwaśne oraz ufosforylowane 
reszty aminokwasowe jest obecność ujemnego ładunku, który wydaje się niezbędny 
dla interakcji wielu białek błonowych z ich adaptorami, co idzie w parze z hipotezą 
dotyczącą oddziaływań elektrostatycznych jako podstawy tych interakcji. 

REGULACJA AKTYWNOŚCI ARESTYN

Zmiana warunków zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych wpływa nie tylko 
na konformację i aktywność białek błonowych, ale także aktywuje różnorodne 
ścieżki sygnalne warunkujące odpowiedź na te zmiany. Ważnym elementem tych 



298 K. ZBIERALSKI, D. WAWRZYCKA

odpowiedzi są modyfikacje potranslacyjne białek, dotyczące również maszynerii 
endocytarnej, np. fosforylacja substratów błonowych [28, 36, 45] lub ligaz ubi-
kwityny [10, 11, 58]. Ścisłej regulacji poprzez modyfikacje post-translacyjne (ta-
kie jak fosforylacja czy ubikwitynacja) ulegają także adaptory dla enzymów E3, 
dzięki czemu komórki mogą lepiej kontrolować ich aktywność w odpowiedzi na 
zmiany w środowiska i efektywnie regulować proteom błonowy.

Ubikwityna jest znanym regulatorem aktywności α-arestyn, ale (w przeci-
wieństwie do β-arestyn) ich ubikwitynacja zależy od ligaz Rsp5/Nedd4, co czyni 
je jednocześnie adaptorami i substratami dla ligaz z tej rodziny. Zdolność α-are-
styn do ulegania ubikwitynacji wydaje się być kluczowa dla prawidłowego funk-
cjonowania wielu procesów w komórce. Zaobserwowano, że ludzka α-arestyna 
ARRDC1 zdolna jest do rekrutacji endosomalnego białka TSG101 (ang. tumor 
susceptibility gene 101) (homolog drożdżowego Vps23p) do błony komórkowej, 
co skutkuje sekrecją podobnych do egzosomów mikropęcherzyków zawierających 
ARRDC1 (ang. ARRDC1-mediated microvesicles, ARMMs) na zewnątrz komórek 
[49]. Autorzy wskazują na potencjalną funkcję ARMMs jako sposób komunikacji 
międzykomórkowej (pęcherzyki mogą zawierać RNA lub białka), a utworzenie ich 
wymaga ubikwitynacji ARRDC1 przez ligazę WW2 z rodziny Nedd4 [49]. Inna li-
gaza Nedd4 – Itch – reguluje aktywność białka TXNIP [83]. α-Arestyna ta funkcjo-
nuje jako antyoksydant i regulator redoks zdolny do hamowania proliferacji i pro-
mowania apoptozy, dlatego w komórkach nowotworowych obserwuje się regulację 
aktywności poprzez poliubikwitynację i degradację proteasomalną [83].

Regulację aktywności arestyn poprzez ubikwitynację zaobserwowano też 
u drożdży. Badania w tym modelu pokazały, że drożdżowa α-arestyna Art4/Rod1 
ulega ubikwitynacji w odpowiedzi na glukozę, promując endocytozę permeazy 
Jen1 [8]. Zmutowany wariant Art4/Rod1 nieulegający ubikwitynacji był ekspre-
sjonowany w komórkach Δrod1 na poziomie podobnym do typu dzikiego, ale nie 
był zdolny do promowania glukozo-zależnej endocytozy Jen1 [8]. Podobnie sub-
stytucja ubikwitynowanej reszty lizynowej białka Art1/Ldb19 na resztę arginino-
wą skutkowała stabilizacją wiązanej przez nią permeazy Can1 w błonie komórko-
wej [40]. Mutacja ta wpływała nie tylko na aktywność arestyny, ale także na jej 
lokalizację subkomórkową (białko dzikiego typu obserwowano w diktiosomach 
aparatu Golgiego, natomiast mutant lizynowy był rozproszony w cytoplazmie) 
[40]. Zaobserwowano także C-końcową Rsp5-zależną monoubikwitynację droż-
dżowej α-arestyny Art9/Rim8, która pozwala na jej stabilne wiązanie z podjed-
nostką Vps23 kompleksu ESCRT-I dzięki motywowi SxP w strukturze arestyny 
oraz domenie wiążącej ubikwitynę UEV (ang. ubiquitin E2 variant) w strukturze 
Vps23 [23]. Warto zauważyć, że w komórkach Δvps23 ubikwitynacja Art9/Rim8 
nie zachodzi, co sugeruje, że to wiązanie Art9/Rim8 przez Vps23 promuje ubi-
kwitynację tej arestyny. Proponowany model tego procesu zakłada dwustopniową 
ubikwitynację Art9/Rim8, w której najpierw dochodzi do utworzenia kompleksu 
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podjednostki Vps23 z arestyną (poprzez jej motyw SxP) oraz ligazą Rsp5 z przy-
łączoną cząsteczką ubikwityny (poprzez domenę UEV białka Vps23) – dopiero 
później zachodzi przeniesienie cząsteczki ubikwityny z enzymu E3 na arestynę. 
Utworzenie takiego kompleksu umożliwiałoby odpowiednie pozycjonowanie 
Art9/Rim8 i przeniesienie na nią cząsteczki ubikwityny, co stabilizowałoby kom-
pleks arestyna-Vps23 [23]. Przypuszcza się, że położony na C-końcu motyw SxP 
Art9/Rim8 może być związany z motywem P[S/T]xP, który wiązany jest zarówno 
przez drożdżowe Vps23, jak i jego ludzki homolog TSG101 [23]. Co ciekawe, 
ludzka α-arestyna ARRDC1 posiada na swoim końcu motyw PSAP, który jest 
niezbędny do interakcji z TSG101 i formowaniem ARMMs [49], co sugeruje kon-
serwatywność takiej interakcji.

Innym regulatorem aktywności α-arestyn jest modyfikacja przez fosforyla-
cję. Zgodnie z najnowszymi odkryciami, białko ARRDC3, które w mysich ko-
mórkach wątroby odpowiada za regulację obecności receptora insuliny w błonie 
komórkowej, aby związać się z tym receptorem wymaga stymulowanej insuli-
ną fosforylacji konserwatywnej reszty tyrozynowej, położonej między dwoma 
C-końcowymi motywami PY [6]. Zwiększoną fosforylację reszty tyrozynowej 
w C-końcowej domenie ARRDC3 zaobserwowano w komórkach nowotworów 
charakteryzujących się mutacjami aktywującymi receptor EGF (ang. epidermal 
growth factor receptor), co może sugerować fosforylację C-końca ARRDC3 przez 
receptory kinazy tyrozynowej [6]. W ostatnich latach pojawiło się także wiele do-
wodów przemawiających za fosfoinhibicją jako powszechnym mechanizmem re-
gulacji aktywności α-arestyn. Choć opisana wcześniej monoubikwitynacja Art9/
Rim8 stabilizuje jej kompleks z białkiem Vps23, modyfikacja ta nie wydaje się 
mieć istotnego znaczenia dla ścieżki sygnalnej RIM [23]. Dużą rolę w kontroli 
aktywności Art9/Rim8 odgrywa za to fosforylacja zarówno ubikwitynowanego, 
jak i nieubikwitynowanego wariantu tej arestyny, katalizowana przez kinazę ka-
zeinową I (ang. casein kinase I, CKI) [24]. Zmiany pH z kwaśnego na neutralny/
zasadowy skutkują relokalizacją Art9/Rim8 z cytoplazmy do błony komórkowej, 
gdzie wiąże się z Rim21 i (podobnie do mysiej β-arestyny-2 [33]) ulega fosforyla-
cji w regionie zawiasowym tego białka, co hamuje aktywność tej arestyny, a tym 
samym całą ścieżkę sygnalną RIM [24]. 

U drożdży scharakteryzowano fosfoinhibicyjną regulację aktywności α-arestyn 
Bul1 i Bul2 na ścieżce TORC1/Npr1/14-3-3. TORC1 (ang. the target of rapamy-
cin complex 1), wysoce konserwatywny wielopodjednostkowy kompleks kinazy 
zaangażowany w odpowiedź m.in. na zmianę dostępności substancji odżywczych 
i sygnały wzrostowe, pośrednio wpływa na endocytozę błonowych transporterów 
substancji odżywczych w sposób globalny (w odpowiedzi na stres) oraz indywidu-
alnie (w odpowiedzi na substraty danej permeazy), regulując fosforylację adapto-
rów endocytarnych wiążących odpowiednie białka transporterowe, np. Gap1, Can1, 
Mup1 i Fur4 [43, 47, 57]. W oparciu o badania nad degradacją permeazy Gap1 za-
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proponowano model opierający się na przeciwstawnej TORC1-zależnej aktywno-
ści kinazy efektorowej Npr1 oraz fosfatazy Sit4. W niekorzystnych warunkach (np. 
dostępności ubogiego źródła azotu w przypadku Gap1), TORC1 jest nieaktywny, za 
to fosfataza Sit4 warunkuje hipofosforylację kinazy Npr1, aktywując ją. Aktywne 
Npr1 fosforyluje adaptory Bul1-2, co warunkuje ich wiązanie do białek 14-3-3 i ha-
muje aktywność kompleksów adaptor-Rsp5, a tym samym stabilizuje Gap1 w bło-
nie komórkowej. W korzystnych warunkach kompleks TORC1 jest aktywowany 
i fosforyluje kinazę Npr1 oraz białko Tap42. Hiperfosforylowana kinaza Npr1 ulega 
inaktywacji, a Tap42p wiąże się z fosfatazą Sit4, która w takim kompleksie rozpo-
znaje białka Bul1-2 i defosforyluje je, uwalniając je z kompleksów z białkami 14-3-
3 i umożliwiając rekrutację ligazy Rsp5, co warunkuje ubikwitynację i degradację 
Gap1 [47, 57]. Defosforylacji białek Bul towarzyszy też ich monoubikwitynacja, 
ale znaczenie tej modyfikacji pozostaje nieznane [47]. 

W regulację obrotu Gap1 zaangażowane są także adaptory Art6/Aly1 oraz 
Art3/Aly2, ale ich rola wydaje się opierać przede wszystkim na regulacji we-
wnątrzkomórkowego sortowania Gap1 [54]. α-Arestyny te biorą udział w promo-
waniu transportu Gap1 z endosomów do sieci transaparatu Golgiego (ang. trans-
-Golgi network, TGN) i recykling tej permeazy [54]. Wykazano, że w warunkach 
stresu azotowego Art3/Aly2 ulega fosforylacji przez kinazę Npr1, modyfikacja 
ta nie inaktywuje jej jednak, a umożliwia jej wejście w bezpośrednią interakcję 
z kompleksem AP-1 w endosomach, promując klatryno-zależny transport Gap1 
do TGN, skąd w warunkach niedoboru azotu dochodzi do ponownej sekrecji 
Gap1 do błony komórkowej [54]. Przy dużej dostępności azotu kinaza Npr1 po-
zostaje z kolei nieaktywna i nie fosforyluje Aly2/Art6, a Gap1 kierowane jest na 
ścieżkę degradacji wakuolarnej [54]. Nowsze badania pokazały, że białko Art6/
Aly1 zaangażowane jest także w degradację transportera kwasu asparaginowe-
go i glutaminowego Dip5, gdzie pełni funkcję w promowaniu jej Rsp5-zależnej 
ubikwitynacji i degradacji wakuolarnej [55]. Wykazano, że skierowanie Dip5 do 
wakuoli wymaga defosforylacji Art6/Aly1, za co odpowiada Ca2+-zależna fosfa-
taza białkowa kalcyneuryna [55]. Należy zauważyć, że defosforylacja Art6/Aly1 
wydaje się jednak nieistotna dla samego wiązania Dip5 i jego ubikwitynacji ani 
nie warunkuje stabilności Art6/Aly1 [55]. Wykazano także, że choć Art6/Aly1 
potencjalnie może wiązać się z białkami 14-3-3, kalcyneuryno-zależna fosfory-
lacja prawdopodobnie nie bierze udziału w regulacji tej interakcji, a także nie 
wpływa na Art6/Aly1-zależny obrót białka Gap1 [55]. Wykazano również, że 
w szczególnych warunkach adaptory Art6/Aly1 i Art3/Aly2, razem z białkami 
Bul1-2, także mogą rozpoznawać Gap1 w błonie komórkowej i promować jego 
ubikwitynację przez Rsp5 oraz degradację wakuolarną, a odpowiedzialny za to 
mechanizm różni się od dotychczas scharakteryzowanego dla białek Bul1-2 [13]. 
W warunkach stresu wywołanego dysfunkcją kompleksu TORC1, wciąż ufosfo-
rylowane adaptory Bul1-2 oraz Art6/Aly1 i Art3/Aly2, prawdopodobnie nadal 
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związane z białkami 14-3-3, dalej mogą pośredniczyć w ubikwitynacji Gap1 i in-
nych permeaz błonowych [13]. Zauważono też, że te ufosforylowane α-arestyny 
wchodzą w interakcję z odmiennymi regonami cytoplazmatycznymi Gap1 niż ma 
to miejsce w przypadku degradacji Gap1 warunkowanej wewnątrzkomórkowym 
stężeniem aminokwasów [13]. Reasumując, wyniki wyraźnie pokazują obecność 
kilku różnych współdziałających mechanizmów promowania ubikwitynacji per-
meaz błonowych poprzez białka Bul1-2 oraz Art6/Aly1 i Art3/Aly2, w zależności 
od modyfikacji α-arestyn w odpowiedzi na zmieniające się warunki w komórce 
[13] co pozwala na zwiększenie możliwości adaptacyjnych.

Inny opisany mechanizm regulacji α-arestyn związany jest z odpowiedzią na 
zmianę stężenia glukozy w komórce. Drożdżowa α-arestyna Art4/Rod1, odpowie-
dzialna za degradację m.in. transporterów Hxt oraz Jen1, przy braku glukozy ulega 
fosforylacji przez kinazę Snf1 i, podobnie do białek Bul1-2, pozostaje nieaktywna 
w kompleksie z białkami 14-3-3 [8]. Pojawienie się glukozy w komórce skutkuje 
defosforylacją Art4/Rod1 przez fosfatazę białkową I (ang. protein phosphatase I, 
PPI), jej uwolnieniem z kompleksu z białkiem 14-3-3 i ubikwitynacją przez liga-
zę Rsp5. Aktywowane białko Art4/Rod1 bierze udział nie tylko w rekrutacji Rsp5 
do cargo w błonie komórkowej, ale także w sortowaniu internalizowanych oraz 
ulegających sekrecji białek w TGN [7]. Stymulowana defosforylacją ubikwityna-
cja Art4/Rod1 wydaje się niezbędna do prawidłowego rozpoznawania transportera 
Jen1 przez tę arestynę, ale dokładny mechanizm tej zależności pozostaje niezna-
ny [8]. Spadek stężenia glukozy w komórce skutkuje fosforylacją Art4/Rod1 i jej 
ponownej rozproszeniem w cytosolu [7]. Co ciekawe, podobny mechanizm regu-
lacji w odpowiedzi na glukozę opisano dla ludzkiej α-arestyny TXNIP. Białko TX-
NIP, w obecności glukozy zaangażowane jest w endocytozę transporterów GLUT1 
i GLUT4 [80]. W sytuacji stresu energetycznego ulega jednak fosforylacji przez 
ludzkiego homologa drożdżowej kinazy Snf1, kinazę AMPK (ang. 5’-AMP-activa-
ted protein kinase) [80], a fosforylacja ta skutkuje gwałtowną degradacją TXNIP 
[80]. Mutacje w obrębie motywów PY tego białka hamowały jego indukowaną fos-
forylacją degradację, co sugeruje, że fosforylacja TXNIP powoduje uzewnętrznie-
nie się jego motywów PY i umożliwia jego rozpoznanie przez ligazę Nedd4 jako 
substratu przeznaczonego do degradacji [80]. Taki mechanizm regulacji pozwala 
na stworzenie auto-inhibicyjnej pętli odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe stężenie 
glukozy, modulowane AMPK-zależną degradacją białka TXNIP.

PODSUMOWANIE

Przedstawiciele klanu arestyn to wielofunkcyjne białka zaangażowane w sze-
reg istotnych funkcji związanych z wieloma procesami komórkowymi, zwłaszcza 
w regulację obrotu białek błonowych jako białka adaptorowe dla ligaz ubikwi-
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tyny z rodziny Rsp5/Nedd4. Na szczególną uwagę zasługuje rodzina α-arestyn, 
której przedstawiciele występują powszechnie od drożdży po ludzi. α-Arestyny, 
choć ewolucyjnie starsze od zwierzęcych β-arestyn, odkryte zostały relatywnie 
niedawno i mimo intensywnych badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat, 
wiele aspektów ich biologii pozostaje niewyjaśnionych. Niewiele wiadomo na te-
mat funkcji niektórych przedstawicieli tej rodziny, mechanizmów selektywnego 
i specyficznego rozpoznawania przez nie białek przeznaczonych do internalizacji 
i recyklingu lub degradacji lizosomalnej/wakuolarnej, a także o mechanizmach mo-
lekularnych stojących za ich regulacją na drodze fosforylacji i ubikwitynacji w od-
powiedzi na zmieniające się czynniki środowiska, dlatego zagadnienia te pozostają 
wyzwaniem na kolejne lata badań.
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