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1. Imię i nazwisko 

 

Małgorzata Heidorn-Czarna 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Biotechnologii 

Zakład Biologii Molekularnej Komórki 

ul. F. Joliot-Curie 14a 

50-383 Wrocław 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem podmiotu nadającego stopień, roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologii - biochemii 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Bioenergetyki 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany w funkcjonowaniu mitochondriów w różnych fazach 

wzrostu hodowli Acanthamoeba castellanii oraz podczas różnicowania Dictyostelium 

discoideum”.  

Promotor: Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz 

Data uzyskania stopnia naukowego doktora: 18 stycznia 2008 r. 

Tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

 

Dyplom magistra biologii w zakresie biologii molekularnej 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Bioenergetyki 

Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ białek przestrzeni międzybłonowej na dostęp 

egzogennego NADH do mitochondriów ameby Acanthamoeba castellanii”.  

Promotor: Prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka 

Data uzyskania tytułu magistra: 16 czerwca 2003 r.  

 

Dyplom licencjata biologii w zakresie biologii molekularnej 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Bioenergetyki 

Tytuł pracy licencjackiej: „Biologiczne podłoże świadomości” 

Promotor: Prof. dr hab. Hanna Kmita 

Data uzyskania tytułu licencjata: 2 lipca 2001 r.  

 

Dyplom technika farmaceutycznego 

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze 

Data uzyskania tytułu technika farmaceutycznego: 12 czerwca 1997 r.  

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

X 2011 - obecnie - Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Biologii Molekularnej 

Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski 

 

VIII 2009 - VII 2011 - Staż podoktorski w laboratorium AG Mutzel, kierowanym przez 

Prof. Ruperta Mutzel, Institut für Biologie-Mikrobiologie, Freie Universität Berlin, Niemcy 

 

 

 



dr Małgorzata Heidorn-Czarna 

 AUTOREFERAT 

 

 4 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt. 2b Ustawy  

 

„Homeostaza białkowa i funkcjonowanie mitochondriów w warunkach optymalnych i stresu 

na przykładzie Arabidopsis thaliana i Dictyostelium discoideum” 

 

Osiągnięcie naukowe stanowi cykl powiązanych tematycznie ośmiu publikacji (pięciu 

oryginalnych artykułów badawczych i trzech prac przeglądowych) powstałych w latach 

2014-2022 na podstawie prowadzonych przeze mnie badań. Jedna z prac eksperymentalnych 

dotyczy kierunku badań, jaki wyłonił się podczas mojej pracy doktorskiej z wykorzystaniem 

mitochondriów śluzowca Dictyostelium discoideum i był realizowany podczas naukowego 

stypendium podoktorskiego im. Aleksandra von Humboldta w Niemczech i następnie w 

ramach działalności konsorcjum PRIME-XS (7th Framework Programme of the European 

Union) (Tabela 1). Pozostałe prace dotyczą mitochondriów roślinnych rzodkiewnika 

Arabidopsis thaliana, które powstały w okresie mego zatrudnienia w Zakładzie Biologii 

Molekularnej Komórki kierowanym przez Prof. dr hab. Hannę Jańską na Wydziale 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Tabela 1). Mój wkład w przedstawione tu 

prace podany jest szczegółowo w podrozdziale 4.2. Oświadczenia współautorów publikacji 

znajdują się w Załączniku 5, natomiast kopie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

w Załączniku 6. 

 

4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego  

(wykaz chronologiczny, według kolejności powstania publikacji)  

Liczbę cytowań/liczbę cytowań bez autocytowań podano na podstawie bazy danych Scopus. 

 

H1. Smakowska, E.*, Czarna, M.*, Janska, H. (2014) Mitochondrial ATP-dependent 

proteases in protection against accumulation of carbonylated proteins. Mitochondrion 19, 

245-251 

 

IF2021 = 4.534 

IF5y = 4.722 

MEiN2021 = 100 

Cytowania = 39/36 

 

* Równy wkład w powstanie pracy 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Współudziale w opracowaniu koncepcji pracy i przeglądzie literatury naukowej 

2. Pisaniu wybranych rozdziałów artykułu (rozdziały 2, 3, 4 i częściowo 5) i opracowaniu 

Tabeli 1 

3 Współudziale w krytycznej rewizji manuskryptu i przygotowaniu odpowiedzi dla 

recenzentów  

4. Przygotowaniu poprawionej wersji manuskryptu 

 

H2. Smakowska, E., Skibior-Blaszczyk, R., Czarna, M., Kolodziejczak, M., Kwasniak-

Owczarek, M., Parys, K., Funk, C., Janska, H. (2016) Lack of FTSH4 protease affects protein 

carbonylation, mitochondrial morphology, and phospholipid content in mitochondria of 

Arabidopsis: new insights into a complex interplay. Plant Physiol. 171, 2516-2535 
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IF2021 = 8.005 

IF5y = 9.115 

MEiN2021 = 140 

Cytowania = 30/21 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Współudziale w wykonaniu części eksperymentów (analizach bioinformatycznych żeli typu 

2-D DIGE i 2-D oxyblots za pomocą oprogramowania Delta 2-D, pomiarze ilości ATP w 

mitochondriach Arabidopsis, pomiarze tempa degradacji białek karbonylowanych w 

mitochondriach Arabidopsis w warunkach in vitro) 

2. Współudziale w interpretacji wyników i opisie wybranych metod badawczych 

3. Przygotowaniu wybranych figur i tabel (Figury 7, S1, S3, Tabela S3) 

4. Współudziale w krytycznej rewizji manuskryptu, przygotowaniu odpowiedzi dla 

recenzentów i przygotowaniu poprawionej wersji manuskryptu 

 

H3. Czarna, M.**, Kolodziejczak, M., Janska, H. (2016) Mitochondrial proteome studies 

in seeds during germination. Proteomes 4(19), 1-16 

 

IF2021 = brak danych 

IF5y = brak danych 

MEiN2021 = 20 

Cytowania = 16/15 

 

** Autor korespondencyjny 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Współudziale w opracowaniu koncepcji pracy i przeglądzie literatury naukowej  

2. Pisaniu manuskryptu 

3. Opracowaniu Tabel S1 i S2 

4. Przygotowaniu poprawionej wersji manuskryptu 

5. Współudziale w przygotowaniu odpowiedzi dla recenzentów 

6. Prowadzeniu korespondencji z czasopismem jako autor korespondencyjny 

 

H4. Migdal, I., Skibior-Blaszczyk, R., Heidorn-Czarna, M., Kolodziejczak, M., Garbiec, 

A., Janska, H. (2017) AtOMA1 affects the OXPHOS system and plant growth in contrast to 

other newly identified ATP-independent proteases in Arabidopsis mitochondria. Front. Plant 

Sci. 8(1543), 1-16 

 

IF2021 = 6.627 

IF5y = 7.255 

MEiN2021 = 100 

Cytowania = 11/10 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Współudziale w wykonaniu części eksperymentów (BN-PAGE) 

2. Przeprowadzeniu pomiarów tempa zużycia tlenu przez izolowane mitochondria za pomocą 

elektrody Clarka 

3. Współudziale w analizie otrzymanych wyników, pisaniu części manuskryptu, 

przygotowaniu figur i tabel 
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4. Współudziale w krytycznej rewizji manuskryptu i przygotowaniu odpowiedzi dla 

recenzentów 

 

H5. Heidorn-Czarna, M.**, Domanski, D., Kwasniak-Owczarek, M., Janska, H.** (2018) 

Targeted proteomics approach toward understanding the role of the mitochondrial protease 

FTSH4 in the biogenesis of OXPHOS during Arabidopsis seed germination. Front. Plant 

Sci. 9(821), 1-22 

 

IF2021 = 6.627 

IF5y = 7.255 

MEiN2021 = 100 

Cytowania = 10/9 

 

** Autor korespondencyjny 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Współudziale w opracowaniu koncepcji pracy badawczej 

2. Zapewnieniu finansowania badań 

3. Zaprojektowaniu, wykonaniu i analizie eksperymentów (hodowla Arabidopsis thaliana, 

testy kiełkowania, izolacja białek całkowitych z suchych i kiełkujących nasion, 

przygotowaniu ekstraktów białek do identyfikacji za pomocą MRM, elektroforezy białkowe i 

immunoblotting, badanie tempa oddychania nasion za pomocą elektrody Clarka) 

4. Współudziale w analizie otrzymanych wyników dotyczących zmian ilościowych białek 

mitochondrialnych za pomocą techniki MRM  

5. Opracowaniu koncepcji i układu manuskryptu, pisaniu części manuskryptu, 

przygotowaniu figur i tabel 

6. Współudziale w krytycznej rewizji manuskryptu 

7. Przygotowaniu większości odpowiedzi dla recenzentów i poprawionej wersji manuskryptu 

8. Prowadzeniu korespondencji z czasopismem jako jeden z autorów korespondencyjnych 

 

H6. Maziak, A.*, Heidorn-Czarna, M.*, Weremczuk, A., Janska, H. (2021) FTSH4 and 

OMA1 mitochondrial proteases reduce moderate heat stress-induced protein aggregation. 

Plant Physiol. 187, 769-786 

 

IF2021 = 8.005 

IF5y = 9.115 

MEiN2021 = 140 

Cytowania = 4/3 

  

* Równy wkład w powstanie pracy 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Współudziale w planowaniu i projektowaniu eksperymentów oraz analizie wyników  

2. Ustaleniu warunków eksperymentalnych jako podstawy do analiz szybkości degradacji 

badanych białek w warunkach in vitro  

3. Wykonaniu części eksperymentów (izolacja mitochondriów i przygotowanie białkowych 

prób mitochondrialnych do analiz proteomicznych typu iTRAQ, synteza in vitro w systemie 

bezkomórkowym proteaz FTSH4 i OMA1, testy degradacji wybranych białek w warunkach 

in vitro w obecności i przy braku proteaz FTSH4 i OMA1 otrzymanych drogą syntezy w 

systemie bezkomórkowym, elektroforeza typu BN-PAGE + immunoblotting) 
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4. Nadzorze i pomocy w przeprowadzeniu niektórych eksperymentów (testy agregatów, 

frakcjonowanie mitochondriów, przygotowanie osadów białkowych do analiz LC-MS) 

5. Pisaniu części manuskryptu i przygotowaniu jego ostatecznej wersji  

6. Przygotowaniu wybranych figur i tabel (Figury 3, 4, 5B, S5, współudział w przygotowaniu 

Tabeli S2) 

7. Współudziale w krytycznej rewizji manuskryptu (współudział w przygotowaniu odpowiedzi 

dla recenzentów) i przygotowaniu jego poprawionej wersji  

 

H7. Heidorn-Czarna, M.**, Heidorn, H-M., Fernando, S., Sanislav, O., Jarmuszkiewicz, 

W., Mutzel, R., Fisher, P.R. (2021) Chronic activation of AMPK induces mitochondrial 

biogenesis through differential phosphorylation and abundance of mitochondrial proteins in 

Dictyostelium discoideum. Int. J. Mol. Sci. 22, 11675, 1-26 

 

IF2021 = 6.208 

IF5y = 6.628 

MEiN2021 = 140 

Cytowania = brak danych 

 

** Autor korespondencyjny 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Opracowaniu koncepcji pracy badawczej 

2. Zapewnieniu finansowania badań 

3. Ustaleniu warunków eksperymentalnych jako podstawy do analiz zmian fosforylacji białek 

mitochondrialnych 

4. Zaprojektowaniu, wykonaniu i analizie eksperymentów (hodowla komórek Dictyostelium, 

izolacja mitochondriów, przygotowaniu białek mitochondrialnych do identyfikacji 

fosforylacji) 

5. Współudziale w wykonaniu elektroforez 2-D PAGE i w analizach ilościowych 

otrzymanych obrazów żeli 2-D PAGE za pomocą programu Delta 2-D, współudziale w 

przygotowaniu prób do identyfikacji za pomocą spektrometrii mas 

6. Analizie otrzymanych wyników dotyczących zmian ilościowych proteomu 

mitochondrialnego i zmian poziomu fosforylacji 

7. Opracowaniu koncepcji i układu manuskryptu  

8. Przeglądzie literatury naukowej 

9. Pisaniu manuskryptu, przygotowaniu figur i tabel 

10. Współudziale w krytycznej rewizji manuskryptu i przygotowaniu jego poprawionej wersji  

11. Przygotowaniu odpowiedzi dla recenzentów 

12. Prowadzeniu korespondencji z czasopismem jako autor korespondencyjny 

 

H8. Heidorn-Czarna, M.**, Maziak, A., Janska, H. (2022) Protein processing in plant 

mitochondria compared to yeast and mammals. Front. Plant Sci. 13(824080), 1-20 

 

IF2021 = 6.627 

IF5y = 7.255 

MEiN2021 = 100 

Cytowania = 2/2 

 

** Autor korespondencyjny 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

1. Opracowaniu koncepcji i układu pracy  

2. Współudziale w przeglądzie literatury naukowej 

3. Pisaniu manuskryptu 

4. Opracowaniu figur i tabel 

5. Przygotowaniu poprawionej wersji manuskryptu 

6. Przygotowaniu odpowiedzi dla recenzentów 

7. Prowadzeniu korespondencji z czasopismem jako autor korespondencyjny 

 

Tabela. 1. Podsumowanie naukometryczne publikacji stanowiących cykl powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych. 

 

Publikacje Wartość IF2021 
Liczba punktów 

MEiN2021 

H1. Mitochondrial ATP-dependent proteases in 

protection against accumulation of carbonylated 

proteins (Mitochondrion, 2014; praca przeglądowa) 

4.534 100 

H2. Lack of FTSH4 protease affects protein 

carbonylation, mitochondrial morphology, and 
phospholipid content in mitochondria of Arabidopsis: 

new insights into a complex interplay (Plant Physiol., 

2016; oryginalny artykuł badawczy) 

8.005 140 

H3. Mitochondrial proteome studies in seeds during 

germination (Proteomes, 2016; praca przeglądowa) 

brak 20 

H4. AtOMA1 affects the OXPHOS system and plant 

growth in contrast to other newly identified ATP-

independent proteases in Arabidopsis mitochondria 

(Front. Plant Sci., 2017; oryginalny artykuł badawczy) 

6.627 100 

H5. Targeted proteomics approach toward 

understanding the role of the mitochondrial protease 

FTSH4 in the biogenesis of OXPHOS during 

Arabidopsis seed germination (Front. Plant Sci., 2018; 

oryginalny artykuł badawczy) 

6.627 100 

H6. FTSH4 and OMA1 mitochondrial proteases reduce 

moderate heat stress-induced protein aggregation 

(Plant Physiol., 2021; oryginalny artykuł badawczy) 

8.005 140 

H7. Chronic activation of AMPK induces 

mitochondrial biogenesis through differential 

phosphorylation and abundance of mitochondrial 

proteins in Dictyostelium discoideum (Int. J. Mol. Sci., 

2021; oryginalny artykuł badawczy) 

6.208 140 

H8. Protein processing in plant mitochondria compared 

to yeast and mammals (Front. Plant Sci., 2022; praca 

przeglądowa) 

6.627 100 

Sumaryczna liczba punktów 46.633 840 
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4.3. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

 

„Homeostaza białkowa i funkcjonowanie mitochondriów w warunkach optymalnych i stresu 

na przykładzie Arabidopsis thaliana i Dictyostelium discoideum” 

 

4.3.1. Wprowadzenie 

Na moje osiągnięcie naukowe składa się cykl artykułów, które powstały w wyniku pracy 

z wykorzystaniem dwóch organizmów modelowych, śluzowca Dictyostelium discoideum 

i rośliny Arabidopsis thaliana. Praca z wykorzystaniem D. discoideum powstała dzięki 

doświadczeniu i zainteresowaniu dla tego organizmu, jakie nabyłam jeszcze na etapie 

realizacji pracy doktorskiej. Pracę doktorską wykonałam pod kierunkiem Prof. dr hab. 

Wiesławy Jarmuszkiewicz w Zakładzie Bioenergetyki, na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. W okresie studiów doktoranckich odbyłam roczny staż w 

Laboratory of Bioenergetics and Cellular Physiology, Liege University w Liege, w Belgii, 

kierowanym przez Prof. Francisa Sluse, w trakcie którego poznałam pierwsze techniki 

proteomiczne, wykorzystane do badania zmian ilościowych proteomu mitochondrialnego D. 

discoideum. Moje badania i współpraca z Prof. Francisem Sluse zaowocowała wspólną 

publikacją (Czarna i wsp., 2010) i zainspirowała do dalszych badań proteomu i 

fosfoproteomu mitochondriów śluzowca. Po obronie pracy doktorskiej, w latach 2008-2011 

pracowałam w laboratorium Prof. Ruperta Mutzel w Institut für Biologie-Mikrobiologie, 

Freie Universität Berlin w Berlinie, w Niemczech. W tym okresie nawiązałam również 

współpracę z Prof. Paulem Fisher z Discipline of Microbiology, La Trobe University w 

Melbourne, w Australii, i uzyskałam stypendium podoktorskie finansowane przez Fundację 

im. Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Foundation). Praca, jaka powstała 

dzięki współpracy z Prof. R. Mutzel i Prof. P. Fisher (publikacja H7), jest jedną z kilku 

publikacji omawianych tu jako osiągnięcie naukowe. W publikacji tej jestem pierwszym i 

zarazem korespondencyjnym autorem.  

W październiku 2011 r. dołączyłam do grupy Prof. dr hab. Hanny Jańskiej na Wydziale 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym pracuję do chwili obecnej na 

stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Praca w grupie Prof. H. Jańskiej pozwoliła 

poszerzyć moją wiedzę na temat kolejnego organizmu modelowego, rośliny rzodkiewnika 

pospolitego (A. thaliana) i uzupełnić doświadczenie o metody w dziedzinie biologii 

molekularnej i biochemii. Moje badania z wykorzystaniem A. thaliana skupiły się głównie 

na roli systemu proteolitycznego mitochondriów w biogenezie tych organelli i zapewnieniu 

ich prawidłowego funkcjonowania na etapie kiełkowania i w późniejszych etapach wzrostu 

rośliny. Moje badania podoktorskie, których efektem są prezentowane tu publikacje H1-H6 

i H8, są w dużej mierze wspierane finansowano przez Narodowe Centrum Nauki (grant 

OPUS 4, w którym pełniłam rolę kierownika projektu; grant OPUS 14, w którym pełnię rolę 

głównego wykonawcy) i dzięki działalności konsorcjum EPIC-XS, Horizon 2020 

Framework Programme of the European Union. W trzech publikacjach jestem pierwszym 

autorem (H3, H5, H8), zaś w dwóch dzielę pierwsze autorstwo ze współautorem w wyniku 

równego wkładu w powstanie pracy (H1 i H6). W trzech przedstawionych publikacjach 

jestem również autorem korespondencyjnym (H3, H5 i H8).  

 

4.3.2. Badania homeostazy białkowej i funkcjonowania mitochondriów u roślin na 

przykładzie Arabidopsis thaliana 

Mitochondria to złożone i dynamiczne organella odpowiedzialne za wiele kluczowych 

procesów komórkowych. Poza oddychaniem, mitochondria zaangażowane są w biosyntezę 

lipidów i aminokwasów, syntezę hemu i centrów żelazo-siarkowych oraz w proces apoptozy 

i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej u wyższych eukariontów. U roślin, mitochondria 
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mają wiele dodatkowych funkcji związanych z fotosyntezą, metabolizmem azotu i fosforu, 

produkcją ciepła i mechanizmami odporności na stres (Møller i wsp., 2021). Właściwości te 

pozwalają organizmom roślinnym na większą zdolność do adaptacji i reagowania na bodźce 

pochodzące ze zmieniającego się środowiska. Białka mitochondrialne kontrolują także 

ultrastrukturę organelli i organizację sieci mitochondrialnej w komórce oraz odgrywają rolę 

w tworzeniu miejsc kontaktu pomiędzy błoną mitochondrialną i innymi organellami 

komórkowymi (Pfanner i wsp., 2019; Song i wsp., 2021). Aby zapewnić prawidłową funkcję 

mitochondriów, organizmy wykształciły specyficzne mechanizmy niezbędne do ochrony 

proteomu mitochondrialnego, które zapobiegają importowaniu nieprawidłowych 

polipeptydów, monitorują fałdowanie białek i ich składanie w kompleksy oraz usuwają 

wadliwe i niezłożone białka mitochondrialne lub całe organella. Takie mechanizmy znane 

są jako tzw. mitochondrialny system kontroli jakości białek (mtPQC, ang. mitochondrial 

protein quality control system), który zapewnia prawidłową pracę organelli i ogranicza 

uszkodzenia mitochondriów, zapewniając tym samym integralność komórkową.  
Proteazy mitochondrialne stanowią jeden z centralnych elementów mtPQC. W oparciu 

o ich dominującą rolę w mitochondriach, proteazy można podzielić na trzy kategorie: (i) 

peptydazy przetwarzające, które usuwają sekwencje sygnalne z prekursorów białek 

mitochondrialnych; (ii) proteazy kontroli jakości, które degradują uszkodzone lub 

niezłożone białka, zapobiegają tworzeniu się toksycznych agregatów białkowych lub 

składają białka w kompleksy; (iii) oligopeptydazy, które degradują peptydy powstałe w 

wyniku aktywności dwóch pierwszych grup proteaz (Kwasniak i wsp., 2012). Z kolei pod 

względem zapotrzebowania ATP do ich aktywności, mitochondrialne proteazy można 

podzielić na dwie grupy: proteazy zależne od ATP i niezależne od ATP (Fig. 1).  

 

 
 

Figura 1. System proteolityczny w mitochondriach roślin na przykładzie A. thaliana. Schemat przedstawia 

dotychczas zidentyfikowane proteazy zależne od ATP (i-AAA, m-AAA, LON, CLPX, CLPP2) i proteazy 

niezależne od ATP (MPP, OCT1, ICP55, IMP, ATP23, RBL12, DEG, OOP, PREP, MAP1D, HTRA2 i 

UBP27). W centrum mojego zainteresowania są proteazy FTSH4 (i-AAA) i OMA1, których schemat struktury 

i lokalizacji wewnątrzmitochondrialnej przedstawiono na powiększeniu. Rysunek wykonany za pomocą 

BioRender.com (Małgorzata Heidorn-Czarna). 
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Na podstawie dotychczasowych danych literaturowych uważa się, że proteazy zależne 

od ATP przede wszystkim działają jako proteazy kontroli jakości, kontrolują akumulację 

małych białek regulatorowych i odcinają sekwencje kierujące. Natomiast proteazy 

niezależne od ATP działają głównie jako proteazy przetwarzające i oligopeptydazy. 

Proteazy zależne od ATP należą do superodziny AAA+ (ang. ATPase associated with 

various cellular activities), co oznacza, że posiadają domenę AAA odpowiedzialną za 

wiązanie i hydrolizę ATP. Do grupy proteaz zależnych od ATP przypisane są trzy rodziny 

zidentyfikowane w bakteriach, chloroplastach, mitochondriach i peroksysomach: FTSH, 

LON i CLP. Ich wspólną cechą jest obecność wspomnianej domeny AAA, dzięki której 

proteazy rozwijają substrat białkowy (domena o charakterze białka opiekuńczego), oraz 

domeny proteolitycznej, odpowiedzialnej za przetwarzanie lub degradację białka (Opalinska 

i Janska, 2018). Mitochondrialne FTSH zlokalizowane są w wewnętrznej błonie 

mitochondrialnej i nazywane są również proteazami AAA. Do tej grupy należą enzymy typu 

i-AAA, eksponujące swoje centrum katalityczne do przestrzeni międzybłonowej i m-AAA z 

centrum katalitycznym skierowanym do macierzy mitochondrialnej (Fig. 1). Grupa Prof. H. 

Jańskiej zidentyfikowała dwie proteazy i-AAA w mitochondriach A. thaliana: FTSH4 i 

FTSH11, przy czym ta druga wykazuje również lokalizację chloroplastową, przynajmniej w 

starzejących się roślinach (Urantówka i wsp., 2005; Gibala i wsp., 2009), oraz dwie proteazy 

m-AAA: FTSH3 i FTSH10 (Kolodziejczak i wsp., 2002; Kolodziejczak i wsp., 2007).  

W przypadku proteaz niezależnych od ATP, w mitochondriach Arabidopsis 

zidentyfikowano homologi drożdżowych proteaz MPP (mitochondrialna peptydaza 

procesująca), PREP1 i PREP2 (u drożdży CYM1), OOP (u drożdży Prd1), OCT1 i ICP55 

oraz proteazy DEG, które nie występują u drożdży (Fig. 1) (Kmiec i wsp., 2013; Carrie i 

wsp., 2015; Huang i wsp., 2015; Tanz i wsp., 2014). Z kolei badania grupy Prof. H. Jańskiej 

wykazały eksperymentalnie obecność kolejnych proteaz niezależnych od ATP: RBL12, 

IMP1 i IMP2, ATP23 i OMA1 w mitochondriach A. thaliana (Fig. 1) (Kmiec-Wisniewska i 

wsp., 2008; Migdal i wsp., 2017).  

W okresie mojego dotychczasowego zatrudnienia w zespole Prof. H. Jańskiej 

przedmiotem moich zainteresowań zostały proteazy FTSH4 i OMA1. Obie proteazy należą 

do grupy metaloproteaz, które w domenie proteolitycznej zawierają konserwatywny motyw 

wiążący cynk (HExxH). OMA1, w przeciwieństwie do FTSH4, nie posiada domeny AAA o 

charakterze białka opiekuńczego. Oba enzymy zlokalizowane są w wewnętrznej błonie 

mitochondriów, a ich centrum katalityczne znajduje się od strony przestrzeni 

międzybłonowej (Fig. 1). Wcześniejsze badania naszej grupy i innych wykazały, że brak 

proteazy FTSH4 nie powoduje widocznych zmian fenotypowych w warunkach 

optymalnych, za wyjątkiem etapu kiełkowania, natomiast w warunkach stresu (podwyższona 

temperatura, ciągłe światło lub skrócony okres światła w czasie wzrostu rośliny) przyczynia 

się do redukcji wielkości rozety i długości korzenia, nieregularnych kształtów blaszki 

liściowej, redukcji pędu kwiatostanowego i niedorozwoju płatków kielicha (Gibala i wsp., 

2009; Smakowska i wsp., 2016; Dolzblasz i wsp., 2016; Hong i wsp., 2016). Na poziomie 

molekularnym wykazaliśmy, że rośliny pozbawione proteazy FTSH4 charakteryzują się 

wzrostem poziomu reaktywnych form tlenu (RFT) i zwiększonym poziomem białek 

karbonylowanych, zredukowaną liczbą grzebieni mitochondrialnych, niejednorodną 

macierzą mitochondrialną i zaburzoną morfologią mitochondriów, obniżoną ilością i 

aktywnością kompleksów I i V systemu OXPHOS (ang. oxidative phosphorylation), 

spadkiem ilości mitochondrialnego ATP i kardiolipiny oraz wzrostem poziomu 

mitochondrialnych agregatów białkowych (Gibala i wsp., 2009; Kolodziejczak i wsp., 2007; 

Smakowska i wsp., 2016; Maziak i wsp., 2021).  

W przypadku roślinnej OMA1, badania, w których uczestniczyłam, były pierwszymi, 

które potwierdziły eksperymentalnie obecność tej proteazy w mitochondriach Arabidopsis i 
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wykazały jej znaczenie w funkcjonowaniu i ochronie mitochondriów, szczególnie w 

warunkach umiarkowanie podwyższonej temperatury. Wykazaliśmy, że brak proteazy 

OMA1, podobnie jak FTSH4, objawia się redukcją wielkości rozety i długości korzenia, a 

na poziomie molekularnym obniżoną ilością i aktywnością kompleksów I i V oraz wzrostem 

poziomu mitochondrialnych agregatów białkowych pod wpływem umiarkowanego stresu 

ciepła (Migdal i wsp., 2017; Maziak i wsp., 2021).  

Na moje osiągnięcie naukowe związane z badaniami proteaz FTSH4 i OMA1 składają 

się prace eksperymentalne i przeglądowe. Poniżej przedstawię najważniejsze wyniki i 

wnioski, jakie powstały w trakcie pracy nad zrozumieniem funkcji obu tych proteaz w 

mitochondriach roślinnych na przykładzie A. thaliana. 

 

4.3.2.1. Biogeneza mitochondriów w czasie kiełkowania nasion A. thaliana: rola 

proteazy FTSH4  

Kiełkowanie nasion jest jednym z najważniejszych procesów w cyklu życiowym rośliny, 

determinującym jej dalszy prawidłowy rozwój i wydanie plonu. Kiełkowanie rozpoczyna się 

w wyniku pobrania wody przez suche nasiona w procesie tzw. imbibicji i kończy w 

momencie pojawienia się korzonka. Jest to proces, który wymaga dużych nakładów 

energetycznych, dlatego konieczna jest obecność aktywnych mitochondriów już od 

pierwszych etapów imbibicji. Pojawienie się wody powoduje, że obecne w suchych 

zarodkach nasiennych tzw. promitochondria, które są prostymi pod względem strukturalnym 

i mało aktywnymi metabolicznie organellami, rozwijają się w bioenergetycznie aktywne 

mitochondria z rozwiniętymi grzebieniami błony wewnętrznej (Law i wsp., 2014). 

Dotychczas zostały opisane dwa modele powstawania mitochondriów: (i) biogeneza 

mitochondriów w czasie kiełkowania nasion stanowi przykład modelu dojrzewania 

mitochondriów, w którym proste i mało aktywne organella (promitochondria) rozwijają się 

w dojrzałe i aktywne mitochondria w odpowiedzi na różne czynniki sygnalne (Logan i wsp., 

2001); (ii) z kolei biogeneza mitochondriów w komórkach ssaczych i drożdżowych jest 

znana jako model wzrostu i podziału, według którego nowe mitochondria powstają na 

drodze wzrostu i podziału już istniejących w komórce dojrzałych mitochondriów. Proces ten 

na ogół towarzyszy podziałom mitotycznym komórek (Jahnke i wsp., 2009).  

Biogeneza mitochondriów w kiełkujących nasionach to złożony i ściśle regulowany 

proces, którego regulacja zachodzi na poziomie transkrypcyjnym, translacyjnym i 

posttranslacyjnym (Law i wsp., 2014). Proces ten wymaga skoordynowanej ekspresji 

genomu jądrowego i mitochondrialnego, zsynchronizowanego importu i składania białek i 

fosfolipidów do błon mitochondrialnych. Badania biogenezy mitochondriów na różnych 

etapach kiełkowania nasion były do tej pory wykonane w różnych warunkach i z 

wykorzystaniem różnych modeli roślinnych, lecz głównie na poziomie transkryptów (np. 

Howell i wsp., 2009; Narsai i wsp., 2011, Law i wsp., 2012). W przeciwieństwie do badań 

transkryptomicznych, obszerne badania dynamiki proteomu mitochondrialnego w 

kiełkujących nasionach obrazujące proces biogenezy mitochondriów nie zostały do tej pory 

przeprowadzone. Do czasu opublikowania wyników moich badań (publikacja H5), 

brakowało również szczegółowych badań dotyczących biogenezy kompleksów fosforylacji 

oksydacyjnej (OXPHOS) w czasie kiełkowania nasion.  

 

Publikacja H3. Czarna, M., Kolodziejczak, M., Janska, H. (2016) Mitochondrial proteome 

studies in seeds during germination. Proteomes 4(19), 1-16.  
 

Praca, która stanowi gruntowny przegląd badań proteomu mitochondrialnego nasion różnych gatunków roślin 

modelowych. Artykuł jest częścią numeru specjalnego „Sub-cellular Proteomics” Proteomes i został napisany 

na zaproszenie, jakie otrzymałam od ówczesnego edytora czasopisma, Dr Nicolasa Taylora.  
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Ze względu na trudność izolacji mitochondriów z małych nasion, np. nasion oleistych z 

rodziny Brassicaceae, do której należy A. thaliana, badania proteomu mitochondrialnego w 

czasie kiełkowania są szczególnie utrudnione i często stawiają badaczy przed wieloma 

wyzwaniami i utrudnieniami. W pracy zebraliśmy informacje o metodach proteomicznych, 

opartych na żelach i polegających wyłącznie na spektrometrii masowej, jakie do czasu 

powstania publikacji dominowały w obrębie grup badawczych zajmujących się proteomiką 

nasion. W artykule zaakcentowaliśmy te badania, w których do analiz proteomu 

mitochondrialnego wykorzystano izolowane organella oraz takie, w których białka 

mitochondrialne identyfikowano na podstawie analiz całego proteomu (Figura 1 w 

publikacji H3). Podkreśliliśmy również, że badania biogenezy mitochondriów w czasie 

kiełkowania oparte na analizach proteomu mitochondrialnego i funkcji mitochondriów mogą 

stanowić duże wyzwanie ze względu na ograniczenia, jakie pojawiają się w pracy z 

nasionami: (i) ze względu na dużą gęstość i zwartość materiału komórkowego suche i 

kiełkujące nasiona są trudnym materiałem do izolacji nienaruszonych i oczyszczonych 

mitochondriów; (ii) niska zawartość wody w nasionach wymaga zaangażowania dużego 

nacisku podczas rozdrabniania tkanek, co może prowadzić do częściowego rozerwania 

organelli i obniżenia jakości izolowanych mitochondriów; (iii) duża ilość białek zapasowych 

może utrudniać badania proteomów organellarnych i maskować białka występujące w 

małych ilościach. W przypadku nasion, z których izolacja organelli jest praktycznie 

niemożliwa, zasugerowaliśmy wdrożenie podejścia proteomiki celowanej, opartej na 

metodzie SRM (ang. Selected Reaction Monitoring), inaczej nazywaną MRM (ang. Multiple 

Reaction Monitoring), która może dostarczyć informacji o zmianach ilości określonej grupy 

białek mitochondrialnych nasion. 

Ważną część przedstawionej pracy stanowią szczegółowe informacje dotyczące 

dynamiki zmian ilościowych białek mitochondrialnych na różnych etapach kiełkowania 

nasion wielu modelowych roślin, wraz z wyszczególnieniem metod proteomicznych, jakie 

zostały wykorzystane w analizach (Tabela S1 w publikacji H3). W pracy omówiliśmy 

również modyfikacje posttranslacyjne, jakie dotychczas zidentyfikowano w przypadku 

białek mitochondrialnych kiełkujących nasion: karbonylację, fosforylację i S-nitrozylację. 

Szczegółowa lista białek mitochondrialnych nasion ulegających wspomnianym wyżej 

modyfikacjom oraz metod proteomicznych, jakimi zostały wykryte, podana jest w Tabeli 

S2. 

Artykuł znacznie podniósł świadomość tego, że badania proteomu mitochondrialnego w 

nasionach, szczególnie tych o małych rozmiarach, są pełne wyzwań i ograniczeń. 

Jednocześnie zasugerowaliśmy wybór optymalnych metod proteomicznych w stosunku do 

rodzaju badanego materiału i wskazaliśmy na najnowsze techniki proteomiczne w badaniach 

proteomu mitochondriów nasion. 

 

Publikacja H5. Heidorn-Czarna, M., Domanski, D., Kwasniak-Owczarek, M., Janska, H. 

(2018) Targeted proteomics approach toward understanding the role of the mitochondrial 

protease FTSH4 in the biogenesis of OXPHOS during Arabidopsis seed germination. Front. 

Plant Sci. 9(821), 1-22. 
 

Wyniki przedstawione w pracy H5 powstały w wyniku realizacji projektu badawczego „Rola mitochondrialnej 

proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana”, 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2012/07/B/NZ2/01794) i realizowanego w Zakładzie 

Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski. Analizy proteomiczne typu 

MRM były wykonane w oparciu o współpracę z Dr Dominikiem Domańskim z Pracowni Spektrometrii Mas, 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Artykuł jest częścią numeru specjalnego 

„Targeted Proteomics in Plants” Frontiers in Plant Science. 
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Prawidłowa biogeneza maszynerii OXPHOS wymaga ścisłej koordynacji ekspresji 

genów kodowanych przez genom jądrowy i mitochondrialny. Proces ten musi być ściśle 

monitorowany przez molekularne białka opiekuńcze i proteazy (Welchen i wsp., 2014). 

Dowody na udział mitochondrialnych proteaz zależnych od ATP w biogenezie 

mitochondriów pochodzą z badań różnych organizmów, głównie drożdży Saccharomyces 

cerevisiae i ssaków (Janska i wsp., 2010). Wcześniejsze badania przeprowadzone przez 

naszą grupę wykazały, że pozbawienie roślin A. thaliana proteazy FTSH4 powoduje 

opóźnienie kiełkowania, gdy rośliny hodowane są w optymalnej dla wzrostu temperaturze 

(22°C) w warunkach dnia długiego (LD, ang. long-day photoperiod) lub krótkiego (SD, ang. 

short-day photoperiod) (Gibala i wsp., 2009). Obserwowane opóźnienie procesu 

kiełkowania w czasie, kiedy mitochondria przechodzą intensywne zmiany strukturalne 

(przejście z formy promitochondriów do dojrzałych organelli i związane z tym tworzenie 

grzebieni błony wewnętrznej, Law i wsp., 2012) sugerowało, że brak proteazy FTSH4 

zaburza proces biogenezy mitochondriów na wczesnych etapach kiełkowania. Badania 

przeprowadzone na późniejszych etapach rozwojowych roślin pozbawionych proteazy 

FTSH4 wskazywały również, że obserwowane w warunkach umiarkowanego stresu zmiany 

morfologiczne i rozwojowe mutantów ftsh4 wynikają z zaburzeń składania lub stabilizacji 

kompleksów OXPHOS oraz gromadzenia białek oksydatywnie zmodyfikowanych 

(Kolodziejczak i wsp., 2007; Gibala i wsp., 2009). Ponadto analizy transkryptomiczne 

suchych i kiełkujących nasion A. thaliana wykazały obecność białek mitochondrialnych (np. 

syntaza kardiolipiny, CLS, ang. cardiolipin synthase; alternatywna oksydaza izoforma 2, 

AOX2, ang. alternative oxidase 2; dehydrogenaza bursztynianowa izoforma 2-3, SDH2-3, 

ang. succinase deydrogenase 2-3), które są wysoce specyficzne dla nasion (Macherel i wsp., 

2007; Weitbrecht i wsp., 2011). W świetle powyższych informacji założyliśmy, że proteaza 

FTSH4 (i) bierze udział w składaniu/stabilizacji kompleksów OXPHOS na wczesnych 

etapach kiełkowania nasion; (ii) degraduje specyficzne białka funkcjonujące na etapie 

dojrzewania lub kiełkowania nasion, bądź wymienia je na inne izoformy, charakterystyczne 

dla kolejnych etapów rozwojowych rośliny. Brak FTSH4 prowadzi do zaburzeń tych 

procesów i tym samym ich opóźnionej biogenezy, co w konsekwencji przyczynia się do 

opóźnienia kiełkowania nasion.  

W przedstawionej pracy (H5) podjęliśmy się zbadania roli proteazy FTSH4 w procesie 

biogenezy mitochondriów w czasie kiełkowania nasion z wykorzystaniem podejścia 

proteomicznego opartego na ukierunkowanej (celowanej) metodzie ilościowej opartej na 

spektrometrii masowej - technice MRM (Multiple Reaction Monitoring). Technika MRM 

została wykorzystana w celu zweryfikowania powyższych hipotez badawczych poprzez 

monitorowanie zmian ilościowych wybranych białek mitochondrialnych na różnych etapach 

kiełkowania nasion pozbawionych proteazy FTSH4 (mutanty ftsh4) i typu WT A. thaliana. 

Materiałem biologicznym były ekstrakty białkowe wyekstrahowane z nasion suchych i 

kiełkujących przez określony czas w warunkach umiarkowanego stresu podwyższonej 

temperatury (30°C). Wybrane przez nas docelowe białka mitochondrialne to kodowane przez 

genom jądrowy i mitochondrialny podjednostki kompleksów łańcucha oddechowego i 

syntazy ATP, izoformy poryny mitochondrialnej - VDAC1 i VDAC3, prohibityna PHB3 i 

białka, które są charakterystyczne dla wczesnego okresu kiełkowania nasion A. thaliana 

(CLS, AOX2 i SDH 2.3). Zakładając, że niektóre z tych białek mogą stanowić naturalne 

substraty dla FTSH4, założyliśmy, że ilość takiego substratu byłaby wyższa w nasionach 

mutanta w porównaniu do nasion WT przynajmniej w jednym badanym punkcie czasowym 

kiełkowania. 

Dodatkowo, za pomocą ilościowego PCR w czasie rzeczywistym (qRT-PCR) 

określiliśmy ilość transkryptów wybranych białek docelowych w celu zbadania korelacji 

pomiędzy ilością danego białka i odpowiadającemu mu transkryptowi. Uzupełnieniem badań 
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proteomicznych i transkryptomicznych były analizy parametrów bioenergetycznych 

(badanie aktywności drogi cytochromowej i alternatywnej) i aktywności enzymatycznej 

SDH kiełkujących nasion A. thaliana za pomocą elektrody Clarka i z wykorzystaniem 

spektrofotometru.  

 

Szczegółowy opis wybranych wyników 

Analiza zmian ilościowych wybranych białek mitochondrialnych w suchych i kiełkujących 

nasionach ftsh4 i WT za pomocą techniki MRM: MRM jest metodą proteomiczną, która 

pozwala na określenie absolutnej ilości docelowego białka w badanej mieszaninie bez 

potrzeby frakcjonowania organelli. Ma to szczególne znaczenie w przypadku „trudnego“ 

materiału biologicznego, jakim są np. nasiona A. thaliana. W metodzie tej wykorzystuje się 

jako znaczniki wewnętrzne syntetyczne peptydy znakowane stabilnymi izotopami, tzw. 

peptydy SIS (ang. stable-isotope-labeled standard peptides), które pozwalają oznaczyć ilość 

badanych białek z ogromną czułością i specyficznością (Picotti i Aebersold, 2012). Ważnym 

etapem tej części pracy eksperymentalnej było przygotowanie prób białkowych otrzymanych 

z suchych i kiełkujących nasion mutanta i kontroli. Nasze liczne podejścia eksperymentalne 

z zastosowaniem roztworu mieszaniny białek nasion do wystarczająco czułej detekcji 

docelowych białek mitochondrialnych okazały się bezskuteczne. Ostatecznie do detekcji 

białek zastosowaliśmy metodę frakcjonowania w celu wzbogacenia mieszaniny ekstraktów 

białek na drodze ich rozdziału w żelu poliakryloamidowym i identyfikacji białek docelowych 

w każdym fragmencie żelu (Figura 1 w publikacji H5). 

Dla większości badanych białek byliśmy w stanie przedstawić zmiany ich ilości na 

podstawie więcej niż jednego docelowego peptydu. Dlatego dynamikę zmian ilości białka 

wyraziliśmy jako średnia geometryczna wszystkich badanych peptydów 

wyselekcjonowanych dla badanego białka. Poniżej przedstawiam najważniejsze obserwacje 

i wnioski, jakie otrzymaliśmy dzięki analizom MRM: 

1. Nie zaobserwowaliśmy wyraźnych różnic w ilości większości badanych białek 

pomiędzy mutantem ftsh4 a WT w suchych nasionach i po okresie stratyfikacji (0h) (Figury 

4-7 w publikacji H5).  

2. Za wyjątkiem alternatywnej oksydazy 1A (AOX1A), nie zaobserwowaliśmy innych 

białek, które byłyby obecne w większej ilości w nasionach mutanta w porównaniu do WT.  

3. Zazwyczaj ilość badanego białka była większa w suchych nasionach niż w nasionach 

po okresie stratyfikacji, zarówno u mutanta, jak i WT. Zmniejszenie ilości białka jest 

najprawdopodobniej wynikiem nieuchronnych uszkodzeń błon mitochondrialnych, jakie 

mogą powstać w czasie stratyfikacji nasion w niskiej temperaturze (4°C). Uszkodzenia błon 

mogą przyczynić się do zaburzeń aktywności metabolicznej nasion.  

4. Po stratyfikacji zaobserwowaliśmy stopniowy wzrost ilości większości badanych 

białek w czasie kiełkowania nasion WT i ftsh4, co odzwierciedla proces biogenezy 

mitochondriów.  

5. Zaobserwowaliśmy podobną dynamikę zmian ilości białek błony zewnętrznej 

(VDAC1 i VDAC3) i prohibityny (PHB3) w nasionach mutanta i WT. 

6. Spośród 18 docelowych białek mitochondrialnych Arabidopsis, nie udało nam się 

uzyskać wiarygodnych wyników pomiarów ilości białek CLS, AOX2 i COB (cytochrom b). 

Jest to najprawdopodobniej spowodowane zbyt małą ilością tych mitochondrialnych białek 

w całkowitym ekstrakcie białkowym nasion, przez co czułość ich detekcji była na niskim 

poziomie. 

7. Różnice ilościowe pomiędzy mutantem ftsh4 a WT zaobserwowaliśmy w przypadku 

białek stanowiących podjednostki kompleksów OXPHOS i dla AOX1A. Poniżej 

przedstawione są wyniki obrazujące dynamikę zmian ilości wybranych podjednostek 

kompleksów OXPHOS, które pokrótce omówię (Fig. 2 i 3).  
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Figura 2. Dynamika zmian ilości wybranych podjednostek kompleksów I i II systemu OXPHOS w nasionach 

mutanta ftsh4 i WT oznaczona za pomocą MRM. Ilość peptydu danego białka wyrażona jest poprzez stosunek 

ilości naturalnego peptydu, występującego w badanym materiale biologicznym, do ilości peptydu SIS (oś y: 

Natural to Heavy Ratio). Materiał biologiczny do analiz zbierany był w następujących punktach czasowych: 

suche nasiona (dry seeds), 0h (okres stratyfikacji nasion w 4°C, brak kiełkowania), etapy kiełkowania nasion 

przez 6h, 12h, 24h i 42h w warunkach LD, 30°C. Wyniki zmian ilości białka przedstawione są jako średnia 

geometryczna wszystkich docelowych peptydów wyselekcjonowanych dla danego białka. Dane są średnią ± 

SD 3 niezależnych eksperymentów. *p ≤ 0.05. Figura pochodzi z publikacji H5. 

 

W poniższych badaniach wykazaliśmy, że po okresie stratyfikacji (tutaj 0h), w czasie 

kolejnych etapów kiełkowania, poziom wszystkich badanych białek mitochondrialnych 

stopniowo wzrastał, odzwierciedlając biogenezę mitochondriów (Fig. 2 i 3). Jednakże, gdy 

porównamy ilości białek z poszczególnych etapów kiełkowania nasion mutanta ftsh4 do WT 

możemy zauważyć, że ilość większości badanych podjednostek OXPHOS w mitochondriach 

mutanta jest mniejsza, co było już widoczne zwykle między 6 a 12 godziną po stratyfikacji 

(Fig. 2 i 3). Wyjątkami były tylko białka CA2, SDH1-1, SDH2-3 i COX5C-1.  
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Figura 3. Dynamika zmian ilości wybranych podjednostek kompleksów III, IV, syntazy ATP i alternatywnej 

oksydazy 1A w nasionach mutanta ftsh4 i WT oznaczona za pomocą MRM. Pozostałe informacje jak w 

podpisie do Figury 2. Dane są średnią ± SD 3 niezależnych pomiarów. *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001; 

**** p ≤ 0.0001. Przedstawiona figura stanowi zestawienie wykresów występujących w publikacji H5 jako 

odrębne figury (Figury 5 i 6).  
 

Na ostatnim badanym etapie kiełkowania (42h) zaobserwowaliśmy dramatyczny spadek 

ilości peptydów białka RIESKE (kompleks III) w nasionach WT i ftsh4, jednak mechanizm 

tego procesu jest nieznany (Fig. 3). Należy podkreślić, że choć akumulacja prawie 

wszystkich podjednostek OXPHOS w mitochondriach ftsh4 podczas kiełkowania była 

wolniejsza, to gdy porównamy ilości tych białek pomiędzy mutantem a WT na tym samym 

etapie rozwojowym, np. po zakończeniu kiełkowania sensu stricto (po upływie około 24h 

dla WT i 42h dla ftsh4), wówczas końcowa ich ilość była prawie taka sama w mutancie ftsh4 

w porównaniu do WT (Figura 8 w publikacji H5). Kolejną ważną obserwacją była detekcja 

w nasionach mutanta mniejszej ilości białek kodowanych przez genom mitochondrialny 

(NAD7, COX2, ATP1) w porównaniu do WT. Było to szczególnie widoczne w przypadku 

podjednostki COX2 po zakończeniu kiełkowania obu typów nasion (Fig. 3, Figura 8 w 

publikacji H5). Podjednostka COX2 jest centralnym elementem katalitycznym oksydazy 

cytochromu c (kompleks IV), a silna redukcja ilości COX2 wskazuje na prawdopodobne 
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zaburzenia w składaniu i stabilności tego kompleksu w czasie biogenezy mitochondriów w 

kiełkujących nasionach pozbawionych proteazy FTSH4. W przeciwieństwie do 

podjednostek OXPHOS, zaobserwowaliśmy zwiększoną ilość AOX1A w ftsh4 w 

porównaniu do WT (Fig. 3). Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na fakt, że analizy poziomów 

transkryptów genów mitochondrialnych i jądrowych kodujących badane podjednostki 

OXPHOS nie wykazały istotnej różnicy w ilości w mutancie w porówaniu do WT, co 

wskazuje, że obserwowane zmiany badanych białek OXPHOS były regulowane na poziomie 

posttranskrypcyjnym (Figura S8 w publikacji H5).  

 
 

Figura 4. Biogeneza kompleksu dehydrogenazy bursztynianowej w czasie kiełkowania A. thaliana. (A) 

Dynamika zmian ilości podjednostek SDH2-2 i SDH2-3 w czasie kiełkowania nasion mutanta ftsh4 i WT na 

podstawie pomiarów MRM. Przedstawione wykresy pochodzą z publikacji H5. (B) Hipotetyczna rola proteazy 

FTSH4 w biogenezie kompleksu II. Schemat wymiany podjednostek kompleksu II w wyniku aktywności 

proteazy FTSH4 wykonany za pomocą BioRender.com (Małgorzata Heidorn-Czarna).  

 

Jednym z ciekawszych wyników jakie otrzymaliśmy dzięki pomiarom MRM jest 

dynamika zmian ilości dwóch podjednostek dehydrogenazy bursztynianowej, SDH2-3 i 

SDH2-2 (Fig. 4). Na podstawie badań transkryptomicznych wiadomo, że ekspresja izoformy 

SDH2-3 jest wysoce specyficzna dla nasion, podczas gdy ekspresja homologicznej 

podjednostki SDH2-2 zachodzi głównie w tkankach wegetatywnych (Elorza i wsp., 2006). 

Nasze analizy MRM wykazały, że na poziomie białka ilość SDH2-3 była najwyższa w 

suchych nasionach WT i ftsh4, po czym nastąpił znaczny jej spadek pod koniec kiełkowania. 

Tak silny spadek SDH2-3 sugeruje, że w tym okresie kiełkowania zachodzi aktywny rozpad 

tego białka. Spadek ilości SDH2-3 wystąpił później w mutancie niż w WT. Z kolei ilość 

izoformy SDH2-2 była bardzo niska zarówno w suchych nasionach, jak i we wczesnych 
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stadiach kiełkowania i stopniowo wzrastała w trakcie tego procesu, przy czym wzrost ilości 

SDH2-2 zachodził wolniej w nasionach ftsh4 niż w WT (Fig. 4). Nasze wyniki proteomiczne 

wskazują na wymianę SDH2-3 na charakterystyczną dla tkanek wegetatywnych izoformę 

SDH2-2 podczas biogenezy kompleksu II pod koniec kiełkowania u Arabidopsis i rolę 

FTSH4 w tym procesie. Biorąc pod uwagę opóźnienie w wymianie tych podjednostek w 

mutancie ftsh4 spekulujemy, że proteaza FTSH4 jest zaangażowana albo w degradację 

specyficznej dla nasion izoformy SDH2-3 pod koniec kiełkowania (rola aktywności 

proteolitycznej), albo w proces fałdowania SDH2-2 i jego składania w kompleks (rola 

aktywności białka opiekuńczego) (Fig. 4).  

 

Pomiary tempa zużycia tlenu przez kiełkujące nasiona WT i ftsh4 za pomocą elektrody 

Clarka. Określenie aktywności drogi cytochromowej i alternatywnej: uzupełnieniem badań 

proteomicznych i transkryptomicznych były pomiary szybkości tempa oddychania 

odzwierciedlającego aktywność drogi cytochromowej i alternatywnej w mitochondriach 

kiełkujących nasion WT i ftsh4. Spodziewaliśmy się, że obniżona ilość niektórych 

podjednostek kompleksów OXPHOS może mieć wpływ na aktywność drogi cytochromowej 

nasion mutanta ftsh4. Pomiary szybkości zużycia tlenu przeprowadzone w nieobecności 

inhibitorów oddechowych (SHAM - inhibitor alternatywnej oksydazy (AOX), KCN - 

inhibitor oksydazy cytochromu c (COX)), odzwierciedlające całkowite oddychanie nasion 

(Figura 11A w publikacji H5), wskazywały na stopniowy wzrost tempa oddychania wraz 

z czasem kiełkowania obu typów nasion, przy czym szybkość oddychania nasion mutanta 

ftsh4 była mniejsza w porównaniu do WT, począwszy od okresu 12h kiełkowania. Mniejsze 

tempo zużycia tlenu przez ftsh4 korelowało ze zmniejszoną aktywnością drogi 

cytochromowej, zmierzonej w obecności inhibitora SHAM (Figura 11B w publikacji H5). 

To z kolei odzwierciedlało obniżoną ilość  podjednostek OXPHOS zaobserwowaną w 

podobnym okresie kiełkowania za pomocą analiz MRM. W odróżnieniu od obniżonej w 

nasionach ftsh4 aktywności drogi cytochromowej, aktywność drogi alternatywnej była 

wyraźnie większa w nasionach mutanta, począwszy już od okresu 6h kiełkowania (Figura 

11C w publikacji H5). Wynik ten korelował z dużą ilością AOX1A, jaką 

zaobserwowaliśmy za pomocą analiz MRM i immunoblottingu w nasionach ftsh4 już od 

wczesnych etapów kiełkowania.  

Podsumowując, w omawianej pracy wykazaliśmy, że brak proteazy FTSH4 opóźnia 

biogenezę kompleksów OXPHOS i w konsekwencji wymagany jest dłuższy czas na 

składanie systemu fosforylacji oksydacyjnej w błonie wewnętrznej mitochondriów w czasie 

kiełkowania nasion. Wyniki również sugerują, że obserwowane zmiany w ilości badanych 

białek OXPHOS są regulowane na poziomie posttranskrypcyjnym. Na tym etapie 

rozwojowym większą część całkowitego oddychania mutantów ftsh4 stanowi aktywność 

drogi alternatywnej.  

 

4.3.2.2. Rola proteaz FTSH4 i OMA1 w ochronie roślin przed skutkami długotrwałego 

stresu umiarkowanie podwyższonej temperatury 

Szybko postępujące zmiany klimatu i związany z tym wzrost temperatury naszej planety 

stają się realnym zagrożeniem dla świata roślin, które nie mogą uciec przed stresem 

wywołanym ciepłem. Długotrwały stres ciepła sprzyja nadmiernej produkcji RFT i 

powstania stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny to stan, w którym dochodzi do 

zaburzenia homeostazy pomiędzy wytwarzaniem reaktywnych form tlenu a ich 

neutralizowaniem przez komórkowe systemy antyoksydacyjne. W fotosyntetyzujących 

tkankach roślinnych głównym miejscem, w którym powstają RFT są chloroplasty oraz w 

mniejszym stopniu peroksysomy i mitochondria (Breusegem i wsp., 2001). Podczas gdy 

ilość RFT wytwarzanych przez mitochondria jest raczej niska w porównaniu do 
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fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów, mitochondrialne RFT są wytwarzane we 

wszystkich typach komórek roślinnych i przez cały cykl dobowy. Stała produkcja RFT przez 

mitochondria, która może być dodatkowo zwiększona w wyniku stresu ciepła powoduje, że 

organella te są szczególnie narażone na uszkodzenia oksydacyjne i wymagają skutecznych 

mechanizmów ochronnych.  

Karbonylacja białek jest nieodwracalną modyfikacją białek indukowaną przez 

reaktywne formy tlenu i reaktywne formy azotu (RNS) lub produkty uboczne stresu 

oksydacyjnego (Møller i wsp., 2007). U roślin, białka karbonylowane znaleziono we 

wszystkich przedziałach komórkowych. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że mitochondria 

są zarówno źródłem jak i celem RFT i RNS, organella te wykazują najwyższy poziom białek 

oksydatywnie zmodyfikowanych. Badania naszej grupy wykazały, że liście roślin 

pozbawionych mitochondrialnej proteazy FTSH4 charakteryzują się zwiększonym 

poziomem karbonylowanych białek w porównaniu do typu dzikiego (Gibala i wsp., 2009). 

Jednocześnie wykazano, że ssacze homologi proteazy i-AAA (YME1L) i m-AAA (AFG3L2) 

wykazują ochronną rolę w zapobieganiu gromadzeniu karbonylowanych białek (Maltecca i 

wsp., 2009; Stiburek i wsp., 2012) oraz że ludzka proteaza Lon degraduje oksydatywnie 

zmodyfikowaną akonitazę (Bota i Davies, 2002). Informacje te skłoniły nas do poszerzenia 

wiedzy na temat karbonylacji białek w mitochondriach roślinnych i roli mitochondrialnych 

proteaz zależnych od ATP jako systemów kontrolujących akumulację oksydatywnie 

zmienionych białek w mitochondriach roślin, w porównaniu do ssaków i drożdży. Efektem 

naszych badań jest poniższa praca przeglądowa: 

 

Publikacja H1. Smakowska, E., Czarna, M., Janska, H. (2014) Mitochondrial ATP-

dependent proteases in protection against accumulation of carbonylated proteins. 

Mitochondrion 19, 245-251. 

 

Karbonylacja prowadzi do utraty funkcji białka i jest często wykorzystywana jako 

marker stresu oksydacyjnego. W ciągu ostatniej dekady liczne badania wykazały, że 

karbonylacja nie jest tylko niekorzystnym procesem, ale może również odgrywać istotną rolę 

w kontroli różnych procesów fizjologicznych. W przedstawionej pracy zebraliśmy 

informacje na temat roli karbonylacji białek w ciągu cyklu życiowego rośliny, z 

pokreśleniem tych etapów wzrostu i rozwoju, w których proces karbonylacji jest kluczowy 

dla prawidłowego funkcjonowania roślin (np. karbonylacja określonych białek działa jako 

sygnał do uruchomienia spoczynku, kiełkowania lub starzenia nasion). Ważną część pracy 

stanowiło opracowanie listy białek karbonylowanych, które do tego czasu zostały 

zidentyfikowane w mitochondriach różnych gatunków roślin i z uwzględnieniem procesów 

mitochondrialnych, w które zaangażowane są te białka (Tabela 1, publikacja H1). Takie 

opracowanie pozwoliło nam wyciągnąć interesujące wnioski: (i) najbardziej narażone na 

karbonylację są enzymy procesów przemian energii (cykl Krebsa, kompleks PDH, 

OXPHOS); (ii) paradoksalnie, kolejną grupą białek szczególnie narażoną na utlenienie są 

białka związane z ochroną przed stresem oksydacyjnym (antyoksydanty i białka 

opiekuńcze).  

W okresie przygotowywania publikacji, wiedza na temat roli roślinnych proteaz 

zależnych od ATP w degradacji białek utlenionych była niepełna. Dlatego informacje o 

potencjalnym zaangażowaniu tych proteaz w zapobieganiu akumulacji białek oksydatywnie 

zmienionych uzupełniliśmy o homologi drożdżowe i ssacze. W pracy przytoczyliśmy 

również przykłady innych elementów mtPQC, które znane są z eliminacji uszkodzonych 

białek (rola białek opiekuńczych, pęcherzyków mitochondrialnych (MDVs, ang. 

mitochondrially derived vesicles) i procesu mitofagii). Porównanie dotychczasowego stanu 

wiedzy na temat roli ludzkiej proteazy Lon i jego homologa drożdżowego (Pim1) oraz 
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ssaczych proteaz m-AAA i i-AAA w degradacji białek karbonylowanych z informacjami o 

roślinnych proteazach zależnych od ATP (Tabela 2 w publikacji H1) pozwoliło nam 

wysunąć ważne konkluzje: (i) podczas gdy rola proteazy Lon w degradacji 

mitochondrialnych białek karbonylowanych jest dobrze udokumentowana u drożdży i 

ssaków, w mitochondriach roślinnych proteaza ta nie odgrywa znaczącej roli (Solheim i 

wsp., 2012); (ii) w mitochondriach roślin głównymi enzymami zapobiegającymi akumulacji 

białek karbonylowanych są proteazy z grupy i-AAA i Clp, degradujące białka utlenione i/lub 

chroniące przed karbonylacją odpowiednio białka błony wewnętrznej i macierzy 

mitochondrialnej. 

Dzięki późniejszym badaniom naszej grupy potwierdziliśmy eksperymentalnie 

degradację białek karbonylowanych przez proteazę FTSH4 w mitochondriach A. thaliana 

(Opalinska i wsp., 2017).  

 

Publikacja H2. Smakowska, E., Skibior-Blaszczyk, R., Czarna, M., Kolodziejczak, M., 

Kwasniak-Owczarek, M., Parys, K., Funk, C., Janska, H. (2016) Lack of FTSH4 protease 

affects protein carbonylation, mitochondrial morphology, and phospholipid content in 

mitochondria of Arabidopsis: new insights into a complex interplay. Plant Physiol. 171, 

2516-2535. 
 

Praca eksperymentalna oparta na szerokich analizach proteomicznych i lipidomicznych oraz badaniach 

morfologii mitochondriów roślin pozbawionych proteazy FTSH4. Część badań powstała w wyniku współpracy 

Pani Prof. H. Jańskiej z Prof. C. Funk z Umea University w Szwecji.  

 

Wcześniejsze badania grupy Prof. H. Jańskiej wykazały, że rośliny pozbawione proteazy 

FTSH4 wykazują wyraźne zmiany morfologiczne, gdy hodowane są w warunkach 

fotoperiodu dnia krótkiego (SD) w optymalnej temperaturze (22°C) (Gibala i wsp., 2009). 

W tych warunkach, w liściach roślin ftsh4 zaobserwowano również zwiększony poziom RFT 

i białek karbonylowanych w porównaniu do WT. Natomiast w celu poznania i zrozumienia 

mechanizmów molekularnych, które kontrolują odpowiedź rośliny na zwiększoną 

temperaturę, w badaniach, w których uczestniczyłam, zastosowaliśmy chroniczny stres 

umiarkowanie podwyższonej temperatury (30°C), w przeciwieństwie do szeroko 

stosowanych badań wpływu ostrego szoku termicznego na powstanie stresu oksydacyjnego 

i jego oddziaływania na rośliny. W omawianej tu pracy wykazaliśmy, że mutanty ftsh4 

hodowane w warunkach światła długiego (LD) i 30°C charakteryzowały się silnie zmienioną 

morfologią dotyczącą redukcji rozmiaru rozety i długości korzenia, zaburzeniami kształtu 

liści i opóźnieniem pojawienia się liści prawdziwych, w porównaniu do WT (Figura 1w 

publikacji H2).  

W celu bliższego zrozumienia roli proteazy FTSH4 przeprowadziliśmy analizy 

porównawcze proteomu, oksyproteomu oraz składu lipidów mitochondriów mutantów ftsh4 

w porównaniu do roślin typu dzikiego. 

 

Szczegółowy opis wybranych wyników 

Zmiany proteomu mitochondrialnego i obecność zwiększonej ilości białek 

karbonylowanych w mitochondriach mutanta pozbawionego FTSH4 rosnącego w 

warunkach indukujących fenotyp (SD, 22°C i LD, 30°C): w badaniach porównawczych 

proteomu mitochondrialnego wykorzystaliśmy technikę proteomiczną 2-D DIGE (ang. two-

dimensional differential polyacrylamide gel electrophoresis). Białka, których ilość uległa 

zmianie w mitochondriach ftsh4 w porównaniu do WT były wycinane z żelu i identyfkowane 

za pomocą spektrometrii mas. Lista zidentyfikowanych białek wykazujących różnice 

ilościowe w mitochondriach mutanta ftsh4 podana jest w Tabelach 1 i S1 (publikacja H2). 
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Z analiz przeprowadzonych za pomocą 2-D DIGE wynika, że większość zidentyfikowanych 

białek należących do OXPHOS (głównie kompleksów I i V) i cyklu Krebsa oraz enzymy 

uczestniczące w metabolizmie aminokwasów charakteryzowały się zmniejszoną ilością w 

mitochondriach mutanta zarówno w warunkach SD, 22°C, jak i LD, 30°C. Z kolei wszystkie 

zidentyfikowane białka o aktywności opiekuńczej, enzymy o funkcji antyoksydacyjnej i 

białka zaangażowane w transport mitochondrialny były obecne w większej ilości. Dane te 

wskazywały na obecność stresu oksydacyjnego w mitochondriach mutanta ftsh4 rosnącego 

w warunkach stresowych. W dalszej części pracy obniżoną ilość podjednostek kompleksów 

I i V OXPHOS w mitochondriach ftsh4 rosnącego w 30°C potwierdziliśmy za pomocą 

elektroforezy BN-PAGE (ang. blue native polyacrylamide gel electrophoresis). Dodatkowo, 

rozdział kompleksów mitochondrialnych na drodze BN-PAGE w połączeniu z barwieniem 

histochemicznym wykazał również obniżoną aktywność tych kompleksów w ftsh4 (Figura 

6A, B i C, publikacja H2).  

Aby zbadać, czy zwiększona ilość białek zaangażowanych w odpowiedź na stres 

oksydacyjny w mitochondriach mutanta ftsh4 przekłada się na wzrost ilości białek 

oksydatywnie zmodyfikowanych, wykonaliśmy detekcję białek karbonylowanych w 

mitochondriach ftsh4 i WT na drodze reakcji immunologicznej wskazującej na obecność 

grup karbonylowych. Grupy karbonylowe obecne w zmodyfikowanych oksydatywnie 

białkach mitochondrialnych były poddawane derywatyzacji w reakcji z 2,4-

dinitrofenylohydrazyną (DNPH) do 2,4-dwunitrofenylohydrazonu (DNP), a następnie 

rozdzielone za pomocą elektroforezy 1-D SDS PAGE lub 2-D SDS PAGE. Przeniesione na 

błonę PVDF białka poddawane były reakcji immunologicznej ze specyficznymi 

przeciwciałami anty-DNP, wykrywającymi zmodyfikowane grupy karbonylowe (tzw. 

analizy oksyblot). Stosując analizy 1-D oksyblot wykazaliśmy, że mitochondria roślin ftsh4 

z 30°C charakteryzują się silnie zwiększonym poziomem białek karbonylowanych (Figura 

2B w publikacji H2). Aby potwierdzić związek proteazy FTSH4 z akumulacją białek 

karbonylowanych, porównaliśmy ich poziom w mitochondriach WT i ftsh4 z 

mitochondriami tzw. rewertanta - linii ftsh4 z nadekspresją genu FTSH4 pod kontrolą 

promotora CaMV 35S (ftsh4-1-FTSH4). Obniżony poziom białek karbonylowanych w 

mitochondriach rewertanta porównywalny do poziomu obserwowanego w mitochondriach 

WT oraz jego przywrócony fenotyp wskazywały na zaangażowanie proteazy FTSH4 w 

ochronę mitochondriów przed akumulacją białek oksydatywnie zmodyfikowanych (Figura 

2 w publikacji H2).  

W celu identyfikacji białek karbonylowanych oznaczających się zwiększonym 

poziomem utlenienia w mitochondriach ftsh4 w porównaniu do WT wykorzystaliśmy 

elektroforezę 2-D PAGE w połączeniu z immunodetekcją i spektrometrią mas. Lista 

zidentyfikowanych białek karbonylowanych akumulujących się w mitochondriach ftsh4 

przedstawiona jest w Tabeli S2 (publikacja H2). Analiza tzw. stopni utlenienia (ang. 

oxidation indexes) przy uwzględnieniu poziomu ilości białka wykazała, że najbardziej 

utlenionymi białkami są m.in. dysmutaza ponadtlenkowa (MSD1), akonitaza 2 (ACO2), 

MPP-, fumaraza (FUM), NAD75, czy podjednostki syntazy ATP (ATP1, ATP2) (Tabela 

2, publikacja H2).  

 

Obniżenie ilości ATP w mitochondriach mutanta ftsh4 w LD, 30°C. Zależność tempa 

degradacji białek karbonylowanych w mitochondriach ftsh4 od ilości ATP: obniżona ilość 

i aktywność kompleksów I i V w mutancie ftsh4 w warunkach indukujących fenotyp 

wskazywała na rolę FTSH4 w biogenezie tych kompleksów OXPHOS (Figura 6A, B i C, 

publikacja H2). Zaburzone funkcjonowanie OXPHOS, a szczególnie syntazy ATP 

wskazywało również na potencjalnie mniejszą ilość ATP w mitochondriach mutanta. Za 

pomocą bioluminescencyjnej metody detekcji ATP wykazaliśmy, że pula 
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wewnątrzmitochondrialnego ATP u roślin ftsh4 rosnących w warunkach podwyższonej 

temperatury jest o 30-40% mniejsza niż w typie dzikim (Figura 6D, publikacja H2). 

Jednocześnie wykazaliśmy, że w mitochondriach mutanta ftsh4 ekspresja na poziomie 

transkryptu i/lub białka większości pozostałych proteaz zależnych od ATP był zwiększona 

w porównaniu do WT (Figura 5 w publikacji H2). Biorąc pod uwagę funkcję proteaz 

zależnych od ATP w zapobieganiu akumulacji białek karbonylowanych (nasze wnioski w 

publikacji H1) i ich zwiększoną ekspresję u ftsh4, zaskakującym był fakt, że oksydatywnie 

zmienione białka nie były efektywnie usuwane w mitochondriach ftsh4. Stąd nasze 

przypuszczenia, że ilość mitochondrialnego ATP w roślinach pozbawionych FTSH4 jest 

niewystarczająca do wydajnej aktywności proteolitycznej proteaz zależnych od ATP. 

 

 
 

Figura 5. Degradacja in vitro białek karbonylowanych w mitochondriach WT i ftsh4. (A) Mitochondria 

izolowane z 2-tyg. siewek WT i ftsh4 rosnących w warunkach podwyższonej temperatury (LD, 30°C) 

inkubowano w 22°C przez 16 godzin przy braku lub w obecności 3.5 mM ATP. Wykres z prawej strony 

przedstawia poziom białek karbonylowanych określony za pomocą analiz densytometrycznych względem 

białek całkowitych i dla 0h = 100%. Średnia (n=3) +/- SD. *, p < 0.05. (B) Mitochondria izolowane z 2-tyg. 

siewek WT i ftsh4 rosnących w warunkach optymalnych (LD, 22°C) inkubowano w 22°C przez 16 godzin w 

obecności 5 mM SA (bursztynian) i 8 μM antymycyny A przy braku lub w obecności 3.5 mM ATP. W celu 

zahamowania proteaz serynowych, do buforu inkubacyjnego dodano 2 mM AEBSF, natomiast w celu 

zahamowania metaloproteaz - 25 mM ortofenantrolinę, O-Phe. Dolny panel przedstawia poziom białek 
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karbonylowanych określony za pomocą analiz densytometrycznych względem białek całkowitych i dla 0h = 

100%. Średnia (n=3) +/- SD. *, p < 0.05. Figura pochodzi z publikacji H2. 

 

Aby potwierdzić nasze przypuszczenia, przeprowadziliśmy test degradacji in vitro, w 

którym monitorowaliśmy poziom białek karbonylowanych w mitochondriach izolowanych 

z roślin z 30°C inkubowanych przez okres 16h przy braku i w obecności zewnętrznie 

dodanego ATP (Fig. 5A). Zaobserwowaliśmy, że dopiero dodanie ATP do frakcji 

mitochondriów ftsh4 powoduje wyraźną degradację białek karbonylowanych. Podobny efekt 

dodania ATP do mitochondriów ftsh4 i związanego z tym zwiększenia tempa degradacji 

białek karbonylowanych w ftsh4 uzyskaliśmy w sytuacji, gdy wyindukowaliśmy 

mitochondrialny stres oksydacyjny w wyniku działania antymycyny A, inhibitora kompleksu 

III (Fig. 5B). Ponadto dodanie inhibitora proteaz serynowych, lecz nie metaloproteaz, 

zahamowało degradację białek karbonylowanych w mitochondriach ftsh4 i WT, co sugeruje 

znaczący udział serynowych proteaz zależnych od ATP w kontroli akumulacji białek 

oksydatywnie zmienionych w mitochondriach Arabidopsis (Fig. 5B). 

 

Zmiany morfologii mitochondriów mutanta ftsh4 w warunkach optymalnych i 30°C. 

Zaburzenia poziomu fosfolipidów mitochondrialnych w ftsh4: badania z wykorzystaniem 

mikroskopii konfokalnej i transgenicznych linii WT i mutanta ftsh4 transformowanych 

genem kodującym białko GFP sprzężone z sekwencją kierującą do mitochondriów wykazały 

obecność heterogennej populacji mitochondriów w protoplastach ftsh4, która objawiała się 

występowaniem tzw. olbrzymich mitochondriów pośród małych, punktowych organelli, 

jakie są charakterystyczne dla roślin (Fig. 6).  

 

 
 

Figura 6. Obecność olbrzymich mitochondriów w mutancie ftsh4 rosnącym w warunkach optymalnych (LD, 

22°C) i podwyższonej temperaturze (LD, 30°C). Morfologię mitochondriów badano z wykorzystaniem 

protoplastów izolowanych z transgenicznych linii WT i ftsh4 transformowanych chimerycznym genem DIPC-

GFP kodującym białko GFP sprzężone z sekwencją kierującą do mitochondriów podjednostki delta syntazy 

ATP. Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego Zeiss Confocal Microscopy 
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LSM 510 Meta. Olbrzymie mitochondria zaznaczono strzałką. Skala 5 µm. * Gwiazdka wskazuje sferyczne 

mitochondrium wykazujące zmniejszoną fluorescencją GFP, co wskazuje na występowanie silnego stresu 

oksydacyjnego w mitochondriach mutanta ftsh4. Figura pochodzi z publikacji H2. 

 

Zaobserwowaliśmy, że olbrzymie mitochondria były już obecne w protoplastach roślin 

ftsh4 rosnących w warunkach optymalnych (22°C), ale ich ilość ulegała wyraźnemu 

zwiększeniu w warunkach podwyższonej temperatury (30°C). Niektóre z tych olbrzymich 

organelli posiadało również miejsca wykazujące zmniejszoną fluorescencją GFP, co 

wskazuje na występowanie silnego stresu oksydacyjnego w mitochondriach mutanta ftsh4. 

Występowanie olbrzymich mitochondriów w ftsh4 charakterystyczne jest również dla etapu 

kiełkowania roślin: ilość tych zmienionych organelli zwiększała się w embrionach mutanta 

w czasie kolejnych etapów kiełkowania w 30°C (wyniki nieopublikowane, M. Heidorn-

Czarna).  

Badanie profilu lipidowego błon mitochondrialnych z zastosowaniem podejścia znanego 

jako tzw. shotgun lipidomics wykazało kolejną ważną cechę mutanta ftsh4: obniżoną ilość 

kardiolipiny (CL) i towarzyszący temu wzrost ilości fosfatydyloglicerolu (PG) i 

diacyloglicerolu (DAG), które są prekursorami do syntezy kardiolipiny (Figura 8B w 

publikacji H2). Różnica w ilości tych lipidów była szczególnie widoczna w warunkach 

podwyższonej temperatury. Szczegółowa analiza ilościowa wszystkich zidentyfikowanych 

klas lipidów została przedstawiona na Figurze S4 w publikacji H2. Ze względu na korelację 

pomiędzy obniżoną ilością CL a obecnością olbrzymich mitochondriów w ftsh4 

zasugerowaliśmy udział proteazy FTSH4 w regulacji morfologii i dynamiki mitochondriów 

oraz mitofagii u A. thaliana. 

Podsumowując, powyższe badania wykazały, że podczas wzrostu w warunkach stale 

podwyższonej temperatury brak proteazy FTSH4 jest przyczyną silnego stresu 

oksydacyjnego objawiającego się w postaci akumulacji mitochondrialnych białek 

karbonylowanych, obniżoną ilością i aktywnością kompleksów I i V OXPHOS oraz 

zmniejszoną ilością ATP w mitochondriach ftsh4. Nieefektywne usuwanie białek 

karbonylowanych może być spowodowane przez obniżoną aktywność zależnych od ATP 

proteaz serynowych wynikającą z niedostatecznej ilości ATP. Zaburzeniom towarzyszy 

obecność olbrzymich mitochondriów i obniżona ilość kardiolipiny. Zmiany morfologii i 

składu lipidowego mitochondriów mutanta ftsh4 mogą mieć konsekwencje dla 

prawidłowego przebiegu procesów fuzji i podziału mitochondriów oraz mitofagii.  

 

Publikacja H4. Migdal, I., Skibior-Blaszczyk, R., Heidorn-Czarna, M., Kolodziejczak, 

M., Garbiec, A., Janska, H. (2017) AtOMA1 affects the OXPHOS system and plant growth 

in contrast to other newly identified ATP-independent proteases in Arabidopsis 

mitochondria. Front. Plant Sci. 8(1543), 1-16. 
 

Praca eksperymentalna, która powstała w ramach realizacji projektu badawczego kierowanego przez Dr I. 

Migdał „Poszukiwanie nowych komponentów systemu proteolitycznego w mitochondriach roślin w oparciu o 

znane homologi drożdżowe”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2011/03/D/NZ1/00562). 

W projekcie pełniłam rolę jednego z wykonawców badań. 

 

W pracy Migdal i wsp. (2017) zostały przedstawione wyniki dotyczące identyfikacji 

nowych proteaz niezależnych od ATP w mitochondriach Arabidopsis: OMA1, OCT1, 

ICP55, ATP23, IMP2 i IMP1a (Figura 1 w publikacji H4). W momencie, kiedy rozpoczęte 

zostały nasze badania, stan wiedzy na temat roli proteaz niezależnych od ATP w 

mitochondriach roślin był stosunkowo mały i obejmował głównie zrozumienie 

funkcjonowania peptydazy procesującej MPP i proteazy romboidowej RBL12. W tym też 
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okresie, niezależnie od naszych badań, inne grupy badawcze zidentyfikowały proteazy 

OCT1 i ICP55 (Carrie i wsp., 2015; Huang i wsp., 2015).  

Przeprowadzając testy funkcjonalnej komplementacji wykazaliśmy, że spośród 

zidentyfikowanych proteaz, jedynie dwie posiadają funkcje charakterystyczne dla 

odpowiedników drożdżowych: OMA1 i ICP55 (Figura 2 w publikacji H4). Badając 

morfologię roślin transgenicznych pozbawionych danej proteazy wykazaliśmy, że ich brak 

nie wpływa na wzrost i rozwój rośliny w warunkach optymalnych i stresu umiarkowanie 

podwyższonej temperatury (30°C), za wyjątkiem mutantów oma1, w których brak białka 

OMA1 prowadził do redukcji rozety i skrócenia korzenia pod wpływem umiarkowanego 

stresu ciepła (Figura 3 w publikacji H4).  

 

 
 

Figura 7. Ilościowe oznaczenie aktywności i poziomu natywnych kompleksów OXPHOS (superkompleks 

I+III2, kompleksy I, V i IV) w mitochondriach oma1 w porównaniu do WT (WT=100%) w warunkach 

optymalnych i podwyższonej temperaturze za pomocą BN-PAGE w połączeniu z immunodetekcją i 

barwieniem histochemicznym. Figura pochodzi z publikacji H4. 

 

Ponadto, za pomocą techniki BN-PAGE w połączeniu z barwieniem histochemicznym 

zaobserwowaliśmy, że w warunkach optymalnych dla wzrostu brak proteazy OCT1, ICP55 

lub IMP1a nie powoduje różnic w ilości i aktywności natywnych kompleksów I, III, IV i V 

OXPHOS (Figura S6, publikacja H4). Ciekawe wyniki otrzymaliśmy dla mutantów 

pozbawionych proteazy OMA1 hodowanych w warunkach optymalnej temperatury: około 

50% obniżenie aktywności kompleksu V przy jedynie nieznacznie obniżonej ilości (Fig. 7). 

Obniżenie aktywności i ilości kompleksu V zostało dalej pogłębione, gdy mutanty oma1 

hodowano w 30°C. W warunkach podwyższonej temperatury zaobserwowaliśmy również 

obniżenie aktywności i ilości superkompleksu I+III2 i kompleksu I (Fig. 7). Chciałabym tu 

podkreślić, że obserwowany efekt braku OMA1 na ilość i aktywność kompleksów 

OXPHOS, jak i zaburzenia morfologii roślin zostały przywrócone do fenotypu 

charakterystycznego dla linii dzikiej, gdy badaniom poddaliśmy tzw. rewertanty, czyli linie 

oma1 z nadekspresją genu OMA1 pod kontrolą promotora CaMV 35S (Figura 3 w 

publikacji H4).  
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Figura 8. Pomiary szybkości zużycia tlenu przez mitochondria typu WT i oma1 Pomiary przeprowadzono za 

pomocą elektrody Clarka. (A) Tempo oddychania podstawowego (stan 2, -ADP) i maksymalnego (stan 3, 

+ADP), wyrażonego w nmol O2 x min-1 x mg białka-1. (B) Tempo syntezy ATP przy braku (stan 3, +ADP) i w 

obecności inhibitora syntazy ATP, oligomycyny A (+oligo A). Dane są średnią ± SD 3 niezależnych pomiarów. 

**p ≤ 0.005, *** p ≤ 0.0005. Figura pochodzi z publikacji H4. 

 

Aby potwierdzić przypuszczalne nieprawidłowe funkcjonowanie OXPHOS w roślinach 

oma1, zmierzyliśmy za pomocą elektrody Clarka szybkość pobierania tlenu przez 

mitochondria izolowane z roślin WT i oma1 rosnących w warunkach optymalnych (LD, 

22°C). Zaobserwowaliśmy znacznie obniżoną szybkość oddychania podstawowego (tzw. 

stan 2 bez ADP) w oma1 oraz brak odpowiedzi mitochondriów oma1 na dodany ADP (stan 

3) (Fig. 8A). Dodatkowo, tempo produkcji ATP zmierzone po zahamowaniu syntazy ATP 

przez oligomycynę A było obniżone w mutancie oma1 (Fig. 8B). Z naszych danych wynika 

zatem, że mitochondria pozbawione proteazy OMA1 wykazują zaburzoną aktywność 

syntazy ATP i nie są w stanie osiągnąć pełnej zdolności oddechowej, mimo stymulacji 

łańcucha oddechowego do jego maksymalnej pracy. 

Podsumowując, w powyższej pracy po raz pierwszy wykazaliśmy obecność proteazy 

OMA1 w mitochondriach A. thaliana. Wykazaliśmy również, że brak OMA1 powoduje 

zaburzenia morfologii roślin w warunkach umiarkowanego stresu ciepła, zaś na poziomie 

molekularnym przyczynia się do upośledzenia funkcji bioenergetycznej mitochondriów. 

Wpływ braku OMA1 na aktywność OXPHOS zaobserwowano również w przypadku 

mitochondriów drożdży i ssaków (Bohovych i wsp., 2015). Natomiast dotychczas nie ma 

doniesień wskazujących na rolę proteazy OMA1 w aktywności kompleksu V, co sugeruje, 

że ta funkcja OMA1 jest charakterystyczna dla roślin.  

 

Publikacja H6. Maziak, A., Heidorn-Czarna, M., Weremczuk, A., Janska, H. (2021) 

FTSH4 and OMA1 mitochondrial proteases reduce moderate heat stress-induced protein 

aggregation. Plant Physiol. 187, 769-786. 
 

Praca, która powstała w ramach realizacji projektu badawczego kierowanego przez Prof. dr hab. Hannę 

Jańską „Funkcjonalne i strukturalne zależności pomiędzy proteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej, 

AtFTSH4 i AtOMA1, u Arabidopsis”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO- 

2017/27/B/NZ2/00558). Projekt w trakcie realizacji. W projekcie pełnię rolę jednego z głównych wykonawców 

badań. 

 

Jak wspomniałam powyżej, wcześniejsze badania naszej grupy wykazały, że brak 

proteazy FTSH4 lub OMA1 nie wpływa znacząco na rozwój i morfologię mutantów w 

warunkach optymalnej temperatury (22°C). Zaburzenia rozwojowe roślin ftsh4 i oma1 

zaobserwowaliśmy natomiast pod wpływem stale zwiększonej temperatury (30°C) (Fig. 9) 

(Gibala i wsp., 2009; Smakowska i wsp., 2016; Migdal i wsp., 2017).  
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Figura 9. Morfologia 2-tygodniowych siewek A. thaliana typu dzikiego (WT), mutantów ftsh4 (ftsh4-1 i ftsh4-

2) i oma1 rosnących w warunkach optymalnych (22°C, LD) i umiarkowanie podwyższonej temperatury (30°C, 

LD). Rośliny hodowano na podłożu stałym zawierającym pożywkę 0.5x Murashige i Skoog, 1.5% sacharozę i 

1% agar. Zdjęcia własne (Małgorzata Heidorn-Czarna). 

 

Efektu takiego nie zaobserwowaliśmy dla innych badanych mitochondrialnych proteaz, 

co sugerowało, że FTSH4 i OMA1 mogą być zaangażowane w odpowiedź rośliny na 

działanie umiarkowanie wysokiej temperatury, np. poprzez kontrolę ilości specyficznych 

substratów pełniących funkcję ochronną w warunkach stresu cieplnego i/lub usuwanie 

toksycznych, nieprawidłowo zwiniętych białek generowanych w wyniku stresu ciepła. 

Ponieważ oba badane mutanty wykazują silne zmiany fenotypowe pod wpływem 

podwyższonej temperatury, a nasza poprzednia praca wykazała obecność stresu 

oksydacyjnego w mitochondriach ftsh4 (Smakowska i wsp., 2016), podejrzewaliśmy, że 

mutanty ftsh4 i oma1 cierpią na stres proteotoksyczny, który może objawiać się obecnością 

zagregowanych białek.  

 

Szczegółowy opis wybranych wyników 

Identyfikacja zagregowanych białek w mitochondriach mutantów ftsh4 i oma1: aby 

potwierdzić nasze przypuszczenia o obecności agregatów białkowych w mitochondriach 

ftsh4 i oma1, mitochondria wyizolowane z mutantów i roślin kontrolnych rosnących w 

warunkach optymalnych (22°C) i umiarkowanego stresu ciepła (30°C) poddaliśmy lizie za 

pomocą 0.5% roztworu Triton X-100, a następnie ultrawirowaniu w celu oddzielenia 

zagregowanych białek nierozpuszczalnych w detergencie, które trafiają do frakcji osadu, od 

białek rozpuszczalnych (Figura 1A w publikacji H6). Praktycznie nie zaobserwowaliśmy 

obecności agregatów białkowych w mitochondriach WT i mutantów z 22°C (Figura 1B i D 

w publikacji H6), ale zaobserwowaliśmy ich wyraźną akumulację w mitochondriach roślin 

rosnących w 30°C, głównie w mitochondriach ftsh4 i w mniejszym stopniu oma1 (Fig. 10A 

i B).  

Aby zidentyfikować białka mitochondrialne agregujące pod wpływem stresu ciepła, 

osady białkowe izolowane z mitochondriów mutantów i kontroli zostały poddane analizom 

za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS, ang. liquid 

chromatography-mass spectrometry). Lista zidentyfikowanych zagregowanych białek 

akumulujących się w mitochondriach ftsh4 i/lub oma1 przedstawiona jest w Tabeli S1A 

(publikacja H6). 
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Figura 10. Akumulacja zagregowanych białek w mitochondriach A. thaliana typu dzikiego (WT), mutantów 

ftsh4 (ftsh4-1 i ftsh4-2) i oma1 rosnących w warunkach umiarkowanie podwyższonej temperatury (30°C, LD). 

(A) Żel SDS-PAGE barwiony koloidalnym roztworem Coomassie z rozdzielonymi lizatami mitochondrialnymi 

traktowanymi Tritonem X-100. Total oznacza całkowite białka mitochondrialne; Pellet - agregaty białkowe 

nierozpuszczalne w detergencie; Supernatant - białka rozpuszczalne w detergencie. (B) Różnice w ilości 

zagregowanych białek w mitochondriach mutantów ftsh4 i oma1 względem WT (WT=1) określone na 

podstawie analiz densytometrycznych. (C) Reprezentatywne immunobloty wybranych białek 

mitochondrialnych zidentyfikowanych we frakcji agregatów nierozpuszczalnych w detergencie. Średnia (n=3) 

+/- SEM. **, p < 0.03; ***, p < 0.01. Przedstawiona figura stanowi zestawienie obrazów występujących w 

publikacji H6 jako odrębne figury (Figury 1 i 2), zmodyfikowane (Małgorzata Heidorn-Czarna). 

 

Białkami o najwyższym stopniu akumulacji w mitochondriach obu mutantów były małe 

mitochondrialne białka szoku cieplnego (sHSPs, ang. small heat shock proteins), HSP23.5 i 

HSP23.6. sHSP działają jako molekularne białka opiekuńcze w pierwszej linii obrony 

komórkowej przed stresem proteotoksycznym: zapobiegają tworzeniu się dużych, 

nierozpuszczalnych agregatów białkowych złożonych z nieprawidłowo sfałdowanych 

białek. Silna akumulacja zagregowanych i nierozpuszczalnych białek HSP23.5 i HSP23.6 w 
mitochondriach ftsh4 i w nieco mniejszym stopniu w mutancie oma1 w 30°C została 

potwierdzona na drodze analiz immulogicznych (Fig. 10C). Analizy ilościowe transkryptów 

HSP23.5 i HSP23.6 wykazały, że podwyższona temperatura, w której hodowano rośliny 
(30°C), przyczyniła się do zwiększenia ilości tych transkryptów w obu mutantach w 

porównaniu do WT (Figura 2A w publikacji H6), co tłumaczy, przynajmniej częściowo, 

akumulację tych białek w mitochondriach ftsh4 i oma1. Innym białkiem obecnym w 

nierozpuszczalnych osadach otrzymanych z mitochondriów ftsh4 i oma1 było białko 

rybosomalne RPS10, natomiast w mitochondriach ftsh4, ale nie oma1, była podjednostka 

kompleksu I, NAD9 (Fig. 10C). 

 

Ekspresja proteaz FTSH4 i OMA1 w systemie bezkomórkowym i degradacja in vitro 

wybranych substratów białkowych przez te proteazy: Opierając się na powyższych danych, 

postawiliśmy hipotezę, że zwiększona akumulacja nierozpuszczalnych małych sHSPs w 

mitochondriach ftsh4 i oma1, a także podjednostki NAD9 w ftsh4, jest spowodowana 

brakiem aktywności proteolitycznej proteaz FTSH4 lub OMA1. Aby zweryfikować to 
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założenie, zsyntetyzowaliśmy in vitro proteazy FTSH4 i OMA1 przy użyciu 

bezkomórkowego systemu ekspresyjnego opartego na lizacie komórek owadzich. Następnie 

mitochondria izolowane z mutantów ftsh4 hodowanych w podwyższonej temperaturze 

zawiesiliśmy w buforze zawierającym digitoninę i inkubowaliśmy przez określony czas z 

proteazami FTSH4 lub OMA1 zsyntetyzowanymi in vitro lub w obecności lizatu 

kontrolnego pozbawionego proteazy. W tym eksperymencie monitorowaliśmy poziom 

białek HSP23.6 i NAD9 jako potencjalnych substratów oraz białek TIM17-2 i HSP70 jako 

kontroli (Fig. 11). Poziom HSP23.6 był stabilny przy braku proteaz, lecz ulegał obniżeniu w 

obecności zewnętrznie dodanej proteazy FTSH4 lub OMA1. Podobną sytuację 

zaobserwowaliśmy w przypadku białka NAD9, ale tylko w obecności FTSH4, nie OMA1. 

Zaobserwowaliśmy również degradację białka TIM17-2 przez FTSH4, które jest znane jako 

proteolityczny substrat proteazy FTSH4 (Opalinska i wsp., 2018), jak również przez OMA1. 

Nie zaobserwowaliśmy degradacji mitochondrialnego HSP70 przez żadną proteazę (Fig. 11). 
Wyniki te wskazują, że zarówno FTSH4, jak i OMA1 degradują HSP23.6, zaś FTSH4 - 

NAD9, które uwięzione są w nierozpuszczalnych agregatach białkowych. 

 

 
 

Figura 11. Degradacja in vitro białek HSP23.6, NAD9, TIM17-2 i HSP70 w izolowanych mitochondriach 

mutantów ftsh4 w obecności lub przy braku syntetyzowanej w systemie bezkomórkowym proteazy FTSH4 lub 

OMA1. Z lewej strony przedstawiono reprezentatywne immunobloty i membranę barwioną Coomassie; z 

prawej - zmiany ilości analizowanych białek w badanym czasie określone na podstawie analiz 

densytometrycznych. Zmiany ilości białek podano jako względne w stosunku do wartości uzyskanej dla czasu 

0h = 1. Średnia (n=5) +/- SEM. *, p < 0.05; **, p < 0.03; ***, p < 0.01. Figura pochodzi z publikacji H6. 

 

Ze względu na lokalizację białka NAD9 w obrębie kompleksu I łańcucha oddechowego 

(błona wewnętrzna), degradacja tego białka przez FTSH4 jest wysoce prawdopodobna. 



dr Małgorzata Heidorn-Czarna 

 AUTOREFERAT 

 

 31 

Pojawiło się tu jednak pytanie o lokalizację wewnątrzmitochondrialną HSP23.6. W 

eksperymencie, w którym izolowane mitochondria rozdzieliliśmy na frakcje białek 

rozpuszczalnych, błonowych i peryferycznych używając metody opartej na zastosowaniu 

środowiska silnie alkalicznego, białko HSP23.6 było obecne głównie we frakcji białek 

membranowych, tak jak zastosowane białka kontrolne FTSH4 i TIM17-2 (Figura S6 w 

publikacji H6), co sugeruje jego asocjację z błonami mitochondriów. Wynik ten dodatkowo 

umacnia nasze wnioski, że HSP23.6 jest prawdopodobnym substratem proteolitycznym dla 

obu proteaz, FTSH4 i OMA1.  

 

Rola domeny o charakterze białka opiekuńczego proteazy FTSH4 w kontroli ilości 

zagregowanych białek: jednym z ważniejszym osiągnięć powyższej pracy było również 

wykazanie, że nie tylko aktywność proteolityczna, ale i aktywność białka opiekuńczego 

proteazy FTSH4 zapobiega powstawaniu agregatów białkowych w warunkach 

podwyższonej temperatury w mitochondriach A. thaliana. Wykorzystując rośliny 

pozbawione aktywności proteolitycznej, lecz z zachowaną aktywnością domeny AAA 

proteazy FTSH4 (mutanty FTSH4H486Y otrzymane w naszym laboratorium na drodze 

mutagenezy ukierunkowanej w obrębie domeny wiążącej cynk) zaobserwowaliśmy, że 

poziom wybranych zagregowanych białek mitochondrialnych (HSP23.6, NAD9, RPS10) 

jest wyższy w mitochondriach tych linii transgenicznych niż w mitochondriach WT, 

natomiast jest obniżony w porównaniu do mutanta insercyjnego ftsh4 (Figura 5A, 

publikacja H6). Znaczenie aktywności białka opiekuńczego proteazy FTSH4 w warunkach 

podwyższonej temperatury zostało również podkreślone przez częściowo odwrócony 

fenotyp roślin FTSH4H486Y w porównaniu do ftsh4 rosnących w warunkach stresu ciepła 

(30°C) (Fig. 12). 

 

 
 

Figura 12. Znaczenie domeny AAA proteazy FTSH4 w ochronie roślin przed stresem stale podwyższonej 

temperatury (30°C). Zdjęcie przedstawia morfologię 10-dniowych siewek WT, ftsh4-1 i FTSH4H486Y 

hodowanych na podłożu stałym zawierającym pożywkę 0.5x Murashige i Skoog, 1.5% sacharozę i 1% agar. 

Figura pochodzi z publikacji H6 (Figura 5B).  

 

Zmiany proteomu mitochondrialnego mutantów ftsh4 i oma1 w odpowiedzi na stres 

umiarkowanie podwyższonej temperatury: zastosowanie metody proteomicznej iTRAQ 

(ang. isobaric tags for relative and absolute quantification) do analiz porównawczych zmian 

ilościowych proteomu mitochondrialnego roślin ftsh4, oma1 i WT rosnących w warunkach 

optymalnych i podwyższonej temperatury pozwoliło nam zaobserwować podobną 

odpowiedź roślin na brak FTSH4 lub OMA1 i adaptacje mitochondriów mutantów do 

warunków stresu ciepła. Szczegółowa lista zidentyfikowanych białek z uwzględnieniem ich 

funkcji w mitochondriach roślin i różnic ilościowych w mitochondriach mutantów ftsh4 i 

oma1 porównaniu do WT znajduje się w Tabeli S2 w publikacji H6. Jedną z grup białek 
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wykazujących istotne różnice ilościowe w mitochondriach obu mutantów rosnących w 

podwyższonej temperaturze (30°C) były podjednostki kompleksu I OXPHOS. Większość 

zidentyfikowanych białek tego kompleksu charakteryzowała się obniżoną ilością, co jest 

zgodne z naszymi poprzednimi obserwacjami otrzymanymi na drodze analiz BN-PAGE 

(Smakowska i wsp., 2016; Migdal i wsp., 2017). Kilka podjednostek obecnych było w 

większej ilości i niektóre z nich zostały również zidentyfikowane w nierozpuszczalnych 

agregatach białkowych, jak NAD9 w ftsh4 czy PSST w ftsh4 i oma1. Spośród 

zidentyfikowanych podjednostek, szczególnie interesujące okazały się te, które stanowią 

elementy tzw. modułu Q kompleksu I (Figura 8 w publikacji H6). Otrzymane wyniki 

sugerują, że przynajmniej kilka spośród zidentyfikowanych podjednostek jest pod kontrolą 

proteolityczną FTSH4 lub OMA1 oraz aktywności opiekuńczej FTSH4.  

Podsumowując, w przedstawionej pracy wykazaliśmy akumulację nierozpuszczalnych 

białek mitochondrialnych w mitochondriach mutantów pozbawionych proteaz FTSH4 lub 

OMA1 pod wpływem chronicznie podwyższonej temperatury. Głównym komponentem 

agregatów są  mitochondrialne sHSPs, HSP23.5 i HSP23.6. Udowodniliśmy, że HSP23.6 

jest degradowane przez FTSH4 i OMA1, natomiast NAD9 - przez FTSH4. Wykazaliśmy, że 

aktywność proteolityczna FTSH4 i w mniejszym stopniu OMA1, a także funkcja opiekuńcza 

FTSH4 mają kluczowe znaczenie dla ochrony białek mitochondrialnych przed agregacją.  

 

4.3.2.3. Procesowanie białek mitochondrialnych: czy proteazy FTSH4 i OMA1 pełnią 

funkcję kontrolowanej proteolizy w mitochondriach roślin?  

W przeciwieństwie do całkowitej degradacji, przetwarzanie (procesowanie) białka, 

często określane jako tzw. ograniczona proteoliza, jest ważnym mechanizmem 

biologicznym kontrolującym aktywność, lokalizację lub funkcję białka. Mitochondrialny 

system proteolityczny obejmuje proteazy wyspecjalizowane wyłącznie w przetwarzanie 

białek (np. odcinanie sekwencji sygnalnych) oraz proteazy, które wykazują różnorodne 

funkcje mitochondrialne (np. całkowita degradacja, składanie w kompleksy czy ochrona 

białek), zaś rola ograniczonej proteolizy jest ich funkcją dodatkową (Glynn, 2017).  

 

Publikacja H8. Heidorn-Czarna, M., Maziak, A., Janska, H. (2022) Protein processing in 

plant mitochondria compared to yeast and mammals. Front. Plant Sci. 13(824080), 1-20. 
 

Praca przeglądowa, która przedstawia aktualną wiedzę na temat mitochondrialnych proteaz zaangażowanych 

w proces ograniczonej proteolizy i charakteryzuje wybrane techniki z dziedziny N-proteomiki stosowane w 

identyfikacji substratów proteaz procesujących w mitochondriach roślin, drożdży i ssaków. Artykuł jest częścią 

numeru specjalnego „Plant Protein Termini: Their Generation, Modification and Function” Frontiers in Plant 

Science.  

 

Na wstępie przedstawionej pracy zebraliśmy najbardziej aktualne informacje dotyczące 

rodzaju sygnałów kierujących białka do różnych kompartmentów mitochondriów na 

przykładzie roślin, drożdży i ssaków. W przypadku roślin, zawierających obok 

mitochondriów dodatkowe organella o pochodzeniu endosymbiotycznym (chloroplasty), 

zestawiliśmy informacje o podobieństwach i różnicach sekwencji sygnalnych i 

mechanizmach regulujących import białek do tych dwóch rodzajów organelli (Figura 1 w 

publikacji H8). Dużą część pracy stanowi charakterystyka proteaz zaangażowanych w 

proces ograniczonej proteolizy i mechanizm rozpoznawania przez te proteazy specyficznych 

motywów w sekwencji białka docelowego (Figura 2 i Tabela 2 w publikacji H8). 

Porównanie informacji na temat substratów białkowych i procesów komórkowych 

kontrolowanych przez proteazy na drodze ograniczonej proteolizy w mitochondriach roślin, 

drożdży i ssaków pozwoliło nam wyciągnąć ciekawe wnioski. Podczas gdy regulacja 

procesów stałych, jak np. usuwanie sekwencji sygnalnych (aktywność proteaz MPP i IMP) 
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i następujące po tym dodatkowe przetwarzanie białek (rola proteaz ICP55 i OCT1) jest 

wysoce konserwatywna i stosunkowo dobrze poznana u różnych grup organizmów, to 

przetwarzanie mitochondrialnych białek przez proteazy ATP23, romboidy, i-AAA i OMA1 

jest wyraźnie zróżnicowane, gdy porównamy ze sobą drożdże, ssaki i rośliny (Tabela 3 w 

publikacji H8). Sugeruje to, że mechanizmy molekularne leżące u podstaw ograniczonej 

proteolizy regulowanej przez te proteazy ewoluowały inaczej w różnych liniach 

eukariotycznych. Na przykład u drożdży, proteaza typu i-AAA (Yme1) kontroluje proces 

mitofagii w wyniku przetwarzania białka Atg32 (Wang i wsp., 2013), zaś u ssaków i-AAA 

(YME1L) kontroluje proces fuzji i fragmentacji mitochondriów poprzez przetwarzanie 

białka OPA1 (Anand i wsp., 2014). Co ciekawe, u ssaków, kontrola fuzji i podziału 

mitochondriów w wyniku procesowania OPA1 jest również pod kontrolą proteazy OMA1 

(Anand i wsp., 2014). W przypadku roślinnych proteaz posiadamy stosunkowo dużo 

informacji o roli MPP, OCT1, ICP55 i m-AAA w procesie przetwarzania i dojrzewania 

białek mitochondrialnych, lecz nadal nie mamy dowodów eksperymentalnych na temat 

funkcji procesującej homologów proteaz i-AAA (FTSH4) i OMA1 w mitochondriach roślin. 

Dotychczas nie zostały również opisane homologi białek Atg32 i OPA1 w mitochondriach 

Arabidopsis. Poznanie substratów białkowych jest istotne w zrozumieniu funkcji proteazy. 

Dlatego w pracy przybliżyliśmy również trzy najważniejsze techniki proteomiczne z 

dziedziny tzw. N-terminomiki służące do identyfikacji substratów przetwarzanych przez 

proteazy: COFRADIC (ang. Combined Fractional Diagonal Chromatography), 

ChaFRADIC (ang. Charge-based Fractional Diagonal Chromatography) i TAILS (ang. 

Terminal Amine Isotopic Labeling of Substrates) (Figura 3 w publikacji H8). Te oparte na 

spektrometrii mas metody mają zastosowanie w identyfikacji miejsc cięcia przez proteazę i 

charakterystyce N-końców potencjalnych substratów białkowych. W pracy każda z metod 

została przez nas opisana z uwzględnieniem ich zalet i ograniczeń, jak i podaniem 

przykładów organizmów i rodzajów proteaz (w tym mitochondrialnych), które były za 

pomocą tych metod badane.  

 
Identyfikacja substratów przetwarzanych przez proteazy FTSH4 i OMA1 w mitochondriach Arabidopsis jest 

celem obecnie trwającego projektu mojego autorstwa: „Identification of protein substrates for the Arabidopsis 

mitochondrial FTSH4 and OMA1 metalloproteases by the shotgun proteomics and COFRADIC-based N-

terminomics”, realizowanego w ramach działalności EPIC-XS Consortium, Horizon 2020 Framework 

Programme of the European Union. 

 

4.3.3. Badania homeostazy białkowej i funkcjonowania mitochondriów u Protista na 

przykładzie śluzowca Dictyostelium discoideum 

Śluzowiec D. discoideum jest powszechnie występującym organizmem eukariotycznym 

należącym do Protista - organizmów, które nie zostały zakwalifikowane do świata zwierząt, 

roślin i grzybów. W oparciu o najnowszy model drzewa filogenetycznego organizmów 

eukariotycznych (eToL, ang. the eukaryote Tree of Life), D. discoideum został przypisany 

do tzw. supergrupy Amorphea - taksonu skupiającego Amoebozoa, na który składają się 

ameby i większość śluzowców (w tym D. discoideum) oraz Opisthokonta, zawierającego 

zwierzęta i grzyby w formie jedno- i wielokomórkowej (Burki i wsp., 2020). D. discoideum 

charakteryzuje się złożonym cyklem życiowym, na który składa się etap jednokomórkowy 

stanowiący fazę wzrostu wegetatywnego (ang. vegetative growth) i etapy wielokomórkowe 

obejmujące fazę różnicowania (ang. developmental phase). W obecności dostatecznej ilości 

pożywienia, D. discoideum występuje w formie pojedynczych komórek ameboidalnych, 

które dzielą się cyklicznie na drodze mitozy (faza wzrostu wegetatywnego). Z kolei 

wyczerpanie pokarmu indukuje przejście śluzowca w fazę różnicowania, która rozpoczyna 

się od agregacji pojedynczych komórek a następnie ich różnicowania. W wyniku tego 
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procesu powstaje ciałko owocujące (ang. fruiting body) produkujące formy przetrwalnikowe 

w postaci spor.  

W czasie realizacji mojej pracy doktorskiej jednym z zadań było zbadanie dynamiki 

zmian proteomu mitochondrialnego D. discoideum w czasie wzrostu wegetatywnego i 

indukowanego głodem różnicowaniam z wykorzystaniem techniki proteomicznej 2-D 

DIGE. Analiza obrazów żeli 2-D DIGE i identyfikacja poszczególnych plamek białkowych 

wyłoniły interesujący fakt: niektóre białka mitochondrialne D. discoideum (jak np. Hsp70, 

Hsp60, MPP-β, podjednostka β syntazy ATP) rozdzielone były na żelach dwuwymiarowych 

w formie charakterystycznego szeregu plamek powstałego podczas ogniskowania 

izoelektrycznego (Fig. 13).  

 

 
 

Figura 13. Obraz żelu 2D-DIGE przedstawiający proteom mitochondrialny D. discoideum. Zdjęcie powstało 

w wyniku nałożenia dwóch obrazów ze znakowanymi za pomocą znaczników fluorescencyjnych CyDyes 

białkami mitochondrialnymi izolowanymi z komórek wegetatywnych śluzowca, które zebrano z okresu fazy 

logarytmicznej (znakowane za pomocą Cy5, kolor czerwony) i stacjonarnej (znakowane za pomocą Cy3, kolor 

zielony). Na zdjęciu zaznaczono przykładowe szeregi plamek białkowych. W obrębie danego szeregu każda 

plamka została zidentyfikowana jako białko Hsp70, Hsp60 lub podjednostka  mitochondrialnej peptydazy 

procesującej (MPP-). Figura pochodzi z projektu „Dictyostelium discoideum mitochondrial phosphoproteome 

plasticity during growth and development. The role of TOR and AMP-dependent protein kinases” 

finansowanego przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta. (Małgorzata Czarna). 

 

Różnice w rozmieszczeniu plamek białkowych względem punktu izoelektrycznego (pI) przy 

zachowaniu podobnej masy cząsteczkowej (Mw) prawdopodobnie odzwierciedlają różny 

stopień fosforylacji tych białek. Moje przypuszczenia, że taki sposób rozmieszczenia plamek 

białkowych na żelu 2-D wskazuje na zmiany w poziomie fosforylacji opierały się na 

publikacjach przedstawiających podobny obraz 2-D DIGE z białkami mitochondrialnymi 

ssaków ufosforylowanymi w różnym stopniu (Hopper i wsp., 2006) oraz pracach 

opisujących fosforylację jako jedną z najważniejszych modyfikacji posttranslacyjnych 

białek mitochondrialnych u różnych organizmów (Reinders i wsp., 2007; Gnad i wsp., 2010). 

Otrzymane przeze mnie wyniki sugerujące zmiany fosforylacji białek mitochondrialnych na 

różnych etapach rozwojowych D. discoideum przy jednoczesnym braku informacji na temat 

fosfoproteomu mitochondrialnego śluzowca skłoniły mnie do dalszych badań związanych ze 

zrozumieniem roli fosforylacji jako modyfikacji posttranslacyjnej białek i jej regulacji w 

mitochondriach D. discoideum. Szczególną uwagę zwróciłam na rolę jednej z kinaz - kinazy 

białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK, ang. AMP-activated protein kinase) - w 
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regulacji biogenezy mitochondriów poprzez zmiany w fosforylacji i ilości białek 

mitochondrialnych D. discoideum.  

 

Publikacja H7.  Heidorn-Czarna, M., Heidorn, H-M., Fernando, S., Sanislav, O., 

Jarmuszkiewicz, W., Mutzel, R., Fisher, P.R. (2021) Chronic activation of AMPK induces 

mitochondrial biogenesis through differential phosphorylation and abundance of 

mitochondrial proteins in Dictyostelium discoideum. Int. J. Mol. Sci. 22, 11675, 1-26. 
 

Część wyników przedstawionych w publikacji H7 powstała w laboratorium Prof. Ruperta Mutzel, Institut für 

Biologie-Mikrobiologie, Freie Universität Berlin, w Niemczech, w ramach realizacji podoktorskiego projektu 

finansowanego przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta. Dodatkowo, publikacja zawiera wyniki 

otrzymane w czasie realizacji projektu mojego autorstwa „Phosphorylation dynamics of the Dictyostelium 

mitochondrial proteome: the role of AMP-dependent protein kinase”, wykonanego w Netherlands Proteomics 

Centre, w Utrecht, w Holandii, w ramach działalności PRIME-XS Consortium, 7th Framework Programme of 

the European Union. Ze względu na chorobę i śmierć jednego ze współautorów publikacji, Dr Sanjanie 

Fernando z La Trobe University w Melbourne, w Australii, realizacja niektórych zadań uległa opóźnieniu, co 

tłumaczy długi odstęp czasu, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia projektu do ostatecznej publikacji wyników 

badań. Artykuł jest częścią numeru specjalnego „Biological Systems at the Protein Level 2.0” International 

Journal of Molecular Sciences. 

 

Wpływ kinazy białkowej aktywowanej przez AMP na biogenezę mitochondriów: 

poszukiwanie mitochondrialnych substratów białkowych na drodze analiz 

fosfoproteomu mitochondrialnego D. discoideum. 

Kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK) jest kinazą serynowo-treoninową 

zlokalizowaną w cytozolu komórek eukariontów, odpowiedzialną za utrzymanie homeostazy 

energetycznej komórki i całego organizmu. AMPK występuje w postaci heterotrimeru 

zbudowanego z podjednostki katalitycznej  i dwóch podjednostek regulatorowych  i 

 (Herzig i Shaw, 2018) Gdy w komórce dochodzi do zaburzeń równowagi energetycznej, 

polegających na spadku stężenia ATP i wzrostu stężeń AMP i ADP, AMPK ulega aktywacji, 

co prowadzi do wyłączenia dróg anabolicznych zużywających ATP przy jednoczesnym 

uruchomieniu szlaków katabolicznych dostarczających ATP. Aktywacja AMPK jest 

rezultatem fosforylacji wysoko zakonserwowanej treoniny w katalitycznej podjednostce  i 

allosterycznej regulacji jaką jest związanie aktywatorów AMP i/lub ADP z centrum 

katalitycznym enzymu (Herzig i Shaw, 2018). Dotychczasowe badania wykazały rolę 

AMPK w regulowaniu wielu funkcji komórkowych, takich jak metabolizm lipidów i 

glukozy, wzrost, proliferacja, polaryzacja i migracja komórek, czy autofagia (Vara-Ciruelos 

i wsp., 2020). AMPK uczestniczy również w regulacji homeostazy mitochondrialnej: 

biogenezie mitochondriów (Zong i wsp., 2002; Bokko i wsp., 2007), mitofagii (Egan i wsp., 

2011) i fragmentacji mitochondriów (Toyama i wsp., 2016). AMPK ma wiele bezpośrednich 

substratów białkowych, których fosforylacja prowadzi do aktywacji lub hamowania ich 

funkcji, co ostatecznie ma na celu przywrócenie homeostazy energetycznej komórki (Hardie 

i wsp., 2016; Herzig i Shaw, 2018). Fosforylacja przez AMPK co najmniej dwóch poznanych 

białek mitochondrialnej błony zewnętrznej, MFF (ang. mitochondrial fission factor) i ACC2 

(ang. acetyl-CoA carboxylase 2), oraz wpływ AMPK na homeostazę mitochondriów 

sugerują kolokalizację, przynajmniej czasową, tej kinazy z mitochondriami (Ducommun i 

wsp., 2015; Toyama i wsp., 2016; Munday i wsp., 1988). W związku z nielicznymi pracami 

na temat roli AMPK w regulacji biogenezy mitochondriów, wiele aspektów tego procesu 

nadal pozostaje nieznanych. 

Badania grupy Prof. P. Fisher z La Trobe University w Melbourne, w Australii, 

wykazały, że w komórkach D. discoideum zwiększona ekspresja podjednostki katalitycznej 

 AMPK (AMPK) prowadzi do obniżenia tempa wzrostu hodowli wegetatywnej, zaburzeń 

fototaksji i termotaksji oraz aberracji rozwojowych form wielokomórkowych śluzowca 
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(Bokko i wsp., 2007). Nieprawidłowościom tym towarzyszą wzmożona biogeneza 

mitochondriów widoczna w postaci zwiększonej „masy” mitochondrialnej i podwyższony 

poziom ATP. Obserwacje te stworzyły interesujący punkt wyjścia do dalszych badań 

mających na celu zrozumienie, w jaki sposób AMPK stymuluje biogenezę mitochondriów 

przy jednoczesnym obniżeniu tempa wzrostu hodowli komórek śluzowca. W związku z tym 

przygotowując projekt podoktorski nawiązałam współpracę z Prof. P. Fisher, której efektem 

jest omawiana publikacja (publikacja H7). W badaniach wykorzystaliśmy mitochondria 

izolowane z komórek wegetatywnych D. discoideum z nadekspresją AMPK (szczep 

HPF444) i komórek kontrolnych typu dzikiego (WT, szczep Ax2), by scharakteryzować 

zmiany ilościowe proteomu i fosfoproteomu mitochondrialnego i zidentyfikować 

potencjalne substraty białkowe AMPK, których fosforylacja prowadzi do zwiększonej 

biogenezy mitochondriów. W omawianej pracy zastosowaliśmy chromatografię 

powinowactwa z matrycą z unieruchomionym jonem tytanu Ti4+ (Ti4+-IMAC, ang. 

immobilized titanium (IV) ion affinity chromatography) w celu selektywnego wiązania reszt 

fosforanowych białek, a tym samym wzbogacenia fosfoproteomu mitochondrialnego 

komórek śluzowca, w połączeniu z identyfikacją białek fosforylowanych za pomocą 

chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Aby 

określić różnice w poziomie fosforylacji białek mitochondrialnych mutanta HPF444 w 

porównaniu do WT, otrzymane frakcje peptydów były znakowane za pomocą stabilnych 

izotopów dimetylowych (ang. stable isotope dimethyl labelling). Z kolei w celu określenia 

zmian ilościowych całkowitego proteomu zastosowaliśmy podejście proteomiczne oparte na 

2-D PAGE w połączeniu z identyfikacją białek za pomocą MALDI-TOF-TOF. Aktywność 

bioenergetyczna mitochondriów w komórkach badanych szczepów D. discoideum była 

przeprowadzona za pomocą analizatora SEAHORSE (Agilent). W powyższych badaniach 

wykorzystałam swoje doświadczenie w pracy z mitochondriami śluzowca, znajomość 

techniki 2-D PAGE i bioenergetyki, jakie nabyłam w czasie realizacji pracy doktorskiej.  

 

Szczegółowy opis wybranych wyników 

Analiza zmian ilościowych proteomu mitochondrialnego śluzowca z nadekspresją AMPK 

w porównaniu do komórek typu dzikiego: Aby zbadać wpływ zwiększonej ekspresji 

AMPK na proteom mitochondrialny D. discoideum, zastosowaliśmy technikę 

proteomiczną 2-D PAGE w połączeniu z porównawczą analizą ilościową białek 

mitochondriów mutanta względem typu dzikiego z wykorzystaniem oprogramowania Delta 

2-D (DECODON). Plamki białkowe, które wykazały różnice ilościowe zostały wycięte z 

żelu i zidentyfikowane za pomocą spektrometrii mas. Nasze wyniki pokazały, że zmiany 

proteomu mitochondrialnego mutantów HPF444 dotyczą głównie (Fig. 14): (i) enzymów 

związanych z metabolizmem energii: ilość enzymów cyklu Krebsa, kompleksu 

dehydrogenazy pirogronianowej oraz enzymów zaangażowanych w degradację 

aminokwasów i kwasów tłuszczowych uległa zwiększeniu, z kolei poziom 

zidentyfikowanych podjednostek kompleksów OXPHOS (kompleksu III i syntazy ATP) 

uległ obniżeniu; (ii) białek zaangażowanych w proces syntezy i fałdowania białek: wszystkie 

spośród zidentyfikowanych białek rybosomalnych, czynników translacji i białek 

opiekuńczych były w zwiększonej ilości; (iii) białek związanych z biogenezą błon i grzebieni 

mitochondrialnych (np. mitofilina) i organizacją mitochondrialnego DNA (mtDNA), których 

ilość uległa zwiększeniu w mitochondriach mutanta (Tabela S4 w publikacji H7). 

Nasze obserwacje pokazały, że na poziomie całkowitego proteomu mitochondrialnego, 

symptomami wzmożonej biogenezy mitochondriów na skutek zwiększonej ekspresji 

AMPK są: zwiększona synteza białek mitochondrialnych, rearanżacja metabolizmu 

energetycznego i biogeneza błon mitochondrialnych, głównie grzebieni błony wewnętrznej. 
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Figura 14. Ogólna charakterystyka zmian ilości proteomu mitochondrialnego D. discoideum typu WT i 

mutanta HPF444 z nadekspresją podjednostki katalitycznej  AMPK za pomocą 2-D PAGE. (A) Przykładowe 

żele 2-D zawierające rozdzielone białka mitochondrialne izolowane z komórek śluzowca WT i HPF444 z fazy 

logarytmicznej. (B) Różnice w ilości białek mitochondrialnych mutanta HPF444 w porównaniu do WT 

wyrażone są jako Log2 (HPF444/WT). Zidentyfikowane białka pogrupowano w zależności od pełnionej przez 

dane białko funkcji. Figura pochodzi z publikacji H7.  

 

Ogólna charakterystyka fosfoproteomu mitochondrialonego D. discoideum: Zastosowanie 

Ti4+-IMAC w połączeniu z LC-MS/MS pozwoliło na identyfikację 168 miejsc fosforylacji 

w 103 białkach mitochondrialnych (Fig. 15). Analizy wykazały, że dystrybucja w obrębie 

ufosforylowanych reszt aminokwasowych białek mitochondrialnych śluzowca (81% pSer, 

16% pThr, 3% pTyr) jest podobna do fosfoproteomu mitochondrialnego ssaków, niezależnie 

od rodzaju badanych komórek i tkanek (82% pSer, 15% pThr, and 3% pTyr) (Gnad i wsp., 

2010). Jak widać, spośród ufosforylowanych aminokwasów, reszty fosfotyrozynowe (pTyr) 

stanowią jedynie niewielką część. W mitochondriach śluzowca, białkami zawierającymi 

fosfotyrozynę są głównie białka zaangażowane w procesy sygnalne komórki i są to kinazy 

białkowe GSK3 (ang. Glycogen synthase kinase-3), SHKA (ang. Dual specificity protein 

kinase SHKA) i SHKD (ang. Dual specificity protein kinase SHKD) oraz czynnik STATa 

(ang. signal transducer and activator of transcription A).  

Wykazaliśmy, że spośród zidentyfikowanych fosfobiałek mitochondrialnych D. 

discoideum największą grupę stanowią przede wszystkim białka o nieznanej funkcji oraz 
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podjednostki kompleksów oddechowych OXPHOS (głównie kompleksów III, IV i V) i 

białka związane z ich składaniem (Fig. 15A, Tabela 1, publikacja H7). Dużą grupę 

fosfobiałek mitochondrialnych śluzowca stanowią również polipeptydy zaangażowane w 

proces biosyntezy białek i składanie kompleksów białkowych oraz transport 

mitochondrialny. Ponadto, analizy nasze wykazały, że wiele białek mitochondrialnych 

posiada wielokrotne miejsca fosforylacji (np. podjednostki OSCP i  syntazy ATP, 

translokaza nukleotydów adeninowych, czy mitochondrialna poryna). Co ciekawe, we 

frakcjach mitochondrialnych śluzowca zidentyfikowaliśmy również kinazy białkowe: 

wspomniane już GSK3, SHKA i SHKD oraz kinazę SvkA (ang. Severin kinase) (Tabela 2, 

publikacja H7). Dotychczas żadna z tych kinaz nie została zidentyfikowana w 

mitochondriach D. discoideum; jednak ze względu na ich duże podobieństwo do ssaczych 

kinaz białkowych i ich funkcjonalne powiązanie z mitochondriami jest duże 

prawdopodobieństwo, że przynajmniej jakaś frakcja tych enzymów znajduje się w 

mitochondriach śluzowca lub jest z nimi funkcjonalnie związana (Padrao i wsp., 2013).  

Nasze badania wykazały również, że miejsca fosforylacji niektórych białek 

mitochondrialnych śluzowca są wysoce konserwatywne i odpowiadają miejscom 

fosforylacji w białkach homologicznych człowieka (Tabela S2 w publikacji H7).  

 

 
 

Figura 15. Ogólna charakterystyka fosforylowanych białek zidentyfikowanych w mitochondriach komórek 

wegetatywnych typu WT i HPF444 D. discoideum. (A) Proporcja i kategorie funkcji, jakie pełnią 

zidentyfikowane fosfobiałka w mitochondriach śluzowca. (B) Ilość ufosforylowanych reszt seryny (pSer), 

treoniny (pThr) i tyrozyny (pTyr) w zidentyfikowanych białkach. (C) Liczba zidentyfikowanych fosfobiałek, 

fosfopeptydów i miejsc fosforylacji w mitochondriach śluzowca. Figura pochodzi z publikacji H7.  
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Analiza różnic w stopniu fosforylacji w białkach mitochondrialnych śluzowca z 

nadekspresją AMPK w porównaniu do typu dzikiego: Różnicowe znakowanie peptydów 

stabilnymi izotopami pozwoliło na porównanie stopnia fosforylacji białek w mitochondriach 

mutanta HPF444 (nadekspresja AMPK) w porównaniu do WT. Zakładając, że w celu 

indukcji biogenezy mitochondriów AMPK fosforyluje docelowe białko mitochondrialne, w 

obrębie zidentyfikowanych białek powinniśmy szukać takich, których stopień fosforylacji 

ulega zwiększeniu w obecności stale aktywnej kinazy. Otrzymane przez nas wyniki 

wykazały, że większość białek wykazujących różnice w stopniu fosforylacji stanowią białka 

o nieznanej funkcji, co znacznie utrudniło interpretację obserwowanych zmian w odpowiedzi 

na zaburzoną aktywność AMPK. Pozostałe białka zaangażowane są w procesy OXPHOS, 

transport mitochondrialny, biosyntezę białek i sygnalizację. Niespodziewanie, spośród 

wszystkich białek jedynie 4 charakteryzowały się zwiększonym stopniem fosforylacji 

(LETM1, białko S5 zawierające domenę DRBM i dwa niescharakteryzowane białka), zaś 31 

polipeptydów wykazało obniżony stopień ufosforylowania w mitochondriach mutanta 

HPF444 (Tabela 3, publikacja H7). Białko LETM1 jest przypuszczalnie zlokalizowane w 

błonie wewnętrznej mitochondriów, podczas gdy białko S5 w macierzy mitochondrialnej, co 

raczej wyklucza bezpośrednie oddziaływanie kinazy AMPK z tymi potencjalnymi 

substratami. Można również założyć, że AMPK oddziałuje z tymi białkami w sposób 

pośredni, przy współudziale innej kinazy. U ludzi fosforylacja homologa białka LETM1 

przez kinazę PINK1 reguluje mitochondrialny transport jonów wapnia (Huang i wsp., 2017). 

Publikacje z ostatnich lat wskazują na rolę transportu jonów wapnia w indukcji biogenezy 

mitochondriów i dynamice sieci mitochondrialnej (Liu i wsp., 2020; Ohshima i wsp., 2017). 

Procesy fosforylacji/defosforylacji mogą wpływać na aktywność białek i ich stabilność. 

Dotychczasowe obserwacje z wykorzystaniem mitochondriów człowieka i S. cerevisiae 

wykazały, że fosforylacja specyficznych miejsc w podjednostkach  i  syntazy ATP 

przyczynia się do obniżenia aktywności tego enzymu i/lub hamowania formowania dimeru, 

co w konsekwencji zaburza tworzenie grzebieni mitochondrialnych (Kane i wsp., 2010; 

Strauss i wsp., 2008; Liu i wsp., 2004). Mimo braku informacji na temat regulacji aktywności 

syntazy ATP w mitochondriach D. discoideum, wyniki otrzymanych przez nas badań 

pozwalają przypuszczać, że zaobserwowany obniżony poziom fosforylacji podjednostek  i 

 syntazy ATP w mitochondriach mutanta HPF444 prowadzi do zwiększenia aktywności 

tego enzymu. To z kolei pozwala na utrzymanie aktywności kompleksu syntazy ATP na 

podstawowym poziomie pomimo obniżonej jego ilości, co zaobserwowaliśmy za pomocą 2-

D PAGE (Fig. 14).  

Jak wspomniano wcześniej, jedną z cech fenotypowych mutanta D. discoideum o 

zwiększonej ekspresji AMPK jest spowolniony wzrost hodowli (Bokko i wsp., 2007). U 

jednokomórkowych eukariontów, w tym śluzowców, wzrost komórek jest głównie 

regulowany przez dostępność składników odżywczych, w przeciwieństwie do Metazoa, 

które dodatkowo wymagają czynników wzrostu i cytokin do regulacji wzrostu i 

różnicowania (Palm i Thompson, 2017). W naszych badaniach, mimo że komórki D. 

discoideum hodowano w pożywce bogatej w składniki odżywcze, obserwowaliśmy 

zmniejszone tempo wzrostu mutanta w porównania do WT, co sugeruje, że stale aktywna 

kinaza AMPK imituje sytuację, w której komórkom brakuje pokarmu. Analizując otrzymane 

dane dotyczące różnic stopnia fosforylacji zidentyfikowanych polipeptydów wykryliśmy 

grupę białek zaangażowaną w ścieżki sygnalne związane z kompleksem 1 kinazy nazywanej 

ssaczym celem rapamycyny (mTORC1, ang. mammalian target of rapamycin kinase 

complex 1). Kinaza mTOR jest, obok AMPK, głównym enzymem kontrolującym wzrost, 

proliferację i metabolizm komórki w odpowiedzi na wiele czynników, w tym obecność 

składników odżywczych i stan energetyczny komórki. Podczas gdy AMPK hamuje wzrost 
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komórek poprzez aktywację procesów katabolicznych i hamowanie procesów 

anabolicznych, mTORC1 promuje proliferację i wzrost komórek dzięki zintensyfikowaniu 

syntezy białek, lipidów i nukleotydów oraz blokowanie autofagii (Gonzalez i wsp., 2020). 

Analiza różnic fosforylacji i ilości zidentyfikowanych białek w mitochondriach mutanta oraz 

dane literaturowe pozwoliły nam przedstawić hipotetyczny scenariusz zdarzeń 

prowadzących do zwiększonej biogenezy mitochondriów przy jednoczesnym zmniejszeniu 

tempa wzrostu komórek wegetatywnych D. discoideum w obecności stale aktywnej AMPK 

(Fig. 16). Zasugerowaliśmy, że zwiększona ekspresja i aktywność AMPK prowadzi do 

zahamowania szlaku mTORC1 poprzez procesy zależne od defosforylacji białek, w tym 

szlaku SHKA-Rab1A-mTORC1 i/lub szlaku AMPK-LAMTOR1-mTORC1, co w 

konsekwencji skutkuje obniżeniem tempa wzrostu i podziału komórek. Zwiększona 

biogeneza mitochondriów jest indukowana przez nadal niezidentyfikowane mitochondrialne 

białko, które po bezpośredniej lub pośredniej fosforylacji przez AMPK prowadzi do 

dramatycznych zmian w ilości i/lub zależnej od fosforylacji aktywności białek 

mitochondrialnych zaangażowanych w metabolizm energetyczny, syntezę białek i biogenezę 

błon. To z kolei przyczynia się do zwiększonej „masy” mitochondrialnej i wzrostu poziomu 

komórkowego ATP (Fig. 16). 

 

 
 

Figura 16. Hipotetyczny scenariusz zdarzeń prowadzących do zwiększonej biogenezy mitochondriów i 

zmniejszenia tempa wzrostu komórek wegetatywnych D. discoideum w obecności stale aktywnej AMPK. 

Kierunek zielonych, czerwonych i pomarańczowych strzałek określa bądź zmianę ilości białka/poziomu 

fosforylacji, bądź kierunek konkretnego procesu w obecności stale aktywnej podjednostki  AMPK. Czarne 

linie kończące się grotami strzałek wskazują na aktywację, podczas gdy linie prostopadłe wskazują na działanie 
hamujące. Czarne kropkowane linie wskazują hipotetyczne procesy. Figura pochodzi z publikacji H7.  

 

Podsumowując, w omawianej pracy opisaliśmy po raz pierwszy fosfoproteom 

mitochondriów śluzowca D. discoideum i jego zmiany w odpowiedzi na stale aktywną kinazę 

AMPK. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowaliśmy model interakcji pomiędzy 

dwoma kluczowymi kinazami komórki, AMPK i mTOR, kontrolujący wzrost hodowli 

komórek i biogenezę mitochondriów na przykładzie śluzowca D. discoideum. 
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4.3.4. Podsumowanie najważniejszych osiągnięć 

Prace przedłożone do uzyskania stopnia doktora habilitowanego zostały wykonane 

podczas stażu podoktorskiego na Freie Universität Berlin, w Niemczech i podczas okresu 

zatrudnienia na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.  

W moich badaniach wykorzystałam dwa organizmy modelowe: A. thaliana jako jeden 

z modeli organizmów roślinnych i D. discoideum - śluzowiec z grupy Protista. Badania z 

wykorzystaniem A. thaliana miały na celu wyjaśnienie, w jaki sposób czynniki zewnętrzne 

(stres umiarkowanie podwyższonej temperatury) i wewnętrzne (brak proteazy FTSH4 lub 

OMA1) wpływają na proteom mitochondrialny oraz na biogenezę i funkcjonowanie 

mitochondriów roślin. Z kolei w badaniach z wykorzystaniem D. discoideum moim celem 

była charakterystyka fosfoproteomu mitochondrialnego śluzowca i wyjaśnienie, jakie 

mechanizmy kontrolują biogenezę mitochondriów i ich funkcjonowanie w wyniku 

zaburzonej homoeostazy energetycznej organizmu (zwiększona aktywność kinazy białkowej 

aktywowanej przez AMP).  

Moje badania podoktorskie, których efektem są prezentowane tu publikacje, jak i 

obecny projekt badawczy realizowany w ramach działalności konsorcjum EPIC-XS, opierają 

się w dużej mierze na zastosowaniu różnego rodzaju metod proteomicznych opartych na 

dwóch głównych podejściach proteomicznych: podejściu proteomiki globalnej (ang. global 

proteomics approach) i podejściu proteomiki docelowej (ang. targeted proteomics 

approach) (Fig. 17). Oprócz powszechnie stosowanych analiz typu SDS-PAGE, Western 

blotting, czy BN-PAGE, w mojej pracy badawczej wykorzystałam szerokie spektrum metod 

proteomicznych opartych na spektrometrii mas lub technikach żelowych w połączeniu z MS. 

Na przykład, w porównawczych analizach ilościowych całkowitego proteomu izolowanych 

mitochondriów wykorzystałam metody iTRAQ, shotgun, 2-D DIGE i 2-D PAGE, zaś do 

badań fosforylacji zastosowałam Ti4+-IMAC (podejście proteomiki globalnej). Z kolei do 

identyfikacji i określenia zmian ilościowych wybranych białek mitochondrialnych w puli 

białek całkowitych nasion wykorzystałam podejście proteomiki docelowej i metodę MRM. 

W chwili obecnej w moich badaniach opartych na charakterystyce N-końców białek 

mitochondrialnych (określenie tzw. N-terminomu) i identyfikacji miejsc cięcia przez 

proteazy mitochondrialne A. thaliana (FTSH4 i OMA1) wykorzystuję technikę COFRADIC 

(Fig. 17).  

Chciałabym również podkreślić, że w mojej dotychczasowej pracy wykorzystałam 

także znajomość bioenergetyki mitochondriów, jaką nabyłam w czasie realizacji pracy 

doktorskiej pod kierunkiem Prof. Wiesławy Jarmuszkiewicz (UAM) do badań 

funkcjonalnych mitochondriów z zastosowaniem elektrody Clarka. 

Moje doświadczenie w pracy z mitochondriami i wiedza na temat bioenergetyki 

mitochondriów została wykorzystana w momencie rozpoczęcia przeze mnie pracy w 

laboratorium Prof. Hanny Jańskiej do badań funkcjonalnych mitochondriów, czego efektem 

jest moje współautorstwo w publikacji Kwaśniak i wsp. (2013). Następnie moje nabyte 

doświadczenie w pracy z mitochondriami roślinnymi i znajomość proteomiki mitochondriów 

zostały docenione przez Prof. Waldemara Marczewskiego (IHAR-PIB, Radzików) i 

wykorzystane w badaniach proteomu mitochondriów izolowanych z bulw ziemniaka (praca 

Szajko i wsp., 2022).  

 

W podsumowaniu, do moich głównych osiągnięć należą: 

▪ Charakterystyka dynamiki biogenezy mitochondriów na poziomie wybranych białek 

w czasie kiełkowania nasion A. thaliana. Wykazanie roli proteazy FTSH4 w 

biogenezie OXPHOS, szczególnie kompleksu dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) 

(publikacja H5); 
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▪ Wykazanie roli proteazy FTSH4 w ochronie białek mitochondrialnych przed 

uszkodzeniami spowodowanymi stresem oksydacyjnym. Wykazanie zależności 

tempa degradacji białek karbonylowanych od ilości ATP w mitochondriach A. 

thaliana (publikacja H2); 

 

▪ Wykazanie, że aktywność proteolityczna proteazy FTSH4 i w mniejszym stopniu 

proteazy OMA1, a także funkcja opiekuńcza FTSH4 mają kluczowe znaczenie dla 

ochrony białek mitochondrialnych przed ich agregacją w mitochondriach roślin 

(publikacja H6);  

 

▪ Wykazanie roli proteazy OMA1 w aktywności syntazy ATP i funkcji 

bioenergetycznej mitochondriów. Ta funkcja OMA1 jest charakterystyczna dla roślin 

(publikacja H4);  

 

▪ Charakterystyka fosfoproteomu mitochondrialnego śluzowca D. discoideum i 

określenie jego zmian w odpowiedzi na stale aktywną kinazę białkową aktywowaną 

przez AMP (AMPK). Zaproponowanie modelu interakcji pomiędzy dwoma 

kluczowymi kinazami komórki, AMPK i mTOR, w kontroli wzrostu komórek i 

biogenezie mitochondriów D. discoideum (publikacja H7). 

 

 
 

Figura 17. Podejścia i metody proteomiczne wykorzystane do badania proteomów mitochondrialnych A. 

thaliana i D. discoideum. W mojej dotychczasowej pracy zastosowałam dwa odmienne podejścia 

proteomiczne: podejście proteomiki globalnej (ang. global proteomics) i podejście proteomiki docelowej (ang. 

targeted proteomics). W podejściu proteomiki globalnej wykorzystałam metody oparte wyłącznie na 
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spektrometrii masowej (MS) i metody żelowe w połączeniu z MS do badań: (i) całkowitego proteomu 

mitochondriów; (ii) fosfoproteomu (identyfikacja białek ufosforylowanych); (iii) N-terminomu (identyfikacja 

N-końców białek i miejsc cięcia proteaz - obecnie stosowana przez mnie metoda COFRADIC); (iv) 

oksyproteomu (identyfikacja białek karbonylowanych). Podejście proteomiki docelowej z zastosowaniem 

metody MRM opartej na MS wykorzystałam do badań ilościowych wybranych białek mitochondrialnych w 

całkowitym ekstrakcie białkowym nasion. Rysunek wykonany za pomocą BioRender.com (Małgorzata 

Heidorn-Czarna). 

 

4.3.5. Plany badawcze 

Odkrycie, że brak proteazy FTSH4 jest przyczyną morfologicznie zmienionych 

mitochondriów i zaburzeń składu fosfolipidowego błon mitochondrialnych, zrodziło wiele 

pytań dotyczących mechanizmów powstawania olbrzymich organelli i roli FTSH4 w tym 

procesie u roślin. Uważa się, że utrzymanie odpowiedniego kształtu, wielkości i liczby 

mitochondriów wymaga równowagi pomiędzy procesami fuzji i fizji. Udział ludzkiego 

homologa proteazy i-AAA (YME1L) w kontroli morfologii mitochondriów i fragmentacji 

sieci mitochondrialnej jest poznany (Stiburek i wsp., 2012; Anand i wsp., 2014). Podobnie 

w przypadku drożdży, udokumentowana jest rola proteazy i-AAA (Yme1) w morfologii 

mitochondriów (Campbell i wsp., 1994). Ponadto badania z wykorzystaniem drożdży 

wykazały, że na morfologię i dynamikę mitochondriów mają również wpływ zaburzenia 

stosunku ilościowego mitochondrialnych fosfolipidów błonowych: CL i PG (Pokorna i wsp., 

2016). Autorzy wykazali, że spadek poziomu CL przy jednoczesnym wzroście ilości PG 

(podobną sytuację obserwujemy w mitochondriach ftsh4) wpływa na zmianę morfologii, a 

to z kolei przyczynia się do zahamowania podziału mitochondriów. Z kolei u roślin 

wykazano, że mutanty cls pozbawione funkcjonalnej syntazy kardiolipiny charakteryzują się 

obecnością olbrzymich mitochondriów ze względu na obniżenie ilości CL (Pan i wsp., 2014). 

Na tej podstawie autorzy zasugerowali, że u roślin CL pełni kluczową rolę w procesie 

podziału mitochondriów. Udział proteazy i-AAA w regulacji tego procesu jest jednak 

nieznany. 

Proces fizji mitochondriów jest również powiązany z mitofagią, czyli selektywnym 

usuwaniem uszkodzonych i niefunkcjonalnych mitochondriów: niektóre białka, które są 

zaangażowane w proces podziału mitochondriów regulują również mitofagię (Frank i wsp., 

2012). Interesujący jest fakt, że u drożdży proteaza Yme1 jest pośrednio zaangażowana w 

proces mitofagii (Wang i wsp., 2013; Gaspard i McMaster, 2015). Wykazano, że po indukcji 

mitofagii białko zewnętrznej błony mitochondrialnej Atg32 jest proteolitycznie 

przetwarzane przez proteazę Yme1 (Wang i wsp., 2013). Proces ten generuje dojrzałą postać 

białka Atg32, które bezpośrednio oddziałuje z Atg11 i Atg8, prowadząc do rekrutacji 

mitochondriów i tworzenia mitofagosomu. Niedawno nasza grupa zidentyfikowała z 

użyciem techniki proteomicznej COFRADIC substraty białkowe, które ulegają 

specyficznemu procesowaniu przez FTSH4 (Heidorn-Czarna i wsp., wyniki 

nieopublikowane). Niektóre z tych potencjalnych przetwarzanych substratów stanowią 

białka zawierające motyw oddziałujący z białkiem Atg8, które jest jednym z głównych 

elementów maszynerii autofagii i mitofagii. Można więc przypuszczać, że jedną z funkcji 

proteazy FTSH4 jest udział w uruchomieniu mitofagii poprzez proteolityczne cięcie 

specyficznego substratu, podobnie jak u drożdży.  

Biorąc pod uwagę wyniki naszych dotychczasowych badań (zmieniona morfologia 

mitochondriów, zaburzenia składu fosfolipidowego błon i identyfikacja potencjalnych 

substratów przetwarzanych przez FTSH4) i obecną wiedzę na temat proteaz i-AAA, moim 

długoterminowym celem jest zrozumienie podstaw molekularnych powstawania 

zmienionych morfologicznie mitochondriów i roli proteazy FTSH4 w procesie dynamiki 

mitochondriów i mitofagii u roślin na przykładzie A. thaliana. W związku z tym 
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przygotowuję obecnie projekt badawczy, który będzie złożony do Narodowego Centrum 

Nauki w ramach konkursu OPUS.  

 

5. Omówienie osiągnięć naukowo-badawczych, niewchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego 

Liczbę cytowań/liczbę cytowań bez autocytowań podano na podstawie bazy danych Scopus. 

 

1. Czarna, M., Mathy, G., Mac’Cord, A., Dobson, R., Jarmuszkiewicz, W., Sluse-Goffart, 

C.M., Leprince, P., De Pauw, E., Sluse, F.E. (2010) Dynamics of the Dictyostelium 

discoideum mitochondrial proteome during vegetative growth, starvation and early stages 

of development. Proteomics 10(1), 6-22 

 

IF2021 = 5.393 

IF5y = 4.274 

MEiN2021 = 100 

Cytowania = 19/18 

 

Niniejsza publikacja kończy moją rozprawę doktorską. Praca dotyczyła badania dynamiki 

zmian proteomu mitochondrialnego D. discoideum w czasie wzrostu wegetatywnego i 

indukowanego głodem różnicowaniam z wykorzystaniem techniki proteomicznej 2-D 

DIGE. Wyniki otrzymane w czasie realizacji zadań były motywacją do przygotowania 

projektu podoktorskiego finansowanego przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta.  

 

2. Kwasniak, M., Majewski, P., Skibior, R., Adamowicz, A., Czarna, M., Sliwinska, E., 

Janska, H. (2013) Silencing of the nuclear RPS10 gene encoding mitochondrial ribosomal 

protein alters translation in Arabidopsis mitochondria. Plant Cell 25, 1855-1867 

 

IF2021 = 12.085 

IF5y = 12.796 

MEiN2021 = 200 

Cytowania = 44/36 

 

Praca dotyczy określenia mechanizmu koordynującego ekspresję genomów 

mitochondrialnego i jądrowego w czasie biogenezy kompleksów OXPHOS i rybosomów 

mitochondrialnych u roślin A. thaliana z wyciszoną ekspresją genu RPS10 kodującego 

mitochondrialne białko rybosomalne S10. Mój wkład w powstanie pracy polegał na 

pomiarach aktywności bioenergetycznej izolowanych mitochondriów (sprzężone 

bioenergetycznie mitochondria wymagane były do syntezy znakowanych białek in 

organello), współudziale w elektroforezie BN-PAGE i interpretacji wyników.  

 

3. Kołodziejczak, M., Opalińska, M., Czarna, M., Jańska, H. (2016) Proteazy zależne od 

ATP w kontroli jakości proteomu mitochondrialnego. Postępy Biochemii 62(2), 206-215 

 

IF2021 = brak danych 

IF5y = brak danych 

MEiN2021 = 70 

Cytowania = 1/1 

 

Powyższa praca w języku polskim podsumowuje ówczesny stan wiedzy na temat 

mitochondrialnych proteaz zależnych od ATP (budowy, funkcji i zaburzeń wywołanych 
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brakiem danej proteazy) na przykładzie różnych organizmów modelowych. Mój wkład w 

powstanie niniejszej pracy polegał na współudziale w poszukiwaniu literatury naukowej i 

krytycznej rewizji manuskryptu. 

 

4. Szajko, K., Sołtys-Kalina, D., Heidorn-Czarna, M., Dajmund-Smyda, P., Wasilewicz-

Flis, I., Janska, H., Marczewski, W. (2022) Transcriptomic and proteomic data provide new 

insights into cold-treated potato tubers with T-and D-type cytoplasm. Planta 255:97 

 

IF2021 = 4.540 

IF5y = 4.689 

MEiN2021 = 100 

Cytowania = brak danych 

 

Praca dotyczy analiz transkryptomicznych i proteomicznych bulw populacji ziemniaka 

diploidalnego, uzyskanego w wyniku dwukierunkowego krzyżowania form matecznych i 

ojcowskich, w celu zrozumienia genetycznych uwarunkowań regulujących metabolizm 

cukrów redukujących pod wpływem stresu temperaturowego. Praca powstała w wyniku 

współpracy z Prof. W. Marczewskim i Dr K. Szajko z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin. Mój wkład polegał na izolacji mitochondriów z bulw ziemniaka do analiz 

proteomicznych i współudziale w interpretacji wyników LC-MS/MS. 

 

6. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż 

jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej 

  

W trakcie swojej kariery naukowej współpracowałam bądź obecnie współpracuję z 

naukowcami z różnych uczelni i instytutów badawczych krajowych i zagranicznych. Poniżej 

zamieściłam nazwiska naukowców, bez uwzględnienia osób z reprezentowanej przeze mnie 

jednostki naukowej (Wydział Biotechnologii UWr), wraz z krótką informacją o wspólnych 

publikacjach, projektach lub innej formie współpracy.  

 

▪ Prof. Dr. Rupert Mutzel 

AG Mutzel, Institut für Biologie-Mikrobiologie, Freie Universität Berlin, Berlin, Niemcy  

Prof. R. Mutzel był jedną z najważniejszych osób, dzięki której możliwa była realizacja 

mojego podoktorskiego projektu „Dictyostelium discoideum mitochondrial 

phosphoproteome plasticity during growth and development. The role of TOR and AMP-

dependent protein kinases” finansowanego przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta.  

Publikacja H7. 

 

▪ Prof. Dr. Knud Hermann Nierhaus 

AG Nierhaus, Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Berlin, Niemcy 

 

W czasie mojej pracy naukowej w Institut für Biologie-Mikrobiologie, Freie Universität 

Berlin, w Berlinie, uczestniczyłam w projekcie „Analysis of adaptive strategies of 

Escherichia coli with deletion of transformylase and deformylase genes” kierowanym 

wspólnie przez Prof. R. Mutzel i Prof. K. Nierhaus. Projekt nie został ukończony. 

 

▪ Prof. Dr. Roza Maria Kamp 

Beuth Hochschule für Technik, Berlin, Niemcy 
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W okresie mojej pracy naukowej w Institut für Biologie-Mikrobiologie, Freie Universität 

Berlin, w Berlinie, byłam promotorem eksperymentalnej pracy licencjackiej Hanny Elizabeth 

Tanzil, studentki Prof. R. Kamp („Comparative proteomics of the Dictyostelium discoideum 

mitochondria of wild-type and Hsp60 antisense-inhibited mutant”). Dzięki współpracy 

miałam możliwość korzystania z oprogramowania Delta 2-D (DECODON) do analiz 

obrazów żeli 2-D PAGE, którym dysponowała grupa badawcza Prof. R. Kamp.  

 

▪ Prof. Paul Fisher 

▪ Dr Sanjanie Fernando 

Discipline of Microbiology, Department of Physiology, Anatomy and Microbiology, La 

Trobe University, Melbourne, Australia  

 

Prof. P. Fisher i jego najbliższy współpracownik, dr S. Fernando, byli jednymi z 

najważniejszych osób, dzięki którym możliwa była realizacja mojego podoktorskiego 

projektu „Dictyostelium discoideum mitochondrial phosphoproteome plasticity during 

growth and development. The role of TOR and AMP-dependent protein kinases” 

finansowanego przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta. Publikacja H7. 

 

▪ Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz  

Laboratorium Biochemii Mitochondriów, Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii 

Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań  

 

Prof. W. Jarmuszkiewicz, będąc ekspertem w dziedzinie bioenergetyki mitochondriów, 

uczestniczyła jako jeden ze współautorów w przygotowaniu publikacji H7.  

 

▪ Dr Dominik Domański 

Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, 

Warszawa  

 

Dr D. Domański był głównym wykonawcą kierowanego przeze mnie projektu „Rola 

mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach 

Arabidopsis thaliana”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-

2012/07/B/NZ2/01794). Publikacja H5. 

 

▪ Dr Iwona Migdał  

Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław  

Byłam jednym z wykonawców projektu kierowanego przez dr I. Migdał „Poszukiwanie 

nowych komponentów systemu proteolitycznego w mitochondriach roślin w oparciu o znane 

homologi drożdżowe”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-

2011/03/D/NZ1/00562). Publikacja H4. 

 

▪ Prof. dr hab. Waldemar Marczewski  

▪ Dr inż. Katarzyna Szajko  

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB), 

Radzików 

 

Moje doświadczenie i wiedza z zakresu badań proteomu i bioenergetyki mitochondriów 

roślinnych została doceniona przez grupę Prof. W. Marczewskiego i wykorzystana do 

wykonania przeze mnie serii eksperymentów, których efektem jest wspólna publikacja: 
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Szajko, K., Sołtys-Kalina, D., Heidorn-Czarna, M., Dajmund-Smyda, P., Wasilewicz-Flis, 

I., Janska, H., Marczewski, W. (2022) Transcriptomic and proteomic data provide new 

insights into cold-treated potato tubers with T-and D-type cytoplasm. Planta 255:97. 

Publikacja nie wchodzi w skład głównego osiągnięcia naukowego. 

 

▪ Dr Francis Impens 

▪ Dr Evy Timmerman 

VIB Proteomics Core, VIB-UGent Center for Medical Biotechnology, Ghent, Belgia  

 

Dr F. Impens i dr E. Timmerman są głównymi wykonawcami analiz proteomicznych 

COFRADIC, które są częścią obecnie trwającego projektu mojego autorstwa „Identification 

of protein substrates for the Arabidopsis mitochondrial FTSH4 and OMA1 metalloproteases 

by the shotgun proteomics and COFRADIC-based N-terminomics”, realizowanego w 

ramach działalności EPIC-XS Consortium, Horizon 2020 Framework Programme of the 

European Union (Contract No. 823839). 

 

7. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę 

7.1. Osiągnięcia dydaktyczne i popularyzujące naukę 

Do moich osiągnięć dydaktycznych mogę zaliczyć duże doświadczenie w 

przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w języku 

polskim i angielskim. Pierwsze zajęcia dydaktyczne prowadziłam już na etapie studiów 

doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(Biochemia - ćwiczenia, lata 2004-2007). Później, w okresie mojego pobytu w Institut für 

Biologie-Mikrobiologie, Freie Universität Berlin, w Berlinie, prowadziłam zajęcia 

dydaktyczne w języku angielskim: Microbiology of Eukaryotic Organisms - ćwiczenia, lata 

2008-2009. Od czasu mojego zatrudnienia na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego (od 2011 roku) 

prowadziłam liczne zajęcia w jęz. polskim i angielskim: 

 

Zajęcia w języku polskim: 

1. Struktura i funkcja białek i cukrów - ćwiczenia. Prowadzenie zajęć w roku akademickim 

2011/2012. 

2. Molekularne Podstawy Ewolucji Genomów - ćwiczenia. Prowadzenie zajęć w latach 

2011-2019 

3. Techniki Biologii Molekularnej - ćwiczenia. Prowadzenie zajęć w latach 2011-2020 (w 

tym kierownictwo zajęć w roku akademickim 2012/2013). 

4. Biologia systemowa - wykłady i ćwiczenia. Kierownictwo i prowadzenie zajęć w latach 

2011-2022. 

 

Zajęcia w języku angielskim: 

1. Metabolism of Nucleic Acids - wykłady. Prowadzenie zajęć w latach 2015-2022.  

2. Techniques in Molecular Biology - ćwiczenia. Kierownictwo i prowadzenie zajęć w latach 

2015-2021. 

3. Systems Biology - wykłady i ćwiczenia. Kierownictwo i prowadzenie zajęć w latach 2019-

2022. 

 

Do moich osiągnięć dydaktycznych należy również opracowanie programu i 

niezbędnych materiałów naukowych (skrypt do zajęć laboratoryjnych, wykłady) w jęz. 

angielskim: 
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1. Opracowanie programu i wykładów Metabolism of Nucleic Acids dla studentów II roku 

Biotechnology Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Opracowanie programu i przygotowanie skryptu do ćwiczeń Techniques in Molecular 

Biology dla studentów II roku Biotechnology Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Opracowanie programu, przygotowanie skryptu do ćwiczeń i wykładów Systems Biology 

dla studentów I roku Medical Biotechnology Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Moje zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie zajęć zostało docenione przez 

studentów, gdyż dzięki ich głosom znalazłam się w gronie dziesięciu wyróżnionych 

wykładowców i wykładowczyń spośród wszystkich uczelni wyższych we Wrocławiu w 

jubileuszowej edycji plebiscytu Kubek dla Wykładowcy Radia Luz w 2022 roku. 

 

W przeciągu mojej pracy naukowej byłam opiekunem (promotorem lub promotorem 

pomocniczym) wielu prac dyplomowych prowadzonych w języku polskim i angielskim w 

ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą. W czasie mojego pobytu w Institut für Biologie-

Mikrobiologie, Freie Universität Berlin, w Berlinie, w Niemczech, sprawowałam opiekę nad 

dwoma pracami licencjackimi i dwoma magisterskimi prowadzonymi w jęz. ang. Następnie, 

od momentu mojego zatrudnienia w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki na Wydziale 

Biotechnologii UWr sprawowałam opiekę nad 10 pracami magisterskimi (w tym jednej w 

jęz. ang.) i 22 pracami licencjackimi (w tym 5 napisanych jest w jęz. ang.). Jestem również 

promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskim. Szczegółowa lista prac dyplomowych 

podana jest w Wykazie osiągnięć naukowych, pkt. 12. 

W ramach popularyzacji nauki, przeprowadziłam wykład dla licealistów z 

województwa dolnośląskiego w ramach współpracy Wydziału Biotechnologii z liceami 

ogólnokształcącymi (wykład zatytułowany „Wykorzystanie organizmów modelowych w 

badaniach chorób człowieka” z cyklu „Biochemiczne podstawy zdrowia”). 

 

7.2. Osiągnięcia organizacyjne 

Do moich osiągnięć organizacyjnych należy udział w przygotowaniu dwóch konferencji 

naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym: 

1. 9th International Conference for Plant Mitochondrial Biology 2015 (ICPMB 2015), 17-

22.05.2015, Wrocław. Liczba uczestników z krajów z całego świata: około 200 osób; język 

konferencji: angielski. 

 

Pełniona funkcja:  

1. Udział w radzie naukowej konferencji. 

2. Opracowanie informacji na stronę internetową konferencji. 

3. Kontakt elektroniczny i telefoniczny z uczestnikami konferencji.  

 

2. 7th Mitochondrion 2018 „Mitochondria in the spotlight”, 18-19.10.2018, Wrocław. 

Liczba uczestników z polskich ośrodków naukowych: około 80 osób; język konferencji: 

angielski. 

 

Pełniona funkcja:  

1. Udział w radzie naukowej konferencji. 

2. Kontakt elektroniczny i telefoniczny z uczestnikami konferencji. 

3. Przygotowanie książki abstraktów. 
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