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1.2 Resum en català del treball 2: 

 
 

Distinctive features of plant protein kinase CK2. Marta Riera, Giovanna Peracchia, 

Montserrat Pagès. Mol. Cel. Biochem. 2001, 227:119-127. 

 

 

Una vegada descrita la presència de les subunitats reguladores CK2β en blat de 

moro, queda clar que la proteïna quinasa CK2 de plantes presenta unes característiques 

pròpies diferents de la CK2 d’animals. Aquest treball és una recopilació de les dades 

existents sobre la proteïna quinasa CK2 així com de la seva possible funció fisiològica en 

plantes. 

 

 En plantes les subunitats CK2 s'estructuren en famílies multigèniques de 3 a 4 

gens. S’han descrit 4 gens de subunitats catalítiques CK2α en Arabidopsis thaliana i 3 

gens en blat de moro. En mamífers i llevats s’han descrit dos tipus de subunitats 

catalítiques, CK2α i CK2α’ que presenten diferent pes molecular. En plantes, en canvi, 

totes les CK2α presenten entre elles una identitat superior al 90% a nivell de proteïna i 

pràcticament el mateix nombre d’aminoàcids. Per tant, es postula que en plantes les 

subunitats catalítiques CK2α formen una família multigènica de com a mínim tres gens 

però només un tipus de subunitat. També s’ha demostrat que el fet que les CK2α de 

plantes siguin uns 60 aminoàcids més curtes en el seu extrem C-terminal que la 

CK2α humana fa que presentin major estabilitat i activitat especifica i ha permès que la 

subunitat CK2α de blat de moro sigui la única subunitat catalítica sencera cristal.litzada 

per separat de la subunitat reguladora fins al moment. 

 

 També les subunitats reguladores CK2β d’Arabidopsis thaliana i de blat de moro 

s'estructuren en famílies multigèniques de com a mínim 3 gens. L’homologia a nivell de 

proteïna no és tant alta com en el cas de les subunitats CK2α. Presenten un extrem N-

terminal d’uns 90 aminoàcids només descrit en plantes i que no presenta homologia amb 

cap altre proteïna descrita. Es desconeix la funcionalitat d’aquest domini N-terminal. 

També les CK2β de plantes són 20 aminoàcids més curtes que la CK2β humana en el seu 
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extrem C-terminal, aquest fet podria afectar a la interacció entres subunitats CK2α/β. 

També presenten dominis estructurals comuns a totes les CK2β com el domini de dit de 

zinc, responsable de la dimerització CK2β/β, o el domini àcidic i la “destruction box”. 

 

Per últim, es descriu la possible funció fisiològica de la CK2 en plantes. El nombre 

de substrats i/o proteïnes que interaccionen amb la CK2 en plantes no és tant gran com 

en animals, i s’especifiquen en aquest treball (taula 1). S’ha descrit que la CK2 està 

involucrada en processos tant diversos com la transducció de senyal de llum, la regulació 

del ritme circadià, transcripció del DNA , síntesi de proteïnes o regulació del cicle cel.lular, 

entre molts d’altres. 
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