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Mitochondria i bilans energetyczny komórki w biotechnologii

Mitochondria and cell energy balance in the biotechnology

	 	 Praca mitochondriów stanowi podstawowe źródło energii dla organizmów eukarioty-
cznych. Sama generacja energii (w postaci ATP) oraz jej modyfikowanie może znacząco 
przyczynić się do wzrostu efektywności produkcji biotechnologicznej. Zmiany w produkcji 
wewnątrzkomórkowego ATP odbywać się mogą poprzez regulację każdego etapu szlaków 
enzymatycznych. Badania z tym związane szczególnie koncentrują się na zmianach w: 
aktywności F-ATPazy; gradiencie protonowym; ilości wewnątrzkomórkowego NADH; 
łańcuchu transportu elektronów oraz dostępowi do tlenu. Zmiany w bilansie ATP przyczynić 
się mogą do licznych korzyści, takich jak: wzrost ilości pożądanego produktu, zwiększenie 
żywotności komórek, spadek generacji produktów ubocznych, czy zmiany w prędkości 
przetwarzania i modyfikowania substratu. Niniejsza praca prezentuje przegląd przez te za-
gadnienia.
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	 	 A mitochondria activity is a basic source of an energy for eukaryotic-like organisms. 
An energy generation (in the form of ATP) and their generation may significantly enhance 
an effectiveness of a biotechnological production. Changes in an intracellular ATP produc-
tion may take place through regulation of all stages of pathways involved in ATP generation 
process. Researches are mostly concentrated on changes in: F-ATPase activity; proton gra-
dient; amount of intracellular NADH; electron transport chain or accessibility to oxygen. 
Changes in ATP balance contribute to many benefits, such as: growth in amount of desired 
product; enhancement of cell viability; decrease of by-product generation and changes in 
rate of conversion and modification of a substrate. This paper describes review about these 
issues.
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WSTęP

	 Mitochondria (z greckiego mitos – nić, 
chondros – ziarno) są kluczowymi dla energe-
tyki komórki organellami. Zostały one pierwszy 
raz zaobserwowane przez Köllikera w 1857 roku 
(preparat utrwalony) oraz przyżyciowo w 1900 
roku przez Michaelisa. Charakterystycznym el-
ementem tych organelli jest posiadanie własnych 
rybosomów, podobnych do tych prokariotycznych 
oraz osobnego materiału genetycznego (mtDNA) 
o wielkości 16569 bp u Homo sapiens (YOUNG 
I COPELAND, 2016). Koduje on rRNA dla 
własnych rybosomów, liczne tRNA oraz niektóre 
podjednostki F-ATPazy i stanowi obiekt szczegól-
nego zainteresowania nauk biotechnologicznych. 
Dotyczy to szerokiego spektrum tych nauk, 
zarówno związanych z rolnictwem (WANG I IN., 
2017) jak i medycyną (PICARD I IN., 2016).

BILANS ATP KOMóRKI

	 Funkcjonalnie, mitochondria stanowią 
najbardziej aktywne organella komórki, które 
odpowiadają za jej homeostazę. Najważniejszym 
procesem jest wytwarzanie energii w postaci 
ATP, przeprowadzając w macierzy mitochondri-
alnej cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa), 
a następnie w wewnętrznej błonie mitochon-
drialnej - fosforylacji oksydacyjnej (WILSON, 
2017). Biotechnologicznie jest to o tyle ważne, 
że ingerowanie w nie pozwala uzyskać odpow-
iednie substraty np. kwas cytrynowy, ale także na 
przeprowadzanie terapii chorób, gdzie występuje 
niewłaściwe funkcjonowanie enzymów mito-
chondrialnych (BOCZONADI I IN., 2018). 
Wpływanie na bilans ATP wewnątrz komórki 
ma istotny wpływ na żywotność drobnoustro-
jów przemysłowych, a tym samym wydajność 
i ekonomię procesu biotechnologicznego (JIN-
GWEN I IN., 2008; GUTIERREZ I LEWIS, 
2015). Modyfikowanie wypadkowej ilości ATP, 
może odbywać się na podstawie regulacji: ilości 
wewnątrzkomórkowego NADH; łańcucha trans-
portu elektronów; aktywności F-ATPazy; dostępu 
tlenu, czy gradientu protonowego.
 NADH powstaje w wyniku glikolizy, 
oksydacji kwasów tłuszczowych oraz działania 
cyklu kwasu cytrynowego. Istnieją metody mo-
dyfikowania jego ilości. Pierwszą z nich jest 

wzmożona ekspresja lub delecja genów kluc-
zowych dla ilości NADH w komórce np. ldh 
kodującego dehydrogenazę mleczanową (TURN-
ER I IN., 2015). Badacze wprowadzili do Sac-
charomy cescerevisiae gen ldhA prowadząc do 
jego nadekspresji celem wydajniejszej produk-
cji kwasu mlekowego. W warunkach hodowli z 
limitowanym dostępem tlenu oraz ksylozą jako 
źródłem węgla i energii uzyskano wydajność na 
poziomie 0,69 gram kwasu mlekowego na 1 gram 
ksylozy. Drugą z metod jest wprowadzanie do 
podłoża hodowlanego substancji, będących spe-
cyficznymi substratami dla zależnych od NAD+ 
dehydrogenaz np. cytrynianu, czy szczawianu 
(KIM I SWARTZ, 2000). Przykładem takiej roli 
substratów może być efekt dodatku związków 
kwasu masłowego na wydajność produkcji bu-
tanolu w ko kulturze Saccharomyces cerevisiae 
i Clostridium acetobutylicum. Badacze podają 
jako jeden z potencjalnych mechanizmów zjaw-
iska zwiększenie potencjału przetwarzania glu-
kozy i nadprodukcji NADH (LUO I IN., 2015). 
Ostatnim ze sposobów, prowadzących do spadku 
ilości NADH w bilansie komórek, jest wprow-
adzenie lub nadekspresja genów kodujących 
oksydazy NADH. Prowadzą one do rozkładu 
cząsteczki NADH do NAD+ i wody, bez otrzy-
mywania ATP (VEMURII IN., 2006; SHI I IN., 
2016). Przykładem tego mogą być eksperymenty 
polegające na wprowadzeniu oksydazy NADH 
kodowanej przez gen noxE	z	Lactococcus lactis 
(KIM I IN., 2015). Celem tego było zwiększenie 
wydajności produkcji 2,3-butandiolu. Rezultatem 
modyfikacji genetycznych był wzrost produkcji o 
23,8% względem wyjściowego szczepu.
 Modyfikacje łańcucha transportu ele-
ktronów zazwyczaj wpływają na zmniejszenie 
ilości ATP w komórce. Ich wprowadzanie zależeć 
może np. od tego czy pożądane są produkty uboc-
zne glikolitycznej generacji ATP. W przypadku, 
gdy chce się kontrolować ilość niepożądanego 
np. kwasu masłowego lub octowego, można 
zwiększyć wydajność łańcucha transportu ele-
ktronów poprzez regulację szlaków syntezy chi-
nonów (WU I IN., 2015). Na samą dyfuzję chi-
nonów w błonach subkomórkowych ma wpływ 
ich lepkość. Genetycznie jest to możliwe do 
regulowania poprzez modyfikowanie szlaków 
syntezy kwasów tłuszczowych, gdzie wzrost 
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ich nienasycenia zmniejsza jej lepkość (BUDIN 
I IN., 2018). W wydajności łańcucha transportu 
elektronów ważną rolę odgrywa dostępność os-
tatecznego akceptora elektronów w postaci tlenu. 
Można także wykorzystać w tym celu tlenki azo-
tu i doprowadzić do nadekspresji kompleksów 
reduktaz tlenku azotu jako ostatecznych oksydaz 
całego łańcucha (JUNG I IN., 2017). Zmnie-
jszenie transportu elektronów uzyskuje się po-
przez wprowadzenie do pożywki specyficznych 
inhibitorów takich jak rotenon, czy antymycy-
na A (ABE I IN., 2008). Alternatywnie, celem 
rozprzęgnięcia transportu elektronów można 
zastosować modyfikacje genetyczne dające w 
rezultacie zmniejszoną ilość aktywnego kom-
pleksu białkowego, czego przykładem jest zas-
tosowanie operacji genetycznych przez zespół 
Liu, który doprowadził do deficytu w komórkach 
cytochromu aa3	oraz	b (LIU I IN., 2006). Innym 
przykładem jest jednoczesna inaktywacja mo-
nooksygenazy chinolu, terminalnej oksygenazy 
cytochromu bd oraz oksygenazy cytochromu 
bo prowadząca do całkowitej blokady łańcucha 
transportu elektronów. Jednakże takie rozwiązanie 
prowadziło do spadku wzrostu komórek oraz 
znacznego zwiększenia poboru glukozy (MAN I 
IN., 2020). Ostatnim omawianym rozwiązaniem 
jest doprowadzenie do ekspresji genów, których 
białka odpowiedzialne są za szlak alternatywnej 
oksydacji np. gen AOX1 pochodzący z Histo-
plasma capsulatum, którego produkt białkowy 
przeprowadza reakcję oksydacji z wytworzeniem 
cząsteczki wody, bez magazynowania energii w 
postaci ATP (JOHNSON I IN., 2006).
 Zmniejszenie aktywności syntazy ATP 
(także nazywanej jako F-ATPazą) (JUNGE I 
NELSON, 2015) wymuszana komórkach prze-
definiowanie metabolizmu w stronę glikolizy. 
W praktyce efekt ten uzyskuje się np. poprzez 
specyficzne drobnocząsteczkowe inhibitory, 
czy mutacje w materiale genetycznym komórki 
(NESCI I IN., 2020). Zwiększenie aktywności 
F-ATPazy nastąpić może poprzez doprow-
adzenie do nadekspresji F-ATPazy, zwiększając 
wypadkową ilość tego białka w organizmie. 
Przykładem jest nadekspresja mitochondrialnego 
genu ATP6 pochodzącego z Arabidopsis thaliana	
i wprowadzonego do Saccharomyces cerevi-
siae, co zwiększyło prędkość regeneracji ATP w 

komórkach modelu (ZHANG I IN., 2008). Sama 
generacja ATP w związku z ATPazami może być 
modyfikowane za pomocą zmian pH środowiska. 
Badania pokazały, że dodatek kwasu cytrynowe-
go zwiększył pH cytozolu u Candida glabrata i 
spadek pH wakuolarnego. Sugeruje się, że te re-
zultaty wynikają ze zwiększonej produkcji ATP 
potrzebnej dla intensywniejszej pracy V-ATPazy 
transportującej jony wodorowe do wnętrza wakuo-
li, chroniąc elementy cytozolu przed obniżonym 
pH środowiska (HARA I KONDO, 2015). W 
odwrotnej sytuacji podwyższenie pH produkcji 
biotechnologicznej, zmniejsza generację ATP i 
indukcję szlaków glukoneogenezy (IVARSSON 
I IN., 2015).
 Tlen, jako ostateczny akceptor elektronów 
w łańcuchu oddechowym limituje wydajność 
produkcji ATP w wyniku fosforylacji oksyda-
cyjnej (SALIN I IN., 2015). Wyróżnia się trzy 
sposoby zwiększenia stężenia tlenu w bioreak-
torze. Pierwszym jest zwiększenie dostaw tlenu 
przez bełkotkę, zwiększenia obrotów mieszania 
lub zastosowanie technologii będących wariacją 
obu metod (JU I IN., 2019). Kolejnym jest wprow-
adzenie do bioreaktora nietoksycznych rozpuszc-
zalników (heksan, heptan, dodekan) o wyższym 
od wody współczynnikiem rozpuszczalności 
tlenu. Zwiększa to całkowitą zawartość tlenu w 
bioreaktorze i powierzchnię dyfuzji tlenu, przy 
zużywaniu go w podłożu hodowlanym przez 
drobnoustroje (RAMESH I IN., 2016). Ostatnią 
z metod jest wprowadzenie konstruktu gene-
tycznego kodującego białko, które pozwoli na 
wyłapywanie tlenu z pożywki i uwalnianiu go 
w warunkach niedoboru (np. hemoglobiny z 
Campylobacter jejuni) (XU I IN., 2015). Wyko-
rzystuje się do tego także inne analogi hemoglob-
iny np. gen vgh	z	Vitrocilla stercoraria (VÉLEZ-
LEE I IN., 2016). W strategii tej ważną rolę 
odgrywa finalna lokalizacja hemoglobiny. Bada-
nia potwierdziły, że lepsze wyłapywanie tlenu 
przez rekombinowane białko zachodzi, gdy gro-
madzi się ono w przestrzeni peryplazmatycznej 
aniżeli wewnątrz komórki bakteryjnej (OUYANG 
I IN., 2018). Istnieją jednak przypadki kiedy 
zwiększanie ilości tlenu w pożywce nie prowadzi 
do maksymalizacji efektywności procesu biotech-
nologicznego. Przykładem tego jest generacja i 
akumulacja substancji lipidowych w komórkach 	
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Lipomyces starkeyi. Prowadzone badania 
pokazały, że akumulacja substancji oleistych 
zachodziła przy doprowadzaniu do niewielkiego 
niedoboru w azot oraz tlen. Badacze przedstawili 
hipotezę, że efekt jest wywołany promowaniem 
procesów wymagających niewielkiej ilości ATP 
wobec tych wysoce energochłonnych. Pow-
oduje to zmniejszenie energochłonnej generacji 
biomasy, replikacji DNA oraz produkcji NADH. 
Jednocześnie zwiększa proces odnawiania NAD+ 
z NADH na alternatywnych szlakach reduk-
cyjnych prowadzących do akumulacji zredu-
kowanych alkoholi, czy niepełnej oksydacji 
cząsteczki glukozy, zwiększając akumulację lip-
idów (CALVEY I IN., 2016).
 Gradient protonowy jest siłą napędzającą 
zmiany konformacyjne ATPazy. Istnieje wiele 
związków np. ksyleny, bakteriocyny, czy 
2,4-dintrofenol, które zaburzają selektywną 
przepuszczalność wewnętrznej błony mitochon-
drialnej, a tym samym gradientu (ZHOU I IN., 
2008). Dodatkowo, przy hodowli komórek euka-
riotycznych, może dojść do ekspresji białek UCP 
(ang. uncoupling protein), będących kanałami 
jonowymi, a tym samym zaburzenia gradientu 
protonowego (SLUSE I IN., 2006). W rezulta-
cie prowadzi to do zaburzenia gradientu syn-
tezy ATP (REBUFFET I IN., 2017). Ważne jest, 
aby minimalizować w hodowli ryzyko zaburze-
nia gradientu protonowego przez czynniki 
zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Należy jednak 
podkreślić, że zaburzenie elementów związanych 
z gradientem protonowym poszczególnych or-
ganelli może w pewnych wypadkach wywoływać 
wzrost efektywności produkcji. Przykładem 
tego mogą być badania nad generacją H2 przez 
Chlamydomonas reinhardtii w celu generacji 
biogazu w oparciu o procesy fotosyntezy. Ba-
dacze dokonali zatrzymania ekspresji białek 
regulujących gradient protonowy w chloro-
plastach: PGR5 (ang. Proton Gradient Regulation 
5) oraz PGRL1 (ang. PGR-like 1). Rezultatem 
był wzrost generacji wodoru, co według zespołu 
badawczego było spowodowane brakiem kon-
troli nad respiracją w fotosystemach i przejściu 
komórek Chlamydomonas reinhardtii w kierunku 
metabolizmu anaerobowego (STEINBECK I 
IN., 2015). Dodatkowo takie białka jak PGR5 są 
sugerowane w naukach biotechnologicznych jako 

markery roślin odpornych na różnorodne stresy 
abiotyczne (SHAHID I IN., 2016). 

KORZYŚCI Z REGULACJI BILANSU ATP

	 Możliwość regulowania poziomu 
ATP skutkuje wieloma biotechnologicznymi 
korzyściami. Umożliwia zwiększenie ilości otrzy-
mywanego w bioprocesie produktu. Wzorcowym 
przykładem jest bioprodukcja glutationu (GSH). 
Synteza i sekrecja tego związku jest bezpośrednio 
związana z bilansem wewnątrzkomórkowym 
ATP (LIAO I IN., 2008), ale suplementacja ad-
enozynotrójfosoforanu do podłoża hodowlane-
go jest bardzo kosztowna. Rozwiązaniem tego 
może być immobilizacja w żelu karagenowym 
zmodyfikowanej genetycznie Escherichia coli	
(zawierającej geny gshI/gshII) odpowiedzialnej 
w układzie produkcyjnym za syntezę glutationu 
oraz immobilizowanej kinazy octanowej (EC 
2.7.2.1) z Saccharomyces cervisiae – enzymu 
systemu regeneracji ATP (MUROOKAI IM-
ANAKA, 2020). Do syntezy glutationu stosować 
można same odpowiednio zmodyfikowane gene-
tycznie szczepy Escherichia coli. Przykładem 
tego jest wprowadzenie do Escherichia coli genu 
gshF	ze	Streptococcus thermophilus. Koduje on 
syntetazę glutationu, która wpływa korzystnie 
na bilans ATP ze względu na przeprowadzanie 
przez nią dwóch etapów syntezy GSH, które są 
zazwyczaj wykonywane przez dwa odrębne en-
zymy: ligazę L-cysteiny (EC 6.3.2.2) i syntetazę 
L-glutationu (EC 6.3.2.3) (WANG I IN., 2016). 
Kolejną korzyścią jest bezpośrednie zwiększenie 
produktywności wynikającej ze zwiększenia 
obiegu węgla w kluczowych szlakach enzymaty-
cznych (glikolizy, cyklu kwasu cytrynowego). 
Potwierdzać to mogą badania porównujące szc-
zepy Saccharomyces cerevisiae produkujące 
S-adenozylo-L-metioninę (SAM) z różną 
wydajnością. Badacze za pomocą znakowania 
węglem 13C odkryli, że te o wydajniejszej gener-
acji SAM produkują więcej ATP, głównie dzięki 
łańcuchowi oddechowemu (HAYAKAWA I IN., 
2015).
 Modyfikacja bilansu wewnątrzkomórko-
wego ATP skutkuje zmianami ilości powstających 
produktów ubocznych metabolizmu np. kwasu 
octowego, mlekowego, czy glicerolu (ASLAN I 
IN., 2017). Związki te akumulując się w podłożu 
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hodowlanym wpływają negatywnie na wydajność 
produkcji oraz koszty bioprocesu (QUAT-
RAVAUX I IN., 2006). Przykładem zwiększenia 
generacji ATP celem redukcji ilości produktów 
ubocznych jest np. synteza penicylin przez Peni-
cillium chrysogenum. Wyższe zapotrzebowanie 
na ATP tego organizmu powstaje w trakcie fazy 
logarytmicznego wzrostu (WANG I IN., 2019). 
Dodatkowo, synteza oraz wydzielanie penicy-
lin w trakcie fazy stacjonarnej jest niezwykle 
energochłonna (73 mole ATP na rzecz 1 mola pen-
icyliny-G) (VAN GULIK I IN., 2001). W trakcie 
trwania tego procesu niezwykle ważne jest, aby 
monitorować ilość wewnątrzkomórkowego ATP, 
gdyż doprowadzić to może do zwiększenia ilości 
produktów ubocznych, pod postacią kwasów or-
ganicznych i zaburzenia całości biosyntezy (VAN 
GULIK I IN., 2000). Modyfikacje genetyczne 
zmniejszające ilość produktów ubocznych często 
wywołują efekt plejotropowy, gdzie większość 
zmian ma korzystny wpływ na wydajność 
produkcji. Przykładem tego jest praca na temat 
syntezy pinocembryny w komórkach Escherichia 
coli. Badacze dokonali zaburzenia ekspresji 
energochłonnych genów syntezy proliny oraz 
SAM metodą CRISPRi (ang. CRISPR interfer-
ence). Przyczyniło się zwiększenia wydajności 
syntezy flawonoidu (TAO I IN., 2018). Innym 
przykładem, także z udziałem Escherichia coli, jest 
zmniejszanie generacji glikogenu w komórkach 
przez dezaktywację genów rozgałęziających 
glikogen, co przyczyniło się do zwiększenia 
zdolności produkcyjnej szczepu (ZHANG I IN., 
2016). Oba przypadki wyłączania genów syntezy 
niepożądanych produktów opierają się na podo-
bnym mechanizmie zwiększającym wydajność 
całej bioprodukcji. Brak aktywnych enzymów 
syntezy produktów ubocznych wywołuje przeki-
erowanie przepływu węgla w komórce na tory 
generacji pożądanego produktu. Dodatkowo nie 
jest wydatkowane ATP na syntezę niechcian-
ych produktów, przez co zwiększa się jego wy-
padkowa ilość i jest ona wykorzystywana przez 
komórkę na utrzymanie aktywnych szlaków syn-
tezy – w tym przypadku dających pożądany bio-
produkt.
 Kolejnym atutem modyfikacji stężenia 
ATP w komórce jest zmiana szybkości przetwar-
zania substratu przez drobnoustrój. Bilans ATP 

dla przetwarzania substratów ma udział przy 
takich procesach transportu przezbłonowego 
oraz fosforylacji substratu (HEARN I IN., 
2008). Dodatek ATP do medium w hodowli li-
nii komórkowej HaCaT prowadził do wzrostu 
produkcji interleukiny-6. Badania stwierdziły, że 
ma to bezpośredni związek z fosforylacją recepto-
ra EGF (ang. Epidermal Growth Factor) oraz kom-
ponentów szlaku regulowanego przez kinazę p38 
(SUMI I IN., 2016). Efekt bilansu ATP, szczegól-
nie widać przy zastosowania hemicelulozy jako 
jednego z substratów. Większość produkcyjnych 
szczepów nie jest w stanie przetworzyć ksylozy 
oraz arabinozy, głównych pentoz surowców celu-
lozowych, a jednocześnie najważniejszych źródeł 
energii oraz węgla organicznego (KUYPER I 
IN., 2005). Rozwiązaniem tego jest modyfikacja 
genetyczna szczepów Saccharomyces cerevisiae, 
o zwiększonej wydajności produkcji ATP, po-
przez doprowadzenie do ekspresji nieaktywnych 
genów dla utylizacji arabinozy oraz genów nie-
oksydatywnego szlaku fosforanów pentoz, przez 
co szczepy te mogą wykorzystać arabinozę jako 
źródła węgla i energii (WISSELINK I IN., 2007). 
Analogiczną sytuację prezentuje wykorzystanie 
substratów ligninocelulozowych, co jest szc-
zególnie ważne przy optymalizacji np. procesu 
biotechnologicznej produkcji biopaliw (JIN I IN., 
2015).
 Ostatnią korzyścią wynikająca z regu-
lacji poziomu ATP w komórkach jest zwiększona 
odporność drobnoustrojów na stres środowiskowy. 
ATP odgrywa role ochronną przed stresem (zmi-
any pH, temperatury, ciśnienia osmotycznego oraz 
występowanie RFT) poprzez transport aktywny 
oraz regulację szlaków sygnałowych (ZHOU I 
IN., 2008). Pierwsza z metod, transport aktywny, 
pozwala na kontrolowanie składu środowiska 
wewnątrzkomórkowego poprzez przemieszcza-
nie do oraz poza komórkę. Zmiany ilości białek 
transportujących oraz samego ATP silnie wpływają 
na odporność szczepów na warunki środowiska. 
Przykładem jest odporność szczepów Saccharo-
myces cerevisiae na wysokie stężenia etanolu pro-
porcjonalne do poziomu wewnątrzkomórkowego 
ATP (CHAROENBHAKDI I IN., 2016). Druga z 
metod opiera się o udział ATP w szlakach przeka-
zywania sygnału. Przykładem jest tu wykorzy-
stywanie ATP jako źródła energii przez elementy 
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szlaku HOG odpowiedzialnego za ochronę przed 
stresem osmotycznym (KLIPP I IN., 2005). Na po-
dobnej zasadzie działa wiele szlaków odporności 
na stres środowiskowy, gdzie stresowe warunki 
środowiskowe prowadzą do zwiększonego za-
potrzebowania na ATP i odwrotnie, zwiększona 
suplementacja ATP, łagodzi konsekwencje stresu 
środowiskowego (SANCHEZ I IN., 2008). Ostat-
nia z metod polega na zwiększanie całościowego 
ATP w komórce, mogącego być wykorzystane 
na łagodzenie stresu środowiskowego, poprzez 
eliminację całych operonów kodujących geny 
nieprzydatne z perspektywy środowiska bioreak-
tora. Pierwszym przykładem tego, jest eliminacja 
412 genów z genomu Corynebacterium glutami-
cum co zwiększyło jego odporność warunki 
stresowe, w tym ograniczenie w dostępie tlenu 
(BAUMGART I IN., 2018). Drugim przykładem 
tej strategii jest eliminacja genów kodujących wić 
Pseudomonas putida. Wypadkowo zwiększyło 
odporność szczepu na stres oksydacyjny oraz 
promieniowanie UV, a także jego ogólną 
żywotność (LIEDER I IN., 2015).

PODSUMOWANIE

	 Mitochondria z uwagi na rolę w ener-
getyce komórki stanowią interesujący obiekt 
badań z perspektywy biotechnologii. Wynika to 
z kluczowej roli w produkcji ATP i nadrzędnej 
funkcji tej cząsteczki w niezliczonej ilości 
procesów komórkowych. Modyfikowanie bi-
lansu ATP w komórkach przyczynić się może 
do licznych korzyści w ekonomice bioprodukcji, 
ale jak pokazały powyższe przykłady odbywać 
się to może różnymi strategiami. Ważne jest ro-
zpatrzenie, czy bardziej opłacalna okaże się su-
plementacja substratami lub inhibitorami, czy 
lepsze będzie rozpoczęcie produkcji w oparciu o 
zmodyfikowany genetycznie szczep. W doborze 
metody ważne jest także rozpatrzenie punktu w 
szlakach syntezy ATP, który chcemy docelowo 
modyfikować. Tutaj kluczową rolę odgrywa nie 
tylko same szlaki syntezy ATP, ale pośrednie i 
bezpośrednie powiązanie ich ze szlakami odpow-
iedzialnymi za syntezę pożądanego produktu. 
Ostatecznie jak pokazały przykłady, racjonalna 
modyfikacja bilansu ATP w komórce zwiększa 
wydajność, a tym samym opłacalność biotechno-
logicznej produkcji.
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