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Streszczenie
Mitochondria to organella pełniące szereg ważnych funkcji w  komórce, 
poczynając odprodukowania ATP, poprzez buforowanie jonów wapnia 
i  udział w  odporności przeciwwirusowej, a  kończąc na apoptozie. Ule-
gają one cyklicznym procesom fuzji i  fragmentacji, które wpływają nie 
tylko na ich morfologię, ale także zapewniają prawidłowe funkcjonowa-
nie omawianych organelli. Ze względu na liczne funkcje mitochondriów 
zmiany ich dynamiki mogą powodować zaburzenia wielu ważnych pro-
cesów zachodzących w  komórce. Nieprawidłowości fuzji i  fragmentacji 
mitochondriów występują w  przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, 
w  tym w  chorobie Charcota-Mariego-Tootha typu 2A, autosomalnym 
dominującym zaniku nerwów wzrokowych, chorobie Parkinsona, Alzhei-
mera, stwardnieniu zanikowym bocznym, chorobie Huntingtona, a także 
w przebiegu chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie roz-
siane i cukrzyca typu 1 oraz w chorobach nowotworowych. 
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Słowa kluczowe
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Abstract
Mitochondria are organelles that perform a number of important functions wi-
thin the cell, starting from the production of ATP, through buffering of calcium 
ions as well asparticipation in antiviral immunity, and ending with apoptosis. 
They undergocyclic processes of fusion and fragmentation, which affect not 
only their morphology, but also ensure the proper function of the organellesal-
ready discussed. Due to the numerous functions of mitochondria, changes in 
their dynamics may cause disturbances of many significant processes within 
the cell. Abnormalities of mitochondrial fusion and fragmentation occur in the 
course of neurodegenerative diseases, including Charcot-Marie-Tooth type 2A 
disease, autosomal dominant atrophy, Parkinson’s disease, Alzheimer’s dise-
ase, amyotrophic lateral sclerosis, Huntington’s disease, and autoimmune di-
seases such as multiple sclerosis and type 1 diabetes as well as in neoplastic 
diseases.

Key words
mitochondrial dynamics, neurodegenerative diseases, autoimmune diseases, 
neoplasms
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1. Wprowadzenie
Mitochondria są to organella komórek eukariotycznych, które pełnią 
wiele istotnych funkcji. Najważniejszą z nich jest oddychanie wewnątrz-
komórkowe na drodze fosforylacji oksydacyjnej, w  której wyniku po-
wstają cząsteczki ATP. Z tego względu mitochondria często są określane 
mianem fabryk energetycznych komórki (powerhouse of the cell). Po-
nadto odgrywają one znaczącą rolę m.in. w buforowaniu jonów wapnia, 
apoptozie czy też w nieswoistych mechanizmach odporności przeciwwi-
rusowej [1, 2].

Mitochondria zbudowane są z  dwóch błon – zewnętrznej i  we-
wnętrznej. Błona wewnętrzna tworzy charakterystyczne wpuklenia 
do macierzy mitochondrialnej, nazywane grzebieniami. To właśnie na 
niej znajduje się łańcuch oddechowy (łańcuch transportu elektronów) 
i zachodzi produkcja ATP. Cechą charakterystyczną mitochondriów jest 
ich częściowa niezależność od genomu komórki ze względu na obec-
ność mitochondrialnego DNA (mtDNA), który koduje 13 podjednostek 
łańcucha transportu elektronów, 22 cząsteczki tRNA oraz 2 cząsteczki 
rRNA [3]. Mutacje w genach mtDNA są odpowiedzialne za mniej więcej 
15% wszystkich chorób mitochondrialnych [4]. Inne białka mitochon-
drialne, w tym pozostałe białka łańcucha oddechowego oraz białka cy-
klu kwasów trikarboksylowych (cyklu Krebsa), są kodowane przez ge-
nom jądrowy.

Do niedawna niesłusznie zakładano, że mitochondria są organella-
mi statycznymi. Obecnie wiadomo, że są one niezwykle dynamiczne, co 
przejawia się w różnorodności ich kształtu. Mitochondria ulegają cyklicz-
nym procesom fuzji i fragmentacji, dzięki którym mogą przyjmować for-
mę od wydłużonej, na wzór nici (łac. mitos), tworząc rozgałęzioną sieć, 
po kulistą, przyrównywaną do ziarna (łac. chondros) [5]. Procesy łączenia 
i podziału mitochondriów wpływają nie tylko na morfologię tych organel-
li, lecz także odgrywają znaczącą rolę w ich funkcjonowaniu [6]. 

2. Fuzja i fragmentacja mitochondriów
Fuzja i  fragmentacja oraz przemieszczanie się mitochondriów za pomo-
cą białek motorycznych wzdłuż elementów cytoszkieletu pozwala na 
wymianę substancji i  materiału genetycznego pomiędzy nimi, a  także 
ułatwia komunikację z  innymi organellami [6]. Podział mitochondriów 
pozwala również na ich prawidłowe rozdzielenie do komórek potomnych 
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podczas mitozy, a także jest konieczny, by umożliwić ich transport w ko-
mórce [7]. 

Procesy fuzji i  fragmentacji mitochondriów angażują różne białka, 
z  których większość należy do dynaminopodobnych GTPaz. Modyfiku-
ją one kształt sieci mitochondrialnej w  odpowiedzi na bodźce środowi-
skowe i metaboliczne, a także w zależności od aktywności innych białek 
biorących udział w  regulacji cyklu komórkowego i  apoptozy [8]. Dzięki 
obecności domeny GTPazowej, białka te przeprowadzają rozkład gu-
anozynotrifosforanu (GTP), dostarczając tym samym energię do łączenia 
lub podziału mitochondriów. Należą do nich białka znajdujące się na ze-
wnętrznej błonie mitochondrialnej (outer mitochondrial membrane, OMM) 
– mitofuzyna 1 i 2 (Mfn1, Mfn2) – oraz na wewnętrznej (inner mitochon-
drial membrane, IMM) – białko Opa1 (opticathrophy  1), a  także cytopla-
zmatyczne białko Drp1 (dynamin-related protein 1).

Fuzja mitochondriów jest procesem trzyetapowym: 1) kontakt dwóch 
OMM, które mają ulec połączeniu; 2) fuzja OMM przy udziale Mfn1 
i  Mfn2; 3) fuzja IMM angażująca białko Opa1. Fuzja IMM dwóch mito-
chondriów zależna jest od potencjału tych błon. Spadek potencjału we-
wnętrznej błony mitochondrialnej (mitochondrial membranepotential, 
MMP) skutkuje proteolityczną degradacją Opa1, a  tym samym blokuje 
zajście procesu fuzji IMM [9, 10]. Białko Opa1 zaangażowanie jest rów-
nież w przebudowę IMM, co wiąże się z regulacją struktury grzebieni mi-
tochondrialnych [11,12].

Proces fragmentacji mitochondriów jest jednym z  elementów „kon-
troli jakości” tych organelli i  odpowiada za usuwanie defektywnych mi-
tochondriów na drodze selektywnej autofagii, czyli mitofagii, chroniąc 
tym samym komórkę przed uszkodzeniem i  śmiercią [13, 14]. Bierze 
w nim udział cytoplazmatyczne białko Drp1, które w wyniku fosforylacji 
w miejscu seryny 616 lub defosforylacji w miejscu seryny 637 jest trans-
portowane do mitochondriów, gdzie łączy się z jednym ze swoistych re-
ceptorów – białkiem Mff (mitochondrial fissionfactor) lub Fis1 (fission  1), 
znajdującymi się na OMM. Następnie Drp1 ulega oligomeryzacji i formu-
je pierścień wokół mitochondrium, które ma ulec fragmentacji. Podczas 
zaciskania pierścienia dochodzi prawdopodobnie do zwężenia błony mi-
tochondrialnej, doprowadzając do jej podziału [15, 16].

Z  powodu ciągłych zmian długości mitochondriów, wywołanych ich 
łączeniem i  fragmentacją, nie można jednoznacznie określić liczby tych 
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organelli w  komórce. W  zastępstwie stosuje się oznaczanie masy mito-
chondrialnej, która stanowi „objętość” bądź inaczej „gęstość” mitochon-
driów i  jest uzależniona od procesów ich powstawania (biogeneza mi-
tochondriów) i  usuwania z  komórki (autofagia, mitofagia). Wobec tego 
zwiększenie masy mitochondrialnej świadczy o  biogenezie mitochon-
driów, natomiast zmniejszenie – o ich degradacji. Komórki cechujące się 
intensywnym metabolizmem o wysokim zapotrzebowaniu w energię, tj. 
neurony, miocyty czy hepatocyty, charakteryzuje duża masa mitochon-
drialna. W  przeciwieństwie do nich erytrocyty ssacze, które mają małe 
wymagania energetyczne, produkują ATP jedynie na drodze glikolizy i są 
całkowicie pozbawione mitochondriów [17]. 

Dzięki swojej dynamicznej naturze oraz możliwości przemieszczania 
się w cytoplazmie mitochondria docierają do przedziałów komórkowych, 
w których zapotrzebowanie na ATP jest największe [18]. Dla przykładu 
dane literaturowe wskazują, że w neuronach, czyli komórkach o dużych 
wymaganiach energetycznych, 30–40% wszystkich mitochondriów jest 
w ciągłym ruchu, co umożliwia sprawne dostarczanie ATP do obszarów 
cytoplazmy o  największych potrzebach [19]. Jest to szczególnie istotne 
z  uwagi na specyficzną, spolaryzowaną budowę neuronów, których cia-
ło komórki znajduje się w dużej odległości od ich części dystalnych, czyli 
wypustek nerwowych, tj. dendrytów i  aksonów, mających niekiedy kil-
kadziesiąt centymetrów długości [18]. Ze względu na fakt, że obecność 
mitochondriów w zakończeniach nerwowych jest niezbędna do komuni-
kacji pomiędzy neuronami wszelkie zmiany w morfologii mitochondriów 
oraz ich nieprawidłowa dystrybucja w  wypustkach neuronów mogą się 
przyczyniać do zaburzenia przekazywania sygnałów nerwowych w  sy-
napsach, a tym samym do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, co zo-
stało potwierdzone w licznych badaniach [8, 20, 21, 22, 23].

3. Zaburzenia dynamiki mitochondriów w  przebiegu chorób neurode-
generacyjnych
Choroby neurodegeneracyjne związane są z  powstawaniem zmian pa-
tologicznych w  komórkach nerwowych, prowadząc do upośledzenia ich 
funkcji. Zaobserwowano, że wspomniane zaburzenia związane są rów-
nież ze zmianami morfologii i  dystrybucji mitochondriów w  neuronach, 
przejawiającymi się zazwyczaj nadmierną fragmentacją tych organelli. 
Ponadto niektóre choroby neurozwyrodnieniowe, tj. choroba Charcota-
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-Mariego-Tootha typu 2A oraz autosomalny dominujący zanik nerwów 
wzrokowych mają swoje podłoże w mutacjach genów kodujących białka 
procesów fuzji i fragmentacji mitochondriów, co podkreśla kluczową rolę 
ich dynamiki w funkcjonowaniu komórek nerwowych.

3.1. Choroby neurodegeneracyjne związane z mutacjami w genach białek 
zaangażowanych w dynamikę mitochondriów
Choroba Charcota-Mariego-Tootha (CMT) typu 2A jest dziedziczną neu-
ropatią aksonalną ruchowo-czuciową, której objawy pojawiają się zazwy-
czaj w  pierwszej dekadzie życia i  charakteryzuje się postępującym lub 
statycznym przebiegiem. Cechuje ją zanik i osłabienie odsiebnych mięśni 
kończyn dolnych, rzadziej górnych oraz zaburzenia czucia. Choroba CMT 
typu 2A jest najczęstszą odmianą CMT typu 2, stanowi 20% jej przypad-
ków [24].

Wieloletnie badania zespołu Züchnera wykazały, że choroba CMT 
typu 2A jest wywołana mutacjami w  genie Mfn2, czyli białka biorące-
go udział w  fuzji mitochondriów [21]. Do tej pory zidentyfikowano 59 
różnych mutacji wśród osób dotkniętych tą przypadłością [25]. Dowie-
dziono, że mutacje najczęściej dotyczą regionu kodującego domenę 
GTPazową, która jest niezbędna w procesie łączenia zewnętrznych błon 
mitochondrialnych. Deficyt w tym regionie uniemożliwia zatem prawidło-
we funkcjonowanie białka i blokuje proces fuzji mitochondriów. Ponadto 
Mfn2 znajduje się także na błonie siateczki śródplazmatycznej (endopla-
smic reticulum, ER) i  jest odpowiedzialna za regulację jej morfologii. Bie-
rze ona udział w oddziaływaniu ER i mitochondrium poprzez tworzenie 
homo- lub heterokompleksów, odpowiednio z Mfn2 lub Mfn1 obecnych 
na OMM [26]. W miejscach połączenia mitochondrium i ER zaobserwo-
wano zwiększony poziom Mfn2 oraz powstanie struktury zwanej MAM 
(mitochondrial-associated ERmembranes), która odgrywa rolę w transpor-
cie jonów wapnia z  ER do mitochondriów oraz przenoszeniu fosfatydy-
loseryny w  przeciwnym kierunku [27]. Doświadczenia prowadzone na 
komórkach pozbawionych genu Mfn2 wykazały pęcznienie i  agregację 
ER, spowodowane utratą kontaktu między mitochondriami i  siateczką 
śródplazmatyczną, a  w  efekcie zaburzenia w  pobieraniu jonów wapnia 
przez mitochondrium [28]. Nieprawidłowy przepływ jonów wapnia upo-
śledza funkcjonowanie mitochondrium, ponieważ wapń reguluje aktyw-
ność enzymów mitochondrialnych, enzymów kwasów trikarboksylowych 
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oraz łańcucha transportu elektronów [29]. Kolejną funkcją Mfn2 jest jej 
udział w transporcie mitochondriów w neuronach poprzez oddziaływa-
nie z białkami motorycznymi na mikrotubulach [30].

Podsumowując, mutacje genu Mfn2 mogą powodować zablokowanie 
fuzji mitochondriów, prowadząc do ich fragmentacji, a  w  następstwie 
do niewłaściwej dystrybucji organelli w neuronach i zaburzeń w przeka-
zywaniu sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. Ponadto deficyt 
Mfn2 u osób dotkniętych chorobą CMT typu 2A może wpływać na upo-
śledzenie funkcji mitochondrium, które są uzależnione od prawidłowe-
go działania tego białka. Fragmentacja mitochondriów, zaburzenie ich 
transportu i/lub ich wadliwe funkcjonowanie przypuszczalnie prowadzi 
do degeneracji aksonów, która jest bezpośrednią przyczyną omawianej 
neuropatii.

Autosomalny dominujący zanik nerwów wzrokowych typu Kjera
Autosomalny dominujący zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (auto-
somal dominant optic atrophy, ADOA) uznany jest za najczęstszą odmia-
nę dziedzicznych neuropatii nerwu wzrokowego, a  jego częstość wy-
stępowania wynosi 1/12,000–1/50,000 [31, 32]. Choroba rozpoczyna 
się zwykle w  pierwszej dekadzie życia i  charakteryzuje się obustronnie 
symetrycznym osłabieniem ostrości wzroku (19–67% przypadków), bla-
dością tarczy nerwu wzrokowego, daltonizmem lub ślepotą (14–36% 
przypadków) [33, 34]. Większość przypadków zachorowań na ADOA, 
tj. 60–70%, związana jest z  mutacjami punktowymi, delecjami oraz mu-
tacjami fragmentów splicingowych genu białka Opa1, biorącego udział 
w  fuzji wewnętrznych błon mitochondrialnych [22, 35]. Inne mutacje 
obserwowane u  chorych na ADOA związane są z  genami białek Opa2, 
Opa3, Opa4, Opa5, Opa8 oraz WFS1 [22].

Mutacje genu białka Opa1 dotyczą głównie domeny GTPazowej, 
uniemożliwiając jego prawidłowe funkcjonowanie, co prowadzi do za-
blokowania fuzji mitochondriów [22]. Poza procesem fuzji IMM, białko 
Opa1 odpowiada za regulację procesu replikacji mitochondrialnego DNA 
(mtDNA), kontrolę apoptozy i fosforylacji oksydacyjnej, a także za utrzy-
manie potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej [32, 36]. Dowie-
dziono, że fragmentacja sieci mitochondrialnej wywołana mutacjami 
w genie Opa1 w komórkach linii limfoblastoidalnej od pacjentów z ADOA 
prowadzi równocześnie do spadku potencjału wewnętrznej błony mi-
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tochondrialnej, obniżenia syntezy ATP oraz wzrostu poziomu reaktyw-
nych form tlenu (reactive oxygen species, ROS) [37]. Co ciekawe, badania 
Spinazzi i wsp. wykazały, że delecja w domenie GTPazowej białka Opa1 
w  fibroblastach i  miotubulach pochodzących od pacjentów chorych na 
ADOA doprowadza co prawda do fragmentacji mitochondriów, ale nie 
zaburza procesów bioenergetycznych i  nie zwiększa wrażliwości komó-
rek na apoptozę [38]. Niemniej dowiedziono niewłaściwą dystrybucję 
mitochondriów w miotubulach, potwierdzając tym samym rolę procesów 
fuzji i fragmentacji w prawidłowym rozmieszczeniu tych organelli. Zaob-
serwowany podział mitochondriów może stanowić bezpośrednią przy-
czynę ich niewłaściwej lokalizacji w aksonach, a tym samym powodować 
ich degenerację w ADOA [38].

3.2. Inne choroby neurodegeneracyjne charakteryzujące się zaburzeniami 
w dynamice mitochondriów 

Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD) jest jedną z najczęściej wy-
stępujących chorób neurodegeneracyjnych. Szacuje się, że dotyka ona 
ok. 1% populacji powyżej 65. roku życia i  nawet 4% osób powyżej 85. 
roku życia [8]. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska lekarza Jamesa Par-
kinsona, który po raz pierwszy sporządził jej charakterystykę (1817 rok). 
Określił ją jako drżączka poraźna, co dosyć trafnie opisywało najbardziej 
typowe dla niej objawy, tj. drżenie i  ograniczenie sprawności ruchowej 
[39]. PD jest przewlekłą, postępującą chorobą ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN), cechującą się sukcesywną degeneracją neuronów 
w  pewnych obszarach mózgu, a  dokładniej neuronów dopaminergicz-
nych w istocie czarnej i prążkowiu mózgu [8, 40].

Genetyczna (rodzinna) forma PD związana jest z występowaniem mu-
tacji w 18 dotychczas opisanych genach (genach PARK), a połowa z nich 
koduje białka odpowiadające za regulację funkcjonowania mitochon-
driów (np. PARK1, PINK1, α-synukleina, LRRK2) [8]. Zaobserwowano, 
że mutacje genów PARK prowadzą do uszkodzenia mitochondriów, ob-
jawiającego się obniżeniem aktywności I i IV kompleksu łańcucha odde-
chowego, zmniejszeniem poziomu ATP, zaburzeniami w  procesie mito-
fagii oraz organizacji sieci mitochondrialnej [8, 41, 42, 43]. Uznaje się, że 
dysfunkcja kompleksu I odgrywa kluczową rolę w zaniku neuronów do-
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paminergicznych, ale coraz większe znaczenie w patogenezie tej choroby 
przypisuje się zaburzeniom dynamiki mitochondriów oraz ich dystrybu-
cji w  neuronach [23]. Nie poznano jak dotąd morfologii mitochondriów 
w komórkach nerwowych od pacjentów z PD, jednakże inne komórki po-
brane od tych osób cechowały się nieprawidłowościami w budowie sie-
ci mitochondrialnej [44]. Modele komórkowe i  zwierzęce PD pozwoliły 
stwierdzić fragmentację sieci mitochondrialnej, zakłócenie ich transpor-
tu oraz ich niewłaściwy rozkład w cytoplazmie, a także zaburzenia zwią-
zane z kontrolą jakości tych organelli [23,44].

Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera (Alzheimer disease, AD) jest jedną z  najczęstszych 
chorób neurodegeneracyjnych i  główną przyczyną demencji w  kra-
jach wysokorozwiniętych [45]. Szacuje się, że dotyczy ona mniej więcej 
30 mln osób, a w 2050 roku chora na AD może być nawet 1 na każde 85 
osób [45]. Nazwa przypadłości pochodzi od nazwiska niemieckiego psy-
chiatry Alojzego Alzheimera, który ją opisał. Cechą charakterystyczną 
AD jest postępująca degeneracja neuronów w obszarach mózgu kluczo-
wych dla procesu uczenia się i pamięci. Wywołana jest odkładaniem się 
amyloidu β oraz hiperfosforylacją białka tau, uczestniczącego w  trans-
porcie aksonalnym w neuronach [45].

Liczne badania nad chorobą Alzheimera wykazały nieprawidłowy po-
ziom białek zaangażowanych w  dynamikę mitochondriów. Zaobserwo-
wano obniżenie stężenia białek odpowiadających za ich fuzję, tj. Mfn1/2, 
Opa1 oraz podwyższenie poziomu białek biorących udział w ich fragmen-
tacji – Drp1, Fis1 [46]. Zgodnie z tymi wynikami odnotowano fragmenta-
cję sieci mitochondrialnej, co według badań z ostatnich lat jest związane 
z  interakcją pomiędzy Drp1 a  nagromadzonym amyloidem β i/lub ufos-
forylowaną formą białka tau [48]. Zaobserwowano również uszkodze-
nie struktury grzebieni mitochondrialnych w tkankach pochodzących od 
osób z AD, a także mniejszy udział tych organelli w dendrytach, związany 
z zaburzeniami transportu [46, 47].

Stwardnienie zanikowe boczne
Stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral sclerosis, ALS) jest 
chorobą neurozwyrodnieniową, charakteryzującą się selektywnym 
uszkodzeniem górnych i dolnych neuronów motorycznych [49]. Nazywa-

Zaburzenia dynamiki mitochondriów w przebiegu chorób…



66

CC
-B

Y-
SA

 3
.0

PL

Karolina P. Gregorczyk

na jest również chorobą Charcota, od nazwiska francuskiego neurologa 
Jeana-Martina Charcota bądź Lou Gehriga (od nazwiska amerykańskiego 
bejsbolisty Henry’ego Louisa Gehriga, który zmarł na ALS). Uszkodzenie 
motoneuronów jest przyczyną osłabienia i  w  konsekwencji zaniku mię-
śni, prowadząc do śmierci pacjenta w ciągu 3–5 lat od wystąpienia pierw-
szych objawów [49]. Nauce znane są jednak wyjątki, np. Stephen Haw-
king, który walczy z chorobą od ponad 50 lat. Na ALS mogą zachorować 
osoby w  każdym wieku, ale przeważnie objawy pojawiają się pomiędzy 
45. a 60. rokiem życia [49].

Wyróżnia się postać rodzinną, czyli genetyczną ALS, która stanowi 
5–10% przypadków, oraz postać sporadyczną o  nieznanej etiologii. Po-
stać rodzinna w 20% przypadków wywołana jest mutacjami genu kodu-
jącego dysmutazę ponadtlenkową – SOD1 [50]. Nieprawidłowe funkcjo-
nowanie SOD1 doprowadza do osłabienia aktywności antyoksydacyjnej 
komórki, a tym samym wywołuje zwiększenie poziomu ROS i stresu oksy-
dacyjnego, przyczyniającego się do uszkodzeń w rdzeniu kręgowym cho-
rych na ALS [51]. Badania wskazały, że nadekspresja zmutowanego genu 
białka SOD1 (SOD-G93A) powoduje fragmentację sieci mitochondrial-
nej w  linii komórkowej NSC-34 (komórki podobne do motoneuronów) 
[52]. Ponadto nadprodukcja SOD1-93A w neuronach motorycznych my-
szy wywołuje zaburzenia fuzji mitochondriów zarówno w aksonach, jak 
i  w  perikarionie, co koreluje z  zaburzeniami transportu oraz częstością 
i szybkością ruchu tych organelli w aksonie [53]. Co więcej, w wielu bada-
niach zaobserwowano zmiany w poziomie białek zaangażowanych w pro-
cesy fuzji i  rozszczepienia mitochondriów. Zaobserwowano również, że 
fragmentacja sieci mitochondrialnej oraz uszkodzenia ultrastruktury 
mitochondriów pojawiają się już na wczesnych etapach choroby w mode-
lach in vivo ALS, co sugeruje, że zmiany dynamiki mitochondriów mogą 
stanowić źródło uszkodzeń w neuronach, a nie ich konsekwencję [54].

Choroba Huntingtona
Choroba Huntingtona (Huntington’s disease, HD), określana również jako 
pląsawica Huntingtona, jest chorobą neurodegeneracyjną dziedziczoną 
autosomalnie, dominująco o stosunkowo niskiej częstości występowania 
(5–10/100000) [55]. Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego leka-
rza George’a Huntingtona, który opisał ją jako pierwszy. HD charaktery-
zuje się uszkodzeniem i zanikiem neuronów, głównie w obszarze prążko-
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wia i głębszych warstw kory mózgowej, co objawia się pląsawicą, utratą 
masy ciała, demencją oraz zaburzeniami psychicznymi [55]. Przyczyną 
choroby jest mutacja genu kodującego białko huntingtynę (Htt), które 
wykazuje m.in. aktywność antyapoptotyczną oraz bierze udział w trans-
porcie pęcherzyków wewnątrz komórki [55].

Badania na zwierzętach genetycznie zmodyfikowanych pozwoli-
ły wykazać, że HD charakteryzuje się zaburzeniami w  funkcjonowaniu 
mitochondriów. Odnotowano oddziaływanie zmutowanego białka Htt 
z zewnętrzną błoną mitochondrialną, zmniejszenie produkcji ATP, zmia-
nę wrażliwości na jony wapnia oraz zwiększoną wrażliwość na permeabi-
lizację błon mitochondrialnych [55]. Zaobserwowano wzrost poziomu 
białek odpowiadających za fragmentację mitochondriów, tj. Drp1 oraz 
Fis1, a także obniżenie poziomu białek odpowiadających za proces fuzji 
– Mfn1/2 [56]. Badania in vitro i in vivo wykazały wiązanie się zmutowa-
nej formy białka Htt z Drp1, co stanowi główną przyczynę rozszczepia-
nia mitochondriów w modelu HD [57]. Pofragmentowane mitochondria 
mogą stanowić źródło uszkodzeń i  śmierci komórki nerwowej, dlatego 
też uruchomienie procesu selektywnej autofagii (mitofagii) winno być 
mechanizmem obronnym. Odnotowano natomiast, że pofragmentowa-
ne mitochondria nie są pochłaniane do autofagosomów. Jest to związane 
z aktywnością zmutowanej formy białka Htt, które łączy się z receptora-
mi autofagii i zapobiega ich wiązaniu z mitochondriami [58].

4. Zaburzenia dynamiki mitochondriów w przebiegu chorób autoimmu-
nologicznych
Pomimo licznych badań choroby autoimmunologiczne ciągle stanowią 
zagadkę dla medycyny. W wielu wypadkach etiologia tych zaburzeń nie 
została poznana, podobnie jak udział mitochondriów w ich patogenezie.

Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis, MS) to choroba autoimmuno-
logiczna, którą charakteryzuje przewlekła demielinizacja ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN). Jest ona wywołana działalnością autoreak-
tywnych limfocytów T, prowadząc ostatecznie do uszkodzenia tkanki 
nerwowej [59]. Utracenie osłonki mielinowej wokół wypustek nerwo-
wych zaburza przekazywanie impulsów nerwowych w  OUN. MS obja-
wia się m.in. niedowładem kończyn, zaburzeniami czucia, zaburzenia 
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wzroku i  mowy, niezbornością chodu oraz upośledzeniem funkcji po-
znawczych, a także depresją i zmęczeniem [60]. Dotyczy ona ok. 2,5 mln 
osób na świecie, najczęściej ludzi w młodym wieku (20–40 lat) z prze-
wagą kobiet [60].

Coraz więcej badań wskazuje na udział mitochondriów w  patogene-
zie MS, jednakże zmiany morfologii mitochondriów w  jej przebiegu nie 
zostały dobrze scharakteryzowane [61,62]. Badania na ludzkim modelu 
demielinizacji oraz mysim modelu (EAE) choroby autoimmunologicznej 
wykazały aktywację białka Drp1, odpowiedzialnego za rozszczepienie 
mitochondriów [62]. Ponadto w EAE odnotowano również spadek pozio-
mu białka Opa1, zaangażowanego w fuzję omawianych organelli, co łącz-
nie wskazywałoby na fragmentację sieci mitochondrialnej [62]. W innych 
badaniach opisano przypadek choroby MS-podobnej, w  której zaobser-
wowano rozszczepienie sieci mitochondrialnej, wynikającej z  mutacji 
w genie białka Opa1. Defekty tego białka doprowadzają do obniżenia po-
ziomu ATP, co jest związane z demielinizacją aksonów w przebiegu cho-
roby [59].

Cukrzyca typu I
Cukrzyca typu I, inaczej insulinozależna, jest chorobą autoimmunologicz-
ną, charakteryzującą się brakiem lub niedoborem insuliny, wywołanym 
uszkodzeniem komórek β trzustki. Objawia się ona podwyższonym po-
ziomem glukozy we krwi i moczu. Występuje głównie u dzieci i młodzie-
ży, a jej pierwotna przyczyna jest jak dotąd nieznana [63]. Według WHO 
liczba chorych na cukrzycę typu I w 2014 roku wynosiła 422 mln.

Badania przeprowadzone na mysim modelu cukrzycy typu 1 wykaza-
ły fragmentację sieci mitochondrialnej w komórkach śródbłonka naczyń 
wieńcowych przy jednoczesnym obniżeniu poziomu białka fuzji Opa1 
i zwiększeniu stężenia białka rozszczepienia Drp1 [64].

5. Zaburzenia dynamiki mitochondriów w przebiegu chorób nowotwo-
rowych
Liczne badania wykazały zaburzenia dynamiki mitochondriów w  ko-
mórkach nowotworowych [65,66]. Zaobserwowano wzmożenie pro-
cesu fragmentacji omawianych organelli i/lub zahamowanie ich fuzji, co 
jest związane głównie z  nadekspresją lub zwiększoną aktywacją białka 
Drp1 i/lub obniżoną ekspresją Mfn2 [66]. Taki fenotyp mitochondriów 
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odnotowano w komórkach raka płuc, przerzutowego raka sutka, glejaka, 
nerwiaka zarodkowego, raka jelita grubego, raka trzustki oraz czerniaka 
[66]. Zwiększona fragmentacja mitochondriów przyczynia się do wzmo-
żonej migracji i proliferacji komórek nowotworowych [65].

Prawidłowa dynamika mitochondriów jest niezbędna do utrzymania 
homeostazy w  komórce. Uszkodzone mitochondria są usuwane na dro-
dze mitofagii, która razem z procesem fragmentacji należy do tzw. „kon-
troli jakości” tych organelli. Zaburzenia procesu eliminacji nieprawidło-
wych mitochondriów prowadzą do wzrostu poziomu ROS w  komórce, 
a  w  konsekwencji do uszkodzeń mitochondrialnego i  jądrowego DNA. 
Nagromadzenie mutacji przyczynia się do natężenia rozwoju procesu no-
wotworowego [65]. Badania na myszach wykazały, że brak genu białka 
Parkin, biorącego udział w mitofagii, wywołuje spontaniczne powstawa-
nie guza wątroby [67]. Co więcej, mutacja genu białka PINK1, również 
zaangażowanego w  proces selektywnej autofagii mitochondriów, była 
obserwowana w nerwiaku zarodkowym (neuroblastoma) [68]. Jednakże 
zaobserwowano, że zaburzenia procesu mitofagii są pożądane jedynie na 
początku powstawania nowotworu [65]. Zbytnia akumulacja ROS w ko-
mórce, pochodzących z nagromadzonych, nieusuwanych mitochondriów 
w  wyniku zahamowania mitofagii, może w  efekcie skutkować apoptozą 
komórki, co dla procesu nowotworowego jest zjawiskiem niekorzystnym. 
Okazało się zatem, iż selektywna mitofagia mitochondriów wymagana 
jest na późniejszych etapach karcynogenezy [65].

6. Podsumowanie
Wiele chorób neurodegeneracyjnych, autoimmunologicznych oraz no-
wotworowych związanych jest z występowaniem zaburzeń w dynamice 
mitochondriów. Charakteryzują się one przede wszystkim wzmożoną 
fragmentacją omawianych organelli, wywołaną zazwyczaj nieprawidło-
wym poziomem białek biorących udział w procesach fuzji i rozszczepie-
nia mitochondriów na korzyść tych drugich. Prowadzi to do nieprawidło-
wego rozmieszczenia mitochondriów w  cytoplazmie, utraty ich funkcji, 
a w konsekwencji do zaburzenia homeostazy komórki.
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