
Zjawisko enzymu katalizującego i reakcji biochemicznej przeprowadzanych w edycji  

RNA jest obecnie niewyjaśnione. Parę testów in vitro edytowania C do D z roślinami 

pokazało, że szkielet fosforanowo-cukrowy RNA pozostał nie tknięty, z wyłączeniem procesu 

naprawy typu NER (Rajasekhar & Mulligan 1993; Blanc et al. 1995; Yu & Schuster 1995). 

Ponieważ w tych eksperymentach, radiobiologiczne UMP jest generowane przez cytozynę w 

RNA (oznaczoną w pozycji alfa 3 2P), po degradacji łańcucha RNA, najlepszym kandydatem 

wydaje się być reakcja deaminacji. Jeśli deaminaza jest obecna, enzym ten może uzyskać 

lepsze właściwości w celu katalizacji reakcji odwrotnej, dopóki  zmiany od C do  U i U do C 

są przeprowadzane przez inne enzymy.  

Możliwe jest jeszcze, że zupełnie inny enzym bierze udział w oby dwóch reakcjach. 

Regulacja ekspresji genów mogła pozyskać i zakorzenić się w istotnych miejscach 

edytowania,  takich jak te, które tworzą kodony inicjujące translację AUG z ACG lub te, które 

eliminują kodony stop. Do dzisiaj jedyne udowodnione przypadki takiej regulacyjnej funkcji, 

jeśli chodzi o edytowanie RNA  w roślinnych mitochondriach, zostały udokumentowane dla 

intronu i tRNA, które może być przetworzone jedynie po edycji. Wycięcie cząsteczki pre-

tRNAPh  przez rybonukleazę P i Z wymaga edycji RNA, co zatem może być krokiem 

regulacyjnym, który ogranicza dostępność tych rodzajów tRNA (Marchfelder et al. 1996; 

Mare´chal-Drouard et al. 1996). 

 

8. GENY KANDYDUJĄCE DO  PROCESU PRZETWARZANIA ENZYMÓW W 

GENOMIE JĄDROWYM U ARABIDOPSIS THALIANA 

 

Sekwencja genomu A. thaliana (The Arabidopsis Genome Initiative 2000) zapewnia 

dostęp do genów podobnych do białek oddziałujących z RNA w innych organizmach, co 

może (i musi) zostać przetestowane ze względu na ich  przydatność. Na przykład, geny 

deaminazy cytydyny zostały wycofane z bazy danych i niektóre z nich zostały przebadane 

biochemicznie i molekularnie, pod względem ich potencjalnego udziału w mitochondrialnym 

i chloroplastowym edytowaniu RNA. Jednakże nie znaleźliśmy jeszcze  odpowiedniego  

kandydata (Faivre-Nitschke et al. 1999). Kolejny gen został zidentyfikowany z powodu jego 

podobieństwa do kodów drożdżowych białka dla mitochondrialnej helikazy RNA (Gagliardi 

et al. 1999). 



Pozostałe enzymy zidentyfikowane za pomocą in silico i przebadane eksperymentalnie pod 

względem ich lokalizacji mitochondrialnej zawierają przewidywane struktury białka, z 

podobieństwem do rybonukleazy II i Fosforylazy polinukleotydowej (S. Binder, 

nieopublikowane dane).  Możemy jeszcze zidentyfikować wiele innych podobieństw, dlatego 

należy zbadać ich rzeczywisty udział w  splataniu i innych procesach.  

 

9. TRANSLACJA 

 

Mimo że  proces translacji kierowanej przez organelle w odizolowanych roślinnych 

mitochondriach został zbadany i opisany w pracy pionierskiej ponad 20 lat  temu (Forde et al. 

1978), nie wiemy nic więcej na temat translacji i regulacji występującej na tym etapie 

ekspresji genów. Kodony inicjujące translację nie są zazwyczaj poprzedzone przez 

charakterystyczne sekwencje Shine–Dalgarno, ale opisano zachowane sekwencje bloków 

które mogą  poprzedzać niektóre początki translacji (Pring et al. 1992). Te jednakże nie 

występują w AUG i pozostaje niejasne jak rybosom jest kierowany i przymocowywany na 

początku translacji.  Najnowsza identyfikacja czynników translacji takich jak EF-Tu może 

zapewnić łatwiejszy dostęp do elementów cis w molekułach mRNA.  

 

10. OBRÓT BIAŁEK  

  

Ekstensywny proces usuwania  post-translacyjnego jest konieczny, aby wyeliminować 

niechciane i zbędne produkty białkowe, które wynikają z nierestrykcyjnej translacji i 

nieefektywnego gromadzenia produktów końcowych. Na przykład, wiele wariantów białek 

jest syntetyzowanych, kiedy niekompletnie zmodyfikowane mRNA są translatowane. 

Obserwacje sugerują, że te RNA mają związek z rybosomem (Phreaner et al. 1996). Jednakże 

tylko białka odpowiadające całkowicie wyedytowanym przekaźnikom są umieszczane w 

dojrzałych kompleksach łańcucha oddechowego i rybosomie (Grohmann et al.1994; Williams 

et al. 1998). Produkty białkowe odpowiadające niekompletnie wyedytowanemu mRNA nie 

mogą zostać wykryte, muszą zostać  szybko obrócone. Obróbka białek została 

zaobserwowana w roślinnych mitochondriach  dla oksydazy cytochromu c, podjednostki 2 

(COX2), która przechodzi przez  te same etapy presekwencji mutacji,  jak jej homologii 



drożdżowe. Pozostałe białka mitochondrialne są często przetwarzane na  końcu ich łańcucha 

po3lipeptydowego, gdzie pierwsza pozostałość, metionina jest usuwana przez specyficzny, 

niezidentyfikowany enzym. Proteazy serynowe typu LON  zostały scharakteryzowane z 

homologiem A. thaliana,  który uczestniczy  w szybkim obrocie białek mitochondrialnych, 

zaangażowanych w sterylność męską w fasoli Phaseolus vulgaris (Sarria et al. 1998). 

Bakteryjna proteaza typu LON rozkłada białka, które zawierają defekt tak, aby formy ‘LONg’ 

tych białek kumulowały się podczas braku proteazy.  Gdy zostaną dodane  do ekstraktu 

mitochondrialnego, przeciwciała proteazy mitochondrialnej roślin, ustabilizują  białko 

związane z właściwą sterylność męską i przedłużą swój okres półtrwania. Dodatkowo 

enzymu typu LON i inne proteazy powinny być aktywne  w mitochondriach roślin, aby 

usunąć nadmierne, anormalne i wyczerpane polipeptydy.  

  

11.  RELATYWNY WKŁAD REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ I  

POTRANSKRYPCYJNEJ  

Elastyczne genomy i struktury genowe w mitochondriach roślin, wymagają oczywistej 

mobilności promotorów, genów oraz ich kombinacji. Szczególnie pomiędzy gatunkami, ale 

również w różnych ekotypach. Przegrupowania genomowe mogą przyłączyć inny promotor 

do danego genu bez żadnego negatywnego  skutku. W wielu przykładach kilka promotorów 

transkrybowało jeden gen, niektóre z nich prawdopodobnie wykorzystywały przypadkowe 

powiązania, spowodowane zdarzeniami rekombinacji. W przykładzie z  genem cox2 w 

mitochondrium kukurydzy, sekwencja duplikacji stworzyła siedem połowiczo nakładających 

się tandemowych promotorów, oprócz innych początkowych etapów (186 S. Binder and A. 

Brennicke Plant mitochondria transcription initiation sites (Lupold et al. 1999). Ta tolerancja 

różnych promotorów i ich zmiennej liczby dla jednego genu sugeruje, że istnieją dalsze 

segmenty mechanizmów regulacyjnych, które mogą buforować inne zmiany w transkrypcji 

syntezy. Badanie porównawcze działań transkrypcyjnych i  stałych poziomów różnych  RNA 

w mitochondrium A. thaliana,  wykazało małe powiązanie pomiędzy względnymi działaniami 

promotora  i liczebnością, sugerując ekstensywną  regulację potranslacyjną (Giege´ et al. 

2000). Regulacja ekspresji genów na poziomie promotora może zostać zredukowana do 

ogólnego usprawnienia lub złagodzenia działań mitochondrium, raczej niż do kontrolowania  

poszczególnych działań genów. Regulacja potranskrypcyjna może wystąpić na każdym 

poziomie dojrzewania RNA, jednak do tej pory nie uzyskaliśmy żadnych wyraźnych 

dowodów na temat regulacyjnych działań w intronach, edycji RNA lub przetwarzania 59’ 



końca. Przetwarzanie w  39’ końcu mRNA wydaje się być głównym etapem regulacji 

potranskrypcyjnej w  mitochondriach roślin, gdzie wzajemna zależność destabilizacji 

poliadenylowej i stabilizacji struktur dodatkowych, określa stopień degradacji RNA (Kuhn et 

al. 2001). Nieukończone mechanizmy muszą modulować dostęp 39’ końca do 

poszczególnych białek działających w pozycji trans, aby pozyskać  zaobserwowane, 

rozbieżne półtrwania od poszczególnych genów u transkrybowanych  populacji.  

 

 12. KOORDYNACJA MITOCHONDRIALNEJ I JĄDROWEJ EKSPRESJI GENÓW 

 

Geny nuklearne białek mitochondrialnych  są regulowane razem z aktywnością genów 

mitochondrialnych. Wiele badań wykazało, że  szczególnie podczas dojrzewania pyłków w 

rosnących pylnikach, ekspresja dwóch zestawów genów jest wzmocniona. Jeśli do tego nie 

dojdzie rozwinięcie w pełni funkcjonalnego pyłku będzie nie możliwe. W genach 

nuklearnych białek mitochondrialnych rozpoznano elementy sekwencji, które są konieczne i 

wystarczające do zwiększenia procesu transkrypcji. Opisano proces gdzie jedno z dwóch 

białek (apf1 and arr2) przyłącza się do tych elementów, przynajmniej w drożdżowych 

systemach jednohybrydowych (Brennicke et al. 1999; Lohrmann et al.2001). Jednakże białka 

te mogą nie być natychmiastowymi odbiornikami  sygnału rozwojowego, ponieważ ich 

ekspresja jest kolejno regulowana we właściwych promotorach,  z aktywnością 

transkrypcyjną porównywalną do aktywności genów jądrowych  w strukturalnych białkach 

mitochondrialnych. To stwarza dwie możliwe sposoby, przez które informacja może 

przepłynąć na kolejny etap kontroli: albo prosta regulacja promotorów zmienia  kolejny etap 

do odpowiedniego regulatora promotora, albo właściwości wiążące sekwencji pylników 

dwóch białek apf1 i arr2 są regulowane przez oddziałujący czynniki. Oba etapy mogą działać 

osobno lub  wspólnie, aby zintegrować sygnał rozwojowy. Ekspresja genów oddziałująca  

pomiędzy jądrem i mitochondrium została również zauważona w jednostkach ATP,  podczas 

rozwoju pylnika w różyczkach słonecznika  z męsko-sterylną i z przywróconą płodnością 

(Mone´ger et al. 1994). Na tym etapie ekspresje genów mitochondrialnych i jądrowych są 

powiązane i zintegrowane. Powinny być  dostępne poprzez rozwiązanie molekularnych 

czynników pośrednich  z jądrowo zakodowanymi genami  i genami zlokalizowanymi w 

mitochondrium, ich czynnikami transkrypcji oraz enzymami przetwarzającymi.  

 



13. SPECYFICZNE  STRATEGIE   REGULACJI, ROZWINIĘTE  PODCZAS 

INTEGRACJI  GENOMU ENDOSYMBIOTYCZNEGO  

 

Powyższe aspekty mitochondrialnej ekspresji genów u rośliny w porównaniu z 

bakteryjnym, jądrowym plastydem i innymi systemami mitochondrialnymi pokazały, że 

rozwinęły się u roślin  unikalne metody i procesy ekspresji genów, szczególnie jeśli chodzi o 

etapy post-transkrypcyjnego dojrzewania. Niektóre z nich np. edycja RNA, trans-splicing 

intronów, 39’ niestabilność wynikająca z ogona Poli A, stabilność elementów w formie 

sterownika  RNA itp.,  są unikalne, jeśli chodzi o mitochondria roślinne i nie znajdują się w 

innych mitochondriach oraz bakteryjnych i cytoplazmatycznych systemach. Fascynujący jest 

fakt, że wiele tych specyficznych strategii można znaleźć w plastydach, co sugeruje, że 

rozwinęły się dla obu roślinnych organelli, zaczęły się w jednej z komór oraz były kolejno 

dostosowywane do drugiej. Rośliny rozwinęły unikalne ścieżki integracji mitochondrialnego 

genomu endosymbiotycznego, dostosowując się  do ich unikalnej sytuacji komórkowej z 

dodatkowym trzecim genomem czyli plastydem DNA. Molekularna identyfikacja 

poszczególnych etapów dojrzewania RNA i białek działających w pozycji trans pokaże, w 

jakim zakresie mechanizmy i czynniki były pierwotnie rozwinięte w plastydzie lub 

mitochondrium oraz, które organelle pozyskały te inwencje. Szacowania te wynikają z 

pierwotnych, strukturalnych analiz czynników zaangażowanych  i ich rozpowszechnienia w 

różnych gatunkach roślinnych i nieroślinnych. Analiza polimerazy RNA pokazała, że 

analogiczne cząsteczki zostały pozyskane przez mitochondrium u ludzi i grzybów, sugerując 

że ten enzym jest cechą charakterystyczną  wczesnego etapu integracji mitochondrialnej 

(Gray & Lang 1998). Zduplikowane kopie genów u roślin, sugerują  dodatkowe dostosowanie  

genu importowanego do komory plastydu. W szczególności, dwoiste ukierunkowanie jednego 

z produktów polimeryzacji RNA do plastydu i mitochondrium, wspiera dowód na dominujący 

proces posttranskrypcyjnej kontroli  ekspresji genów w obu organellach, który musi 

zareagować i przyjąć różne biochemiczne funkcje i sytuacje (Hedtke et al. 2000). Również 

określenie pochodzenia roślinnych mechanizmów edycji RNA wymaga więcej danych na 

temat białek i innych zaangażowanych kofaktorów. Rozpowszechnienie tych procesów w 

świecie roślin jest porównywalne, dlatego w plastydach i mitochondriach uniemożliwia to 

łatwe przypisanie pierwotnej lokalizacji.  

 



14. PERSPEKTYWY  

 

Pierwsze kroki podjęte w celu odkrycia różnych poziomów kontroli, zostały 

zainicjowane poprzez identyfikację czynników działających w pozycji trans w 

mitochondrium, jak również w jądrze.  Należy zbadać i rozwinąć temat identyfikacji obszaru 

regulacji, również dalsze badania  są konieczne do identyfikacji dokładnych ingerencji w celu 

zapewnienia dostępu do kolejnych czynników działających w pozycji trans. Szczególnie 

interesująca będzie identyfikacja powiązań pomiędzy biochemicznymi i elektrochemicznymi 

wymaganiami i ekspresją genów.  

 

 

Proces syntezy białka mitochondrialnego u ssaków.  

 

Streszczenie: Fosforylacja oksydacyjna (OXPHOS) jest mechanizmem gdzie ATP, główne 

źródło energii  komórek jest produkowane poprzez wykorzystywanie oddychania 

komórkowego w mitochondrium. Proces ten jest ułatwiany przez pięć kompleksów wielu 

jednostkowych, umieszczonych w błonie wewnętrznej mitochondrialnej. Te kompleksy z 

wyjątkiem kompleksu II są dwoistego pochodzenia genetycznego, wymagającego ekspresji 

genów jądrowych i mitochondrialnych.  Mitochondrialne  mRNA jest translatowane  do 

mitochondrialnego rybosomu a jego specyficzne cechy zostały podkreślone przez ostatnie 

uwolnienie  struktury bliskiej rozdzielczości  atomowej, mitochondrialnego rybosomu u 

ssaków. Jednakże niektóre aspekty  transportu białek do mitochondrium są zrozumiałe, to o 

wiele więcej jest do zrozumienia, jeśli chodzi o zestawienie  mitochondrialnego mRNA z 

mitochondrialnym rybosomem, biogenezę mechanizmów, dokładną rolę błony, strukturę 

translokacji i regulację translokacji w mitochondrium.  Ta powtórka odnosi się do naszej 

obecnej wiedzy na temat mitochondrialnej ekspresji genów u ssaków, podkreśla kluczowe 

pytania i wskazuje jak defekty w tym procesie mogą przyczynić się do choroby 

mitochondrialnej. 

 Słowa klucze: Mitochondria. Rybosom mitochondrialny. Translacja mitochondrialna. 

Synteza białek. Choroba mitochondrialna.  



Wstęp: 

Mitochondria są organellami, które pełnią parę różnych funkcji istotnych dla 

homeostazy większości eukariotycznych komórek. Zasugerowano, że organelle z podwójną 

błoną pochodzą z α-proteobakterii zdobytych przez pre-eukariotyczne komórki na drodze 

endocytozy (Gray 1999;Falkenberg et al. 2007) oraz, że bakteria została zachowana, 

ponieważ przyniosła selektywną korzyść poprzez produkcję ATP. Cząsteczka ta zapewnia 

energię chemiczną dla komórek i jest produktem fosforylacji oksydacyjnej (OXPHOS), która 

zachodzi w wewnętrznej błonie mitochondrium (IMM). Fosforylacja oksydacyjna 

wykorzystuje pięć kompleksów wielu jednostkowych,  z których cztery zawierają unikalną 

kombinację,  zarówno jądrowego jak i mitochondrialnego (mt) DNA zakodowanych 

polipeptydów.  Ludzkie mitochondria mieszczą wiele kopii 16.6kb genomu, mtDNA, które 

kodują 13 białek translokowanych z 11  rodzajów mt-mRNA (9 monocistronowych i 2 

bicistronowych jednostek) plus dwa mt-rRNA i 22 mttRNA (Anderson et al. 1981). 

Trzynaście polipeptydów składa się na proces działania OXPHOS i jest syntezowanych w 

organellach poprzez mechanizm translacji mitochondrialnej, głównym elementem jest 

rybosom mitochondrialny (O'Brien 1971). Jednakże wszystkie elementy RNA tej cząstki są 

zakodowane na mtDNA, koło 80 elementów białek pochodzi z genów jądrowych jak  

wszystkie dodatki i czynniki biogenezy zaangażowane w wewnątrz mitochondrialną syntezę 

białek. Jądrowo zakodowane białka są syntezowane przez  rybosomy znajdujące się w 

cytoplazmie, kierowane do mitochondrium  i importowane do matrycy mitochondirum 

(zobacz Neupert 2015). 

Transformacja genomu mitochondrialnego 

VÉRONIQUE LAROSA and CLAIRE REMACLE* 

 

ABSTRAKT: Chociaż transformacja mitochondrialna jest pożądana u ssaków i roślin, jest 

tylko możliwa w dwóch jednokomórkowych organizmach, drożdżach prawdziwych 

Saccharomyces cerevisiae i jednokomórkowej zielonej aldze Chlamydomonas reinhardti. 

Tutaj, znajdziemy podsumowanie prób transformacji mitochondrialnej u ssaków i roślin oraz 

możliwe powody jej niepowodzeń. Opisane są  tutaj po krótce reguły transformacji 

mitochondrialnej u drożdży oraz bardziej szczegółowo transformacja i zastosowanie u 

Chlamydomonas.  



Słowa klucz: mitochondria, transformacja, Chlamydomonas, oddychanie, mutacje. 

Wstęp 

Mitochondria są głównym obszarem, gdzie produkowana jest energia biologiczna w 

eukariotach. Jako autonomiczne organelle posiadają własne genomy oraz mitochondrialne 

DNA (mtDNA), które różni się formą i wielkością pośród różnych organizmów oraz 

występuje w wielokrotnych, zróżnicowanych kopiach, od parunastu do pary tysięcy kopii na 

komórkę. MtDNA może formować koliste cząsteczki u ssaków (Boore, 1999) i w niektórych 

roślinach takich jak mszaki (przylaszczki, rogatki, mchy) (Terasawa et al., 2007). W 

organizmach takich jak jednokomórkowa zielona alga Chlamydomonas reinhardtii, widoczne 

są  liniowe mtDNA, które kończą się określonymi terminalnymi strukturami nazywanymi 

telomerami mitochondrialnymi (Vahrenholz et al., 1993).  

Biorąc pod uwagę rozmiar mtDNA, genomy są z reguły małe tak jak u ludzi, gdzie 

mtDNA jest kulistą dwuniciową  cząsteczką 16 kb  (Anderson et al., 1981), podczas gdy u 

roślinnych nasiennych są dużo większe, wahają się od 221 kb dla najmniejszych genomów 

mitochondrialnych  aż do 2.000 kb dla rodzin Cucurbitaceae i  Silene (Ward et al., 1981; 

Sloan et al., 2012). Powiększenie rozmiaru nie oddaje wzrostu w zawartości genu, a oddaje 

raczej dodatkowe sekwencje niekodujące takie jak introny, powtórzone sekwencje DNA oraz 

umieszczone fragmenty jądra i chloroplastu (Knoop, 2004). Na przykład, mtDNA u 

Arabidopsis Thaliana jest 22-krotnie większe niż u Homo Sapiens, ale jego zdolność 

kodowania jest tylko o 2.5 razy silniejsza  (Unseld et al., 1997). Co więcej, rośliny nasienne  

posiadają złożoną pulę częstotliwości rekombinacji białek, których stechiometria jest 

kontrolowana przez geny jądrowe (Arrieta-Montiel et al., 2009).  

Pomimo tego, że mtDNA różni się kształtem i formą, odgrywa tą samą fundamentalną rolę 

we wszystkich eukariotach i koduje ograniczoną liczbę rybosomów (r)RNAs, transportuje 

(t)RNAs i białka potrzebne do oddychania (Gray, 1999). 

 

Choroba mitochondrialna i defekty: zdolność i niezdolność do transformacji. 

Ssaki  

 



U ludzi, mutacje mtDNA występują w podjednostkach kompleksów łańcucha 

oddechowego lub w tRNA i rRNA (wymienione na www.mitomap.org) i powodują szeroką 

gamę zaburzeń klinicznych związanych z brakiem energii metabolicznej. Przyjmuje się, że 1 

na 3.500 do 6.000 jednostek zawiera mutacje mtDNA (Taylor and Turnbull, 2005). Na 

podstawie modelów ssaków (Trifunovic et al., 2004), coraz więcej dowodów wskazuje, że 

mutacje mtDNA i dysfunkcje mitochondrialne są związane z samym procesem starzenia się i 

chorobami z nim powiązanymi takimi jak cukrzyca (Petersen et al., 2003). Jednakże mutacje 

mtDNA są trudne do zanalizowania z powodów podanych poniżej.   

Jako że genom mitochondrialny występuje w wielu kopiach, niektóre mutacje mogą mieć 

wpływ na wszystkie kopie (homeoplazja), natomiast inne występują tylko w niektórych 

kopiach (heteroplazja). Heteroplazja może zostać niezauważona, ponieważ wpływ mutacji 

może być zatuszowany przez dzikie szczepy. Co więcej, genom mitochondrialny zawiera 

dużą liczbę zmian polimorficznych bez znaczenia patogenicznego (DiMauro, 2007). Ponadto, 

choroby mitochondrialne mogą wywodzić się z zaburzeń genomu jądrowego, ponieważ 

większość białek zaangażowanych w metabolizm mitochondrium oraz tych zaangażowanych 

w zachowanie mtDNA, jest zakodowanych w jądrze. Zatem potrzebny jest nam system,  który 

umożliwi badanie mutacji zlokalizowanych w genomie mitochondrialnym i przekształcenie 

mtDNA komórek ssaków.  

W rzeczywistości w komórkach ssaków małe, liniowe fragmenty DNA takie jak 

oligonukleotydy (Vestweber and Schatz, 1989) lub  dwuniciowe DNA (Seibel et al., 1995; 

Koulintchenko et al., 2006) mogą być transportowane do mitochondrii (Chinnery et al., 1999; 

Geromel et al., 2001; Flierl et al., 2003). Powiększone, plazmatyczne cząsteczki zostały 

wprowadzone do odizolowanego mitochondrium ssaków poprzez elektroporację (Collombet 

et al., 1997), ale warunki elektroporacji użyte podczas tych procedur uszkodziły 

nieodwracalnie mitochondria, tym samym zapobiegając ich inkorporację w komórkach 

ssaków (Yoon and Koob, 2005). Wprowadzono również egzogenne DNA do mitochondrii  

ludzkich komórek poprzez proces zwany ,,protofection’’, który wymaga koniugacji bakterii 

do mitochondrium (Yoon and Koob, 2005), ale wynik był niejednoznaczny. Sukcesem 

zakończyło się  przeniesienie mitochondrium in vitro od pacjenta cierpiącego na patologię 

mitochondrialną, do hodowanych komórek ludzkich pozbawionych mtDNA (Chomyn et al., 

1991; Hayashi et al., 1991). Ponadto, żywotne mitochondria odizolowane od ludzkich 

komórek somatycznych zostały wstrzyknięte za pomocą mikroiniekcji in vitro do komórek 

myszy (Mus musculus), ale próby te nie były kontynuowane (Irwin et al., 1999; Takeda et al., 



2005). Jednakże obiecujące jest użycie adenowirusów do ekspresji ludzkich genów 

mitochondrialnych u myszy (Yu et al., 2012a). Za pomocą tej techniki, mutacja ludzkiego 

mitochondrium odpowiedzialna za utratę wzroku, Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego 

Lebera, została wprowadzona do mitochondrium myszy (Yu et al., 2012b). Dzięki temu 

wykryto ekspresje oraz translacje konstrukcji. Niestety konstrukcja nie została zintegrowana z 

genomem mitochondrialnym więc bezpośrednia inżynieria mtDNA w mitochondriach ssaków 

jest niemożliwa.  

 

Rośliny 

 

Biorąc pod uwagę rośliny, defekty mitochondrialne zostały rozpoznane również w 

podjednostkach kompleksów łańcucha oddechowego, prowadząc do widocznych fenotypów 

takich jak cytoplazmatyczna, męska  niepłodność tytoniu (Nicotiana sylvestris) (Gutierres et 

al., 1997) lub niechromatyczny  pasek fenotypowy u kukurydzy (Zea mays) (Karpova and 

Newton, 1999). Jednak takie genotypy mogą reprezentować odpowiednich kandydatów do 

transformacji DNA, stabilne przekształcenie mitochondrii u roślin  jest  nadal niemożliwe. Jak 

u ssaków, import DNA za pomocą in vitro, elektroporacja odizolowanych mitochondrii z 

DNA/RNA i eksperymenty z  transformacją in vivo były przeprowadzane niestety bez 

sukcesów (reviewed in Remacle et al., 2012). Powody porażki mogą być połączone z 

niestabilnością genomów mitochondrialnych u roślin i braku silnej selekcji  markerów, które 

mogą być zachowane podczas rozwoju dojrzałej rośliny po uformowaniu zygoty. U roślin 

wyższych, występują podgenomy dzięki wysokiej częstotliwości  międzycząsteczkowej i 

intramolekularnej rekombinacji na dużych powtarzających się sekwencjach. Kiedy 

powtarzające się sekwencje są bezpośrednio ukierunkowane, pozwalają genomom podzielić 

się na zbiór cząsteczek, każda zawiera tylko część informacji genetycznej. Cząsteczki 

mitochondrialnego DNA u roślin mogą się różnić, jeśli chodzi o liczbę kopii a proces 

przemiany stechiometrycznej (Small et al., 1987; Janska et al., 1998; Abdelnoor et al., 2003) 

prowadzi do złożoności heteroplazmatycznej (Woloszynska, 2010). Dobrym rozwiązaniem 

problemu transformacji u roślin może być wyciszenie genów, które kontrolują taką przemianę 

jak naprawa niedopasowanego białka MSH1 w DNA, które jest homologiczne względem  

mutatora białka MutS u Escherichia coli (Abdelnoor et al., 2003). Warto wspomnieć, że 

manipulacja ekspresji mitochondrialnej  jest możliwa dzięki strategii antysensownej.  



W rzeczywistości, porażenie ekspresji mitochondrialnej podjednostki  9 ATP genu ATP9 u 

roślin Arabidopsis, zostało zademonstrowane  poprzez stabilną transformację genomu 

jądrowego. W tym celu stworzono chimeryczne, katalityczne RNA, które zawierało specjalnie 

zaprojektowane rybozymy o kształcie „głowy młotka”, rozdzielające się w pozycji trans i 

imitację tRNA ukierunkowaną na konstrukcję mitochondrium. Wiele cytozolowych tRNA 

jest importowanych do mitochondrium, aby zapewnić odpowiednią mitochondrialną 

translację u roślin  nasiennych (Val et al., 2011). Podsumowując, nawet jeśli rozwinęły się  

technologie używane do badania mitochondrii, takie jak odizolowanie mitochondrii, analizy 

biochemiczne i mikroskopowe oraz sekwencjonowanie  genomów, stabilna, in vivo 

transformacja mitochondrialna jest wykonalna tylko w dwóch jednokomórkowych 

organizmach:  Saccharomyces cerevisiae (Fox et al., 1988; Johnston et al., 1988) i zielonej 

aldze Chlamydomonas reinhardtii (Remacle et al., 2006). Rozwinięto metody transformacji o 

wysokiej skuteczności, polegające na metodzie biolistycznej, w których  mutanty z wadliwym 

układem oddechowym spełniają funkcję biorcy dla transformacji mitochondrialnej. 


