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Streszczenie: Ubikwitynacja jest post-translacyjną modyfikacją białek, która odgrywa istotną rolę 
w regulacji licznych procesów komórkowych. Zaburzenia w tym mechanizmie kontrolnym są 
związane z wieloma chorobami, w tym nowotworowymi, neurodegeneracyjnymi, metabolicznymi, 
atrofiami mięśniowymi, czy infekcjami wirusowymi. W procesie tym jedno z kluczowych białek 
regulatorowych – ubikwityna (Ub) pełni rolę markera znakującego białka o nieprawidłowej struk-
turze lub nieprawidłowo funkcjonujące, ukierunkowując je na proces degradacji w proteasomie. 
Co więcej, przyłączenie ubikwityny do substratów białkowych umożliwia także pełnienie innych 
ważnych funkcji w komórce. Dziś wiadomo, że ubikwitynacja określonego białka może wpływać na 
jego lokalizację w strukturach wewnątrzkomórkowych oraz na oddziaływania tego białka z innymi 
białkami lub regulację jego aktywności. W celu kontroli aktywności danego białka, jego interakc-
ji z innymi białkami, lokalizacji, czy degradacji ubikwityna koduje złożone sygnały molekularne. 
Pomaga jej w tym rozbudowana sieć strukturalnie powiązanych ze sobą enzymów aktywujących  
ubikwitynę (E1), koniugujących ubikwitynę (E2) oraz ligaz ubikwityny (E3). Enzymy te mają zdol-
ność do regulacji aktywności i funkcji innych białek poprzez wzajemne oddziaływania. Badania nad 
procesem ubikwitynacji są istotne, nie tylko w celu lepszego zrozumienia mechanizmów moleku-
larnych i komórkowych, ale z punktu widzenia powstawania nowych leków celowanych w poszcze-
gólne komponenty systemu ubikwityna-proteasom. Niniejszy artykuł przedstawia aktualny stan 
wiedzy na temat procesu ubikwitynacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych funkcji, 
jakie proces ten może pełnić w komórce. 

Słowa kluczowe: ubikwitynacja, system ubikwityna-proteasom, monoubikwitynacja, poliubikwi-
tynacja, łańcuchy ubikwityny

Summary: Ubiquitination is a post-translational modification of proteins that plays an essential role 
in regulating many cellular processes. Defects in this control mechanism are associated with various 
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diseases, including cancer, neurodegenerative and metabolic disorders, muscular atrophies, or viral 
infections. In this process, one of the key regulatory proteins – ubiquitin (Ub) marks improperly 
structured, or non-functioning proteins. These are then degraded by the proteasome. The attachment 
of ubiquitin to the substrate proteins can also have other important functional consequences for the 
cell. It is now known that ubiquitination of a particular substrate protein may affect its localization 
in subcellular compartments, influence its interactions with other proteins or regulate its activity. 
To control protein activity, interactions, localization and degradation, ubiquitin encodes complex 
molecular signals. It is aided by an extensive network of structurally-related enzymes, namely ubiq-
uitin activating enzymes (E1), ubiquitin conjugating enzymes (E2) and ubiquitin ligases (E3). These 
enzymes work in concert to regulate the activity and function of other proteins. The studies of the 
ubiquitination process are important not only to better understand molecular and cellular mecha-
nisms but also for the development of new drugs targeting particular ubiquitin-proteasome system 
components. This work presents the recent advancements in the field of protein ubiquitination with 
an emphasis put on various functions that this process may have in the cell.

Keywords: ubiquitination, the ubiquitin-proteasome system, monoubiquitination, polyubiquitina-
tion, ubiquitin chains

WPROWADZENIE

Ubikwitynacja jest post-translacyjną modyfikacją białek, która odgrywa istot-
ną rolę w regulacji licznych procesów komórkowych. Należą do nich proteolitycz-
ne systemy kontroli jakości białek przez ich degradację (degradacja proteasomal-
na) [1], ale także nieproteolityczne procesy, takie jak: replikacja i naprawa DNA 
[2-4], kontrola cyklu komórkowego [5], podział komórki, transdukcja sygnałów 
komórkowych [6], transkrypcja [7], czy translokacja białek błonowych do kom-
partmentów endosomalnych [8]. Nieprawidłowości w procesie ubikwitynacji (na 
choćby jednym z jego etapów) mogą powodować zaburzenia homeostazy w ko-
mórce i są związane z patogenezą wielu chorób u człowieka (Tab. 1), między 
innymi chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych, metabolicznych oraz 
chorób o podłożu genetycznym (np. atrofie mięśniowe), czy immunologicznym, 
a także niektórych infekcji wirusowych [9, 10]. Dla przykładu, mutacje w dome-
nie RING, charakterystycznej dla części ligaz ubikwityny lub inne zmiany aktyw-
ności ligaz z domeną RING zostały skorelowane z ludzkimi nowotworami lub za-
burzeniami stabilności genomu. Jednym z genów, którego mutacje odpowiadają 
za dziedzicznego raka piersi i jajnika jest BRCA1 [11]. Z kolei, mutacja w genie 
FA prowadzi do zaburzonej monoubikwitynacji substratu FANCD2 (białko mo-
gące tworzyć heterodimer z białkiem FANCI), co skutkuje niedokrwistością Fan-
coniego (ang. Fanconi anemia) [12]. Kolejnym przykładem są mutacje w genie 
kodującym białko Parkin, składnik kompleksu wielobiałkowej ligazy ubikwityny, 
które powodują autosomalny recesywny parkinsonizm młodzieńczy (ang. autoso-
mal recessive juvenile parkinsonism, AR-JP) [13]. 



Choroby/  
Zespoły 

chorobowe

Wybrane 
enzymy szlaku 
ubikwitynacji

Przykładowy defekt 
w procesie ubikwitynacji

Jedne 
z głównych efek-
tów zaburzenia

Główne objawy 
choroby

Źródło

Genetyczne

Choroba 
Andersen/ 

Amylopektynoza

E3: LUBAC Mutacja i obniżenie stabilno-
ści ligazy

Zaburzenia szlaku 
NF –κB

Niewydolność wątroby, 
hipotonia mięśnio-
wa, hepatomegalia 

i splenomegalia 

[69]

Niedokrwistość 
Fanconiego

E2: UBE2T
E3: FANCL

Utrata funkcji białka UBE2T. 
Zaburzona monoubikwityna-

cja substratu FANCD2

Niestabilność 
genomowa 

i nadwrażliwość 
komórkowa

Niedokrwistość 
aplastyczna, predys-
pozycje do rozwoju 

nowotworów

[70]

Zespół Angelmana E3: UBE3A Mutacje domeny AZUL 
białka UBE3A

Zaburzenia 
sygnalizacji 

Wnt/β-kateniny

Niepełnosprawność 
intelektualna, 

ataksja, padaczka

[71]

Zespół Riddle E3: RNF168 Mutacja białka RNF168, brak 
możliwości rekrutacji białek 

naprawczych 53BP1 oraz 
BRCA1 do miejsc DSB (ang. 

double-strand break)

Zaburzenia szlaku 
naprawy DNA

Niedobór odporności, 
trudności w nauce, 
wrażliwość na pro-
mieniowanie, cechy 
dysmorficzne twarzy

[72]

Immunologiczne
Choroba 

limfoproliferacyjna 
E3: XIAP Mutacja ligazy Obniżony poziom 

komórek NK, 
zwiększona 

apoptoza

Cytopenia, niski 
poziom immunoglo-
buliny, powiększenie 

śledziony

[73]

Zespół Sjögrena E2: UBE2G2 
UBE2J1 

E3: TRIM21

Podwyższony poziom ekspre-
sji komponentów systemu 

ERAD

Lokalny stres ER Uszkodzenie ślinianek 
i gruczołów łzowych

[74,75]

Neurodegenera-
cyjne

Choroba 
Alzheimera

E3: CHIP 
TRAF6 
BRCA1

Zaburzenia funkcji 
proteasomu

Agregacja białek 
amyloidu-β 

i nagromadzeniem 
białka TAU

Postępująca utrata 
pamięci i innych umie-
jętności poznawczych, 

demencja

[76,77]

Choroba 
Parkinsona

E3: Parkin Mutacja białka Parkin Obecność inkluzji 
cytoplazma-

tycznych zawie-
rających m.in. 

ubikwitynę

Utrata neuronów dopa-
minergicznych w isto-

cie czarnej, drżenie 
i sztywność kończyn 

i tułowia, spowolnienie 
ruchów, zaburzenia 

równowagi, trudności 
z chodzeniem

[78]

Choroba 
Huntingtona

E3: Parkin Zaburzenia procesu ubikwity-
nacji, inhibicja proteasomu

Nagromadzenie 
agregatów białko-
wych, zaburzenie 

komórkowej 
homeostazy 

i funkcjonowania 
neuronów

Niekontrolowane ru-
chy, drżenie rąk i nóg, 
postępujące zaburzenia 

pamięci, drażliwość 
i zmiany osobowości 

[79]

TABELA 1. Przykłady chorób związanych z zaburzeniami w procesie ubikwitynacji białek
TABLE 1. The examples of diseases associated with aberrations in protein ubiquitination



Choroby/  
Zespoły 

chorobowe

Wybrane 
enzymy szlaku 
ubikwitynacji

Przykładowy 
defekt w procesie 

ubikwitynacji

Jedne z głów-
nych efektów 
zaburzenia

Główne objawy 
choroby

Źródło

Nowotwory
Rak nerki E3: RNF20 Obniżona ekspresja białka 

RNF20
Niekontrolowana 

proliferacja
Guzki, utrata masy 

ciała, krew w moczu, 
problemy ze wzrokiem

[80]

Rak okrężnicy E3: FBXW7 Zaostrzenie ubikwitynacji za 
pośrednictwem ligazy SCF. 
Mutacja ligazy FBXW7 i jej 

substratów

Niekontrolowana 
proliferacja

Krwawienia i bóle [81]

Rak piersi E3: BRCA1/ 
BCA2

Mutacje ligaz Zaburzenia 
szlaków naprawy 
DNA, indukcja 

proliferacji

Guzki, obrzęki piersi, 
bóle miednicze/brzu-
cha, objawy ze strony 

dróg moczowych

[81,82]

Rak prostaty E3: E6AP 
RNF20

TRIM25

Nadekspresja wymienionych 
ligaz

Zaburzenia 
w szlakach  

kontroli stabilno-
ści i aktywności 

białek t.j. receptor 
androgenu  i jego 

kofaktory 

Objawy ze strony dróg 
moczowych i nasienia, 
problemy przy oddawa-

niu moczu

[83,84]

Szpiczak mnogi E3: cIAP1 
cIAP2

Delecja ligaz Aktywacja szlaku 
NF-κB

Bóle kości, nudności, 
zmęczenie, częste 

infekcje, utrata masy 
ciała

[85]

Infekcje 
wirusowe
Zakażenie 

ludzkim wirusem 
niedoboru odpor-

ności (HIV)

E3: TRIM5α Obniżenie aktywności lub in-
hibicja działania proteasomu

Zatrzymanie cyklu 
komórkowego 

w fazie G2

Gorączka, bóle mięśni, 
wysypka, pleśniaw-
ki, obrzęk węzłów 

chłonnych

[86]

Zapalenie wątroby 
typu B (HBV)

E3: SCF Nadekspresja ligazy Akumulacja poliu-
bikwitynowanego 

SHIP2

Zapalenia wątroby, 
nowotwór

[87]
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W 2004 roku trzej badacze Aaron Ciechanover, Avram Hershko oraz Irwin Rose 
otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za badania nad procesem kontro-
lowanej degradacji uszkodzonych lub niepotrzebnych komórce białek z udziałem 
niewielkiego białka – ubikwityny (ang. Ubiquitin, Ub; wybrane odkrycia zwią-
zane z procesem ubikwitynacji do 2004 r. przedstawiono na rycinie 1). Odkrytej 
w 1974 r. przez Gideona Goldstein’a ubikwityny, której pełną sekwencję amino-
kwasową opublikowano rok później, nie kojarzono jeszcze z procesem degrada-
cji białek [14, 15]. Nie wiedziano bowiem o istnieniu białkowych agregatów en-
zymatycznych w postaci proteasomów, a lizosom uważano za główne organellum, 
w którym dochodzi do wewnątrzkomórkowej degradacji białek. Jednak w 1977 r. 
Etlinger i Goldberg potwierdzili istnienie nielizosomalnego i zależnego od ATP 

RYCINA 1. Oś czasu przedstawiająca wybrane odkrycia związane z procesem ubikwitynacji. Per-
spektywa historyczna systemu ubikwityna-proteasom. Opracowano na podstawie Ciechanover i wsp., 
(2005); z modyfikacjami
FIGURE 1. The timeline chart of the selected discoveries in the ubiquitin field. Historical perspective 
of the ubiquitin-proteasome system. Adapted from: Ciechanover et al., (2005); with modifications
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układu proteolitycznego odpowiedzialnego za degradację nieprawidłowo sfałdo-
wanych białek [16]. Wszystko to stało się podstawą do pionierskich prac nad 
systemem ubikwityna-proteasom, sięgających lat 1978-1983, kiedy to właśnie 
w laboratorium Avrama Herszko zidentyfikowano komponenty tego systemu, 
mianowicie enzymy aktywujące ubikwitynę (ang. ubiquitin activating enzymes, 
E1), enzymy koniugujące ubikwitynę (ang. ubiquitin conjugating enzymes, E2) 
i ligazy ubikwityny (ang. ubiquitin ligases, E3). Avram Herszko wraz ze swoim 
uczniem Aaronem Ciechanoverem i współpracownikiem Irwinem Rose, korzysta-
jąc z frakcjonowania biochemicznego i enzymologii, odkryli, że niektóre białka 
są kowalencyjnie związane z ubikwityną (początkowo nazwaną przez nich jako 
zależny od ATP czynnik proteolityczny 1, APF-1, który okazał się być właśnie 
ubikwityną; co potwierdzili w 1980 r. Wilkinson i współpracownicy [17]). Wyka-
zali również, że ubikwitynowane białka są niszczone przez proteazę zależną od 
ATP w ekstrakcie pochodzącym z retikulocytów królika [18]. Obecnie wiadomo, 
że modyfikacja białek z udziałem ubikwityny koduje różne sygnały molekularne, 
które mogą mieć odmienne konsekwencje dla funkcjonowania komórki.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczą-
cego różnorodnych funkcji, jakie proces ubikwitynacji może pełnić w komórce. 
W przeciwieństwie do ogromnego postępu badań nad samym przebiegiem pro-
cesu ubikwitynacji, jego mechanizm molekularny, w tym przybieranie różnorod-
nych konformacji przez łańcuchy ubikwityny oraz funkcje, jakie pełnią one w ko-
mórce, pozostają słabo poznane.

UBIKWITYNA

Ubikwityna to jedno z kluczowych, silnie konserwatywnych białek regula-
torowych biorących udział w większości procesów zachodzących w komórkach. 
Jest to niewielkie białko złożone z 76 aminokwasów, o masie cząsteczkowej 8,5 
kDa. Ubikwityna jest białkiem stabilnym (zarówno na działanie wysokich tem-
peratur jak i szeroki zakres pH), o wyjątkowo zwartej strukturze z odsłoniętym 
końcem karboksylowym, tzw. C-końcem, dzięki czemu może tworzyć kowalen-
cyjne połączenia z innymi białkami [19]. Jest ona obecna u organizmów euka-
riotycznych we wszystkich typach komórek i tkanek; do 108 kopii na komórkę 
[20], a jej stężenia w komórkach sięgają ~ 85 µM [21]. Jest to zarówno białko 
cytoplazmatyczne, jak i jądrowe [22].

Ubikwityna jest syntetyzowana w postaci białek prekursorowych. Te z ko-
lei muszą ulec hydrolizie dzięki enzymom deubikwitynującym (DUB, ang. de-
ubiquitylating enzymes), C-końcowym hydrolazom UBP lub UCH, aby uwolnić 
funkcjonalną cząsteczkę ubikwityny [22] (Ryc. 2). Białka prekursorowe są biał-
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RYCINA 2. Schemat przedstawiający proces ubikwitynacji. Ubikwityna syntetyzowana jest jako 
białko prekursorowe składające się z kilku cząsteczek ubikwityny (fuzja liniowa – ubikwityna tan-
demowa) lub cząsteczki ubikwityny połączonej z białkami rybosomalnymi. Generowanie „wolnej” 
ubikwityny (Ub) możliwe jest dzięki działaniu enzymów deubikwitynujących (DUB), w tym UCH 
i UBP. Ubikwityna jest aktywowana przez enzym aktywujący ubikwitynę (E1), w sposób zależny 
od ATP, a następnie przeniesiona na enzym koniugujący ubikwitynę (E2). Enzym E2 oddziałuje 
z odpowiednią ligazą ubikwityny (E3), co umożliwia kowalencyjne przyłączenie ubikwityny do 
substratu białkowego. Proces jest odwracalny dzięki działaniu enzymów DUB
FIGURE 2. The schematic representation of the ubiquitination process. Ubiquitin is synthesized as 
a precursor protein, consisting of multiple copies of ubiquitin (tandem ubiquitin in a linear fusion) or 
ubiquitin fused with ribosomal proteins. The generation of free ubiquitin (Ub) is possible thanks to the 
action of deubiquitinating enzymes (DUB), including UCH and UBP. Free ubiquitin can be activated by 
the ubiquitin activating enzyme (E1) in an ATP-dependent manner, and then transferred into a ubiquitin 
conjugating enzyme (E2). Next, E2 interacts with a ubiquitin ligase (E3), which enables ubiquitin to be 
covalently attached to the substrate protein. The process can be reversible due to the action of DUBs
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kami fuzyjnymi składającymi się z czterech lub więcej pojedynczych cząste-
czek ubikwityny lub cząsteczki ubikwityny i białek rybosomalnych (białko L40 
– białko małej podjednostki rybosomu 40S i białko S27 – białko dużej podjed-
nostki 60S) [23, 24]. Szacuje się, że w komórkach ssaków ok. 25% cząsteczek 
ubikwityny stanowi jej „wolna”, nieskoniugowana forma, natomiast pozostała 
frakcja ubikwityny w komórce jest kowalencyjnie połączona z innymi białkami 
(w tym z samą ubikwityną) [21]. U ssaków ubikwityna kodowana jest przez czte-
ry geny: UBC, UBB, UBA52 i UBA80. U niższych organizmów eukariotycznych, 
np. u drożdży Saccharomyces cerevisiae również występują cztery geny kodu-
jące ubikwitynę: UBI1, UBI2, UBI3 i UBI4. Co ciekawe, u drożdży pojedynczy 
gen UBI4 nie jest niezbędny do życia. Jednak komórki drożdży pozbawione genu 
UBI4 są wrażliwe na wysokie temperatury, źle znoszą niedobór niezbędnych ami-
nokwasów w podłożu tzw. „głód aminokwasowy” lub inne czynniki generujące 
stres, m.in. indukowane analogami aminokwasów (np. kanawaniną), a także wy-
kazują zaburzenia w procesie sporulacji [25].

MECHANIZM PROCESU UBIKWITYNACJI

Przyłączenie ubikwityny do określonego substratu w procesie ubikwitynacji 
katalizowane jest przez kaskadę reakcji enzymatycznych (Ryc. 2). W pierwszym 
etapie tego procesu reszta glicyny (Gly76) na C-końcu ubikwityny aktywowana 
jest przez enzym E1 w sposób zależny od ATP. W wyniku reakcji transestryfikacji 
powstaje wysokoenergetyczne wiązanie pomiędzy Gly76 Ub, a grupą -SH reszty 
cysteinowej w centrum enzymu E1 (utworzenie produktu pośredniego E1~Ub). 
U człowieka występują dwa enzymy aktywujące ubikwitynę, UBE1 (u drożdży 
Uba1) oraz UBA6 (inna nazwa u człowieka to UBE1L2) [26]. Tak aktywowana 
ubikwityna przenoszona jest z enzymu E1 na reszty cysteiny (Cys) w miejscu ak-
tywnym enzymu koniugującego ubikwitynę. Powstaje produkt pośredni E2~Ub. 
Następnie enzym E2 wchodzi w interakcję z odpowiednią ligazą ubikwityny E3, 
która rozpoznaje zarówno enzym E2, jak i określony substrat, umożliwiając ko-
walencyjne przyłączenie ubikwityny do białka docelowego. U człowieka zidenty-
fikowano ok. 600 ligaz ubikwityny, które podzielono i sklasyfikowano względem 
wysoce konserwatywnych domen katalitycznych oraz mechanizmu transferu ubi-
kwityny, który wykorzystują [27]. Pierwszą najliczniejszą klasę stanowią ligazy 
z domeną RING (ang. really interesting new gene), drugą, nieco mniej liczną li-
gazy z domeną HECT (ang. homologous with E6-associated protein C-terminus), 
natomiast trzecią tzw. ligazy RBR (ang. RING Between RING fingers). Ligazy 
z domeną RING przenoszą ubikwitynę bezpośrednio z enzymu E2 na białko do-
celowe poprzez jednoczesne wiązanie się zarówno z E2~Ub jak i z substratem 
białkowym. Z kolei, ligazy HECT wykorzystują dwuetapową reakcję transferu 
ubikwityny na substrat. W pierwszym etapie reakcji tioester E2~Ub umożliwia 
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transfer ubikwityny do cysteinowego miejsca aktywnego w obrębie tej klasy ligaz 
(reakcja transestryfikacji), zachowując przy tym wysokoenergetyczne wiązanie 
tioestrowe (E3~Ub). W drugim etapie reakcji ubikwityna jest bezpośrednio prze-
kazywana z miejsca aktywnego ligazy HECT na lizynę w substracie białkowym. 
Trzecia klasa ligaz ubikwityny to tzw. ligazy RBR. Białka te wykorzystują kom-
binację mechanizmów ligaz RING i HECT, aby przenieść cząsteczkę ubikwityny 
na cząsteczkę substratową [28]. 

Podczas ostatnich etapów reakcji w procesie ubikwitynacji grupa karboksylo-
wa (-COOH) na C-końcu ubikwityny i grupa aminowa (-NH2) reszty lizyny (Lys) 
w białku substratowym połączona jest wiązaniem izopeptydowym. Proces może 
powtarzać się kilkakrotnie, a klasa enzymów E3, zaangażowana w wydłużanie 
łańcucha ubikwityny, często nazywana jest klasą enzymów E4 (czynnik elongacji 
łańcucha E4) [29]. Mechanizm procesu ubikwitynacji jest odwracalny w wyniku 
działania enzymów DUB. Genom drożdży koduje 22 enzymy DUB, natomiast 
w genomie człowieka zidentyfikowano ponad 100 genów kodujących te izopep-
tydazy [30]. 

Oprócz typowego połączenia ubikwityny do Lys substratu wykazano, że ubikwi-
tyna może być również przyłączona do seryny (Ser), treoniny (Thr), np. wirusowa 
ligaza mK3 może pośredniczyć w ubikwitynacji poprzez przyłączenie się do reszty 
Ser i Thr substratu [31, 32] i cysteiny (Cys), np. ubikwitynacja peroksysomalnego 
receptora importu Pex5 u drożdży [33], poprzez tworzenie wiązań oksyestrowych 
lub tioestrowych. Dodatkowo, ubikwityna może wiązać się przez wolną grupę ami-
nową na końcu N białek substratowych wiązaniem peptydowym [34].

GŁÓWNE FUNKCJE UBIKWITYNACJI 
BIAŁEK W KOMÓRCE

Pierwotnie uważano, że ubikwityna dołącza się do zbędnego komórce białka 
i naznacza go jedynie do zniszczenia. Dziś wiadomo, że przyłączenie się ubi-
kwityny do lizyny danego białka, w procesie ubikwitynacji może wpływać na 
regulację wielu procesów komórkowych. Ubikwityna kontroluje szereg sygna-
łów molekularnych mających wpływ na aktywność białka, jego oddziaływania 
z innymi białkami, lokalizację, czy degradację. Pomaga jej w tym rozbudowa-
na sieć strukturalnie powiązanych ze sobą enzymów. Enzymy E2 i E3 (będące 
w centrum kaskady reakcji enzymatycznej) wchodzą w fizyczne interakcje, co 
umożliwia ubikwitynowanie właściwych dla nich substratów. Tworzy to złożoną 
sieć oddziaływań (u człowieka opisano ok. 40 enzymów E2 oraz ponad 600 ligaz 
E3), a wybrane enzymy koniugujące ubikwitynę mogą oddziaływać z więcej niż 
jedną ligazą i odwrotnie. Ponadto rodzaje modyfikacji, jakie ubikwityna tworzy 
po przyłączeniu się do białka substratowego, są niezwykle różnorodne [35, 36] 
i stanowią one swego rodzaju „kod ubikwityny” [35].
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RYCINA 3. Schemat przedstawiający typy ubikwitynacji (A) oraz trzeciorzędową strukturę ubi-
kwityny (B). (A) Wyróżnia się: monoubikwitynację, czyli przyłączenie pojedynczej cząsteczki ubi-
kwityny do substratu białkowego lub jej odmianę multimonoubikwitynację, gdy kilka pojedynczych 
cząsteczek ubikwityny przyłączonych jest do kilku lizyn substratu oraz poliubikwitynację, gdy kilka 
cząsteczek ubikwityny dołączonych jest do lizyny substratu białkowego tworząc tzw. łańcuchy ubi-
kwityny. (B) Struktura ubikwityny (PDB ID: 1UBQ) z zaznaczonymi resztami lizyny (K6, K11, 
K27, K29, K33, K48 i K63) i metioniną (M1) na końcu N, które to reszty zaangażowane w tworze-
nie łańcuchów ubikwityny, a także glicyną (G76) na końcu C. Wygenerowano z wykorzystaniem 
narzędzia PyMOL (http://www.pymol.org/)
FIGURE 3. The scheme showing different types of ubiquitination (A) and a tertiary structure of 
ubiquitin (B). (A) The following types of ubiquitination can be distinguished: monoubiquitination 
when a single ubiquitin is attached to a substrate protein and is form multi-monoubiquitination, 
which occurs when several single ubiquitin moieties are attached to different lysines on a substrate. 
The attachment of a series of ubiquitin molecules to a substrate protein is known as polyubiquitina-
tion, where the so-called ubiquitin chains are made. (B) The ubiquitin structure (PDB ID: 1UBQ) 
with its seven lysine residues (K6, K11, K27, K29, K33, K48 and K63) and N-terminal methionine 
(M1), which are involved in the formation of ubiquitin chains as well as C-terminal glycine (G76); 
generated with the PyMOL software (http://www.pymol.org/)
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FUNKCJE PROTEOLITYCZNE – DEGRADACJA BIAŁEK
Ważną funkcją systemu ubikwityna-proteasom jest kontrola jakości białek, po-

przez selektywne rozpoznanie i kierowanie nieprawidłowo sfałdowanych lub uszko-
dzonych białek do degradacji. Jest to kluczowa rola, ponieważ niewłaściwie sfałdo-
wane białka mogą mieć negatywne skutki w kontekście funkcjonowania komórek 
i powodować, m.in. utratę fenotypów funkcyjnych, wytwarzanie toksycznych agre-
gatów białkowych lub niefunkcjonalnych produktów białkowych [37, 38]. W różnych 
przedziałach komórkowych istnieje kilka ścieżek prowadzących nieprawidłowo sfał-
dowane lub uszkodzone białka do degradacji proteasomalnej. Najbardziej zbadanym 
szlakiem jest degradacja związana z retikulum endoplazmatycznym (ang. endopla-
smic reticulum-associated protein degradation, ERAD), która jest procesem wysoce 
konserwatywnym wśród organizmów eukariotycznych [39]. Szlak ERAD składa się 
z czterech etapów: wyboru białkowego substratu docelowego, przemieszczenia się 
tego substratu w poprzek błony retikulum endoplazmatycznego, dodanie i później-
sze usunięcie koniugatów ubikwityna-białko oraz degradacja przez proteasom 26S. 
Guerriero i Brodsky przedstawili szczegółowo związek między szlakiem degradacji 
ERAD, a chorobami u człowieka [40]. Poza ścieżką ERAD występuje również me-
chanizm kontroli jakości białek w cytoplazmie, w który to zaangażowane są, np. li-
gaza ubikwityny Ubr1 [41] i Hul5 u drożdży [42]. Cytoplazmatyczny system kontroli 
jakości białek reguluje stan sfałdowania białek oraz ich prawidłowe funkcjonowa-
nie w wyniku współdziałania białek opiekuńczych i proteaz w cytoplazmie, poprzez 
ograniczenie akumulacji nieprawidłowo sfałdowanych, bądź uszkodzonych białek. 
Gardner i współpracownicy wskazali również na istnienie mechanizmu kontroli ja-
kości białek w jądrze komórkowym [43]. W tym kompartmencie komórkowym nie-
prawidłowo sfałdowane białka są rozpoznawane, m.in. przez ligazę ubikwityny San1 
u drożdży, która oddziałuje z enzymami koniugującymi ubikwitynę Cdc34 i Ubc1 
[44]. Odkryto również system kontroli jakości białek w wewnętrznej błonie jądrowej 
(ang. inner nuclear membrane-associated degradation INMAD) [45-47] przez liga-
zy Asi1 i Asi3, które wraz z białkiem Asi2 tworzą tzw. kompleks Asi zlokalizowany 
w wewnętrznej błonie jądrowej. Kompleks Asi jest jednym z istotnych elementów 
szlaku detekcji obecności aminokwasów w środowisku przez drożdże, tzw. szlaku 
SPS (ang. amino acid sensing pathway, Ssy1-Ptr3-Ssy5), gdzie jest on zaangażowany 
w degradację niektórych czynników transkrypcyjnych [48]. Wykazano, że kompleks 
Asi jest ligazą ubikwityny i wchodzi w interakcje z enzymami koniugującymi Ubc6 
i Ubc7 [45]. Ubikwitynuje on czynnik transkrypcyjny Stp2, jak również prowadzi do 
degradacji innych substratów nieprawidłowo zlokalizowanych w wewnętrznej błonie 
jądrowej, które są potencjalnie szkodliwe dla komórki [45, 46]. 

FUNKCJE W INNYCH PROCESACH KOMÓRKOWYCH 
(NIEZWIĄZANE Z PROTEOLIZĄ)

Oprócz kontroli jakości białek i ich degradacji ubikwitynacja pełni rolę regu-
lacyjną w niezliczonych procesach komórkowych. Najlepszym przykładem jest 
cykl komórkowy, w którym sekwencyjna aktywacja kinaz zależnych od cyklin 
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(ang. cyclin-dependent kinases, CDK) precyzyjnie reguluje jego progresję. Aktywność 
kinaz CDK jest modulowana przez liczne cykliny wchodzące w interakcje z białkami 
CDK oraz inhibitory CDK (ang. cyclin kinase inhibitors, CKI). W czasie progresji 
cyklu komórkowego, ligazy ubikwityny odgrywają istotną rolę, nie tylko w kontroli 
degradacji białek w czasie trwania cyklu komórkowego, ale także w regulacji inhibi-
torów CKI. Pośród ligaz zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego wyróżnić 
można kompleks promujący anafazę (ang. anaphase promoting complex/cyclosome 
APC/C) oraz tzw. wieloskładnikowy kompleks ligazy ubikwityny SCF, (ang. Skp1/
Cullin/F-box), inaczej CRL1 [49] oraz kompleksy CRL3 i CRL4. Dla przykładu sub-
stratem ligazy CRL3 jest białko Aurora, które uczestniczy w kontroli mitozy poprzez 
proteolityczne i nieproteolityczne mechanizmy. Kompleks CRL4, oprócz regulacji 
cyklu komórkowego jest zaangażowany w komórkową odpowiedź na uszkodzenia 
DNA oraz replikację DNA [50]. Funkcje ubikwitynacji niezwiązane z degradacją 
zostały również szeroko opisane w odniesieniu do procesu transkrypcji. Niezależną 
od proteolizy rolę ubikwityny w transkrypcji po raz pierwszy przedstawili Salghetti 
i współpracownicy. Wykazali oni, że ubikwitynacja domeny aktywującej transkrypcję 
(ang. transcription activation domain, TAD) białka VP-16 przez ligazę ubikwityny 
Met30 jest niezbędna do aktywacji transkrypcji u drożdży S. cerevisiae [51]. Póź-
niej wykazano, że wiele czynników transkrypcyjnych jest pozytywnie regulowanych 
przez ubikwitynację, np. monoubikwitynacja czynnika transkrypcyjnego p53 podczas 
stresu komórkowego katalizowana przez ligazę ubikwityny Mdm2, skutkuje jego 
zwiększoną stabilnością [52].

TYPY UBIKWITYNACJI I RÓŻNORODNOŚĆ 
ŁAŃCUCHÓW UBIKWITYNY

Przyłączenie ubikwityny do lizyny danego białka substratowego może być mono-
meryczne, co określa się mianem monoubikwitynacji (przyłączenie jednej cząstecz-
ki, ang. monoubiquitination) (Ryc. 3a). Jeśli natomiast cząsteczka ubikwityny, także 
w formie monomerycznej, dołączy się do kilku reszt lizyny na tym samym białku, 
mamy do czynienia z multi-monoubikwitynacją (ang. multi-monoubiquitination). Po-
limeryczne przyłączenie ubikwityny do reszty lizyny białka substratowego określa się 
jako poliubikwitynacja (ang. polyubiquitination), a tak powstałe łańcuchy ubikwityn 
na substracie białkowym mogą tworzyć różne topologie. Co więcej, wszystkie siedem 
reszt lizyny: Lys6 (K6), Lys11 (K11), Lys27 (K27), Lys29 (K29), Lys33 (K33), Lys48 
(K48) i Lys63 (K63) w cząsteczce ubikwityny (końcowa Gly76 ubikwityny połączo-
na jest z jedną z siedmiu lizyn kolejnych cząsteczek Ub wiązaniem izopeptydowym), 
jak również N-końcowa reszta metioniny – Met1 (M1) (połączenie poprzez wiąza-
nie peptydowe) (Ryc. 3b) są zaangażowane w tworzenie łańcuchów o różnorodnych 
strukturach [53, 54]. Różne topologie łańcuchów ubikwityny na substracie białko-
wym związane są z pełnieniem określonych funkcji w komórce (Ryc. 4).
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RYCINA 4. Różne topologie tworzenia łańcuchów poliubikwityny oraz główne funkcje, jakie poszcze-
gólne typy łańcuchów pełnią w komórce
FIGURE 4. The different topologies of polyubiquitin chains’ formation and their main cellular functions
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MONOUBIKWITYNACJA
Przyłączenie pojedynczej cząsteczki ubikwityny do białka reguluje jego ak-

tywność lub wpływa na jego lokalizację w kompartmentach komórkowych. Po-
czątkowo rola monoubikwitynacji była przypisana wyłącznie do nieproteolitycz-
nych procesów. Monoubikwitynacji nie wiązano z procesem degradacji białek, 
gdyż badania wykazały, że aby białko było skierowane do proteasomu musi mieć 
dołączone co najmniej cztery cząsteczki ubikwityny (łańcuch poliubikwityny 
złożony z teraubikwityny) [55]. W przypadku niektórych białek wykazano jed-
nak, że monoubikwitynacja lub multi-monoubikwitynacja mogą być również sy-
gnałem prowadzącym do ich degradacji. Dotyczy to białek mniejszych niż 150 
aminokwasów o dobrze uporządkowanej strukturze. Wśród takich substratów 
znajdują się, m.in. białka związane z transportem węglowodanów oraz szlakami 
odpowiedzi na stres oksydacyjny [56] lub niewielkie białka regulatorowe, bądź 
te związane z procesem transkrypcji. Monoubikwitynacja odpowiada na przykład 
za przetwarzanie prekursora p105 jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB 
(ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells signaling pa-
thway) do jego aktywnej podjednostki p50 przez proteasom. Proteasom rozpozna-
je monokwitynowany prekursor p105, nie degradując go jednak całkowicie [57]. 
Inne badania wykazały, że degradacja proteasomalna białka Pax3, kluczowego 
regulatora różnicowania mięśni, zachodzi również przez monoukwitynację [58].

Ważną rolę monoubikwitynacji w regulacji białek wchodzących w skład chro-
matyny – histonów opisano po raz pierwszy u drożdży S. cerevisiae. Wykazano, 
że komórki drożdży niosące zmutowany gen kodujący histon H2B – substytucja 
lizyny w pozycji 123 na argininę (mutacja K123R), rosną wolniej niż komórki 
typu dzikiego i nie mogą sporulować, a za normalny wzrost i mejozę odpowie-
dzialna jest monoubikwitynacja histonu H2B [59]. Warto zwrócić uwagę rów-
nież na rolę monoubikwitynacji w procesie naprawy uszkodzeń DNA i replikacji 
DNA. Chociaż stwierdzono, że poliubikwitynowane (K63) formy histonów H2A 
i H2AX zapewniają „rusztowanie sygnalizacyjne” (ang. signaling scaffold), liga-
zy ubikwityny RING1B i RNF20/RNF40 katalizują monoubikwitynację histonów 
H2A/H2AX i H2B w pobliżu miejsca uszkodzeń DNA [60]. Ponadto monoubi-
kwityncja reguluje aktywność licznych białek błony cytoplazmatycznej, kierując 
je na szlak endocytozy, które to białka przeznaczone są do degradacji w lizoso-
mach [61]. 

POLIUBIKWITYNACJA I TOPOLOGIE ŁAŃCUCHÓW 
UBIKWITYNY ORAZ ICH GŁÓWNE FUNKCJE

Poliubikwitynacja jest procesem, w którym cząsteczki ubikwityny łączą się ze 
sobą tworząc łańcuchy ubikwityn na białku docelowym, a złożoność łańcuchów 
zapewnia zarówno różnorodność strukturalną, jak i funkcjonalną. W tworzenie 
łańcuchów zaangażowane może być osiem reszt aminokwasowych ubikwityny: 
K6, K11, K27, K29, K33, K48, K63 oraz M1 [62]. U drożdży S. cerevisiae, a tak-
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że u ssaków najczęściej pojawiają się połączenia przez reszty K63 (typowa funk-
cja nieproteolityczna – udział w szlakach sygnalizacyjnych) oraz K48 (funkcja 
proteolityczna – proteasomalna degradacja). Dla przykładu, w komórkach ssaków 
HEK293 procentowa ilość wiązań poliubikwityny (poli-Ub) wynosi odpowiednio 
52% (K48), 38% (K63), 8% (K29), 2% (K11) i 0,5% lub mniej dla połączeń przez 
reszty K6, K27 oraz K33 [63]. 

W zależności od połączenia łańcuchy poli-Ub przyjmują alternatywne topolo-
gie (Ryc. 4). Połączenie przez tę samą resztę lizyny (np. K48) lub metioninę (M1) 
prowadzi do powstania tzw. łańcuchów homotypowych. Drugi rodzaj łańcuchów 
stanowią tzw. łańcuchy heterotypowe, które zawierają różne rodzaje połączeń (np. 
K48 wraz z K11) i są klasyfikowane jako mieszane, bądź rozgałęzione. W łańcu-
chach mieszanych do kolejnych elementów łańcucha dołączana jest tylko jedna 
ubikwityna, ale kolejne ubikwityny w łańcuchu są połączone ze sobą tylko przez 
jedną resztę aminokwasową (modyfikacja tylko w jednym miejscu akceptorowym). 
W przypadku łańcuchów rozgałęzionych kolejne cząsteczki ubikwityny mogą łą-
czyć się przez dwie lub więcej reszt aminokwasowych (jednoczesna modyfikacja 
w wielu miejscach akceptorowych) [27, 64]. Tu przykładem jest kompleks APC/C, 
który posiada zdolność tworzenia połączeń przez K11 na wcześniej powstałym 
łańcuchu K48 lub odwrotnie w przypadku ligazy UBR5, która zaangażowana jest 
w tworzenie połączeń K48 na wcześniej powstałym łańcuchu K11 [65]. Różne po-
łączenia prowadzą do określonych konformacji łańcucha poli-Ub. Łańcuchy mogą 
być „zwarte”, gdzie sąsiadujące cząsteczki oddziałują ze sobą, np. łańcuchy połą-
czone przez reszty K48, K11 i K6 lub przyjmować konformacje „otwarte”, gdzie 
nie ma bezpośrednich interakcji między cząsteczkami ubikwityny, np. łańcuchy 
połączone przez resztę M1. Istotnym jest jednak fakt, że określone konformacje 
łańcucha poli-Ub obserwowane w kompleksach białkowych oddziałujących z Ub 
często różnią się od tych występujących poza kompleksami. Może to świadczyć 
o znacznej elastyczności łańcuchów lub możliwości ich przebudowy [66].

Jak wcześniej wspomniano przykładowe funkcje procesu ubikwitynacji w za-
leżności od połączeń (łańcuchów), jakie ubikwityna może tworzyć na substracie 
białkowym przedstawiono na rycinie 4. Warto jednak podkreślić istotną rolę he-
terotypowych wiązań mieszanych lub rozgałęzionych. Dla przykładu, ligaza ubi-
kwityny Ufd4 wraz z czynnikiem elongacji łańcucha Ufd2 biorą udział w powsta-
waniu łańcuchów rozgałęzionych K29/K48 na substratach tzw. szlaku degradacji 
UFD (ang. ubiquitin-fusion degradation) u drożdży. Z kolei, rozgałęzione łańcu-
chy K48/K63 syntetyzowane przez ligazy ubikwityny TRAF6 i HUWE1, rozpo-
znawane przez białko TAB2, odgrywają rolę w regulacji komórkowego szlaku sy-
gnalizacyjnego zależnego od jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB [67]. 
Formowanie połączeń K48/K63 z udziałem ligaz ubikwityny ITCH i UBR5 zwią-
zane jest natomiast z procesem apoptozy [68]. Ogólny mechanizm powstawania 
łańcuchów rozgałęzionych wraz z szeregiem innych funkcji, jakie mogą pełnić 
one w komórce został ostatnio opisany przez French i współpracowników [27].



PODSUMOWANIE

Złożoność i różnorodność procesu ubikwitynacji sprawia, że modyfikacja ta 
pełni wiele istotnych funkcji w komórce. Niektóre z nich zostały dobrze poznane 
i opisane. Jednak szczegółowa wiedza na temat topologii i długości tworzonych na 
białku substratowym łańcuchów ubikwityny oraz sygnałów przez nie kodowanych, 
wraz z dynamiką procesu ubikwitynacji in vivo, jest nadal bardzo ograniczona. Zna-
czącą rolę odgrywa więc ciągły rozwój nowych technik i metodologii do badania 
tej post-translacyjnej modyfikacji białek. W ostatnich latach proces ubikwitynacji 
stał się szczególnie istotny w kontekście nowych potencjalnych celów dla terapii 
molekularnej. Wiedza na temat specyficzności określonych ligaz ubikwityny oraz 
topologii i funkcji tworzonych na substracie białkowym łańcuchów, a także lepsze 
zrozumienie mechanizmów kontrolnych oraz funkcji, jakie proces ten pełni w ko-
mórce, może znaleźć zastosowanie w terapii wielu chorób. Odszyfrowanie, w jaki 
sposób „kod ubikwityny” jest pisany przez enzymy E2 i E3 oraz interpretowany 
przez maszynerię komórkową, jest zatem głównym pytaniem w tej dziedzinie.
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