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Streszczenie: Wapñ jest wszechobecnym, kluczowym przekanikiem, odgrywaj¹cym istotn¹ i uniwersaln¹
rolê w sygnalizacji komórkowej. Wykazano, ¿e kation ten dzia³a, jako wewn¹trzkomórkowy regulator w
wielu aspektach wzrostu i rozwoju rolin, a tak¿e odpowiedzi na stres. Pod wp³ywem bodców generowane s¹ czaso-przestrzenne fale wapniowe o charakterystycznej czêstotliwoci i amplitudzie drgañ dla dzia³aj¹cego bodca. Takie specyficzne wzrosty stê¿enia jonów Ca2+ w cytozolu zwane sygnatur¹ Ca2+ s¹
odbierane, interpretowane i przenoszone na elementy efektorowe przez specjalne rodzaje bia³ek sensorowych, takich jak: kalmodulina (CaM), bia³ka podobne do kalcyneuryny B (CBL) czy kinazy zale¿ne od
wapnia (CDPK) zawieraj¹ce strukturalne motywy wi¹¿¹ce jony Ca2+ zwane motywami d³oni EF. Kalmodulina nale¿y do g³ównej rodziny wapniowych bia³ek sensorowych, które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w
komórkowej kaskadzie sygna³owej. Nie ma ona aktywnoci katalitycznej, ale wi¹¿¹c Ca2+ ulega konformacyjnym zmianom, przez co jest w stanie aktywowaæ lub modulowaæ wiele bia³ek efektorowych. CaM jest
bia³kiem wystêpuj¹cym u wszystkich eukariontów, a sygnalizacjê z udzia³em Ca2+/CaM cechuje pewne
podobieñstwo. Jednak¿e, pod kilkoma wzglêdami zarówno kalmodulina, jak i jej bia³ka efektorowe wykazuj¹ cechy charakterystyczne wy³¹cznie dla rolin. Podczas gdy dro¿d¿e maj¹ tylko pojedynczy gen CaM,
za typowe genomy zwierzêce zawieraj¹ kilka genów kalmodulinowych, to rolinne genomy charakteryzuj¹ siê obecnoci¹ rodziny genów CaM koduj¹cych identyczne bia³ka kalmoduliny lub izoformy o wysokim stopniu podobieñstwa. Dodatkowo, roliny dysponuj¹ szczególnym zestawem licznych bia³ek podobnych do kalmoduliny (CML). Pomimo ¿e bia³ka CML wykazuj¹ znaczne ró¿nice strukturalne w stosunku do typowej CaM, maj¹ jednak analogiczne domeny EF i co najmniej 15-procentowe podobieñstwo.
Zarówno kalmodulina, jak i bia³ka CML oddzia³uj¹ z bia³kami zawieraj¹cymi domeny wi¹¿¹ce CaM. Dotychczas zosta³o poznanych ponad 80 takich bia³ek. Okrelono ich funkcje fizjologiczne, a tak¿e uczestnictwo w ró¿norodnych aspektach ¿ycia komórki. Przedstawiony artyku³ podsumowuje aktualny stan wiedzy dotycz¹cej udzia³u bia³ek CaM i CML w procesach rozwojowych i adaptacji rolin do warunków
rodowiska.
S³owa kluczowe: jony wapnia, kalmodulina, bia³ka kalmodulino-podobne.

*Praca powsta³a podczas realizacji projektu badawczego nr N N310 141435 finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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Summary: Calcium is an ubiquitous, crucial second messenger, that plays an essential and versatile role in
cellular signaling. It has been shown to act as an intracellular regulator in many aspects of plant growth,
development and stress responses. Many distinct signals induce spatial and temporal Ca2+ spikes as well
as the frequency and amplitude of Ca2+ oscillations. Such stimulus-specific elevations in cytosolic Ca2+
ions concentration called 'Ca2+ signatures' are sensed, interpreted, and transduced to downstream elements
by several types of Ca2+ sensor proteins such as calmodulins (CaMs), calcineurin B-like proteins (CBLs)
or calcium - dependent protein kinases (CDPKs). All of them contain high-affinity Ca2+-binding sites,
called the 'EF-hand' motif. The calmodulin family is a major class of calcium sensor proteins, which play
a crucial role in cellular signaling cascades. It has no catalytic activity of its own but upon binding Ca2+
undergoes conformational changes and complex Ca2+/CaM activates or modulates numerous target proteins.CaM is one of the most conserved proteins in all eukaryotes and there are some similarities in Ca2+/
calmodulin-mediated signaling. However, several features of CaM and its downstream effector proteins
are unique to plants. While yeats have only a single CaM gene, and animal genomes typically contain only
a few CaM genes, plant ones have multiple CaM genes that encode identical CaMs or highly similar
isoforms within a single plant species. A particular set of CaM isoforms and CaM-like proteins (CMLs)
are present in plant cells. The family of CaM-related proteins (CMLs), exhibiting significant differences
with the typical CaM, was identified as encoding proteins that contain CaM-like EF hand structures and
share at least 15% homology with CaM in amino acid residues. Diverse CaM isoforms and CMLs interact
with downstream targets containing CaM-binding domains. To date, more than 80 different types of
CaM-binding proteins have been identified and their physiological functions are implicated in diverse
aspects of cellular processes. This review summarizes recent views on the role of CaM and CML proteins
in plant development and adaptation to environmental stimuli.
Key words: calcium ions, calmodulin, CaM-like proteins

WSTÊP
Od wielu lat dyskutowanym problemem jest zdolnoæ komórek do odbioru i
w³aciwej odpowiedzi fizjologicznej na licznie dzia³aj¹ce czynniki wewnêtrzne
(rozwojowe) i czynniki zewnêtrzne (rodowiskowe). Rozchodzenie i wzmacnianie
sygna³ów anga¿uje szybkie zmiany poziomu wewn¹trzkomórkowych wtórnych
przekaników informacji, takich jak: jony wapnia (Ca2+), cykliczne nukleotydy
(cAMP i cGMP) i fosfatydyloinozytole [8]. Te wtórne przekaniki przenosz¹
nastêpnie informacjê na szereg efektorów, takich jak: enzymy, bia³ka cytoszkieletu
czy czynniki transkrypcyjne, które wp³ywaj¹ na aktywnoæ metaboliczn¹ czy
procesy rozwojowe (ryc. 1).
W komórkach eukariotycznych Ca2+ jest uniwersalnym wtórnym przekanikiem,
elementem, uruchamiaj¹cym fizjologiczne zmiany w odpowiedzi na egzogenne i
endogenne czynniki stymuluj¹ce. Wysokie stê¿enie wapnia jest toksyczne i zaburza
procesy komórkowe. St¹d w niestymulowanych komórkach stê¿enie jonów Ca2+ jest
utrzymywane na niskim poziomie (100200 nM) poprzez ich usuwanie do apoplastu
czy organelli komórkowych, takich jak wakuola czy endoplazmatyczne retikulum (1
mM) [8, 43]. Bodce, takie jak: hormony, wiat³o, grawitacja, abiotyczne czynniki
stresowe, a tak¿e oddzia³ywania z organizmami symbiotycznymi i patogenami,
wykorzystuj¹ jony wapnia w charakterze porednika wewn¹trzkomórkowego i
wszystkie one powoduj¹ chwilowy wzrost stê¿enia Ca2+ w cytozolu. Te pulsy Ca2+
odgrywaj¹ rolê sygna³ów komórkowych i wp³ywaj¹ na zmiany funkcjonowania
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RYCINA 1. Sygnalizacja wapniowa z udzia³em bia³ek wi¹¿¹cych wapñ. W odpowiedzi
na czynniki
2+
stymuluj¹ce (rozwojowe i rodowiskowe) nastêpuje czasowy wzrost stê¿enia Ca w cytoplazmie i
organellach komórkowych. Czaso-przestrzenne zmiany wapniowe (sygnatura wapnia) s¹ odczytywane
przez szereg czujników wapniowych, takich jak: CaM, CML, CDPK czy CLB/CIPK. Oddzia³uj¹ one
nastêpnie z bia³kami lub DNA moduluj¹c ich aktywnoæ biochemiczn¹ czy transkrypcyjn¹ (na podstawie
[8, 43], zmodyfikowane)
FIGURE 1. Calcium signaling involving calcium-binding proteins. Responses
to stimulating factors (develop2+
mental and environmental), are followed by a temporary increase in Ca concentration in the cytoplasm and
cell organells.2+These spatio-temporal changes in calcium concentration (calcium signature) are then decoded by
a suite of Ca sensor proteins such as CaM, CML, CDPK or CLB/CIPK. Then they interact with proteins or
DNA and modulate their biochemical and transcriptional activity (based on [8, 43], modified)

komórki. Wykonuj¹c pomiary stê¿enia wapnia in vivo wykazano, ¿e wzór takiego
pulsu, nazywanego sygnatur¹ wapniow¹, jest charakterystyczny dla danego bodca.
Wzorce sygnatur ró¿ni¹ siê amplitud¹, czasem trwania, lokalizacj¹ i czêstotliwoci¹
oscylacji wapniowych [26, 43]. Dziêki tak zakodowanej informacji mo¿liwy jest jej
precyzyjny odbiór przez kolejne elementy w szlaku transdukcji sygna³u, co powoduje
w³aciw¹ odpowied komórkow¹.
Komórki anga¿uj¹ szereg bia³ek wi¹¿¹cych wapñ CBP (ang. Ca2+-Binding
Protein), funkcjonuj¹cych jako bia³ka sensorowe, zdolnych do odczytywania
wiadomoci zapisanej w sygnaturze wapnia i zamiany jej na odpowied biochemiczn¹. Bia³ka te po zwi¹zaniu tego kationu ulegaj¹ konformacyjnym zmianom, co
umo¿liwia ich interakcjê z elementami efektorowymi [17]. Wiêkszoæ z tych bia³ek
ma motyw d³oni EF, którego struktura pozwala na wi¹zanie z wysokim powino-
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wactwem pojedynczego jonu Ca2+. Na podstawie liczby i organizacji motywów d³oni
EF oraz obecnoci innych funkcjonalnych domen bia³ka zdolne do wi¹zania jonów
wapniowych zosta³y podzielone na kilka klas. Wiêkszoæ naszej wiedzy o bia³kach
z motywem d³oni EF dotyczy kalmoduliny (CaM) i bia³ek podobnych do kalmoduliny
 CMLs (ang. CalModulin Like-proteins), bia³ek podobnych do kalcyneuryny B
 CBLs (ang. Calcineurin B-Like proteins) oraz kinaz bia³kowych zale¿nych od
wapnia  CDPKs (ang. Calcium-Dependent Protein Kinases). Bia³ka rodziny
CDPK s¹ klas¹ rolinnych kinaz bia³kowych, które zawieraj¹ domenê kinazow¹ oraz
domenê wi¹¿¹c¹ wapñ z 4 motywami d³oni EF, a ich aktywnoæ jest stymulowana
przez mikromolarne stê¿enie Ca2+. Innym przyk³adem enzymów, których aktywnoæ
jest regulowana przez jony Ca2+, s¹ kinazy zale¿ne od Ca2+/CaM  CCaMK, które
w C-koñcowej domenie regulatorowej maj¹ 3 motywy d³oni EF, a aktywacja enzymu
zachodzi porednio przez zawi¹zanie kompleksu Ca2+/CaM. Obie klasy kinaz s¹ to
bia³ka odpowiadaj¹ce (ang. sensor responders), bêd¹ce zarówno receptorami, jak
i przekanikami sygna³u wapniowego [20]. Pozosta³e bia³ka wi¹¿¹ce wapñ, wliczaj¹c
w to CaM, CML i CBL, nie maj¹ w³aciwoci katalitycznych i funkcjonuj¹ jako
czujniki przekanikowe (ang. sensor relay), dzia³aj¹ce poprzez zale¿ne od wapnia
interakcje z bia³kami efektorowymi [8, 20] (ryc. 2).

2+

RYCINA 2. Domenowa budowa g³ównych klas czujników Ca u rolin. Czarne kwadraty stanowi¹
miejsca wi¹zania wapnia (EF); szary kwadrat oznacza domenê EF o niekonwencjonalnej budowie (na
podstawie [8], zmodyfikowane)
2+
FIGURE 2. Domain organization of the main classes of Ca sensors in plants. Black boxes represent calcium
binding sites (EF), gray box means EF domain of the unconventional building (based on [8], modified)
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Nale¿y nadmieniæ, ¿e podczas gdy CaM jest bia³kiem uniwersalnym, którego
obecnoæ zosta³a odkryta u wszystkich eukariontów, to CML, CDPK i CBL
wystêpuj¹ wy³¹cznie u rolin i niektórych pierwotniaków.

ROLINNA KALMODULINA I BIA£KA KALMODULINO-PODOBNE
Kalmodulina (CaM), ma³e kwane bia³ko zawieraj¹ce cztery motywy d³oni EF
jest jednym z najlepiej scharakteryzowanych wapniowych bia³ek sensorowych [8,
43]. Wi¹zanie jonów Ca2+ przez CaM indukuje konformacyjne zmiany tego bia³ka,
w nastêpstwie których wyeksponowane zostaj¹ ujemnie na³adowane powierzchnie
hydrofobowe zdolne do oddzia³ywania z bia³kami docelowymi. Pomimo ¿e kalmodulina
nie ma w³aciwoci enzymatycznych, to kompleks Ca2+/CaM kontroluje ró¿norodne
procesy komórkowe reguluj¹c aktywnoæ licznych bia³ek.
Do dzisiaj zidentyfikowano i okrelono fizjologiczn¹ funkcjê ponad 50 ró¿nych
bia³ek wi¹¿¹cych kalmodulinê. Ich udzia³ stwierdzono w ró¿nych procesach
komórkowych obejmuj¹cych regulacjê metabolizmu, funkcjonowanie cytoszkieletu,
funkcjonowanie szlaków sygna³owych fitohormonów, transport jonów, fosforylacjê i
defosforylacjê bia³ek, metabolizm fosfolipidów czy regulacjê transkrypcji [3, 25].
Jedn¹ z uderzaj¹cych ró¿nic pomiêdzy sygnalizacj¹ wapniow¹ u rolin i zwierz¹t
jest liczba genów koduj¹cych CaM, izoformy CaM i bia³ka kalmodulino-podobne.
W przypadku grzybów opisano pojedynczy gen koduj¹cy CaM u Saccharomyces,
za w genomie krêgowców istnieje kilka takich genów (np. 3 geny CaM u cz³owieka). Genomy rolinne natomiast zawieraj¹ szereg genów koduj¹cych identyczne
kalmoduliny, wiele izoform CaM o wysokim stopniu podobieñstwa, jak równie¿ bia³ka
podobne do kalmoduliny (geny CML), wykazuj¹ce znaczne rozbie¿noci strukturalne
w odniesieniu do typowych CaM [43].
Analiza genomu Arabidopsis thaliana wykaza³a obecnoæ ok. 250 genów
koduj¹cych bia³ka maj¹ce przynajmniej jeden motyw d³oni EF. Siedem z nich (AtCaM1
do 7) zosta³o zidentyfikowanych jako geny koduj¹ce 4 izoformy bia³ka CaM, których
sekwencje aminokwasowe wykazuj¹ 9799% homologiê. Nazwane one zosta³y
typowymi CaM ze wzglêdu na ich wysokie podobieñstwo (89%) do bia³ek
kalmoduliny obecnych u krêgowców czy owadów [38]. Jednoczenie zidentyfikowano
szereg bia³ek spokrewnionych z CaM (CML). W genomie Arabidopsis thaliana
zidentyfikowano 50 genów koduj¹cych potencjalne bia³ka CML, podczas gdy u ry¿u
jest ich 26. W przeciwieñstwie do kalmoduliny bia³ka CML, o d³ugoci od 83 do 330
reszt aminokwasowych, maj¹ od 2 do 6 motywów d³oni EF, nie maj¹ ¿adnych innych
znanych domen funkcjonalnych oraz charakteryzuj¹ siê przynajmniej 15%
podobieñstwem do typowej CaM (AtCaM2) [2, 38]. Badania zmierzaj¹ce do poznania
genomów rolinnych potwierdzi³y ró¿norodnoæ CaM i CML tak¿e u innych gatunków
rolin, np. luceny siewnej (Medicago sativa) i soi (Glycine max) [43].
Analizy sekwencji bia³kowych CML wskaza³y ró¿nice aminokwasowe w obrêbie
motywu d³oni EF, które mog¹ wp³ywaæ na koordynacjê jonów wapnia i w
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konsekwencji modyfikowaæ powinowactwo bia³ka do Ca2+. Pozwala to przypuszczalnie bia³kom CML ró¿nie reagowaæ na sygna³ wapniowy. Jednak¿e dowody
dowiadczalne, potwierdzaj¹ce t¹ hipotezê, zosta³y przedstawione tylko dla ograniczonej liczby bia³ek [8, 43]. Ponadto, ró¿nice pomiêdzy CML nie ograniczaj¹ siê
jedynie do motywów d³oni EF. Wykazano, ¿e ró¿nice w aktywnoci NtCBK2, kinazy
bia³kowej wi¹¿¹cej CaM z tytoniu, by³y spowodowane przy³¹czaniem ró¿nych
izoform kalmoduliny. Trzy izoformy CaM (NtCaM1, NtCaM3 i NtCaM13) wi¹¿¹ce
siê z NtCBK2, maj¹ inne sta³e dysocjacji. NtCBK2 wykazuje najwy¿sze
powinowactwo do NtCaM3 i NtCaM13. W przypadku kinazy NAD (NADK) z
Arabidopsis zaobserwowano natomiast ró¿n¹ aktywacjê przez CaM i bia³ka CML.
NADK by³a w pe³ni aktywowana jedynie przez typow¹ CaM w obecnoci jonów
wapniowych, natomiast w ró¿nym stopniu przez bia³ka CML (AtCML2-3-10-1839-42-43-47). Pomimo tego, i¿ AtCML10 wykazuje jedynie 64% podobieñstwa do
typowej CaM, to jednak w³anie ta izoforma jest w stanie w pe³ni zaktywowaæ
naturaln¹ NADK w warunkach in vitro, czego przyczyn¹ mo¿e byæ wystêpowanie
na koñcu C dodatkowych 42 aminokwasów. Pozosta³e z testowanych bia³ek CML
aktywuj¹ NADK niewiele powy¿ej poziomu podstawowego. Dane te pokazuj¹, ¿e
CaM i CML ró¿ni¹ siê zdolnoci¹ do wi¹zania i aktywacji regulowanych przez CaM
enzymów w warunkach in vitro [49].
Tak du¿a ró¿norodnoæ bia³ek CaM i CML w okrelonych obszarach komórek
czy poszczególnych tkankach mo¿e wskazywaæ na ich wysok¹ specjalizacjê oraz
ich specyficzne rozmieszczenie. Najwiêksza pula CaM jest w cytozolu, lecz jej
obecnoæ potwierdzono tak¿e w j¹drze, peroksysomach i w macierzy zewn¹trzkomórkowej [8]. Izoforma AtCML18 z Arabidopsis thaliana, zosta³a zidentyfikowana jako bia³ko wakuolarne zdolne do interakcji z C koñcowym obszarem bia³ka
AtNHX1, wakuolarnym wymiennikiem Na +/H + [54]. Dwie izoformy CML,
PhCaM53 z petunii oraz OsCaM61 z ry¿u, maj¹ dodatkowe aminokwasy na C
koñcu, które s¹ wymagane do skutecznej prenylacji i subkomórkowej lokalizacji
bia³ek [31]. Prenylowana PhCaM53 zwi¹zana jest z plazmolemm¹, podczas gdy
nieprenylowana forma jest zlokalizowana w j¹drze. Co wa¿niejsze, ekspresja
PhCaM53 u rolin typu dzikiego lub mutanta maj¹cego bia³ko nieprenylowanane
powoduje wyrane zmiany morfologiczne [43].

FUNKCJONALNA RÓ¯NORODNOÆ BIA£EK WI¥¯¥CYCH
KALMODULINÊ
Bia³ka regulowane przez CaM zosta³y poznane dziêki zastosowaniu techniki
interakcji bia³ko-bia³ko. Do rolinnych bia³ek wi¹¿¹cych CaM  CaMBP (ang. CaM
Binding Proteins), których do chwili obecnej zidentyfikowano oko³o 80, zaliczamy
kilka enzymów, bia³ka zwi¹zane z cytoszkieletem, przekaniki jonowe, bia³ka
opiekuñcze, czynniki transkrypcyjne, kinazy bia³kowe, fosfatazy oraz bia³ka o
nieznanych dotychczas funkcjach. Typowe izoformy CaM s¹ obecne u wszystkich
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eukariontów, st¹d nie jest zaskoczeniem, ¿e oko³o jedna trzecia bia³ek CaMBP jest
homologiczna pomiêdzy rolinami a innymi organizmami. Pozosta³¹ czêæ stanowi¹
bia³ka homologiczne wystêpuj¹ce zarówno u rolin, jak i u innych organizmów, ale
regulacja przez CaM znana jest tylko u rolin oraz bia³ka specyficzne wy³¹cznie
dla rolin [3, 43]. Pomimo istnienia du¿ej grupy CaMBP, ci¹gle identyfikowane s¹
nowe bia³ka docelowe dla CaM. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e niektóre bia³ka CaMBP,
takie jak wakuolarny wymiennik Na+/H+ AtNHX1 oraz aktywator transkrypcyjny
AtMYB2 z Arabidopsis oddzia³uj¹ z bia³kami CML [54, 56]. Tak szeroka gama
bia³ek aktywowanych przez kalmodulinê sugeruje, ¿e szlaki Ca2+/CaM wystêpuj¹ce
u rolin s¹ wyranie bardziej zró¿nicowane ni¿ u innych organizmów.
Dotychczas poszukiwanie rolinnych bia³ek CaMBP prowadzono stosuj¹c g³ównie
typowe izoformy CaM, nie u¿ywaj¹c bia³ek CML, co ograniczy³o pole poszukiwañ.
Obecnie w nastêpstwie poznawania genomów rolinnych, do oszacowania kompletnego zbioru bia³ek wi¹¿¹cych CaM wykorzystuje siê sekwencje genomowe i cDNA
koduj¹ce potencjalne miejsca bia³kowych domen wi¹¿¹cych CaM  CaMBD (ang.
CaM-Binding Domain). Kalmodulina wi¹¿e siê do wielu bia³ek poprzez ma³y obszar
sk³adaj¹cy siê z reszt zasadowych i hydrofobowych tworz¹cych zasadow¹ helisê.
Kompilacja sekwencji bia³ek docelowych CaM doprowadzi³a do okrelenia kilku
miejsc CaMBD na podstawie rozmieszczenia reszt hydrofobowych. Sekwencje te
nale¿¹ do tak zwanych motywów 110 i 114, znanych jako miejsca wi¹¿¹ce CaM
w obecnoci jonów wapniowych. Opisano tak¿e CaMBD, z motywami nazywanymi
IQ, które specyficznie wi¹¿¹ CaM przy braku jonów wapniowych, a oddysocjowuj¹
przy wzrocie poziomu cytozolowego Ca2+. Wydaje siê, ¿e tylko na podstawie badañ
in silico nie jest mo¿liwe znalezienie wszystkich bia³ek rolinnych bêd¹cym celem
dla CaM i CML. Rozwi¹zanie mo¿e przynieæ rozwój nowych technik monitoringu
bia³kowego, takich jak chipy bia³kowe zawieraj¹ce proteom rolinny lub techniki
odczytuj¹ce mRNA u¿yte do zidentyfikowania ludzkich CaMBP [43, 45].

FUNKCJE CAM I CML
Badania molekularne, genetyczne oraz biochemiczne dostarczaj¹ dowodów na
udzia³ CaM, CML oraz ich bia³ek docelowych w kontroli procesów wzrostu i rozwoju
roliny oraz indukowanych biotycznymi i abiotycznymi czynnikami stresowymi
szlakach transdukcji sygna³u [8, 38, 43].

Procesy rozwojowe
Jednym z procesów rozwojowych, w których udzia³ CaM zosta³ dowiedziony, jest
cykl komórkowy. Bia³ko Kinezyna-14, nazywane równie¿ KCBP (ang. Kinesin-like
Calmodulin Binding Protein), jest jednym z bia³ek oddzia³uj¹cych z kalmodulin¹, które
uczestniczy w kontroli podzia³ów komórkowych, kszta³towaniu komórki i prawid³owej
morfogenezie w³osków [44, 51]. Zahamowanie wi¹zania CaM do bia³ka KCBP
powoduje, ¿e komórki wchodz¹ zbyt wczenie w fazê podzia³ow¹. Bia³ko z rodziny
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CML (CML42) oddzia³uje natomiast z bia³kiem KIC (ang. Kinesin-Interacting Ca2+binding protein), maj¹cym motyw d³oni EF, które równie¿ negatywnie reguluje bia³ko
KCBP. W³oski rolin z nieczynnym genem CML42 charakteryzuj¹ siê inn¹ budow¹
morfologiczn¹ [10]. Inny cz³onek tej rodziny, bia³ko CLM20 poprzez oddzia³ywanie z
bia³kiem TONNEAU1 wp³ywa na organizacjê mikrotubul. Roliny transgeniczne ton1
typu knock-out wykazyuj¹ odmienny fenotyp rozwojowy spowodowany zaburzeniami
organizacji mikrotubul, które wp³ywaj¹ na losowy podzia³ komórek [1].
Dobrze udokumentowany jest tak¿e udzia³ bia³ek wi¹¿¹cych CaM w procesie
rozmna¿ania. Odkryto, ¿e kinaza bia³kowa wi¹¿¹ca Ca2+/CaM z tytoniu (NtCBK1)
funkcjonuje jako negatywny regulator kwitnienia. Gen NtCBK1 podlega ekspresji w
merystemie wierzcho³kowym pêdu w czasie wzrostu wegetatywnego, a jego ekspresja
spada drastycznie po przekszta³ceniu w merystem kwiatowy. Roliny tytoniu z
nadekspresj¹ genu NtCBK1 maj¹ podwy¿szony poziom transkryptu NtCBK1 w
merystemie wierzcho³kowym pêdu, co w efekcie opónia kwitnienie [19]. Badania
izoform CaM z tytoniu wykaza³y, ¿e kilka z nich stymuluje aktywnoæ kinazy NtCBK1
in vitro. Jednak¿e znaczenie modulacji aktywnoci kinazowej przez CaM podczas
przejcia ze wzrostu wegetatywnego do generatywnego wci¹¿ pozostaje nieznane.
Ustalono, ¿e w proces kwitnienia Arabidopsis zaanga¿owane s¹ dwa inne geny
z rodziny CML (CML24 i CML23). U mutantów pozbawionych funkcjonalnych
genów (cml24 i cml23cml24) kwitnienie w warunkach dnia d³ugiego jest opónione.
Przeprowadzone analizy sugeruj¹, ¿e CML23 i CML24 uczestnicz¹ w kierowanej
przez tlenek azotu (NO) regulacji aktywnoci genu FLC (ang. Flowering Locus
C), co prowadziæ mo¿e do kwitnienia [9, 48].
Inn¹ kinaz¹ bia³kow¹ wchodz¹c¹ w interakcjê z CaM, jest receptor o w³aciwoci
kinaz  SRK (ang. S-locus Receptor Kinase), który uczestniczy w oddzia³ywaniu py³eks³upek [26]. SRK jest zlokalizowany w plazmolemmie komórek brodawkowych znamienia
i poredniczy w rozpoznaniu w³asnego py³ku poprzez przy³¹czanie siê do ma³ego peptydu
obecnego w warstwie powlekaj¹cej py³ek. CaM w sposób zale¿ny od jonów Ca2+
wchodzi w interakcjê z domen¹ kinazow¹ SRK. Poniewa¿ to oddzia³ywanie nie ma
bezporedniego wp³ywu na aktywnoæ kinazow¹ tego enzymu, w chwili obecnej nie
wiadomo, jakie jest znaczenie powstawania kompleksu SRK-Ca2+/CaM.
Bia³ka NPG1 i ACA9 z Arabidopsis, które uczestnicz¹ w kie³kowaniu py³ku i rozwoju
³agiewki, to kolejne peptydy docelowe dla CaM. Bia³ko NPG1 (ang. No Pollen
Germination 1) nale¿y do specyficznych rolinnych bia³ek wi¹¿¹cych CaM, natomiast
ACA9 jest cz³onkiem rodziny Ca2+-ATPaz aktywowanych przez Ca2+/CaM [8]. NPG1
uczestniczy w kontrolowaniu kie³kowania py³ku. Badania na mutantach Arabidopsis
dowiod³y, ¿e py³ek nios¹cy zmutowane allele NPG1 nie jest zdolny do kie³kowania. Poza
domen¹ wi¹¿¹c¹ CaM, bia³ko NPG1 zawiera 34 peptydowe powtórzenia (ang.
tetratricopeptide repeats), bior¹ce udzia³ w interakcjach bia³ko-bia³ko. Zatem NPG1
prawdopodobnie wchodzi w interakcje z innymi bia³kami, których identyfikacja umo¿liwi
sprecyzowanie funkcji NPG1. Z kolei prowadzone badania zmierzaj¹ce do poznania roli
ACA9 wykaza³y ¿e, delecja ACA9 prowadzi³a do uzyskania pó³sterylnych ziaren py³ku.
Ziarna te charakteryzowa³y siê wysokim procentem nieudanych zap³odnieñ, pomimo ¿e
³agiewka py³kowa osi¹ga³a woreczek zal¹¿kowy. Odkrycie to sugeruje, ¿e kontrola iloci
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Ca2+ przez ACA9 bêd¹cej transporterem tych jonów jest niezbêdna zarówno do wzrostu
³agiewki py³kowej, jak i zap³odnienia, potwierdzaj¹c jednoczenie wczeniejsze doniesienia
wykazuj¹ce, ¿e tworzenie gradientu Ca2+ na szczycie ³agiewki py³kowej jest wa¿ne dla
elongacji ³agiewki i jej wzrostu kierunkowego [16]. U¿ycie antagonistów CaM powodowa³o
nieprawid³owy kierunek wzrostu ³agiewki py³kowej. Tak wiêc, powy¿sze dowody pokazuj¹,
¿e bia³ka ACA9 i NPG1 s¹ elementami w sygnalizacji wapniowej w czasie rozwoju py³ku.
Obecna w kie³kuj¹cym ziarnie py³ku kalmodulina bierze tak¿e czynny udzia³ w
utrzymywaniu prawid³owego wzrostu ³agiewki py³kowej, reguluj¹c bia³ka wi¹¿¹ce
aktynê i wp³ywaj¹c tym samym na organizacjê cytoszkieletu aktynowego. Wykazano,
¿e aktywnoæ bia³ka P-135-ABP  viliny z lilii (Lilium longiflorum) ulega ujemnej
regulacji w obecnoci Ca2+/CaM. Bia³ko to nie by³o zdolne wi¹zaæ siê do F-aktyny,
hamuj¹c w ten sposób wzrost filamentów aktynowych w czêci podwierzcho³kowej i
bazalnej ³agiewki py³kowej. Dodatkowo, bia³ko P-135-ABP odpowiedzialne jest tak¿e
za proces fragmentacji filamentów aktynowych, który w rejonie wierzcho³kowym
³agiewki równie¿ podlega³ zahamowaniu w obecnoci kompleksu Ca2+/CaM [55].
Odkryto tak¿e interakcje kalmoduliny z cytoplazmatycznymi domenami kinaz
receptorowych, takich jak: RLK4, AtCaMRLK i CLV1, ale we wszystkich tych
przypadkach rola tych oddzia³ywañ pozostaje nieznana [43].
Kalmodulina mo¿e równie¿ funkcjonowaæ jako regulator rozwoju poprzez
interakcje z licznymi czynnikami transkrypcyjnymi (MYB, NAC i WRKY) [27, 41,
56] oraz mo¿e bezporednio oddzia³ywaæ z DNA reguluj¹c ekspresjê genów, co
promuje zale¿ny od wiat³a wzrost roliny [28]. Przyk³adowo, AtCaM7 ³¹czy siê
elementem Z-box LRE (ang. Light-Responsive Element) w promotorze genu CAB,
a nadekspresja albo wy³¹czenie genu typu knock-out AtCaM7 powodowuje
odpowiednio zwiêkszenie lub obni¿enie poziomu transkryptu genu CAB1.

Sygnalizacja hormonalna
Jak wynika z badañ zarówno biochemicznych, jak i genetycznych, bia³ka CaM/
CML bior¹ udzia³ w szlakach sygna³owych aktywowanych przez hormony. Bia³ka
SAUR (ang. Small Auxin Up-regulated RNA), odgrywaj¹ce rolê we wzrocie
elongacyjnym komórki, oddzia³uj¹ z jonami Ca2+ [23]. Sugeruje siê, ¿e geny CML12
mog¹ funkcjonowaæ w kierowanym przez auksyny ustalaniu polarnoci komórki.
Bia³ka te negatywnie reguluj¹ aktywnoci kinaz serynowo-treoninowych PINOID,
które kontroluj¹ polarny transport auksyn okrelaj¹c lokalizacjê bia³ka PIN [8, 15].
Brasinosteroidy s¹ kolejn¹ klas¹ hormonów rolinnych odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê
w procesach wzrostu i rozwoju. Odkryto, ¿e CaM reguluje aktywnoæ DWF1
(DWARF1) z Arabidopsis, katalazê podobn¹ do cytochromu P450, uczestnicz¹c¹
we wczesnym etapie biosyntezy brasinosteroidów. Mutant Arabidopsis nie przejawiaj¹cy aktywnoci DWF1 charakteryzuje siê kar³owatym i bezp³odnym fenotypem.
Fenotyp ten jest odpowiedzi¹ na obni¿ony poziom brasinosteroidów, a przywrócenie
normalnego fenotypu mo¿na osi¹gn¹æ poprzez dodanie egzogennych brasinosteroidów b¹d stosuj¹c nadekspresjê pe³nej d³ugoci DWF1, lecz jedynie wtedy, gdy
miejsce wi¹zania kalmoduliny w DWF1 jest nieuszkodzone. wiadczy to jedno-
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znacznie o istotnej roli CaM w funkcjonowaniu DWF1 u rolin [12]. Ortologi DWF1
z innych rolin równie¿ zawieraj¹ podobne domeny wi¹¿¹ce CaM, co oznacza, ¿e
regulacja tych bia³ek za pomoc¹ Ca2+/CaM jest powszechna u rolin. Równie¿ u
tytoniu w przypadku mutanta dekarboksylazy kwasu glutaminowego  GAD (ang.
Glutamic Acid Decarboxylase) pozbawionego domeny wi¹zania kalmoduliny
obserwowano kar³owaty fenotyp. Powy¿sze dane wskazuj¹ jednoznacznie, jak wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ bia³ka regulowane kalmodulin¹ w rozwoju roliny [8].

Udzia³ CaM/CML w stresie biotycznym
2+

Sygnalizacja Ca /CaM odgrywa istotn¹ rolê w odpowiedziach rolin na czynniki
biotyczne, takie jak atak patogena czy symbioza rolin z mikroorganizmami [29]. Szybki
wzrost poziomu wolnego, cytozolowego Ca2+ jest powszechn¹ odpowiedzi¹ na infekcje
przez patogeny, a sygna³ Ca2+ jest konieczny do aktywacji odpowiedzi obronnych, takich
jak indukcja genów zwi¹zanych z obron¹ oraz nadwra¿liwoci¹ czy mierci¹ komórki.
Zidentyfikowane do chwili obecnej elementy obronnych szlaków sygna³owych
zawieraj¹ ró¿norodne CaM, CML i bia³ka wi¹¿¹ce CaM. Poród wielu genów CaM
i CML, w odpowiedzi na infekcjê i elicytory patogenów, ekspresji w pierwszej kolejnoci
podlegaj¹ SCaM4 i SCaM5 z soji oraz AtCML9 z rzodkiewnika [38, 43].
Rola CaM w reakcjach obronnych zosta³a dobrze udokumentowana dziêki
funkcjonalnym badaniom nad rolinami transgenicznymi. Wykazano, ¿e konstytutywna
ekspresja sojowych SCaM4 i SCaM5 w tytoniu oraz rzodkiewniku powoduje zarówno
aktywacjê genów zwi¹zanych z patogenez¹, jak równie¿ wzmacnia odpornoæ na szeroki
zakres patogenów, podczas gdy dwie inne wysoce konserwatywne izoformy SCaM1 i
SCaM2 nie wykazuj¹ tej w³aciwoci. Pozwala to wysun¹æ wnioski, ¿e istnieje wyrana
specjalizacja izoform CaM prowadz¹ca do adekwatnej odpowiedzi na elicytory.
Udokumentowany zosta³ tak¿e udzia³ kilku bia³ek wi¹¿¹cych CaM w odpowiedzi
obronnej. Wykazano, ¿e AtBAG6, bia³ko wi¹¿¹ce kalmodulinê, indukuje programowan¹ mieræ komórki. Licie Arabidopsis z nadekspresj¹ AtBAG6 wykazuj¹
rozwijaj¹ce siê zmiany martwicze [22].
Ponadto, mutacje w innych bia³kach wi¹¿¹cych CaM wywo³uj¹ powa¿ne modyfikacje
w generowaniu reakcji obronnej w nastêpstwie infekcji patogenu. Przyk³adem takiego
bia³ka s¹ kana³y bramkowane cyklicznymi nukleotydami  CNGC (ang. Cyclic
Nucleotide-Gated Channels) zawieraj¹ce zlokalizowan¹ w cytoplazmie C-koñcow¹
domenê wi¹¿¹c¹ cykliczne nukleotydy oraz miejsce wi¹¿¹ce CaM [7]. Kana³y te s¹
przepuszczalne dla kationów jedno- i dwuwartociowych, w tym dla Ca2+, a ich
aktywacja przez cykliczne nukleotydy jest blokowana przez kompleks Ca2+/CaM. Roliny
maj¹ce mutacje w CNGC (np. Arabidopsis CNGC2, 11 i 12) cechuje zmieniona
odpowied na infekcje oraz konstytutywna aktywacja mechanizmów obronnych. [7].
Jednym z etapów infekcji jest penetracja komórek zaatakowanego organizmu, która
w pewnych przypadkach prowadzi do aktywacji specjalnego bia³ka gospodarza. Bia³ko
MLO  modulator obrony przed patogenem (ang. MiLdew-resistance gene O) jest
integralnym bia³kiem b³ony plazmatycznej, które wi¹¿e CaM na cytoplazmatycznym
ogonie karboksylowym. Wykazano, ¿e mutacje upoledzaj¹ce wi¹zanie CaM z MLO u
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jêczmienia, redukuj¹ aktywnoæ tych bia³ek w rolinach, co wskazuje na wa¿n¹ rolê
CaM w funkcjonowaniu MLO. Komórki epidermy licia Arabidopsis i jêczmienia, które
nie maj¹ funkcjonalnych bia³ek MLO, s¹ odporne na penetracjê przez grzyby pleniowe,
co wiadczy o istotnej roli tych bia³ek w podatnoci roliny na choroby [40].
Liczne dowody potwierdzaj¹ tak¿e udzia³ niektórych CML w odpowiedzi na atak
patogenu [5, 50]. Jedno z bia³ek CML z tytoniu  rgsCaM (ang. regulator of gene
silencing CaM) oddzia³uje z TEV (ang. Tabacco Etch Virus) i HCPro (ang. TEV
Helper Component Protease). Indukcja ekspresji rgsCaM zachodzi w odpowiedzi na
infekcjê TEV, natomiast HCPro s³u¿y do posttranskrypcyjnego wyciszania genów podczas
infekcji wirusowej. Nadekspresja rgsCaM w rolinach transgenicznych powoduje brak
wyciszania genów indukowanych atakiem wirusa  VIGS (ang. Virus-Induced Gene
Silencing), sugeruj¹c tym samym rolê rgsCaM jako wewnêtrznego supresora VIGS
[8]. U pomidora w wyniku dzia³ania patogena obserwowana jest ekspresja jednego z
genów CML, (APR134), a jego wyciszenie prowadzi do braku reakcji [5]. Natomiast
nadekspresja genu AtCML34 z Arabidopsis, bêd¹cego ortologiem APR134, powoduje
przyspieszenie reakcji nadwra¿liwoci, bêd¹cej nastêpstwem infekcji patogena avirulentnego. Sugeruje to ochronn¹ rolê tych przedstawicieli CML u rolin.
Udzia³ w reakcjach odpowiedzi na patogeny stwierdzono tak¿e w przypadku innych genów
rodziny CML, takich jak: Hra32 z fasoli, ACRE-31 z tytoniu czy APRI-31 z pomidora [43].

Udzia³ CaM/CML w symbiozie bakterii z korzeniami rolin motylkowych
Aby zapewniæ dostawê azotu niezbêdnego do wzrostu roliny, wiele rolin
motylkowych wchodzi w symbiotyczne interakcje z bakteriami, które potrafi¹
redukowaæ azot do jonów amonowych. Powstanie symbiozy pomiêdzy rolin¹
motylkow¹ a bakteri¹ wymaga pojawienia siê czynnika sygnalizacyjnego Nod,
produkowanego przez bakteriê i rozpoznawanego przez komórki w³onikowe
gospodarza. Na wczesnym etapie rozpoznawania wa¿n¹ rolê, jako przekanika w
transdukcji sygna³u czynnika Nod, ogrywaj¹ jony Ca2+ i bia³ka wi¹¿¹ce ten kation.
CaM jest centralnym regulatorem symbiozy u wielu gatunków rolin [8]. Kinazy
CCaMK (ang. Calcium/CalModulin protein Kinase) zosta³y zidentyfikowane u
kilku gatunków rolin, takich jak: komonica (Lotus Japonicus) (LjCCaMK), lucerna
(Medicago tranculata) (MtDMI3), ry¿ (Oryza sativa) (OsDMI3) i jantar
(Sesbania rostrata) (StCCaMK) [8]. Ich aktywacja jest niezbêdna w tworzeniu
zale¿noci symbiotycznych, gdy¿ wp³ywa zarówno na organizacjê brodawki korzeniowej, jak i kolonizacjê korzeni przez bakterie. Zaburzenie aktywnoci kinazy
LjCCaMK prowadzi do spontanicznego tworzenia brodawek, podczas gdy pojawienie
siê niefunkcjonalnego bia³ka MtDMI3, ca³kowicie hamuje ich rozwój [47]. Wykazano
tak¿e [4], i¿ mutacja typu knock-down CCaMK u Sesbania rostrata hamuje
powstawanie brodawek, ale nie wp³ywa na kolonizacjê korzenia przez Rhizobium.
Tak¿e mutanty dmi3 z lucerny i ry¿u trac¹ zdolnoæ do tworzenia w³aciwych
symbioz, co wskazuje, ¿e penetracja przez bakterie nie jest zale¿na od sygnalizacji
wapniowej z udzia³em CCaMK. Interesuj¹ce jest, ¿e ortolog OsDMI3 z ry¿u jest
zdolny przywróciæ formowanie brodawek u mutanta lucerny, co dowodzi, ¿e CCaMK
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zachowuje swoj¹ funkcjonalnoæ pomiêdzy gatunkami [18]. Ortologi DMI3/CCaMK
zosta³y znalezione u kukurydzy, sorgo czy jêczmienia, ale brak ich u rzodkiewnika.
Nie jest to zaskoczeniem, poniewa¿ ani rzodkiewnik, ani inne gatunki z rodziny
kapustnych nie tworz¹ brodawek korzeniowych, co sugeruje, ¿e okrelone kinazy
CCaMK mog¹ wykazywaæ specyficznoæ funkcjonaln¹ i braæ udzia³ w tworzeniu
symbiozy typu mikroorganizm-rolina [8, 39].
Analizy, które doprowadzi³y do stwierdzenia j¹drowej lokalizacji dmi3, pozwalaj¹
tak¿e przypuszczaæ, ¿e endogennymi substratami tej klasy kinaz bia³kowych mog¹
byæ czynniki transkrypcyjne porednicz¹ce w ekspresji genów indukowanych czynnikiem Nod. Ostatnie badania potwierdzi³y tê hipotezê [21,46].
W chwili obecnej istnieje niewiele danych wskazuj¹cych na udzia³ bia³ek CML
w symbiozie. Kilka genów rodziny CML z Medicago i Lotus podlega ekspresji
podczas procesu powstawania brodawek [32]. Wykazano, ¿e bia³ka te maj¹ na
N-koñcu odcinki odpowiedzialne za ich przekierowywanie z cytoplazmy do obszarów
kontaktu komórek rolinnych z bakteri¹.

Udzia³ CaM/CML w stresie abiotycznym
Poza udzia³em w odpowiedzi na stres biotyczny, sygnalizacja wapniowa odgrywa
wa¿n¹ rolê w odpowiedzi na szerok¹ gamê stresorów abiotycznych, takich jak:
wysokie stê¿enie soli, ch³ód, szok cieplny i osmotyczny oraz zranienie. U wielu rolin
stwierdzono indukcjê genów CaM oraz CML w odpowiedzi na te czynniki [43].
W ci¹gu kilku ostatnich lat poczyniono tak¿e wyrany postêp w poznaniu roli
bia³ek CaM, CML oraz ich bia³ek docelowych podczas stresu osmotycznego i
solnego. Przyk³adowo, czynnik transkrypcyjny (AtMYB2), który reguluje ekspresjê
genów odpowiedzi na stres solny i odwodnienie zosta³ zidentyfikowany jako bia³ko
wi¹¿¹ce CaM. ScaM4  indukowana zasoleniem izoforma CaM z soji podnosi
efektywnoæ wi¹zania DNA do AtMYB2, natomiast w przypadku ScaM1
obserwowano efekt odwrotny. Nie wiadomo jednak, dlaczego wi¹zanie tych izoform
CaM do AtMYB2 wp³ywa na tak odmienn¹ reakcjê [56].
Kolejnym bia³kiem wi¹¿¹cym CaM jest AtCaMBP25. Pe³ni ono funkcjê negatywnego
efektora w odpowiedzi na stres osmotyczny i solny. AtCaMBP25 nale¿y do rodziny
specyficznych bia³ek rolinnych wi¹¿¹cych czynniki transkrypcyjne, co sugeruje ich udzia³
w ekspresji genów. Kie³kowanie i wzrost elongacyjny korzenia rolin transgenicznych z
nadekspresj¹ AtCaMBP25 by³y hamowane przez zwi¹zki osmotycznie czynne i zasolenie.
Manipulowanie poziomem tego bia³ka metodami wykorzystuj¹cymi techniki antysens
zmniejsza³o wra¿liwoæ rolin na powy¿sze czynniki stresowe [42].
Dobrze poznanym szlakiem bior¹cym udzia³ w odpowiedzi na stres abiotyczny jest
aktywacja przez CaM dekarboksylazy kwasu glutaminowego (GAD). GAD katalizuje
przemianê kwasu glutaminowego do kwasu g-aminomas³owego (GABA), który ulega
szybkiej aktywacji podczas odpowiedzi na stres. Zarówno CaM, jak i Ca2+ wymagane
s¹ do aktywacji enzymu, o czym wiadcz¹ wyniki uzyskane z analizy rolin
transgenicznych z form¹ GDA niezdoln¹ do wi¹zania CaM. Chocia¿ rola GABA nie
zosta³a jeszcze w pe³ni wyjaniona, uwa¿a siê, ¿e wzrost poziomu GABA jest uniwersaln¹
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odpowiedzi¹ na rozmaite czynniki stresowe, a cis³a kontrola aktywnoci GAD i CaM
jest niezbêdna dla prawid³owego przebiegu procesów wzrostu i rozwoju [36].
Wykazano, ¿e równie¿ bia³ka z rodziny CML uczestnicz¹ w reakcjach odpowiedzi
rolin na stres solny i utrzymywaniu homeostazy jonowej. Gen CML24 z Arabidopsis, który pocz¹tkowo by³ identyfikowany jako gen indukowany dotykiem, jest
tak¿e zaanga¿owany w stres solny. Roliny transgeniczne wykazuj¹ obni¿on¹
wra¿liwoæ na CoCl2, ZnSO4 i MgCl2 [9].
Innym przyk³adem roli sygnalizacji wapniowej w homeostazie jonowej jest
regulacja wymienników Na+/H+. Bia³ka te s¹ integralnymi elementami b³on odgrywaj¹cymi g³ówn¹ rolê w homeostazie Na+ i H+. Nale¿y podkreliæ, ¿e w proces
aktywacji wymienników Na+/H+ zaanga¿owane s¹ odmienne, zale¿ne od jonów
wapnia mechanizmy. Badania mutantów Arabidopsis, które wykazuj¹ nadmiern¹
wra¿liwoæ na zasolenie  SOS (ang. Salt Over Sensitive), doprowadzi³y do
scharakteryzowania szlaków bia³ek SOS (synonim  szlak regulacyjny CBL/CIPK).
Pierwszy element stanowi czujnik Ca2+ (SOS3 = CBL), bia³ko podobne do
kalcyneuryny B, które wchodzi w interakcjê i aktywuje kinazê bia³kow¹ SOS2
(CIPK) w obecnoci jonów Ca2+. Zaktywowana kinaza SOS2 aktywuje zlokalizowany w plazmolemmie wymiennik Na+/H+ (SOS1), który warunkuje pojawienie siê
tolerancji na zasolenie przez usuwanie Na+ z cytozolu [35]. Wykazano, ¿e obecne
w wakuoli bia³ko AtCML18 równie¿ oddzia³uje z C-koñcowym regionem AtNHX1,
wakuolarnego wymiennika Na+/H+. Interakcja jest zale¿na od jonów Ca2+ oraz pH
i spada wraz ze wzrostem pH. Wi¹zanie AtCML18 do AtNHX1 modyfikuje
selektywnoæ wymiennika Na+/H+ obni¿aj¹c jego aktywnoæ. Sugeruje siê, ¿e w
warunkach fizjologicznych, niskie pH i wysokie stê¿enie Ca2+ w wakuoli utrzymuj¹
AtCML18 i AtNHX1 w formie zwi¹zanej wp³ywaj¹c hamuj¹co na jego aktywnoæ.
Podwy¿szenie wakuolarnego pH, bêd¹cego nastêpstwem stresu solnego, prowadzi
do rozpadu kompleksu AtCML18 - AtNHX1 i akumulacji Na+ [54].
CML9 to kolejne bia³ko uczestnicz¹ce w odpowiedzi na stres abiotyczny. Roliny
z nieaktywnym genem charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ tolerancj¹ na stres solny i suszê
[37]. Zaobserwowano, ¿e u mutantów oraz rolin typu dzikiego proces kie³kowania
na po¿ywce bogatej w mannitol przebiega³ identycznie. Ró¿nice pojawiaj¹ce siê u
rolin z nieczynnym genem CML9, dotyczy³y zahamowania kie³kowania przy
zastosowaniu wysokich stê¿eñ NaCl. Ponadto mutanty cml9 wykazuj¹ nadwra¿liwoæ na ABA, co mo¿e wskazywaæ, ¿e CML9 funkcjonuje jako negatywny
regulator zale¿nej od ABA tolerancji jedynie na zasolenie.
Kalmodulina jest równie¿ kluczowym czujnikiem Ca2+ podczas odpowiedzi na stres
podwy¿szonej temperatury [34, 52]. AtCaM3 ulega szybkiej akumulacji w warunkach
podwy¿szonej temperatury. Mutanty z genem nieaktywnym cechuje spadek tolerancji
na wysok¹ temperaturê, za u rolin z nadekspresj¹ tego genu zaobserwowano
zwiêkszon¹ tolerancjê [57]. AtCaM3 mo¿e funkcjonowaæ poprzez oddzia³ywanie z
wi¹¿¹c¹ kalmodulinê fosfataz¹ bia³kow¹ AtPP7. Mutanty rolinne z nieaktywnym
genem AtPP7, a tak¿e z jego nadekspresj¹ maj¹ fenotyp analogiczny do rolin
transgenicznych AtCaM3 [34]. Podobne uwarunkowania zosta³y zaobserwowane w
przypadku AtCBK3  bia³ka wi¹¿¹cego CaM w obecnoci Ca2+, funkcjonuj¹cego
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w odpowiedzi rolin na stres gor¹ca. Udowodniono, i¿ bia³ko AtCBK3 oddzia³uje
in vitro z AtHSFA1 bêd¹cym czynnikiem transkrypcyjnym szoku cieplnego [33].
W generowaniu odpowiedzi na pojawienie siê czynnika stresowego zaanga¿owane
s¹ kinazy MAP (ang. Mitogen Activated Protein kinases). Fosfatazy kinaz MAP
(MKP) reguluj¹ aktywnoæ tych kinaz, a trzy sporód nich: OsMKP z ry¿u, AtMPK
z rzodkiewnika i NtMKP z tytoniu oddzia³uj¹ z CaM [24, 30]. Fosfataza z ry¿u
OsMKP1 wraz z kinazami OsMPK3 i OsMPK6 ulega silnej indukcji w wyniku
zranienia. Utrata funkcji przez OsMKP1 powoduje konstytutywn¹ aktywacjê
OsMPK3 i OsMPK6, wskazuj¹c na negatywn¹ rolê regulatorow¹ OsMPK1 w
sygnalizacji procesu zranienia [30].
W odpowiedzi na stres abiotyczny uczestnicz¹ tak¿e czynniki transkrypcyjne
wi¹¿¹ce kalmodulinê w sposób zale¿ny od Ca2+, zwane CAMTA (ang. CAMbinding Transcriptonal Activators), które u Arabidopsis tworz¹ rodzinê sk³adaj¹c¹
siê z 6 cz³onków. Bia³ka CAMTA maj¹ konserwatywn¹ domenê CG-1 na koñcu
N, przez któr¹ wi¹¿¹ siê do cis-elementów DNA, natomiast za wi¹zanie kalmoduliny
odpowiedzialny jest koniec karboksylowy [13]. Bia³ko CAMTA3 jest modulatorem
ekspresji genu CBF2 przez element regulatorowy CG-1. CBF2 jest czynnikiem
transkrypcyjnym indukuj¹cym ekspresjê genów indukowanych ch³odem. U mutantów
camta3 z genem niektywnym czynniki transkrypcyjne indukowane ch³odem, tj. CBF1
i ZAT12 podlegaj¹ silnej inhibicji, co wp³ywa na spadek tolerancji na ch³ód [11].
Udowodniono, ¿e CAMTA3 uczestnicz¹ tak¿e w odpowiedzi na stres biotyczny.
Mutanty camta3 gromadz¹ nadtlenek wodoru (H2O2), co zwiêksza ich odpornoæ
na patogeny bakteryjne i grzybowe. Roliny te charakteryzuje tak¿e konstytutywna
indukcja genów, takich jak PR1, zwi¹zanych z obron¹ [14]. Ponadto atak patogena
powodowa³ znacznie szybsze gromadzenie siê kwasu salicylowego (SA) u rolin z
nieaktywnym bia³kiem CAMTA, co wskazuje, ¿e bia³ko to jest zaanga¿owane w
regulacjê poziomu SA [6]. OsCBT z ry¿u, wi¹¿¹c kalmodulinê, inaktywuje czynniki
transkrypcyjne promuj¹c odpowied immunologiczn¹ rolin. Kalmodulina mo¿e tak¿e
dodatnio wp³ywaæ na nagromadzenie siê SA i obronê przed patogenem, oddzia³uj¹c
z bia³kiem CBP60g, które jest zwi¹zane z akumulacj¹ SA indukowan¹ przez MAMP
(ang. Microbe-Associated Molecular Pattern). Udzia³ wiêc CaM w gromadzeniu
SA jest kompleksowy, a kalmodulina spe³nia dwie potencjalnie antagonistyczne
funkcje: negatywn¹ i pozytywn¹ [8, 53].

WNIOSKI
U rolin istnieje du¿a rodzina genów CaM koduj¹cych blisko spokrewnione izoformy i
ró¿norodne bia³ka podobne do kalmoduliny, jak równie¿ niezwykle zró¿nicowany zestaw
bia³ek docelowych CaM, z których wiele jest specyficznych wy³¹cznie dla rolin (ryc. 3).
Aktualny stan wiedzy na temat budowy i roli tych bia³ek wzmacnia pogl¹d, ¿e
rodzina CaM wyewoluowa³a, ¿eby spe³niaæ wielorakie funkcje w procesach fizjologicznych. Jednak¿e aby lepiej zrozumieæ, kiedy, jak i gdzie rodzina CaM rozpoznaje
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RYCINA 3. Ogólny model sygnalizacji wapniowej z udzia³em bia³ek CaM i CML i ich elementów
docelowych (na podstawie [8], zmodyfikowane)
FIGURE 3. A general model of calcium signaling involving CaM and CML proteins and their diverse
downstream targets (based on [8], modified)

i dekoduje sygnatury Ca2+ generowane przez wiele ró¿norodnych bodców, istnieje
potrzeba dalszych badañ funkcjonalnych. Postêpy w proteomice i technikach
wizualizacji elementów komórki oraz badaniach molekularnych bêd¹ niew¹tpliwie
pomocne w badaniach dotycz¹cych roli kalmoduliny i bia³ek z ni¹ spokrewnionych
w ogólnym systemie sygnalizacji u rolin.
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