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))organizmy modelowe

LisKi TEGo IDEAŁU jest rzodkiewnik pospo_
lity (A ľ ab i d o p s i s th ali an a), roślina z r o dziny ka-
pustowatych (Bľassicaceae). Został odnaleziony
i opisany przez Johannesa Thala w Górach Har-

cu (środkowe Niemcy) w XV] wieku. odkrywca nazwał
ją Pilosella siliquosa, potem nazwa ta zmieniała się wielo-
krotnie. Rośliną modelową rzodkiewnik stał się jednak
dopiero w !943 roku, 36 lat po tym jak Friedrich Laibach
ustalił jej poprawną liczbę chromosomów. W 1965 odby-
ła się pierwsza ogólnoświatowa konferen cja d'otycząca
Arabidopsisthaliąna, kolejna 11 Iat później. Pomysł, aby

-wyhodo

ldealna roślina według kryteriów genetyka szybko
i łatwo się rozmnaŻa oraz ma krótki cykl zycĺowy,

Powinna być niezbyt duza, by mozna było prowadziĆ

badania na ogromną skalę, w standardowych
Warunkach. Ponadto mile wĺdziana jest duza
produkcja nasion, l jakby tego było mało,

dobrze byłoby ZnaĆ ją genom,
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wanĺe ých balüeńijest niezrvylde bnie,
a do tego na niewielkej powiezchni może ľosąć
ogĺomna liczba oľganiznóľĺ. Badanie selĺrĺencji đro.
mosomu E olii zlalalbolłanie w nim róźnyđ genórľ
pavolilo sóanlđeryzorrać go pod rwgĘem gene
ýca'ym ifunkcjoĺnlnym. DĘki badaniom z udziahm
E' al[ aoznbliśĺĺłt m.in. ĺnďnĺrizny refliĘi DĘ
regulację tansĘpji' řaľrshcję czy zasady zapisu
informacjigenďya'ej'

_ prace
pĺowadzone na drożdäch, prostym jednokomór-

kowym organizmie eulaliotycznym, umoäiwĘ
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poamnie cyklu komórkowego, bkważne dla badań
procesów nowotwoľowy'ch. Spośród organĺzmów eu-
lońoýcznych drożdże mająjďen z najmniejszych
genomów Były pienvszym organizmem eukĺioĘcz-
nym z całkotłicie zsehľencjonowanym genomem
(w t997 roku). Dzięki nim badanie mechanizmów
ĺądąqch procesami komórkowymi wspólnymi
dla wszystkich organizmów eukaľioĘcznych (w ým
człowieka), takich jak rekombinacja i segregacja
mejoýczna, shło się dużo htwiejsze.

- ten wolno
żyjący nicień glebowy iest

obiektem badań embńologówjuż od 1900 roku.
Do badań genetycznych został wykozystany
po raz pierwszy w polowie lat 60. Zywe osobniki
można zamrażać i później ożyrłiać, deponuje
się więc w laboratoriach duĘ liczbę szczepów
C. elegansi prowadzenie ciągłej hodowli nie jest
konieczne. Transparentne ciało robaka pozwa_
la na uszkadzanie laserem wybranych komórek
w różnych stadiach rozwojowych i obserwowa-
nie skutków w dorosým życiu nicienia. Aby za-
bĺokorYać geny f. etegans, wystarczy nakarmić
go baKeńami z odpowiednio spreparowanymi
fragmentami RNA. Umożliwiło to naukowcom
zbadanie funkcji wielu genów, z których 40%
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wykorzystaĆ tę roślinę w badaniu biochemii, fizjollogii
i rozwoju roślin, pojawił się dopiero w latach 80.

Genom Aľąbidopsis składa się z zaledwie pięciu chro_

mosomóV/. To bardzo mało, bo jak wiadomo, w organi-
zmach roś]innych większą część materiału genetycznego
stanowią powtórzenia poszczególnych ich fľagmentów.
Mniej niż połowa genów takiego organizmu jest unika_
towa _ pozostałe mają co najmniej jedną kopię w innym
miejscu genomu. Całkowite zsekwencjonowanie geno-
mu rzodkiewnika zajęło jednak wspóĘracując1łn ze sobą
zespołom badaczy zFrancji, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Stanów Z)ednoczoĺych i Japonii aż pięć 1at. Badania' za-

kończone sukcesem w 2000 roku, otworzyý nowe per_

spektywy przed naukowcami z całego świata.

Do zadań specja!nych
Zastosowania A. thaliana są różnorakie. Wykorzystuje
się ją np' do badań nad stresem' Znamy wiele czynników
stresowych: zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, za-
solenie lub bĺak soli mineralnych, nadmiaľ lub brak wody.

RośIiny dysponują różnymi mechanizmami obronnymi _

indukowanymí przez niekorzystne waĺunki (jak choćby
zrzucaníe liści w okresie suszy) czy konstytutywnymi,
któĺymi roślina dysponuje ođzawsze. oba ĺodzaje me-
chanizmów wytworzyły się w procesie ewolucji.

Jak np' działa na roślinę susza? Powoine zwiększa-
nie síę deficytu rvodnego sprzy)a wytwarzaniu przez
organizm mechanizmów obronnych, takich jak ogra-
niczenie transpiracji i zwiększenie ilości pobieranej
wody. Liście pokľywają się nieprzepuszczalną dla wo-
dy kutykulą, a system korzeniowy się rozrasta. Jednak
pierwszym odruchem rośliny jest zamykanie aparatów
szparkowych. Proces ten jest stymulowany przez zwią-
zek zwany kwasem abscysynowym (jego poziom wzra-
sta w ,,zestÍesowanych" komórkach). Mechanizm ten
poznano właśnie dzięki badaniom A. thalianą.

Rzodkiewnik może teżbyć wykorzystylvany do okre-
ślenia poziomu akumulacji azotanów np. w tkankach
łubinu żółtego. Zbyt đuże stężenie tych związków jest
niebezpieczne, wykonuje się więc precyzine testy enzy_

matyczne pozwalające okreś1ić ich zawartość. Używa się

do tego celu enzymu reduktazy azotanowej' która jest
niczym innym jak zrekombinowanym enzymem A. tha-

liana produkowanym w układzie ekspreslnym đrożdży
Pichía pastoris i oczyszczanym za pomocą chromatogra-
fii powinowactwa (jedna z technik oczyszczaniabiałek).
Pĺeparat ten przekszta}ca azotany z ekstraktów tkanko-
wych do azotyĺiw, a te z kolei bardzo łatwo i dokładnie
można kolometrycznie zmietzyć (analizuje się absorp-
cję światła o okľeślonej długości przezich roztwór). Me-
toda ta znajduje zastosowanie również w monitoringu
skażenia azotanamí próbek g1eby i wody pitnej. Co waŻ-
ne, nie wymagaużycl,a toksycznego kadmu, któľy w do-
tychczas stosowanych metodach analitycznych był nie-
zbędny w redukcji azotanów đo azotynów.

Istotnym probiemem jest także produkcja białek ro-
ślinnych _ przeptowadzana obecnie synteza We wnętÍzu
bakterii czy dĺoŻdży jest układem sztucznym. organi-
zmy te nie są w stanie modyfikować tych białek tak, jak
zrobiłaby to rośiina w pĺocesie potranslacf nym' Mają
inne geny, enzymy,przez co właściwości syntetyzowa-
nego białka mogą ulec drastycznej, niekoľzystnej zmia-
nie. Naukowc oÍn marzy się zatem produkcja białek ro-
ślinnych w układach roślínnych _ W tym celu pľowa-
dzą badania nad transformacjami zawiesin komórek
A. thąIiana.

lakieś wady?
owszem _ choćby ta' że rośliny są hodowane w wielu
]aboratoĺiach i nigdy nie ma się pewnoścĺ, że otĺzyma'
ne nasiona były pľzechowy.ýVane W odpowiednich wa-
runkach' Zakażenie wirusami, bakteriami bądź grzyba-
mí może całkowicie zniszczyĆ hodow1ę.

Niewielka wielkość Á. thaliana też ma swoje minu-
sy. Badania można wprawdzie prowadzić na ogromną
skalę, trudno jednak badać jej małe organy, takie jak
łagiewka pyłkowa.

Naukowcy jednak nie narzekają i ceníą tę skromną,
ale jakże ważną roślinkę i jej pięć doskonale poznanych
chromosomów.

' ]oANNA SToJAK jest studentką l]l roku biote(hno]ogii UAłł ľĺ Poznaniu.
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tľystępuje u ludzi. To właśnie C. elegans
był obieKem badań S. Bľennera,

l. E' Sulstona i H. R' Horvitra, hó-
lzy w 2002 ľoku otzymali Nagrodę

Nobla rv dziedzinie medycy-

št= ny' Wykazali, że apoptoza
jest zjawiskiem zależnym
od genów. Udalo się im
nawet zidentyfikować

. i opisać kilkanaście ge-

nów zaangażowanych
w ten pÍoces' niemal iden-

ýczny jak u człowieka.

- wpvilżna
popularnie zwana muszką owocowąjest orga-
nizmem modelowym r'rProwadzonym do świa-
ta nauki przez Tomasza Morgana w latach 20.
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To u D rosoph i la ľÍystępuje

zadko spotykana struktu-
ra chromosomów - chromosomy politeniczne.
Są one idealnym obiektem do eksperymentów
hybrydyzacji in situ, slużących m.in. do lokali-
zacji markerów. Chromosomy te występująĘlko
w niektórych tkankach (np. w gruczolach śli-
niankowych czy ceurkch Malpighiego),
a poľýstaią przez dziesięciokrot-
ną replikäcję DNA (bez podzia_ '..o l
łów mitotyćznych).- '*:'

- do badań genetycznych wy-

korzystuje się wĺele gatunków i podga-

tunków myszy' np. M, musculus, tl. spreutus.
Została rvybrana na modelorvy organizm ssaka
ze ttzględu m.in. na male rozmiary, łatwość ho-
dowli, szybkie osiąganie dojzałości plciowej,
liczne potomstwo w jednym miocie iznaczne po-

dobieństwo genomu do genomu człowieka. Tylko

okďo 300 genóYý mysich nie ma ludzkiego odpo-

rviednika. Mysz jest modelem do badania takich
choróbjak anemia' nowotwory, cukízyca, ast-

ma, dystrofia mięśniowa
Duchenne'a czy

zaburzenia
reproduk-

cyjne.
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