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Streszczenie: Horyzontalny transfer genów (HGT) odgrywa główną rolę w ewolucji bakterii i występu-
je u jednokomórkowych Eukariota, jednak jego znaczenie w rozwoju organizmów wielokomórkowych 
ciągle pozostaje niejasne. Ostatnie badania wskazują, iż roślinne genomy mitochondrialne są nie-
zwykle aktywne w HGT w porównaniu z innymi organellowymi oraz jądrowymi genomami. Mimo 
niewielkiej wiedzy o mechanizmach HGT u roślin, niektóre badania wskazywały na rośliny pasożyt-
nicze jako dawców i biorców genów mitochondrialnych. Większość doniesień ujawniała jeden trans-
fer genu w jednym gatunku, ostatnie dane wskazują jednak na przypadek masywnego transferu co 
najmniej kilkudziesięciu, a prawdopodobnie setek obcych genów mitochondrialnych u Amborella 
trichopoda. Geny te pochodziły od różnych dawców, głównie roślin dwuliściennych i mchów. W pra-
cy przedstawiono aktualne dane dotyczące transferu genów w komórkach roślinnych. 

Słowa kluczowe: horyzontalny transfer genów, mitochondria, ewolucja

Summary: Horizontal gene transfer (HGT) plays a major role in the evolution of bacteria and occurs 
in an unicellular eucaryote. However, its importance in the development of multicellular organisms 
remains still unclear. Recent studies indicate that plant mitochondrial genomes are unusually active 
in HGT compared to other organellar and nuclear genomes. Although little is known about the mech-
anisms of HGT in plants, some studies suggested parasitic plants as both donors and recipients of 
mitochondrial genes. Most of the cases revealed one transfer of gene in one species, but recent data 
show a case of massive transfer of at least tens and probably hundreds of foreign mitochondrial genes 
in Amborella trichopoda. These genes derived from different donors, mainly dicotyledonous plant and 
mosses. The paper presents actual data concerning transfer of genes in plant cells. 
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WSTĘP

Informacja genetyczna jest przekazywana przede wszystkim drogą transferu pio-
nowego (ang. vertical transfer), czyli dziedziczenia z pokolenia na pokolenie. Oprócz 
tego przekazywanie genów między organizmami odbywać się może drogą transferu 
poziomego (ang. horizontal transfer), który do niedawna uważany był za charaktery-
styczny tylko dla prokariotów. Istnieją też inne sposoby, np. transfer wewnątrzkomór-
kowy, w który zaangażowane są organella komórkowe (jądro, mitochondria, chloro-
plasty) (ang. Intracellular Gene Transfer, IGT) [111]. W niniejszej pracy omówione 
zostały przede wszystkim przypadki transferu horyzontalnego, w który zaangażowa-
ny jest genom mitochondrialny roślin. 

Horyzontalny transfer genów (ang. Horizontal Gene Transfer, HGT) jest zjawi-
skiem przenoszenia informacji genetycznej między zazwyczaj niespokrewnionymi 
organizmami. Ten rodzaj wymiany materiału genetycznego jest powszechny i do-
kładnie poznany u organizmów prokariotycznych [116]. U wielu przedstawicieli tej 
grupy poziomo przeniesione geny stanowią 10-20% genomu [73]. Ponadto istnieją 
nieliczne, choć ostatnio często opisywane przypadki poziomego transferu pomiędzy 
przedstawicielami odmiennych grup ewolucyjnych jakimi są organizmy prokario-
tyczne i eukariotyczne. Proces ten dotyczy komórek bakterii Escherichia coli i komó-
rek drożdży Saccharomyces cerevisiae. Wymiana DNA pomiędzy tymi organizmami 
została opisana w 1992 roku przez Nishikawa i wsp., a jej mechanizm przypomina 
bakteryjną koniugację [116]. Ostatnie badania dowodzą również możliwości transferu 
pewnych genów pomiędzy królestwami: od eukariotów do prokariotów, bakterii [94] 
czy sinic [41, 88], jak też od grzybów do gąbek [89].

Najwięcej przypadków HGT wśród Eukariota zaobserwowano u organizmów 
jednokomórkowych [51, 83] (tab. 1). Liczba przeniesionych genów u tych organi-
zmów wynosi od jednego do kilkudziesięciu, obejmując mniej niż 1% genomu. Więk-
szość z nich pochodzi od bakteryjnych dawców. W świecie organizmów roślinnych 
zaobserwowano nieliczne zjawiska wymiany materiału genetycznego na zasadzie 
poziomego przepływu genów. Jednym z pierwszych opisanych tego rodzaju trans-
ferów jest wymiana DNA pomiędzy komórkami bakterii Agrobacterium a komór-
kami roślin wyższych [116]. Dodatkowe przypuszczalne przypadki jądrowego HGT 
z bakterii do genomu roślinnego obejmują nabycie akwagliceroporyn z eubakterii 
(1200 mln lat temu) [115] oraz genów biosyntezy glutationu od α-proteobakterii [21]. 
W przypadku wirusów atakujących rośliny, zazwyczaj nie integrują się one z geno-
mem jądrowym gospodarza nawet, jeśli posiadają DNA w materiale genetycznym. 
Przypadki integracji zdarzają się w trakcie ewolucji sporadycznie. Za mechanizm 
molekularny przypuszczalnie leżący u podstaw takich zdarzeń uważa się przypad-
kowe rekombinacje między genomem wirusa a chromosomowym DNA rośliny [47]. 
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TABELA 1. Organizmy, w których stwierdzono horyzontalny przepływ genów 
TABLE 1. Organisms in which horizontal gene transfer are found

DAWCA GENU BIORCA GENU POZYCJA  
LITERATUROWA

Bakteria:
Agrobacterium rhizogenes

Roślina:
Nicotiana [8]

Roślina:
Oryza

Roślina:
Zea mays [4]

Bakteria:
Wolbachia

Zwierzę:
Owad: Callosobruchus [60]

Roślina:
Okrytonasienna:
Asterid

Roślina:
Gnetum [112]

Roślina:
Monocot (Jednoliścienne)
Eudicot (Dwuliścienne)
Nieznany
Ranunculales
Monocot (Jednoliścienne)

Roślina:
Aktinidia
Amborella
Betulaceae
Caprifoliaceae
Sanguinaria

[11]

Cyjanobakteria:
Calothrix
Glon:
Porphyra purpurea

Glon:
Euglena myxocylindracea [97]

Bakterie:
Lactococcus sp.

Drożdże:
Saccharomyces cerevisiae [36]

Rośliny:
Okrytonasienne
Mchy

Roślina:
Amborella trichopoda [12]

Roślina:
Dwuliścienna właściwa

Roślina:
Phaseolus vulgaris [111]

Roślina:
Fabales

Roślina:
Apodanthaceae [76]

Roślina:
Orobanchaceae

Roślina:
Plantago [71]

Bakterie:
Pseudomonas spp.

Drożdże:
Saccharomyces cerevisiae [43]

Roślina:
Okrytonasienna:
Santalales

Roślina:
Paproć:
Botrychium virginianum

[24]

Roślina:
Ericaceae
Cyrillaceae

Roślina:
Ternstroemia [96]

Roślina:
Okrytonasienna:
Populus

Roślina:
Okrytonasienna:
Populus

[19]
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DAWCA GENU BIORCA GENU POZYCJA  
LITERATUROWA

Bakteria:
Wolbachia

Nicień:
Onchocerca volvulus [30]

Cyjanobakterie:
Crocosphaera watsonii
Trichodesmium erythraeum

Glony:
Heterocapsa triquetra
Karlodinium micrum
Oxyrrhis marina

[110]

Roślina:
Poa palustris

Roślina:
Festuca ovina [108]

Roślina:
Orobanche

Roślina:
Phelipanche [80]

Bakteria:
Wolbachia

Zwierzę:
Owad:
Drosophila ananassae

[28]

Alga:
Vaucheria litorea

Zwierzę:
Ślimak:
Elysia chlorotica

[91]

Grzyb:
Physcomitrella patens
Coprinopsis cinerea
Laccaria bicolor

Roślina:
Oryza sativa
Arabidopsis thaliana

[84]

Bakteria:
Wolbachia

Zwierzę:
Owad:
Aedes aegypti

[57]

Cyanobakterie:
Synechococcus sp. Prochlo-
rococcus sp.

Pierwotniak:
Ameba:
Paulinella chromatophora

[74]

Roślina
Cuscuta

Roślina:
Plantago [72]

Człowiek
Homo sapiens

Pierwotniak:
Zarodziec malarii:
Plasmodium vivax

[10]

Przykładem jest opisana przez Goremykina i wsp. [37] obecność dwóch fragmen-
tów genów Closteroviridae w genomie mitochondrialnym Vitis vinifera, związana 
z wywoływaniem liściozwoju. Niewykluczona jest integracja mitochondrialnego 
DNA (mtDNA) z cDNA powstałym po odwrotnej transkrypcji RNA wirusa (mito-
chondrialne czynniki splicingowe dostarczają domen o aktywności odwrotnej tran-
skryptazy) [13]. Warto zaznaczyć, że chloroplastowe i mitochondrialne polimerazy 
RNA kodowane przez genom jądrowy są podobne do polimerazy bakteriofaga T7, co 
mogło mieć wpływ na pojawienie się przypadków transferu HGT w trakcie ewolu-
cji eukariotów [49]. Oprócz genów lub ich fragmentów, transferowi mogą również 
ulec genetyczne elementy ruchome. Roulin i wsp. [90] opisała przypadki transferu 
retrotranspozonu LTR Route66 między Sorghum a kilkoma gatunkami Oryza, który 
po transferze zachował aktywność. 
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Komórki roślinne charakteryzują się obecnością trzech rodzajów genomu: 
jądrowego, mitochondrialnego i chloroplastowego, różniących się podatnością na 
HGT. Uważa się, że istnieje niski poziom horyzontalnego transferu genów jądro-
wych, mimo dowodów na liczne poziome przemieszczanie się ich elementów gene-
tycznych [26, 31, 53]. Niektórzy wnioskują, że jądrowy genom powstał dzięki HGT 
na skutek fuzji genomów archebakterii i eubakterii [70, 86, 87]. Biorąc pod uwagę 
endosymbiotyczne pochodzenie mitochondriów i chloroplastów, wiele genów o po-
chodzeniu eubakteryjnym migrowało z tych organelli do jądra drogą transferu we-
wnątrzkomórkowego (IGT) [5, 63, 104], jak również transferu horyzontalnego. Tak 
jak genom jądrowy i genomy mitochondrialne drożdży [35], roślinne mitochondria 
podlegały horyzontalnemu transferowi elementów genetycznych. Wiele transferów 
zaszło stosunkowo niedawno podczas ewolucji i były one ograniczone do jednego 
biorcy lub do niewielkiej liczby gatunków w obrębie rodzaju [11, 24, 71, 96, 112]. 
Większość obcych genów wykrytych u tych organizmów została nabyta od bak-
terii. Na szczególną uwagę zasługuje fakt odkrycia częstego poziomego transferu 
intronu w mitochondrialnym genie coxI miedzy roślinami okrytozalążkowymi [17, 
18]. Odkrycie to zapoczątkowało kolejne badania nad horyzontalnym transferem 
mitochondrialnych genów u roślin. 

HGT W MITOCHONDRIACH ROŚLIN

W przeciwieństwie do innych genomów eukariotycznych, w roślinnych genomach 
mitochondrialnych nadzwyczaj często zachodzi aktywny poziomy przepływu genów, 
który nie pozostaje bez wpływu na ewolucję [112]. Fakt ten można wytłumaczyć zróż-
nicowaną podatnością na poziomy przepływ genów. Wynika ona m.in. z obecności 
w roślinnych mitochondriach aktywnego transmembranowego systemu „przechwy-
tywania” informacji genetycznej [61] oraz braku podobnego systemu w plastydach. 
System ten angażuje m.in. obecne w błonie mitochondrium anionowe kanały zależne 
od napięcia (VDAC) oraz translokazę nukleotydów adeninowych (ANT). Ponadto, 
organelle te wykazują odmienną skłonność do fuzji (roślinne mitochondria ulegają 
jej regularnie). Takie zdarzenia są badane z wykorzystaniem znakowanych fluore-
scencyjnie białek kierowanych do mitochondriów. Odmienna skłonność do fuzji ma 
znaczący wpływ na włączanie zarówno obcego, jak i wewnątrzkomórkowego DNA. 

Przykłady transferu sekwencji cpDNA nie są zbyt liczne [m.in. 22, 68, 114]. 
Większość ze znanych przypadków HGT dotyczy transferu z mitochondrium do mi-
tochondrium (tab. 2). Niemniej jednak znane są też przypadki transferu genów z jądra 
do mitochondrium. Włączanie sekwencji jądrowych lub chloroplastowych do mtD-
NA jest zjawiskiem dość częstym w zasadzie tylko u roślin okrytozalążkowych [16]. 
Sekwencje kierowane do mitochondrium stanowią od 0.1 do 13.4% ich genomu ją-
drowego [37]. 
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Sekwencje przenoszone z genomu mitochondrialnego roślin prawdopodobnie 
nie są niezbędne do jego prawidłowego działania. MtDNA zawiera pewną pulę ge-
nów, które mogą być zaangażowane podczas translokacji [15]; np. transfer genu 
cox2 do jądra miał miejsce już 60-200 mln lat temu, jednak istnieją przypadki jesz-
cze odleglejsze w czasie (500 mln) [78]. Lin i wsp. [64] opisali natomiast przypadek 
transferu prawie całego genomu mitochondrialnego do obszaru pericentrycznego na 
krótkim ramieniu chromosomu drugiego u Arabidopsis. Rozmiar insertu (270 kb) 
wskazuje na transfer mitochondrium-jądro o niespotykanej wcześniej skali. Bada-
nia cytogenetyczne ujawniły w insercie obecność sekwencji powtarzalnych. Wy-
daje się, że duplikacje zaszły zanim nastąpiła insercja lub podczas integracji [101]. 

Innym przykładem jest transfer intronu genu cox1, który następuje między bli-
sko spokrewnionymi roślinami (np. w tej samej rodzinie). Sekwencja intronu jest 
konserwatywna i nie zaobserwowano polimorfizmu w kontekście jego występo-
wania. U 162 rodzajów roślin okrytonasiennych zanotowano 70 przypadków hory-
zontalnego transferu intronu genu cox1 [92]. Wyniki niedawno przeprowadzonych 
badań sugerują jednak transfer pionowy tych sekwencji na szeroką skalę po uprzed-
nim jednokrotnym transferze poziomym od grzybów do okrytonasiennych [23]. 
Cox1 jest jednym z rzadkich przypadków genów przenoszonych we fragmentach. 
Odpowiednie białka kodowane przez fragmenty genu w mitochondrium oddziałują 
ze sobą i razem pełnią funkcję, jaką pełni białko kodowane przez kompletny gen. 
U pierwotniaka Acanthamoeba castellanii, jak też u wielu innych eukariotów zi-
dentyfikowano mitochondrialne białko Cox1-c kodowane przez genom jądrowy, 
którego sekwencja jest homologiczna do C-końca typowego białka Cox-1; brakuje 
natomiast jego pozostałej części [33]. 

Chromosomy jądrowe, które posiadają sekwencje pochodzenia mitochondrial-
nego, różnią się między sobą udziałem procentowym tychże sekwencji. Oznacza 
to, iż niektóre chromosomy są od innych „bogatsze” w sekwencje pochodzenia or-
ganellowego. Pięć chromosomów Arabidopsis posiada 21 obszarów składających 
się z co najmniej 300pz mtDNA i oddzielonych co najwyżej przez 5pz jądrowego 
DNA. Chromosom drugi zawiera insercję ok. 270 kpz mtDNA, co stanowi ok. 1,5% 
jego całkowitej długości. Łączna długość mtDNA w chromosomach Arabidopsis 
wynosi ponad 276 kpz. Genom mitochondrialny tej rośliny liczy prawie 367 kpz, 
co oznacza, że 73% mtDNA uległo transferowi do jądra komórkowego. W geno-
mie jądrowym wykryto obecność 15 kopii genów mitochondrialnych i 34 otwar-
tych ramek odczytu (ORF). Insercje dotyczyły trzy razy częściej egzonów niż in-
tronów. Największą liczbę insercji zanotowano w przestrzeniach międzygenowych. 
Z punktu widzenia ewolucyjnego są one bardzo pożądane, ponieważ stanowią źró-
dło zmienności dla sekwencji genomu jądrowego [1]. 
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TABELA 2. Geny biorące udział w HGT u roślin oraz typ transferu
TABLE 2. Genes involved in HGT in plants and type of the transfer

GEN TYP TRANSFERU POZYCJA  
LITERATUROWA

rpl22 chloroplast-jądro [32]

cox2 mitochondrium-jądro [78]
rps12 mitochondrium-jądro [39]
nad7 mitochondrium-jądro [59, 40]
infA chloroplast-jądro [68]
cox2 mitochondrium-jądro [2]
rps10 mitochondrium-jądro [3]
nad1B-C mitochondrium-mitochondrium [112]
atp1, rps2, rps11(×2) mitochondrium-mitochondrium [11]
atp4, atp6, atp8, 
ccmB, ccmC, ccm-
FN1, cox2(×3), cox3, 
nad1, nad2(×2), nad3, 
nad4(×2), nad5(×2), 
nad6, nad7(×2), rpl16, 
sdh4

mitochondrium-mitochondrium [12]

atp1 mitochondrium-mitochondrium [76, 96]
nad1B-C, matR mitochondrium-mitochondrium [24]
pvs-trnA chloroplast-mitochondrium [111]

sdh3, sdh4, 
rpl 2, ccb577 mitochondrium-jądro [4]

sdh4 mitochondrium-jądro [19]
rps2 plastydy-mitochondrium/jądro [80]
rpl32 chloroplast-jądro [22, 105] 

rps16 mitochondrium-mitochondrium
mitochondrium-chloroplast [106]

sdh3, sdh4, rps19, rps10, 
rps1, rps14, 5’rpl2, rps7, 
rps12, rpl5

mitochondrium-jądro [65]

atp1, atp6, matR mitochondrium-mitochondrium [72]
cox1 mitochondrium-jądro [33]
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TRANSFER MITOCHONDRIUM-MITOCHONDRIUM

Transfer DNA między mitochondrium a innymi organellami został zidentyfi-
kowany na podstawie porównywania sekwencji genomowych. Przypadki transferu 
mitochondrium-mitochondrium są natomiast określone dzięki obecności podob-
nych intronów znajdujących się na tych samych pozycjach w homologicznych ge-
nach mitochondrialnych u odlegle spokrewnionych gatunków [16].

W 2003 roku Won i Renner opisali przypadek przeniesienia części mitochon-
drialnego genu nad1 – intronu II, znajdującego się pomiędzy egzonem b i c – z ro-
śliny okrytozalążkowej do Gnetum [112] (tab. 1, 2) – rodzaju, który wraz z Gne-
tophyta i Ephedra należy do Gniotowych. Gnetum posiada dwie kopie intronu II 
różniące się między sobą strukturą, ułożeniem nukleotydów i długością domen. 
Występowanie jednej z tych kopii jest ograniczone tylko do pojedynczego azja-
tyckiego kladu w obrębie Gnetum. Kopia ta jest dodatkowo bardzo zbliżona do 
homologicznej kopii u nagonasiennych. Odkrycie to było następstwem badań nad 
filogenezą Gnetum. Na podstawie molekularnych metod datowania stwierdzono, że 
wykryty transfer odbył się stosunkowo niedawno (2-5 mln lat temu). 

Adams i wsp. [5] wskazali na przypadki zajścia transferu IGT z mitochon-
drium do jądra. Dotyczyło to mitochondrialnych genów: rps2 u Actinidia arguta 
oraz rps11 u Betula nigra i Lonicera sp. Geny te nie były obecne w mtDNA bli-
sko 200 spokrewnionych gatunków dwuliściennych uwzględnionych w badaniu. 
Korzystając z uzyskanych danych, Bergthorsson i wsp. [11] prowadzili badania, 
których wyniki świadczą o tym, że horyzontalny transfer genów zachodzi między 
mitochondriami roślin kwiatowych (tab. 1). Analizy filogenetyczne dowiodły, że 
wspomniane geny u Actinidia i Lonicera/Caprifoliaceae zostały nabyte właśnie tą 
drogą od daleko spokrewnionych okrytozalążkowych niezależnie od tego, czy gen 
u Betula jest pochodzenia wertykalnego, czy horyzontalnego. O wystąpieniu HGT 
u Betula, Actinidia i Lonicera świadczyć może fakt odzyskania genów utraconych 
uprzednio na skutek transferu do jądra. Geny te zostają przeniesione drogą HGT 
i odzyskane przez genom mitochondrialny tych gatunków.

Badania Bergthorsson’a i wsp. [11] oraz Wona i Rennera [112] stanowią dowód 
na przenoszenie genów drogą HGT. W ostatnich latach ukazało się wiele prac opi-
sujących dodatkowe przypadki horyzontalnego transferu pomiędzy mitochondria-
mi roślin [12, 24, 76, 96] (tab. 1). Najwięcej takich przypadków dotyczy transferu 
pomiędzy roślinami okrytozalążkowymi. Wyjątki dotyczą transferu genów z rośli-
ny okrytozalążkowej do nagozalążkowej (opisanego powyżej [112]) oraz siedmiu 
przypadków transferu genów z mchów do roślin okrytozalążkowych [12]. 

Kolejne badania prowadzone przez Davisa i wsp. [24] dotyczyły gatunku lą-
dowej paproci Botrychium virginianum (L.). W pracy analizowano cztery mito-
chondrialne geny atp1, atp6, matR i nad1B-C obecne u przedstawicieli wszystkich 
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głównych grup roślin naczyniowych (paprocie, sagowce, nagonasienne i okry-
tonasienne). Geny te ewolucyjnie pochodzą z Huperzia (atp1, matR i nad1B-C), 
Lycopodium (atp1) i Marchantia (atp6) [50, 81]. Podczas analizy filogenetycznej 
wszystkich czterech genów mitochondrialnych odkryto ich dwa niezgodne roz-
mieszczenia u B. virginianum. Gen atp1, atp6 i jedna kopia matR klasyfikują bada-
ny gatunek, jako członka rodziny paproci Ophioglossaceae. Z kolei obecność genu 
nad1B-C i drugiej kopii matR pozwoliły na sklasyfikowanie tego gatunku paproci, 
jako członka pasożytniczego rzędu roślin okrytozalążkowych Santalales. 

Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem takiej sytuacji jest nabycie części 
genomu B. virginianum drogą HGT od Santalales. B. virginianum jest gatunkiem 
żyjącym w mikoryzie z grzybami, stąd przypuszcza się, że w tym przypadku trans-
fer nastąpił bezpośrednio poprzez pasożytnictwo, bądź też na drodze symbiozy. 
Podziemny gametofit B. virginianum nie jest zdolny do przeprowadzania procesu 
fotosyntezy, dlatego dla dalszego wzrostu potrzebuje współżycia z endosymbio-
tycznymi grzybami [34]. Te śródkomórkowe formy grzybów na zasadzie mikoryzy 
transportują do paprociowych gametofitów węglowodany z pobliskich fotosyntety-
zujących roślin, z którymi żyją w mikoryzie – jest to zjawisko tzw. mykoheterotrofii 
[95, 98]. Taka zależność między grzybowymi symbiontami a paprociami może sta-
nowić swego rodzaju „pomost” dla HGT. Istnieje hipoteza, że wspomniane procesy 
mogą ułatwić szybki i rozpowszechniony przepływ DNA pomiędzy filogenetycznie 
oddalonymi roślinami zielonymi. 

Ciekawy przypadek stanowi transfer genu rps16, który jest obecny w genomie 
chloroplastowym większości roślin wyższych, natomiast brak go w cpDNA Medi-
cago truncatula i Populus alba. U tych gatunków gen rps16 obecny jest w genomie 
mitochondrialnym. Produkt ekspresji genu mitochondrialnego może być kierowany 
zarówno do mitochondriów, jak i chloroplastów. Takie kierowanie produktu mi-
tochondrialnego genu rps16 charakterystyczne jest też dla Arabidopsis thaliana, 
Lycopersicon esculentum, Oryza sativa, u których gen ten obecny jest w obu orga-
nellowych genomach. Tak więc u Medicago i Populus doszło prawdopodobnie do 
transferu genu rps16 z genomu chloroplastowego do jądrowego [106]. 

W kontekście HGT rozpatrywane jest źródło pochodzenia plazmidów obecnych 
w genomie niektórych roślin okrytozalążkowych. U Brassica mitochondrialny 
plazmid liniowy o długości 11,6 kpz nie wykazuje dziedziczenia w linii żeńskiej, 
w przeciwieństwie do typowego mtDNA. Podejrzewa się, że pochodzi on z mito-
chondrium grzybów [56], ponieważ często obserwowana była integracja plazmi-
dów z DNA genomu mitochondrialnego [62, 67]. 

Kolejnym ciekawym przykładem HGT jest obecność intronu grupy II genu 
cox1 w genomie mitochondrialnym pewnego gatunku wieloszczeta z rodzaju Neph-
tys [109]. Introny tej grupy są rybozymami powszechnie występującymi u bakterii 
i w organellach eukariotycznych.
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PRZENOSZENIE SEKWENCJI CHLOROPLASTOWYCH  
DO GENOMU MITOCHONDRIALNEGO

Wśród zbadanych przypadków horyzontalnego transferu genów z rośliny do 
rośliny, w około 1 na 40 przypadków przenoszony był gen pochodzenia mitochon-
drialnego. Kodował on białka związane z oddychaniem lub białka rybosomalne. 
Do tej pory opisany został tylko jeden wyjątek: transfer horyzontalny fragmentu 
intronu pvs-trnA chloroplastowego genu trnA do mitochondrium Phaseolus [111]. 
Następnie u Isoetes engelmannii w mtDNA zidentyfikowano insert pochodzenia 
chloroplastowego zawierający sekwencje genów trnA i 23S rRNA. Sekwencje te 
są wysoce podobne do ich odpowiedników w cpDNA I. malinverniana, co wska-
zuje raczej na transfer między organellami, a nie HTG [38]. Sekwencje chloro-
plastowe często są przenoszone do genomu mitochondrialnego, jednak innymi 
drogami niż HGT – za pomocą transferu wewnątrzkomórkowego [20, 44, 58, 62, 
77, 102, 107] i dlatego można znaleźć ślady sekwencji chloroplastowych w mtD-
NA takich rodzajów jak np. Arabidopsis, Beta, Brassica czy Oryza. Ostatnie dane 
wskazują, że od 1,1 do 6,3% mitochondrialnego DNA zostało przeniesione drogą 
HGT z chloroplastów [37]. 

Już w latach 80-tych zauważono homologię pewnych sekwencji genomu 
chloroplastowego i mitochondrialnego [100]. Według Hao i Palmera [46] genom 
mitochondrialny roślin kwiatowych ma skłonność do przyjmowania sekwencji 
chloroplastowych niemających wpływu na jego funkcjonowanie [69, 75], po-
nieważ sekwencje te ulegały degradacji do pseudogenów. Postanowiono więc 
poszukać zdarzeń rekombinacji homologicznej (i konwersji genów) między se-
kwencjami obu genomów. W konsekwencji udało się zaobserwować powtarza-
jącą się konwersję – zastąpienie krótkich sekwencji mitochondrialnych genu 
atp1 przez homologiczne do nich chloroplastowe sekwencje atp1. Oba homolo-
gi kodują podjednostkę α syntazy ATP. Prawdopodobnie po integracji genu atp1 
z genomem mitochondrialnym zaszła wewnątrzmitochondrialna rekombinacja. 
Przypuszcza się, że chimeryczne geny atp1 w mitochondrium są funkcjonalne, 
posiadają ORF i nie wykazują cech pseudogenów, a prawdopodobne substytucje 
w obszarze zrekombinowanym są synonimiczne [46]. Analiza przypadków HGT 
u roślin doprowadziła również do wprowadzenia pojęcia „duplikujący” HGT, któ-
ry związany jest z konwersją. Pod tą nazwą rozumieć należy transfer i integrację 
obcych genów (pojedynczych genów, ich fragmentów, zespołów), które w geno-
mie mitochondrialnym biorcy nie zastępują natychmiast swoich odpowiedników 
w genomie dawcy. HGT wraz z rekombinacją przyczyniają się do powstania róż-
norodności genetycznej mtDNA. Tymczasowe współistnienie obcych i własnych 
genów umożliwia konwersję [45]. 
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MASOWY TRANSFER GENÓW U AMBORELLA TRICHOPODA

Znaczna część opisanych przypadków HGT dotyczy pojedynczego transferu genu 
w skali gatunku, natomiast w jednej z prac opisano przypadek masowego HGT u Am-
borella trichopoda – co najmniej kilkudziesięciu, a prawdopodobnie setek obcych 
genów mitochondrialnych [85]. Transfer 20 z nich potwierdzono obliczeniami i bada-
niami filogenetycznymi z uwzględnieniem metod statystycznych [103]. 

Amborella należy do monotypowej klasy (a zarazem rodziny) krzewów ende-
micznych w Nowej Kaledonii, gdzie rośnie w tropikalnych lasach deszczowych, na 
wzniesieniach górskich o średniej wysokości (300-900 m n.p.m.). Środowisko to cha-
rakteryzuje się powszechnym występowaniem epifitycznych i pasożytniczych roślin, 
które pokrywają często liście i łodygi Amborella. Epifity te reprezentowane są przez 
mchy i inne rośliny rodzaju Bryophyta. Takie wspólne bytowanie gatunków przyczy-
nić się może do wystąpienia między nimi HGT, a także daje możliwość zwierzętom 
roślinożernym na wprowadzenie epifitycznej tkanki oraz jej produktów do zranionych 
tkanek Amborella. Zjawisko epifityczności i pasożytnictwa może wyjaśnić wiele 
przypadków transferu mitochondrialnych genów z pasożytniczych roślin naczynio-
wych do ich żywicieli albo na odwrót.

Wyniki badań wskazują, że Amborella trichopoda otrzymała drogą HGT po jednej 
lub więcej kopii 20 z 31 znanych u tego gatunku genów mitochondrialnych. Donora-
mi były inne rośliny lądowe, nago- i okrytozalążkowe [12]. Wśród przeniesionych 
15 genów, co najmniej jedna kopia pojawiła się dzięki HTG, w przypadku czterech 
genów zostały nabyte dwie kopie, a dla innego genu trzy kopie, co dało ogólny wynik 
26 przypadków transferu genu. Osiem z tych genów to pseudogeny, natomiast po-
zostałe 18 przekazywane potomstwu posiadają nienaruszone ramki odczytu i są po-
tencjalnie funkcjonalne. Większość genów przeniesionych do Amborella drogą HGT 
pochodziła z innych roślin okrytozalążkowych (głównie dwuliściennych), przy czym 
w dwóch przypadkach obcy gen wykazywał przynależność do szczególnego rodzaju 
dwuliściennych (nad1 – Corylus, Rosid; ccmFN1 – Daucus, Asterid), a w pozostałych 
przypadkach nie można było ustalić dawcy. Niektóre z przeniesionych genów nie po-
chodziły od roślin okrytozalążkowych; zanotowano np. sześć przypadków transferu 
z co najmniej trzech różnych gatunków mchów. 

TRANSFER PRZEZ KONTAKT BEZPOŚREDNI

Transfer DNA ułatwiony przez bezpośredni kontakt (pasożytnictwo) między 
roślinami możliwy był dzięki wytworzeniu mechanizmu HGT. W kilku opisanych 
przypadkach horyzontalny transfer genów dotyczy roślin pasożytniczych, jako 
dawców [24, 71] lub biorców [25, 76, 113]. 
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W pracy Mower’a i wsp. [71] opisane są dwa przypadki poziomego transfe-
ru genów od pasożytniczych roślin kwiatowych do ich gospodarzy, także roślin 
kwiatowych. Autorzy ci wskazali ponadto filogenetyczne i biogeograficzne do-
wody na to, że transfer genów jest wynikiem bezpośredniego fizycznego kontak-
tu pomiędzy dwoma organizmami. Przedstawione wyniki uzupełniają odkrycie 
przenoszenia genów w odwrotnym kierunku, z gospodarzy do roślin pasożytni-
czych. Obydwa przypadki dotyczą transferu do Plantago mitochondrialnego genu 
atp1. Spośród analizowanych 43 gatunków Plantago, wszystkie zawierały niena-
ruszony gen atp1. 

Pomimo wyjątkowej dywergencji genów atp1, wzajemnego ich powiązania 
i występowania w Plantaginaceae, uznaje się, że gatunki posiadające ten gen wy-
kazują zbliżoną filogenezę. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem takiej 
sytuacji jest założenie, że grupa genów atp1 z Plantago jest produktem standar-
dowej pionowej transmisji. Badane trzy gatunki Plantago (P. coronopus, P. sub-
spathulata oraz  P. macrorhiza) zawierały kopie genu atp1 z kilkoma mutacjami 
dotyczącymi zmiany ramki odczytu – pseudogeny atp1. Ta klasa pseudogenów 
jest pokrewna z pewnymi genami występującymi u Cuscuta, co oznacza, że ga-
tunki Cuscuta przekazały kopię atp1 wspólnemu przodkowi tych trzech gatunków 
Plantago. Cuscuta stanowi dużą grupę roślin kwiatowych, która pasożytuje na 
niezwykle różnorodnych gospodarzach, włączając Plantago. Trzy badane gatunki 
Plantago pochodziły z Europy i północnej Afryki. Dwa inne gatunki, P. rigida i P. 
tubulosa, także zawierają pseudogeny atp1, które prawdopodobnie również zosta-
ły nabyte drogą HGT, a ich dawcą jest Bartsia, rodzaj pasożytniczej rodziny Oro-
banchaceae. Badania biogeograficzne potwierdzają te doniesienia, gdyż P. rigida 
i P. tubulosa, jak i większość gatunków Plantago zostały znalezione wyłącznie 
na dużych wysokościach w północnych Andach. Filogenetyczne rozmieszczenie 
transferowanych genów i molekularne analizy wskazują, że oba transfery miały 
miejsce niedawno (w ciągu ostatnich kilku milionów lat). Prawdopodobnie była to 
bezpośrednia transmisja DNA z rośliny pasożytniczej do roślinnego gospodarza. 
Stanowi to filogenetyczny dowód na to, że pasożytnicze rośliny, które penetrują 
swoich gospodarzy wewnątrzkomórkowo, co jest częścią ich cyklu życiowego, 
służą jako dawcy w obu transferach. Istnieje prawdopodobnie zgodność dawców 
i biorców w przypadku Bartsia, P. ridiga i P. tubulosa, żyjących na dużych wy-
sokościach płn. Andów, jak również szeroki wachlarz gospodarzy dla obu grup 
pasożytniczych dawców. 

W 2010 roku Mower zidentyfikował dwa dodatkowe mitochondrialne geny 
(atp6 i matR) ulegające transferowi z Cuscuta do wymienionych trzech blisko 
spokrewnionych gatunków Plantago [72]. Przypadek ten wskazuje na transfer 
znacznej części genomu mitochondrialnego. Obecność dwóch kopii każdego 
z genów (własnej i obcej) może prowadzić do konwersji genów. Badacze zaob-
serwowali trzy takie sytuacje w przypadku genu atp1. W jednym z nich nabyty 



HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW W MITOCHONDRIACH ROŚLINNYCH 243

(obcy) gen u P. coronopus i P. subspathulata posiadał fragment długości ponad 40 
nt homologiczny do genu naturalnie występującego u P. coronopus i P. macrorhi-
za, ale różniący się od donorowej sekwencji Cuscuta. 

Sugeruje się, że w przypadku braku kontaktu z pasożytem czy też symbiozy, 
alternatywną drogą dla HGT może być szczepienie niespokrewnionych gatunków 
roślin [99]. Taki bezpośredni kontakt tkanek umożliwia transfer dużych ilości 
DNA i całych organelli, a następnie fuzję i rekombinację. 

Badania Davis’a i Wurdack’a [25] skupiły się na transferze mitochondrialne-
go genu nad1B-C od roślin pasożytniczych z rodziny Rafflesiaceae do ich gospo-
darzy. Analizy filogenetyczne potwierdziły przynależność Rafflesiaceae do rzędu 
Malpighiales z uwagi na obecność mitochondrialnych genów matR, jak również 
sekwencji jądrowych: genu PHYC kodującego formę fitochromu C oraz 18S 
rDNA. Z drugiej strony obecność mitochondrialnego genu nad1B-C świadczy 
o przynależności do rodziny Vitaceae, skąd pochodzi jej gospodarz – Tetrastigma. 
Sytuacja taka wskazuje, że część mtDNA u tych roślin pasożytniczych pochodzi 
od ich gospodarzy. 

W pracy Yoshida’y i wsp. [113] opisany jest przypadek pozyskania sekwencji 
jądrowych przez dwuliścienny chwast Striga hermonthica, który jest pasożytem 
wielu gatunków jednoliściennych traw afrykańskich. Sekwencje te są konserwa-
tywne u wielu gatunków traw i z reguły nie występują u dwuliściennych. Prawdo-
podobnie pochodzą od Sorghum. 

EKSPRESJA GENÓW PO HGT

Otrzymane w wyniku międzymitochondrialnego HGT kopie genów może cze-
kać różny los. Gen może zastąpić już istniejący u organizmu-biorcy odpowiednik 
i zachodzi rekombinacja homologiczna. Czasem jednak gen taki pozostaje jako 
dodatkowa kopia albo też może powstać gen chimeryczny. Istnieją też przypadki 
autonomicznej replikacji wprowadzonych sekwencji. Niekiedy do mitochondrium 
wprowadzana jest kopia genu uprzednio skierowanego do jądra [13, 52]. Chociaż 
wiele z przeniesionych genów to pseudogeny, pozostałe nie wykazują zmian w se-
kwencji i potencjalnie są funkcjonalne. Przeniesione sekwencje teoretycznie mogą 
wpływać na ekspresję genów biorcy, pojawienie się nowej cechy lub modyfika-
cję aktywności enzymatycznej białek itp. Pojawienie się w fenotypie nowej cechy 
wiąże się jednak z koniecznością zajścia wielu procesów (transkrypcja, obróbka 
transkryptu, translacja i dojrzewanie białka itd.) oraz odpowiedniej ich regulacji. 
Ponadto, procesy te różnią się pomiędzy organizmami, a stopień tych różnic jest 
związany z dystansem ewolucyjnym (prokarioty – eukarioty): geny prokariotyczne 
mogą nie ulegać efektywnej ekspresji u eukariotycznych biorców i na odwrót – in-
trony genów eukariotycznych mogą zaburzać poprawność ekspresji u prokariotów. 
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Zjawisko HGT może powodować pewne skutki długofalowe, takie jak modyfikacja 
składu nukleotydowego, funkcji i regulacji genów, czy też zmiany na poziomie ge-
nomu (transpozycja, rekombinacja, duplikacje) [52]. W przypadku pseudogenów 
nie wiadomo czy są one wynikiem transferu niekompletnych genów czy zmian 
w DNA. Np. u Vitis vinifera pseudogeny obecne w mtDNA (kopie genów atp1, 
atp9, ccmFc, nad1, nad4 i innych) pochodzą prawdopodobnie z tego genomu, a nie 
z HGT [37]. 

Poszczególne prace opisują roślinne pseudogeny w mtDNA, jako: transkrybo-
wane i redagowane [9, 14, 54, 93], transkrybowane, ale nie redagowane [82] lub nie 
transkrybowane [27, 71]. Sugeruje się, że insercje organellowego DNA do DNA 
jądra powodują przede wszystkim powstanie niefunkcjonalnych sekwencji jądro-
wych. Sekwencje białek powstających na ich podstawie nie odpowiadałyby tym 
sekwencjom, które pierwotnie występowały w organellach [1].

Analiza ekspresji obcych genów została opisana w nielicznych przypadkach. 
Przykładem jest transkrybowana kopia chimerycznego genu rps11 u Sanguinaria 

(krwica), którego koniec 5’ pochodzi z roślin dwuliściennych (z transferu pionowe-
go), a koniec 3’ z jednoliściennych (z transferu poziomego). Ramka odczytu genu 
pozostaje nietknięta. Nie ma jednak dowodu na kodowanie przez ten gen funkcjo-
nalnego białka [11].

Paquin i wsp. [79] opisuje przypadek zaobserwowany w genomie mitochon-
drialnym niższego grzyba Allomyces macrogynus. Posiada on insert zawierający 
C-koniec genu atp6 (atp6*-C) oraz otwartą ramkę odczytu genu endonukleazy. In-
sert ma najprawdopodobniej pochodzenie mitochondrialne i jego wstawienie jest 
– jak się wydaje – efektem transferu horyzontalnego. Podobieństwo sekwencji mię-
dzy atp6*-C i końcem 3’ kompletnego atp6 wynosi 80% na poziomie DNA i 92% 
na poziomie białka. Różnice w wartościach wynikają z obecności zmian w sekwen-
cjach o charakterze cichym. Dość niska zbieżność sekwencji w obydwu kopiach 
końca 3’ wskazuje na transfer międzygatunkowy. Obcy fragment atp6 ulega fuzji 
z fragmentem 5’ oryginalnego genu tworząc gen chimeryczny (hybrydę), który ule-
ga ekspresji, a jego produkt zastępuje produkt pierwotnego genu atp6.

Także u Arabidopsis stwierdzono, iż jądrowe kopie dwunastu genów mito-
chondrialnych posiadają cDNA, co może świadczyć o możliwości ich transkrypcji. 
Prawdopodobnie kopie genów mitochondrialnych mogą ulegać ekspresji w obu ge-
nomach [1]. 

Ciekawy jest również przypadek genów tRNACys(GCA) – trnC1-GCA i trnC2-
GCA, które zostały wcześniej zidentyfikowane u Beta vulgaris, jako mitochon-
drialne. Pierwszy jest pseudogenem, natomiast drugi ulega transkrypcji. Na pod-
stawie analiz molekularnych u wielu okrytonasiennych stwierdzono sporadyczne 
występowanie trnC2-GCA w mitochondrialnym genomie, natomiast transkrypt  
tRNACys2(GCA) jest aminoacylowany u B. vulgaris, Spinacea oleracea i Cucumis 
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sativus, co sugeruje jego udział w translacji. Aminoacylowane jest też tRNACys1(G-
CA) u szpinaku. Wobec takich wyników przypuszcza się, że gen trnC2-GCA mógł 
w przeszłości ulec HGT do przodka dwuliściennych; w związku z tym prawdopo-
dobnie zachodzi ekspresja obydwu genów, ze sporadyczną utratą bądź inaktywacją 
każdego z nich podczas ewolucji [55]. 

Niekiedy wspomina się o roli pozyskanych (np. od grzybów) sekwencji w ada-
ptacji do nowych warunków i stresów środowiskowych [29, 48]. Możliwe jest rów-
nież przyczynienie się zjawisk HGT do uzyskania przez nicienie cech pasożytni-
czych wobec roślin [42, 66].

PODSUMOWANIE

Tempo i rodzaj HGT są różne dla poszczególnych genów i gatunków roślin. 
Badania dotyczące IGT wskazały, że bardziej prawdopodobne jest funkcjonalne 
przenoszenie do jądra genów mitochondrialnych kodujących białka rybosomalne 
niż genów związanych z bioenergetyką [5]. Nic nie wskazuje na występowanie 
większych odchyleń w genach podlegających HGT, być może dlatego, że więk-
szość transferów może być neutralna lub nie mieć konsekwencji funkcjonalnych. 
Uważa się, że przyjmowanie sekwencji obcych nie miało istotnego znaczenia dla 
ewolucji 18 w pełni zsekwencjonowanych genomów mitochondrialnych roślin 
nasiennych [7]. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć przypadek masowego 
transferu genów u Amborella trichopoda [12]. Jest to istotny czynnik sprzyjający 
ekspansji genomu. 

Wiele przypadków HGT dotyczy mitochondriów roślin kwiatowych, jednak 
nie znaleziono pewnych dowodów na horyzontalny transfer genów kodujących 
białka wśród zsekwencjonowanych do tej pory genomów mitochondrialnych Ara-
bidopsis, Brassica, ryżu, kukurydzy czy buraka [12, 20, 44, 62, 77, 107]. 

Należy podkreślić, że niewiele badań wskazuje na przypadki transferu se-
kwencji pochodzenia mitochondrialnego. Pośrednie dowody na zachodzenie tego 
zjawiska (i jego następstw) można uzyskać po analizie redagowania mtRNA, na 
podstawie uzyskanych wyników hybrydyzacji Southern lub pojawienia się muta-
cji [11, 12]. W przypadku braku takich danych można stwierdzić, że geny, choć 
pochodzenia obcego, mitochondrialnego, mogą znajdować się zarówno w geno-
mie mitochondrialnym, jak i jądrowym (genom chloroplastowy rzadko bierze 
udział w mechanizmie HGT).

Wiedza na temat ekspresji genów otrzymanych drogą HGT jest ograniczona 
i niejednoznaczna. Warto zatem w przyszłości uzupełnić obecne dane o dowody 
wskazujące na występowanie lub brak ekspresji oraz na jej wpływ na organizmy 
biorców.
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