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Wstêp

Wstêp
Jedn¹ z najwiêkszych zdobyczy nauki XX wieku jest nabycie umiejêtnoci manipulowania genami. Do po³owy tego wieku wyjaniono g³ówne prawa rz¹dz¹ce dziedziczeniem cech, choæ nadal
nie wiedziano czym w³aciwe jest gen. By³y to odkrycia tzw. genetyki klasycznej. W latach piêædziesi¹tych zaczê³a rozwijaæ siê genetyka molekularna, której rozwój mo¿na podzieliæ na dwa okresy.
Pierwszy rozpocz¹³ siê oko³o roku 1945 i trwa³ do pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Dokonano w tym
okresie wielu znacz¹cych odkryæ:
1. stwierdzono, ¿e u wszystkich organizmów geny to fragmenty ogromnych cz¹steczek zwanych DNA;
2. ustalono chemiczn¹ strukturê DNA (opracowanie modelu cz¹steczki DNA przez Watsona i Cricka
w 1953 roku);
3. rozszyfrowano kod genetyczny, tj. zasady zapisu w DNA bia³ek warunkuj¹cych poszczególne
cechy osobnicze, takie jak morfologia organizmu, podatnoæ na okrelone choroby i wiele innych procesów.
Drugi okres zapocz¹tkowany oko³o roku 1970 i trwaj¹cy do dzi, rozpocz¹³ siê wraz z wprowadzeniem metod znanych pod wspóln¹ nazw¹ sztucznej rekombinacji DNA lub in¿ynierii genetycznej. Metody te umo¿liwi³y izolacjê i analizê poszczególnych genów pochodz¹cych z wszelkich
organizmów: drobnoustrojów, rolin, zwierz¹t. Dalszy rozwój tych metod umo¿liwi³ precyzyjn¹
diagnostykê chorób dziedzicznych, a tak¿e nowotworowych i AIDS, a w przysz³oci pozwoli byæ
mo¿e na znalezienie skutecznych metod ich zwalczania. Metody in¿ynierii genetycznej wykorzystywane s¹ równie¿ w medycynie s¹dowej do identyfikacji ofiar i sprawców przestêpstw. Poza
sam¹ diagnostyk¹, in¿ynieria genetyczna pozwala nam równie¿ na wprowadzanie zmian w genach,
a co za tym idzie uzyskanie lepszych odmian hodowanych rolin i zwierz¹t. Wszystko to sprawia,
¿e in¿ynieria genetyczna znajduje zastosowanie i wywiera wp³yw na kierunki rozwoju wielu dziedzin nauki i gospodarki takich jak : medycyna, farmacja, przemys³ spo¿ywczy, rolnictwo, biotechnologia. Szczególnie ta ostatnia dziedzina intensywnie rozwija siê w ostatnich latach; powsta³o ju¿
wiele firm biotechnologicznych finansuj¹cych badania nad uzyskaniem nowych odmian rolin i zwierz¹t oraz zajmuj¹cych siê wprowadzaniem produktów uzyskanych z tych odmian na rynek. Coraz
czêciej spotykamy siê z efektami pracy biologów molekularnych zajmuj¹cych siê manipulacj¹
genami. Ju¿ w tej chwili powszechnie mówi siê o tzw. nowej ¿ywnoci, czy te¿ ¿ywnoci transgenicznej, okrelanej te¿ mianem ¿ywnoci niekonwencjonalnej, a jednoczenie temat ten wzbudza
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bardzo wiele kontrowersji. Oprócz wielu pozytywów postêp w dziedzinie in¿ynierii genetycznej
niesie ze sob¹ wiele innych zagro¿eñ, jak chocia¿by mo¿liwoæ wykorzystania technik rekombinacji DNA do produkcji broni biologicznej. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e zanim dojdzie do
uzyskania ostatecznych produktów, które mog¹ znaleæ praktyczne zastosowanie i wzbudziæ nasze
zainteresowanie lub obawy, odbyæ trzeba d³ug¹ drogê. Otrzymywanie konkretnych organizmów
transgenicznych, czy te¿ opracowywanie nowych metod nie zawsze polega na dokonywaniu zmian
w organizmie, który bêdzie ostatecznym produktem biotechnologicznym. Zwykle poprzedzaj¹ce
badania prowadzi siê na tzw. organizmach modelowych, czyli takich, które s¹ lepiej poznane jeli
chodzi o budowê genomu. Po sprawdzeniu, jak dany uk³ad dowiadczalny lub metoda dzia³a na
takim w³anie modelu, mo¿na je zastosowaæ do innych organizmów, dziêki temu, ¿e kod genetyczny jest uniwersalny (taki sam u wszystkich organizmów u¿ytkowych). Taki w³anie schemat badawczy zosta³ zastosowany w niniejszej pracy. Zosta³ w niej przedstawiony proces uzyskania roliny transgenicznej niezdolnej do rozmna¿ania; w opisanych tu badaniach jako model pos³u¿y³a
rolina tytoniu (Nicotiana tabacum).

1.1. Techniki biologii molekularnej umo¿liwiaj¹ce konstrukcjê
organizmów transgenicznych
Obecne techniki biologii molekularnej pozwalaj¹ nie tylko na lepsze poznanie funkcjonowania
i powstawania organizmów, lecz stwarzaj¹ równie¿ mo¿liwoæ konstruowania nowych organizmów.
Tworzenie nowych organizmów w pewnym sensie odbywa³o siê ju¿ du¿o wczeniej, jako skutek
prowadzenia selektywnej hodowli. Zdecydowana wiêkszoæ wspó³czesnych odmian rolin i zwierz¹t jest efektem doboru sztucznego, czyli ludzkiej ingerencji w procesy genetyczne. Nie ulega
jednak w¹tpliwoci, ¿e dopiero wspó³czesna biologia da³a ludziom narzêdzia pozwalaj¹ce na precyzyjne manipulowanie zarówno swoim w³asnym materia³em genetycznym, jak i materia³em genetycznym organizmów nale¿¹cych do innych gatunków (Berg i Singer 1997).
Pojawienie siê metod pozwalaj¹cych na genetyczne modyfikacje lub otrzymywanie zupe³nie
nowych organizmów poci¹gnê³o za sob¹ wyodrêbnienie dyscypliny zwanej biotechnologi¹ molekularn¹. Mianem tym okrela siê technologie s³u¿¹ce do wytwarzania za pomoc¹ in¿ynierii genetycznej u¿ytecznych ¿ywych organizmów, a tak¿e do otrzymywania innych substancji pochodz¹cych z tych organizmów lub ich czêci. Organizmy otrzymane za porednictwem tych technologii
okrela siê skrótem GMO  (Genetycznie Modyfikowane Organizmy). S¹ to organizmy, których
genom zosta³ zmieniony (zmodyfikowany) za pomoc¹ technik rekombinowanego DNA (FDA,1992).
Szczegó³owa definicja GMO, sformu³owana w ustawodawstwie Unii Europejskiej (UE) oraz
w ustawodawstwie polskim, podana jest ni¿ej.
6
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1.1.2. Definicje Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Wed³ug ustawodawstwa UE:
Organizmy genetycznie zmodyfikowane s¹ to organizmy, których materia³ genetyczny zosta³ zmieniony w sposób inny, ni¿ w drodze naturalnego rozmna¿ania lub krzy¿owania (Dyrektywa 90/220/EEC).
Wed³ug ustawodawstwa polskiego:
Organizmy genetycznie zmodyfikowane oznaczaj¹ organizmy, których struktura genomu
zosta³a zmieniona przez usuniêcie jednego lub wiêcej genów albo zmianê jednego lub wiêcej genów, a tak¿e w drodze hodowli organizmów hybrydowych realizowanej z wykorzystaniem techniki
in¿ynierii genetycznej (Art.37a ust. 2 Ustawy o Ochronie rodowiska z dnia 30.07.1997 roku, Dz.U.
nr 133 poz. 885 z dnia 29.10.1997).
1.1.3. Techniki otrzymywania GMO
Techniki uzyskiwania organizmów transgenicznych s¹ ró¿ne dla rolin i zwierz¹t.
Transformowanie komórek rolinnych
Obecnie stosuje siê wiele ró¿norodnych technik wektorowego i bezwektorowego transformowania rolin. Kryterium wyboru metody s¹ lokalizacja oraz wydajnoæ ekspresji genu przeniesionego do roliny biorcy. Poza tym, przy transformacji nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie komórki
rolinne s¹ kompetentne (zdolne do transformacji) i totipotentne (zdolne do regeneracji ca³ych organizmów). Te cechy komórek zale¿¹ od: gatunku, organu, stopnia rozwoju, indywidualnej historii
i warunków wzrostu. Podstaw¹ do proliferacji i regeneracji organów z komórek somatycznych jest
zdolnoæ do tzw. odpowiedzi na zranienie (Kahl 1982)  powszechnej dla rolin dwuliciennych,
a bardzo rzadkiej u jednoliciennych.
Mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne metody transformacji komórek rolinnych stosowane w zale¿noci od rodzaju transformowanych rolin. Najprostsza polega na bezporednim wprowadzeniem
DNA do protoplastów czyli komórek pozbawionych ciany komórkowej. Drugi sposób to transformacja za pomoc¹ gram ujemnej bakterii glebowej Agrobacterium tumefaciens. Metoda ta jest najczêciej stosowan¹ i najskuteczniejsz¹ dla rolin dwuliciennych. Trzecia metoda transformacji
polega na wstrzeliwaniu DNA do komórek rolinnych. Jest to najczêciej stosowany sposób transformacji rolin jednoliciennych (Legocki 1990, Zimny 1996).
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Transformacja za pomoc¹ Agrobacterium tumefaciens
Drobnoustroje z rodzaju Agrobacterium wspaniale opanowa³y sztukê kolonizacji genetycznej  wprowadzania w³asnych genów do komórek rolinnych. Agrobacterium tumefaciens to bakteria glebowa wywo³uj¹ca chorobê zwan¹ guzowatoci¹ szyjki korzeniowej lub inaczej rakiem
szyjki korzeniowej. Zdolnoci tych bakterii wykorzystali naukowcy do otrzymywania nowych udoskonalonych odmian rolin transgenicznych poprzez wprowadzenie obcych genów za porednictwem Agrobacterium tumefaciens najlepiej poznanego gatunku zaka¿aj¹cego roliny dwulicienne. Odkryto, ¿e nie wszystkie szczepy Agrobacterium tumefaciens wywo³uj¹ chorobê. Porównania
szczepów dokonali w 1974 roku Schell J. i Van Montagu M. wraz ze wspó³pracownikami (£êski
1997). Potwierdzono wówczas hipotezê, ¿e patogennoæ zale¿y od obecnoci lub braku w komórce
dodatkowej cz¹steczki DNA (plazmidu), poza g³ównym DNA zawieraj¹cym informacjê genetyczn¹ niezbêdn¹ do funkcjonowania komórki. Plazmid Agrobacterium zwany plazmidem Ti zawiera
geny, które inicjuj¹ w komórce rolinnej syntezê jej w³asnych hormonów stymuluj¹cych podzia³y
komórkowe: cytokininy i auksyny.
Rysunek 1. Infekcja komórki rolinnej przez Agrobacterium tumefaciens

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie £êski, Wiedza i ¯ycie 1997
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Wskutek niekontrolowanej syntezy tych hormonów powstaje guz. Geny plazmidu Ti stymuluj¹ce syntezê hormonów zlokalizowane s¹ we fragmencie plazmidowego DNA, zwanym T-DNA.
To w³anie T-DNA, a nie ca³y plazmid Ti, wprowadzany jest do komórki rolinnej. Na obu koñcach
T-DNA znajduj¹ siê identyczne 25 nukleotydowe odcinki DNA. Nosz¹ one nazwy odpowiednio:
lewej i prawej granicy (ramion) rejonu T i warunkuj¹ skuteczn¹ integracjê ca³ego fragmentu T do
chromosomu roliny. Ramiona T umo¿liwiaj¹ integrowanie z DNA gospodarza ka¿dego fragmentu DNA, który siê miêdzy nimi znajduje. Ta korzystna cecha sprawi³a, ¿e plazmid Ti zosta³ wykorzystany jako element umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie obcych genów do DNA rolin dwuliciennych
(Jerzmanowski 1996). W tym celu zosta³ on rozbrojony przez usuniêcie z fragmentu T genów
warunkuj¹cych powstawanie guza, a tak¿e innych wystêpuj¹cych tam genów. Pomiêdzy lew¹ i praw¹ granicê T wprowadzono nastêpnie nowe odcinki DNA, które pozwalaj¹ na ³atwe wprowadzanie tam dowolnych genów i zapewniaj¹ ich ekspresjê w komórce rolinnej, a tak¿e pozwalaj¹ na
odró¿nienie komórek transformowanych od nie transformowanych (Jerzmanowski 1996). Tak skonstruowana cz¹steczka DNA nazywana jest wektorem transformacyjnym. (rys. 2)
Rysunek 2. Wektor plazmidowy do transformacji rolin za pomoc¹ Agrobacterium

a) przed wstawieniem genu, b) z wstawionym genem, który ma byæ wprowadzony do genomu roliny.
ród³o: Jerzmanowski 1996

Procedura transformacji polega na: (rys. 3)
1) wstawieniu w odpowiednie miejsce wektora w³aciwego fragmentu DNA,
2) wprowadzeniu wektora do Agrobacterium (tu nastêpuje jego namno¿enie),
3) inkubacji bakterii nios¹cych wektor z fragmentem tkanki rolinnej (kokultywacja),
4) po kokultywacji z bakteriami przenoszenie fragmentów tkanki na po¿ywkê selekcyjno-regeneracyjn¹ z odpowiednim antybiotykiem,
9
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5) indukcja podzia³ów komórkowych i przekszta³cenie uformowanej ju¿ i nie proliferowanej tkanki w bezkszta³tn¹ masê dziel¹cych siê komórek zwan¹ kalusem,
6) regeneracja rolin z komórek kalusa za pomoc¹ po¿ywek zawieraj¹cych hormony rolinne w selekcyjnie dobranej proporcji co powstaje indukcjê pêdu,
7) ukorzenianie roliny w odpowiedniej po¿ywce,
8) przeniesienie roliny do ziemii.
Rysunek 3. Schemat wprowadzania obcego genu do roliny z zastosowaniem wektora porednicz¹cego
zawieraj¹cego fragment plazmidu Ti (wg Chilton, 1982)

ród³o: Transformowanie i regeneracja rolin  poradnik laboratoryjny. Poznañ 1990
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Metoda transformacji za pomoc¹ wstrzeliwania DNA do roliny
Ten sposób transformacji zyskuje ostatnio du¿¹ popularnoæ. Polega on na strzelaniu do rolin z dzia³a genowego. Dzia³o jest urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym bombardowanie tkanek mikroskopijnymi kulkami powleczonymi warstewk¹ DNA. Cinienie gazu w dzia³ku nadaje kulkom tak
wielkie przyspieszenie, ¿e z ³atwoci¹ przenikaj¹ one przez twarde elementy struktury tkanek i komórek. Jednoczenie s¹ na tyle ma³e, ¿e nie powoduj¹ drastycznych uszkodzeñ komórek.
Sposób ten pozwala na dostarczenie DNA do dowolnej tkanki rolinnej. W dalszym etapie
procedury, z transformowanych komórek uzyskuje siê kalus, a postêpowanie w kolejnych etapach
jest podobne, jak przy metodzie z zastosowaniem Agrobacterium tumefaciens (Jerzmanowski 1996).
Transformacja protoplastów
Jest to najprostsza metoda otrzymywania transformowanych rolin. Wykorzystuje siê w tym celu komórki
sztucznie pozbawione ciany (protoplasty). cianê usuwa siê traktuj¹c komórki mieszanin¹ enzymów pochodz¹c¹ z przewodu pokarmowego limaka, które trawi¹ sk³adniki ciany komórkowej nie niszcz¹c b³ony i wewnêtrznych struktur komórki. Dla tak otrzymanych komórek wystarczy zwiêkszyæ przepuszczalnoæ zewnêtrznej b³ony za pomoc¹ np. krótkiej inkubacji komórek w roztworze zawieraj¹cym glikol polietylenowy, chlorek
wapnia lub poddanie ich krótkiemu dzia³aniu silnego pola elektrycznego (elektroporacja) aby wniknê³y do ich
wnêtrza cz¹steczki plazmidowego DNA. Dalsze postêpowanie jest podobne jak w poprzednich metodach.
Jak widaæ z powy¿szych opisów sposoby transformacji nie s¹ zbyt skomplikowane, lecz na tym
nie koniec. Wa¿ne jest aby transformacja by³a skuteczna, co oznacza stabiln¹ ekspresjê wprowadzonego genu. Czêsto zdarza siê, ¿e wprowadzone do rolin geny nie ulegaj¹ w ogóle ekspresji,
b¹d jest ona bardzo s³aba. Czêst¹ przyczyn¹ tego zjawiska jest tzw. wyciszanie genów, którego
czêciow¹ konsekwencj¹ jest przypadkowoæ miejsca integracji obcych genów w DNA roliny.
Prowadzone s¹ jednak ci¹g³e badania nad sekwencjonowaniem genomów ró¿nych rolin w tym
u¿ytkowych (pszenica, kukurydza, ry¿) co byæ mo¿e pozwoli na skuteczniejsze dokonywanie transformacji. Sekwencjonowanie ma na celu dok³adne poznanie sk³adu sekwencji wszystkich genów
roliny. Te informacje pozwol¹ na udoskonalenie metod transformacji organizmów.
Uzyskiwanie transgenicznych zwierz¹t
Zwierzêta transgeniczne uzyskuje siê obecnie trzema metodami:
1. Przez nastrzykniêcie in vitro DNA do jednego z przedj¹drzy zap³odnionej in vivo komórki jajowej,
przed pierwszym podzia³em. Jest to postêpowanie prawie rutynowe i daj¹ce powtarzalne wyniki.
2. Przez infekcjê wczesnego zarodka zrekombinowanym wektorem pochodzenia wirusowego.
3. Przez modyfikacjê genetyczn¹ pierwotnych komórek zarodkowych ES (ang. embryo stem) i wprowadzenie ich do zarodka w stadium blastocysty. Ten ostatni zabieg udaje siê tylko w komórkach
myszy (Fikus M. 1996).
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1.2. Tytoñ jako rolina modelowa
Tytoñ szlachetny (Nicotiana tabacum L.) nale¿y do klasy rolin dwuliciennych. Osi¹ga wysokoæ od 75 do 300cm. Ma ³odygê prost¹ lub rozga³êzion¹ o liciach pod³u¿nych lancetowatych, u³o¿onych naprzemianlegle. Kwiaty tytoniu s¹ du¿e, pachn¹ce, zebrane w szczytowe podbaldachy. Kielichy kwiatowe s¹ pod³u¿nie cylindryczne. Ró¿owa korona o d³ugiej rurce i 5 zaostrzonych p³atkach, posiada 5 prêcików z czego 4 s¹ równe a, pi¹ty krótszy oraz jeden s³upek.
Owoce maj¹ postaæ torebek pêkaj¹cych na szczycie. Nasiona s¹ nerkowate, drobne i liczne. Tytoñ zaliczany jest do rodziny Solonaceae (Psiankowate) do której nale¿¹ równie¿ ziemniak i pomidor (Radomski, Jasnowski 1986).
Tytoñ, który obecnie nie jest znany w stanie dzikim, pochodzi prawdopodobnie z Ameryki
Po³udniowej. Indianie zwali go tobacco i palili, wci¹gaj¹c dym nosem. Tytoñ uwa¿any by³
wówczas za rolinê lecznicz¹. Do Europy dotar³ w po³owie XVI w., prawdopodobnie przez
Portugaliê. W 1560 r. pose³ francuski na dworze portugalskim, Jean Nicot de Villemain przes³a³ nasiona tytoniu do Francji, zalecaj¹c rolinê jako uniwersalny rodek leczniczy. Jego nazwisko uwieczni³ Linneusz w nazwie rodzajowej tytoniu (nicotiana); od niego pochodzi tak¿e
nazwa g³ównego alkaloidu zawartego w liciach tytoniu. Obecnie tytoñ uprawiany jest w wiêkszoci krajów wiata.
Rodzaj Nicotiana obejmuje oko³o 60 gatunków. Tytoñ szlachetny jest w zasadzie rolin¹ samopyln¹. (Podbielkowski 1989, Rajewski 1992).
Od pewnego czasu tytoñ sta³ siê obiektem zainteresowañ biologów jako rolina wygodna
do transformacji. Ze wzglêdu na pokrewieñstwo z pomidorem i ziemniakiem mo¿e stanowiæ
cenne ród³o informacji dotycz¹cych mo¿liwoci przeprowadzania dowiadczeñ na tych w³anie rolinach. Równie¿ z innych wzglêdów jest on doæ wygodnym obiektem badawczym. Po
pierwsze, daje siê doæ ³atwo hodowaæ w warunkach szklarniowych, jak równie¿ w warunkach
sterylnych na agarze i w po¿ywce p³ynnej. Po drugie, charakteryzuje siê doæ krótkim czasem
generacji (oko³o 3-4 miesi¹ce). Po trzecie, jest doæ du¿¹ rolin¹ u której ³atwo jest zaobserwowaæ wszelkie zmiany fenotypowe po transformacji. Po czwarte i najwa¿niejsze, jest podatny na transformacjê za pomoc¹ Agrobacterium, wykazuj¹c przy tym du¿¹ zdolnoæ do regeneracji. Warto podkreliæ, ¿e metoda transformacji via Agrobacterium, a tak¿e regeneracja s¹
technikami stosunkowo prostymi. Roliny tytoniu hodowane w optymalnych warunkach zapewniaj¹ wystarczaj¹ca iloæ materia³u do wykonania wszelkich analiz molekularnych i biochemicznych (Prymakowska-Bosak 1997).
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1.3. Rzeczywiste i potencjalne zagro¿enia zwi¹zane
ze stosowaniem organizmów transgenicznych
Nowoczesne technologie konstruowania zmienionych genetycznie organizmów znalaz³y zastosowanie równie¿ przy produkcji ¿ywnoci. Nowe odmiany transgeniczne mog¹ byæ bardziej odporne na stresy biotyczne i abiotyczne, posiadaæ lepsze w³aciwoci sensoryczne oraz lepsze parametry technologiczne. Jednak ich zastosowanie wywo³uje wiele kontrowersji i rodzi pytania zwi¹zane przede wszystkim z bezpieczeñstwem takiej ¿ywnoci. Wspó³czenie dostêpne techniki oparte s¹ na znajomoci biologii molekularnej, a zw³aszcza struktury genów. Biologia molekularna
umo¿liwia skorelowanie w³aciwoci i cech organizmów z rodzajem i struktur¹ konkretnych cz¹steczek chemicznych. Oznacza to, ¿e wspó³czeni hodowcy potrafi¹ skorelowaæ takie cechy, jak
np. szybkoæ wzrostu, czy odpornoæ na owady z konkretnym odcinkiem DNA (genem), bia³kiem,
hormonem i innymi cz¹steczkami chemicznymi. Bia³ko enzymatyczna albo bia³kowy hormon s¹
produktami genu, który stanowi fragment genomu (kompletnej informacji genetycznej) - charakterystycznego molekularnego zapisu ¿ywego organizmu. Mo¿liwe jest nie tylko ustalenie za co
odpowiada konkretny gen ale równie¿ wydzielenie go i przeniesienie do innego uk³adu, np. innej
roliny lub zwierzêcia. Mo¿liwe jest zatem kontrolowanie hodowli na poziomie molekularnym,
a nie wy³¹cznie w oparciu o cechy morfologiczne, jak to mia³o miejsce w przypadku metod genetyki klasycznej (Twardowski 1997).
1.3.1. Mo¿liwoci modyfikacji genetycznych
Pierwsze eksperymenty z transgenicznymi rolinami przeprowadzono w USA, w 1986 roku na
tytoniu. Od tego czasu badania prowadzone s¹ na wielu innych gatunkach rolin. Równolegle prowadzone s¹ badania nad transgenicznymi zwierzêtami oraz drobnoustrojami. Modyfikacje genetyczne dokonane za pomoc¹ metod in¿ynierii genetycznej maj¹ przede wszystkim na celu poprawê
trwa³oci produktów, a tym samym lepsz¹ wydajnoæ produkcyjn¹. Jak wiadomo, w produkcji ¿ywnoci zasadniczy udzia³ ma produkcja rolinna. O ogromnej roli rolin dla wy¿ywienia cz³owieka
mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e stanowi¹ one a¿ 93% jego diety, a w pozosta³ych 7% uczestnicz¹ w poredni sposób, bêd¹c sk³adnikiem pasz zwierzêcych.
Nale¿y tu równie¿ pamiêtaæ o drobnoustrojach, które wykorzystywane s¹ do produkcji tzw.
kultur starterowych. Kultury te u¿ywane s¹ do pozyskania bardziej urozmaiconego asortymentu,
wa¿nych w codziennej diecie przetworów mlecznych (Bednarski 1997, Twardowski 1997a). Wysokie wymagania stawiane kulturom starterowym (szczególnie tych wykorzystywanych w nowych
technologiach przetwórstwa mleczarskiego) powoduj¹, ¿e wiele z nich poddaje siê modyfikacjom
genetycznym. Pierwszym GMO zastosowanym jako kultury starterowe by³y dro¿d¿e piekarskie
Sacharomyces cerevisiae 352Ng (Bielecki i Kwapisz 1997). W przypadku mikroorganizmów wa¿13
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nym celem jest ich adaptacja do efektywniejszej produkcji ¿ywnoci (np. wdro¿enie technologii
produkcji reniny przez genetycznie modyfikowane szczepy bakterii lub dro¿d¿y- do genomu których wprowadzono geny z trawieñców cielêcych, odpowiedzialne za biosyntezê wymienionego
enzymu (Twardowska i Twardowski 1997, Bednarski 1997)
Jeli chodzi o roliny transgeniczne zasadniczymi celami ich pozyskiwania s¹:
1. poprawa w³aciwoci agronomicznych, takich jak: odpornoæ na temperaturê, zasolenie, niektóre infekcje wirusowe, grzybowe i bakteryjne. Niesie to z sob¹ mo¿liwoæ zmniejszenia stosowania substancji chemicznych w rolnictwie, a zatem obni¿enie kosztów produkcji oraz poprawê stanu rodowiska;
2. ulepszenie w³aciwoci produktu przez poprawê cech sensorycznych (smak, zapach i wygl¹d),
wyd³u¿enie czasu sk³adowania, zwiêkszenie zawartoci sk³adników naturalnych (np. witamin
i mikroelementów) (Twardowski 1996);
W tabeli nr 1 przedstawiono mo¿liwe efekty transgenizacji rolin. Jak ³atwo zauwa¿yæ do najczêciej wprowadzanych cech nale¿¹: odpornoæ na wirusy, odpornoæ na herbicydy i owady, zwiêkszona produkcja okrelonego sk³adnika, przed³u¿ona trwa³oæ.

Tabela 1. Przyk³ady rolin transgenicznych o zmienionych w³aciwociach
Rolina
Truskawka

Jab³ka
Banany
Winogrona
Seler
Broku³y
Cykoria
Kapusta
Dynia
Pomidor

Soja

Efekt uzyskany za pomoc¹ in¿ynierii genetycznej
wy¿sza s³odkoæ owoców
spowolnienie procesu dojrzewania poprzez kontrolê poziomu etylenu
mrozoodpornoæ
odpornoæ na owady
odpornoæ na wirusy i grzyby
odmiany bezpestkowe
zwiêkszenie kruchoci
spowolnienie dojrzewania
zwiêkszenie zawartoci cukrów
odpornoæ na szkodniki
mniejsze wymiary
odpornoæ na grzyby
wiêksza zawartoæ suchej substancji
opónione dojrzewanie i miêkniêcie
poprawa smaku
intensyfikacja barwy
cieñsza skórka
odpornoæ na wirusy
odpornoæ na herbicydy
olej o obni¿onej zawartoci kwasu palmitynowego
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Rolina
Rzepak
Ziemniak

Pszenica

Efekt uzyskany za pomoc¹ in¿ynierii genetycznej
zwiêkszona zawartoæ kwasu laurynowego
olej o niskiej zawartoci nienasyconych kwasów t³uszczowych
wzrost zawartoci skrobi
produkcja cyklodekstryn
produkcja s³odkiego bia³ka - taumatyny
odpornoæ na ciemnienie pouderzeniowe
skrobia amylopektynowa
ma³a zawartoæ glikoalkaloidów
ma³a zawartoæ cukrów redukuj¹cych
odpornoæ na wirusy
odpornoæ na stonkê
odpornoæ na herbicydy
zwiêkszona zawartoæ glutenu
ród³o: Grajek, Malepszy 1997

1.3.2. Argumenty przeciwników genetycznie modyfikowanych organizmów
Wiele organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na ca³ym wiecie, w tym równie¿ w Polsce
czêsto okrelanych jako zieleni, jest przeciwna rozwojowi biotechnologii, a zw³aszcza in¿ynierii
genetycznej. Organizacja Greenpeace uwa¿a, ¿e brak szkodliwych efektów organizmów transgenicznych nie dowodzi bezpieczeñstwa GMO. W zwi¹zku z tym twierdzi, ¿e stanowisko organizacji
miêdzynarodowych (OECD i UNEP) jest nieodpowiedzialne i dlatego nale¿y:

 wstrzymaæ wszelkie wprowadzanie GMO do rodowiska,
 przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê wszystkich zastosowañ in¿ynierii genetycznej i jej wp³ywu
bezporedniego i poredniego na rodowisko, zdrowie ludzkie i warunki socjoekonomiczne,

 wprowadziæ zasadê pe³nej odpowiedzialnoci producenta za efekty spowodowane przez jego
produkty (Twardowski 1997b).
1.3.3. Potencjalne zagro¿enia wynikaj¹ce z zastosowania nowych
organizmów w ¿ywieniu ludnoci
Ryzyko, jakie niesie za sob¹ stosowanie in¿ynierii genetycznej ukierunkowanej na produkcjê
nowych organizmów wynika przede wszystkim z zakresu wykorzystania GMO. Innej ocenie bêdzie podlega³o zagro¿enie wynikaj¹ce ze stosowania zmodyfikowanych genetycznie bakterii Escherichia coli s³u¿¹cej do przemys³owej produkcji taniej insuliny w kontrolowanych warunkach hodowli tego drobnoustroju, a innej wprowadzenie do uprawy polowej nowej odmiany roliny, któr¹
wyposa¿ono w cechê innego gatunku, nie stosowanego dotychczas w ¿ywieniu ludzi. Je¿eli chodzi
o zakres wykorzystania GMO przy produkcji ¿ywnoci, mo¿na go podzieliæ w sposób nastêpuj¹cy:
15
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1. Produkty wytwarzane przez GMO stosowane bezporednio w ¿ywieniu ludzi (np. olej sojowy
o korzystniejszym sk³adzie kwasów t³uszczowych),
2. Produkty wytwarzane przez GMO jako dodatki do ¿ywnoci (kwas cytrynowy, mlekowy),
3. Produkty wytwarzane przez GMO stosowane w przemyle spo¿ywczym (np. enzymy),
4. GMO stosowane w przemyle spo¿ywczym (np. zmodyfikowane dro¿d¿e),
5. GMO jako produkty bezporednio stosowane w ¿ywieniu ludzi (np. ziemniaki z cech¹ opornoci
na stonkê lub soja oporna na niektóre herbicydy, pomidor o przed³u¿onym okresie dojrzewania)
(Ludwicki 1998a).
Ocena ryzyka zwi¹zanego z zastosowaniem GMO lub ich produktów w ¿ywieniu ludzi wymaga zidentyfikowania potencjalnych zagro¿eñ wynikaj¹cych z ingerencji w materia³ genetyczny organizmu. Istniej¹ dwa podstawowe typy ingerencji w materia³ genetyczny: wprowadzenie genu
koduj¹cego po¿¹dan¹ cechê i unieczynnienie genu koduj¹cego niepo¿¹dan¹ cechê. Mimo ci¹g³ych
postêpów in¿ynierii genetycznej nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wraz z wprowadzeniem nowej, cile
zdefiniowanej cechy wprowadzona zostanie równie¿ inna cecha zakodowana w DNA dawcy materia³u genetycznego. Poza tym, samo wprowadzenie nowej cechy do DNA mo¿e spowodowaæ ekspresjê genów obecnych w materiale genetycznym gospodarza, które dotychczas pozostawa³y nieaktywne (upione). Z podobnym efektem mo¿na siê liczyæ po usuniêciu fragmentu materia³u genetycznego koduj¹cego niepo¿¹dan¹ cechê. Dlatego te¿ przy ocenie zagro¿eñ wynikaj¹cych ze stosowania GMO, nale¿y braæ pod uwagê:

 konsekwencje bezporednie (np. ¿ywieniowe, toksykologiczne, alergennoæ) wynikaj¹ce z obecnoci w ¿ywnoci nowych produktów kodowanych przez geny wprowadzone na drodze in¿ynierii genetycznej;

 konsekwencje bezporednie wynikaj¹ce ze zmian w dotychczasowym poziomie produktów kodowanych przez geny wprowadzone lub zmodyfikowane na drodze in¿ynierii genetycznej;

 poredni wp³yw nowo wytwarzanych produktów na przebieg metabolizmu w organizmie genetycznie zmodyfikowanym, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do wytwarzania nowych sk³adników lub do zmienionego poziomu sk³adników dotychczas wytwarzanych;

 konsekwencje mutacji wywo³anych modyfikacj¹ genetyczn¹ w GMO, takich jak przerwanie sekwencji genów kontroluj¹cych represjê upionych genów, co prowadzi do pojawienia siê nowych sk³adników lub do zmienionego poziomu sk³adników dotychczas wystêpuj¹cych;

 konsekwencje transferu genów z GMO lub produktów pochodz¹cych od tych organizmów do
mikroflory zasiedlaj¹cej przewód pokarmowy;

 mo¿liwoæ szkodliwego wp³ywu na zdrowie wynikaj¹ce ze stosowania w ¿ywieniu mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie (Ludwicki 1998b).
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Roliny transgeniczne s¹ przewidziane do bezporedniego spo¿ycia w stanie surowym oraz jako
surowiec do przetwórstwa spo¿ywczego. Geny wprowadzone do rolin transgenicznych koduj¹ biosyntezê takich samych bia³ek jak te, które by³y wytwarzane przez organizmy z których pobrano gen.
W wyniku biosyntezy, a nastêpnie dzia³ania obcych bia³ek (enzymów), syntetyzowane s¹ przez rolinê takie substancje, jak wêglowodany, t³uszcze, bia³ka. S¹ one pod wzglêdem chemicznym identyczne z tymi, które cz³owiek spo¿ywa codziennie w swojej diecie i podobnie trawione przez organizm.
Geny wprowadzone do rolin s¹ w ca³oci trawione w przewodzie pokarmowym cz³owieka, podobnie jak kwasy nukleinowe z normalnych rolin. Nie ma wiêc mo¿liwoci wbudowania obcych genów
spo¿ywanych wraz z rolinami transgenicznymi do organizmu ludzkiego. Nale¿y tu dodaæ, ¿e wszelkie rodzaje ¿ywnoci (niezale¿nie od pochodzenia) zawieraj¹ DNA, który jest trawiony i nie mo¿e
zostaæ wbudowany do ludzkiego genomu (Grajek, Malepszy 1997; Bednarski 1997;Fikus 1997).
1.3.4. ¯ywnoæ transgeniczna a bezpieczeñstwo konsumenta
Ludzie oczekuj¹, aby ich po¿ywienie by³o tak naturalne jak to tylko mo¿liwe. W potocznym
odczuciu, im bardziej naturalny jest dany produkt, tym lepszy i bezpieczniejszy dla konsumenta.
Natomiast techniki in¿ynierii genetycznej wydaj¹ siê spo³eczeñstwu wysoce nienaturalne i oceniane s¹ jako niebezpieczne. Natomiast w opinii specjalistów modyfikacja genetyczna w produkcji
¿ywnoci to tylko naladowanie przyrody.
Ciekawe jest, co budzi szczególne obawy jeli chodzi o konsumpcjê artyku³ów spo¿ywczych
zawieraj¹cych materia³ biologiczny, modyfikowany genetycznie. Obawy dotycz¹ np. tego co stanie
siê, gdy DNA zawarty w ¿ywnoci nie zostanie strawiony. Czy geny pochodzenia bakteryjnego
wystêpuj¹ce w nowej ¿ywnoci  np. geny warunkuj¹ce opornoæ na antybiotyki, stosowane jako
specyficzne znaczniki (markery) genetyczne, mog³yby spowodowaæ tak¹ sam¹ opornoæ u flory
bakteryjnej systemu trawiennego? Mog³yby wówczas wyst¹piæ ró¿ne problemy, np. zwiêkszona
podatnoæ na alergie. Z drugiej strony, opornoæ na antybiotyki jest cech¹ charakterystyczn¹ dla
wielu bakterii wystêpuj¹cych w ¿ywnoci i regularnie spo¿ywanych przez ludzi. Niezale¿nie od
tego, marker opornoci na antybiotyki stosowany w pracach badawczych nad ¿ywnoci¹, mo¿e byæ
usuniêty z produktów ¿ywnociowych w odpowiedniej fazie prac genetycznych.
Stawiane s¹ równie¿ pytania, dotycz¹ce mo¿liwoci niebezpiecznego zwiêkszenia poziomu
toksyn, nowych substancji czy te¿ alergenów w genetycznie modyfikowanych rolinach. Stanowi
to równie¿ realne zagro¿enie w przypadku stosowania klasycznych metod uprawy i hodowli. Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e niezale¿nie od technologii otrzymywania ¿ywnoci, obowi¹zkiem producenta jest gwarantowanie jakoci i bezpieczeñstwa sprzedawanych artyku³ów konsumpcyjnych, jak równie¿ zabezpieczenie przed obecnoci¹ wszelkich szkodliwych czynników.
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Wystêpuj¹ tak¿e obawy przed mo¿liwoci¹ zniszczenia przez genetycznie modyfikowane
roliny uk³adu biologicznej równowagi w rodowisku. W przypadku zaniedbania kontroli i ostro¿noci, w trakcie rutynowych prac laboratoryjnych mog³aby zostaæ omy³kowo wykreowana nowa
rolina. Przypadkowo otrzymana genetycznie modyfikowana rolina mog³aby np. byæ odporna na
okrelone herbicydy, charakteryzowaæ siê bardzo wysok¹ plennoci¹, stanowi¹c niezwykle trudny
do usuniêcia chwast. Gdyby dodatkowo nast¹pi³o jeszcze wprowadzenie odpornoci na owady, to
mog³oby mieæ miejsce zaburzenie naturalnej równowagi ekologicznej. Te przypuszczenia s¹ jednak ma³o prawdopodobne. Chwasty s¹ silniejsze od wyhodowanych przez cz³owieka rolin, dlatego ¿e s¹ lepiej zaadoptowane w wyniku doboru naturalnego i to dziêki temu maj¹ tak uprzywilejowan¹, z punktu widzenia trybu ¿ycia, charakterystykê genetyczn¹ (Twardowski 1996, WHO 1996).
Nale¿a³oby tu jeszcze przytoczyæ definicjê bezpiecznej ¿ywnoci jaka zosta³a sformu³owana
i zapisana w Kodeksie ¯ywnociowym FAO/WHO:
bezpieczeñstwo ¿ywnoci jest to pewnoæ, ¿e nie spowoduje ona szkodliwych skutków dla
konsumenta, o ile jest przygotowana i spo¿ywana zgodnie z przeznaczeniem.
Wychodz¹c z tej definicji wiatowa Organizacja Zdrowia przyjê³a stanowisko, ¿e ¿ywnoæ
uzyskana z udzia³em organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub same GMO s³u¿¹ce jako
¿ywnoæ powinny byæ ocenione poprzez porównanie z odpowiednimi produktami oryginalnymi,
dla których istniej¹ standardy bezpieczeñstwa. Koncepcjê tê rozwinê³a Organizacja ds. Wspó³pracy Ekonomicznej i Rozwoju (ORCD) przedstawiaj¹c pogl¹d, wedle którego jeli nowa ¿ywnoæ
lub jej sk³adnik s¹ w znacz¹cym stopniu równowa¿ne z ju¿ istniej¹c¹ ¿ywnoci¹ (lub jej sk³adnikiem) otrzymanymi metodami konwencjonalnymi, to w odniesieniu do bezpieczeñstwa, powinny
byæ traktowane w taki sam sposób jak, jej konwencjonalny odpowiednik.
Zgodnie z t¹ koncepcj¹ ¿ywnoæ podzielono na 3 grupy:
Grupa 1
¯ywnoæ lub sk³adniki ¿ywnoci identyczne z odpowiednikiem wród tradycyjnej ¿ywnoci
(referencyjnej);
Dla okrelenia zasadniczej równowa¿noci konieczne jest dokonanie charakterystyki genotypowej i sk³adu na poziomie molekularnym. Porównanie to powinno obejmowaæ cechy fenotypowe
i istotne sk³adniki GMO.
Grupa 2
¯ywnoæ lub sk³adniki ¿ywnoci wystarczaj¹co podobne do odpowiednika wród ¿ywnoci
tradycyjnej z wyj¹tkiem jednej lub kilku cech, które powinny byæ przedmiotem oceny tok18

Wstêp

sykologicznej. Wg Ludwickiego ró¿nica zawsze polega na wytwarzaniu okrelonego bia³ka,
które mo¿e byæ podstawowym celem modyfikacji lub np. bia³ka enzymatycznego, dziêki któremu zmodyfikowany organizm wytwarza inne substancje, np. wêglowodany, t³uszcze i inne sk³adniki niskocz¹steczkowe, których obecnoæ mo¿e mieæ okrelone implikacje toksykologiczne lub
¿ywieniowe.
Grupa 3
¯ywnoæ lub sk³adniki ¿ywnoci, które nie s¹ ani identyczne ani wystarczaj¹co podobne do
tradycyjnej ¿ywnoci poniewa¿ ró¿nice nie mog¹ byæ zidentyfikowane albo te¿ dlatego, ¿e nie
istnieje odpowiednik wród ¿ywnoci tradycyjnej. S¹ to naturalne dotychczas nie u¿ywane w produkcji ¿ywnoci organizmy albo pochodz¹ce z nich produkty b¹d produkty poddane nowym procesom przetwórczym. Grupa ta wymaga wszechstronnych badañ toksykologicznych a tak¿e ¿ywieniowych (Urbanek  Kar³owska i Fonberg  Broczek 1998)
1.3.5. Odbiór spo³eczny nowej ¿ywnoci w Polsce
W podrozdziale tym przedstawiê pogl¹dy polskiego spo³eczeñstwa na temat ¿ywnoci transgenicznej opracowane na podstawie badañ Orodka Badañ Opinii Publicznej (OBOP) opublikowanych w Biotechnologii nr 4(43) 1998 rok.
Badanie prowadzone by³o w terminie 27  30 czerwca 1998 roku metod¹ sonda¿ow¹ na próbie
mieszkañców Polski powy¿ej 15 roku ¿ycia dobranej metod¹ losowa, warstwowo - proporcjonalnie . Zestaw pytañ adresowany do reprezentowanej próby spo³eczeñstwa przedstawiono równie¿
polskim biotechnologom, w trakcie przygotowania uaktualnionej edycji informatora Kto jest kim
w polskiej biotechnologii. Jest to oko³o 200 osób, które w 90% reprezentuj¹ rodowisko nauk
przyrodniczych.
Na pocz¹tek zapytano badanych o zainteresowanie problematyk¹ stosowania metod biotechnologii przy produkcji ¿ywnoci i napojów. Odpowiedzi by³y nastêpuj¹ce:
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Opinia biotechnologów:
interesowa³o siê tym zagadnieniem
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Kolejne pytanie dotyczy³o opinii na temat wykorzystania biotechnologii do produkcji ¿ywnoci
i napojów. Uzyskano nastêpuj¹ce odpowiedzi:
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Opinia biotechnologów:
twierdzi, ¿e jest to po¿yteczne
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Wynika z tego, ¿e ponad po³owa badanych (57%) uwa¿a, ¿e nale¿y zezwoliæ na produkcjê
i sprzeda¿ ¿ywnoci transgenicznej. Prawie jedna czwarta (23%) jest temu przeciwna, a jedna pi¹ta
(20%) nie ma zdania na ten temat. Natomiast 2/3 biotechnologów jest zwolennikami produkcji
nowej ¿ywnoci, a tylko jedna czwarta jest temu przeciwna.
Nastêpne pytanie brzmia³o: czy Pana(i) zdaniem nale¿y pozwoliæ, czy zakazaæ produkcji
i sprzeda¿y ¿ywnoci transgenicznej, czyli otrzymywanej z zastosowaniem technik in¿ynierii genetycznej? Odpowiedzi by³y nastêpuj¹ce:
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Wed³ug opinii biotechnologów:
pozwoliæ
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Kolejne pytanie mia³o wykazaæ, jakie s¹ opinie Polaków na temat tradycyjnych metod produkcji
przemys³u rolno - spo¿ywczego w porównaniu z metodami stosowanymi w in¿ynierii genetycznej.
Treæ pytania: Czy tradycyjne metody produkcji przemys³u rolno  spo¿ywczego w porównaniu do metod in¿ynierii genetycznej s¹ Pana(i) zdaniem...
Odpowiedzi by³y nastêpuj¹ce:
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Wed³ug opinii biotechnologów:
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Wynika z tego, ¿e ponad jedna trzecia badanych opowiada siê za stosowaniem in¿ynierii genetycznej (36%). Podobny odsetek twierdzi, ¿e ¿adna z metod nie jest ani lepsza ani gorsza (34%). Co
dziesi¹ty ankietowany preferuje metody tradycyjne (9%), a co pi¹ty nie ma zdania na ten temat
(21%). Podobnie jak w poprzednim pytaniu 2/3 fachowców jest zwolennikami, a 1/5 uwa¿a biotechnologiê za gorsz¹ od metod tradycyjnych lub nie ma na ten temat zdania.
Kolejne pytanie dotyczy³o oznakowania ¿ywnoci, a wiêc problemu nad którym ci¹gle trwaj¹
dyskusje specjalistów. Badanym przedstawiono 5 rodzajów tej ¿ywnoci. W ka¿dym przypadku
oko³o 4/5 respondentów opowiedzia³o siê za specjalnym jej oznakowaniem.
Na pytanie: Czy Pana(i) zdaniem nale¿y specjalnie oznaczaæ ¿ywnoæ otrzyman¹ z zastosowaniem technik in¿ynierii genetycznej, czyli ¿ywnoæ transgeniczn¹?
uzyskano nastêpuj¹ce odpowiedzi:
tak

84%

nie

3%

jest mi to obojêtne

7%

trudno powiedzieæ

6%
100%

tak

84%

80%

nie

60%

jest mi to
obojêtne

40%
20%

3%

0%

23

7%

6%

trudno
powiedzieæ

Wstêp

Wed³ug opinii biotechnologów:
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Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e z przeprowadzonych badañ wynika ¿e:

 polskie spo³eczeñstwo akceptuje ¿ywnoæ GMO, ale wymaga jej kontroli i oznakowania;
 istotnym elementem tego stanowiska jest wskazanie oczekiwanych wy¿szych wartoci ¿ywnoci
uzyskanej za pomoc¹ nowych metod (Twardowska  Pozorska, Twardowski 1998).
1.3.6. Uregulowania prawne dotycz¹ce GMO
W ostatnim okresie w rodkach masowego przekazu coraz wiêcej mówi siê na temat ¿ywnoci
transgenicznej. W prasie codziennej pojawiaj¹ siê liczne artyku³y i wypowiedzi specjalistów od
biotechnologii.
Dyskutowane s¹ równie¿ kwestje spo³eczne i ekonomiczne dotycz¹ce nowej ¿ywnoci. Mówi
siê tak¿e o znaczeniu nowoczesnych technologii dla przemys³u (Huggrtt i Conzelmann 1997). Jak
mo¿na by³o przeczytaæ w Rzeczpospolitej z 14.10.99 w przemyle spo¿ywczym w Polsce metody
in¿ynierii genetycznej stosowane s¹ przy produkcji preparatów enzymatycznych, np. podpuszczki
u¿ywanej w produkcji serów dojrzewaj¹cych. Tak¿e w produkcji jogurtów, kefirów i malanki
wykorzystywane s¹ modyfikowane genetycznie szczepy bakterii mlekowych. Preparaty bia³ka sojowego s¹ u¿ywane do produkcji 60  70% wszystkich wêdzonek i kie³bas w Polsce, gdzie s¹ tak
zwanymi bia³kami funkcjonalnymi (wi¹¿¹ wodê). S¹ one tañsze od zwierzêcych bia³ek kolagenowych. Zak³ady miêsne nie s¹ informowane, czy preparaty bia³ka sojowego pochodz¹ z soi genetycznie modyfikowanej. G³ówni dystrybutorzy tych preparatów odpowiadaj¹, ¿e nie wiedz¹, jakim
surowcem dysponuj¹ twierdzi Jan Kaliszewski ze Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów (Forowicz 1999).
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W naszym ustawodawstwie istnieje zapis o organizmach genetycznie modyfikowanych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o kszta³towaniu rodowiska oraz zmianie niektórych ustaw). Jak
wynika z art.1 pkt. 22 który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 roku: po art.37 dodaje siê art.
37a w brzmieniu:
Art. 37a. 1. Zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do rodowiska
w celach eksperymentalnych lub wprowadzenie do obrotu produktu zawieraj¹cego organizmy genetycznie modyfikowane lub sk³adaj¹cego siê z takich organizmów albo ich czêci wymaga zezwolenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (Internet)
Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, ¿e ¿ywnoæ transgeniczn¹ nale¿y znakowaæ , w tym celu prof.
Stanis³aw Berger z SGGW zaproponowa³ literê G jak gen.
Mimo to wiele firm deklaruje, ¿e nie zamierza stosowaæ w swoich produktach GMO np. Alima
 Gerber z Rzeszowa  producent ¿ywnoci dla dzieci oraz Kraft  Jacobson  Suchard, Nutricia/
Milupa równie¿ producenci ¿ywnoci dla dzieci, poza tym Dr Oetker (dodatki kucharskie), Redband/Venco (cukiernie).

1.4. Metody zmniejszenia ryzyka stosowania organizmów
transgenicznych
Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e wszystkie nowe technologie i produkty budz¹ nasze obawy i w¹tpliwoci. Choæ z pewnoci¹ obawy zwi¹zana z reformami i zmianami w szkolnictwie nie
bêd¹ tak du¿e, jak te zwi¹zane z now¹ ¿ywnoci¹, czyli dotycz¹ce bezporednio naszego zdrowia,
wartoci na której najbardziej nam zale¿y. Inny bêdzie na pewno stosunek do nowo wynalezionej
szczepionki, która mo¿e pomóc w zwalczeniu powa¿nej choroby, inny za do czego, co mo¿e siê
znaleæ na naszym stole. Jednak tak naprawdê, oba produkty powstaj¹ w podobny sposób, przy
u¿yciu podobnych metod i w podobnych laboratoriach. Dlatego te¿ zagro¿enie zaczyna siê od
samego pocz¹tku, tj. od etapu sto³u laboratoryjnego. Od tego miejsca te¿ nale¿y rozpocz¹æ stosowanie metod zmniejszania ryzyka zwi¹zanego ze stosowaniem organizmów transgenicznych.
Podstawow¹ metod¹ zapobiegania niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê materia³u biologicznego jest odpowiednie postêpowanie z odpadami po hodowlach drobnoustrojów, a wiec wszelkiego rodzaju po¿ywkami. Same hodowle powinny byæ niszczone na terenie laboratorium a nie
wylewane do kanalizacji. Postêpowanie takie dotyczy nie tylko laboratoriów biotechnologicznych
ale i zak³adów przemys³owych pracuj¹cych na materiale rekombinowanym.
Kolejn¹ wa¿n¹ rzecz¹ przy pracy z tego rodzaju organizmami jest prowadzenie hodowli w hermetycznie zamkniêtych bioreaktorach, szczególnie jeli mamy doczynienia z wirusami czy bakte25
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riami chorobotwórczymi (u¿ywanymi przy produkcji szczepionek). Natomiast hale produkcyjne
powinny byæ wykonane wed³ug standardów uniemo¿liwiaj¹cych wydostanie siê komórek na zewn¹trz. Istotn¹ role odgrywa tu równie¿ monitorowanie dowiadczeñ w zak³adzie czy laboratorium oraz poza nim.
Jedn¹ z metod jest stosowanie szczepów, które nie mog¹ siê rozwijaæ poza bioreaktorem. Najbardziej znanym tego typu drobnoustrojem s¹ bakterie Echerichia coli K12 (Grajek 1997).
Je¿eli za chodzi o próby polowe z transgenicznymi rolinami nale¿y je prowadziæ w miejscach
do tego przeznaczonych i pod cis³a kontrol¹.
Zak³adanie banków genów to kolejny sposób na zachowanie ca³ej ró¿norodnoci i bogactwa
genetycznego przyrody (Jerzmanowski 1999). Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e wprowadzanie nowych
ulepszonych odmian mo¿e spowodowaæ zgubienie pierwotnych dzikich odmian zwierz¹t i rolin
wystêpuj¹cych jeszcze obecnie na Ziemi.
Warto tu równie¿ zauwa¿yæ, ¿e metody in¿ynierii genetycznej pozwalaj¹ na prowadzenie prac
jedynie z fragmentem genomu, a czêsto tylko z jednym jego genem, np. organizmu patogennego co
na pewno zmniejsza ryzyko w porównaniu z u¿yciem ca³ego jego genomu.
Prowadzone s¹ równie¿ badania nad mo¿liwoci¹ usuwania z GMO wprowadzanych do nich
genów markerowych (najczêciej jest to opornoæ na antybiotyk), które budz¹ najwiêcej w¹tpliwoci wród spo³eczeñstwa.
Podsumowuj¹c dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa w biotechnologii winny
obejmowaæ:

 monitorowanie i analizowanie zagro¿eñ,
 prowadzenie klasyfikacji biozagro¿eñ,
 ocenê ulepszeñ zabezpieczeñ,
 opracowanie przepisów i standardów reguluj¹cych bezpieczeñstwo prac,
 prowadzenie dzia³añ informacyjno-edukacyjnych.
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1.5. Histon H1 - bia³ko strukturalne chromosomów
Chromosomy s¹ miejscem, w którym przechowywane s¹ wszystkie geny komórkowe.
U wszystkich organizmów eukariotycznych DNA j¹drowy wystêpuje w postaci silnie upakowanego kompleksu nukleoproteinowego, zwanego chromatyn¹. Jej podstawow¹ jednostk¹
strukturaln¹ jest nukleosom, w sk³ad którego wchodzi odcinek DNA o d³ugoci ok. 200
par zasad i bia³ka zwane histonami (van Holde, 1989). Oprócz histonów w chromatynie
wystêpuj¹ jeszcze tzw. bia³ka niehistonowe, które pe³ni¹ bardzo zró¿nicowane funkcje.
Nale¿¹ do nich niehistonowe bia³ka strukturalne (HMG, bia³ka szkieletu chromosomowego), enzymy zwi¹zane z funkcjami DNA (DNA-i RNA-polimerazy), bia³ka zwi¹zane z modyfikacjami histonów (kinazy, metylazy, acetylazy), oraz bia³ka regulatorowe o nieznanej
dotychczas funkcji. Wród wszystkich organizmów eukariotycznych chromatyna zbudowana jest w podobny sposób (Jerzmanowski, Staroñ 1989). Stosunkowo najwiêcej informacji zebrano dotychczas na temat bia³ek histonowych, których stosunek wagowy do DNA
wynosi w przybli¿eniu 1:1.
1.5.1. Nukleosom
Badania prowadzone ju¿ na pocz¹tku lat 70-tych wykaza³y, ¿e chromatyna zbudowana jest
z powtarzaj¹cych siê podjednostek, nazywanych nukleosomami (Kornberg 1974). Nukleosom
z³o¿ony jest z 8 cz¹steczek histonów rdzeniowych, które tworz¹ tzw. oktamer (po dwie ka¿dego z rodzajów: H2A, H2B, H3, H4), jednej cz¹stki histonu H1 oraz odcinka DNA o d³ugoci
165-245 par zasad. Cz¹stkê tak¹ mo¿na wyizolowaæ z chromatyny trawi¹c j¹ endonukleazami
(np. nukleaz¹ z Micrococcus), które preferencyjnie przecinaj¹ ³atwiej dostêpne miejsca miêdzy nukleosomami. Dalsze trawienie usuwa z nukleosomu koñce DNA o zmiennej d³ugoci
w ró¿nych rodzajach komórek. W ten sposób otrzymuje siê cz¹stkê rdzeniow¹ zawieraj¹c¹
odcinek DNA o d³ugoci 146 par zasad, który jest najsilniej zwi¹zany z oktamerem histonów
(bez histonu H1) (Staroñ 1996).
Badania krystalograficzne pozwoli³y na dok³adne odtworzenie struktury tej cz¹steczki. Rdzeñ
nukleosomu przypomina dysk o rednicy 11nm i gruboci 5,7 nm. DNA jest owiniêty na zewn¹trz oktameru histonowego, tworz¹c 1,8 obrotu lewoskrêtnego superheliksu (Richmond i inni
1984; Staroñ 1996). Kompletny oktamer histonowy ma budowê trójdzieln¹. Centraln¹ jego
czêæ tworzy tetramer zbudowany z dwóch heterodimerów (H2A, H2B), które maj¹ postaæ
sp³aszczonych sfer (rys 4).
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Rysunek 4. U³o¿enie histonów i DNA w nukleosomie (wg B. Lewin, Genes V, Oxford University Press, New York. 1994)

P³aszczyzna po³¹czeñ pomiêdzy histonami w poszczególnych heterodimerach jest bardzo podobna i jest okrelana jako ucisk d³oni (Arents i inni 1991). Ka¿dy histon rdzeniowy ma ³añcuch
N-koñcowy, który wystaje poza DNA nukleosomalny oraz domeny C-koñcowe, które uczestnicz¹
w oddzia³ywaniach miêdzy histonowych wewn¹trz nukleosomu. Natomiast histon H1, który ma
oko³o dwukrotnie wiêksz¹ masê cz¹steczkow¹ ni¿ pozosta³e histony jest usytuowany poza rdzeniem i przy³¹cza siê do DNA nukleosomu w miejscu, w którym DNA wchodzi i schodzi z nukleosomu (Allan et al.1980)
Opisuj¹c dok³adniej pozycjê histonu H1 nale¿y wspomnieæ, ¿e jest on bia³kiem trójdomenowym, którego cz¹steczka ma rodkow¹ domenê globularn¹ i dwie silnie zasadowe, nie zestrukturalizowane domeny: N- i C-koñcow¹. Poza tym istniej¹ obecnie dwa modele opisuj¹ce u³o¿enie H1
w nukleosomie. Pierwsza (do tej pory powszechnie przyjmowana) zak³ada, ¿e domena globularna
H1 wi¹¿e siê od strony zewnêtrznej z obiema niæmi chromosomowego DNA w miejscu gdzie
DNA wchodzi i schodzi z nukleosomu, stabilizuj¹c pozycje tych odcinków na powierzchni oktameru. Drugi model przedstawiony w 1996 roku przez A.Wolffego i E. Moundrianakisa zak³ada, ¿e
histon H1 wi¹¿e siê z chromatosomowym DNA (z du¿¹ bruzd¹) tylko w jednym miejscu, asymetrycznie w stosunku do osi symetrii nukleosomu, i jest umiejscowiony nie na zewn¹trz, a od strony
wewnêtrznej DNA owijaj¹cego siê wokó³ oktameru. C-koñcowy fragment H1 mia³by byæ u³o¿ony
wzd³u¿ podwójnej helisy linkerowego DNA i skierowany w stronê nastêpnego nukleosomu. Spójnoæ ca³ego nukleosomu wynika ze specyficznego wi¹zania siê histonów w heterodimery, oddzia³ywañ typu bia³ko-bia³ko miêdzy heterodimerami, oddzia³ywañ DNA z oktamerem oraz wi¹zania
histonu H1 z DNA chromatosomu i (prawdopodobnie) z bia³kami oktameru (Wolffe 1994).
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1.5.2. Budowa i rola histonu H1
Schemat budowy cz¹steczki jest wspólny dla wszystkich histonów. Wszystkie histony s¹
bia³kami zasadowymi, zwieraj¹ stosunkowo du¿¹ liczbê lizyn i arginin. Zawartoæ tych aminokwasów jest zró¿nicowana w zale¿noci od histonu. Na przyk³ad H1 jest bogaty w lizynê, natomiast H3
i H4, jako g³ówny aminokwas zasadowy zawieraj¹ argininê. Wszystkie histony zawieraj¹ nadwy¿kê aminokwasów zasadowych nad kwanymi, na skutek czego ich ³adunek w fizjologicznym pH
jest zawsze dodatni. Jednak najsilniej dodatnie s¹ N-koñce histonów (w przypadku histonu H1
tak¿e ogon C-koñcowy). W czêci globularnej ³adunki rozmieszczone s¹ bardziej równomiernie.
Jest to zwi¹zane z ró¿n¹ funkcja tych domen (van Holde,1989).
Histony nale¿¹ce do grupy H1 (³¹cznikowe) s¹ czêciowo zwi¹zane z DNA pomiêdzy
cz¹steczkami nukleosomów. Istnieje wiele wariantów histonów ³¹cznikowych, nawet w obrêbie jednego organizmu. Za pomoc¹ analizy genetycznej polegaj¹cej na transkrypcji i translacji genów in vitro, analizy biochemicznej polegaj¹cej na wydzieleniu i mikrosekwencjonowaniu odpowiednich bia³ek i analizy za pomoc¹ specyficznych przeciwcia³ wykazano, ¿e
w rolinach tytoniu wystêpuje 6 wariantów sekwencyjnych histonu H1: dwa warianty g³ówne H1A i H1B oraz 4 warianty dodatkowe: H1C, H1D, H1E, H1F. Ponadto, eksprymuj¹c
w tytoniu gen histonu H1B w odwrotnej orientacji, umieszczony pod kontrol¹ silnego, niespecyficznego promotora uzyskano roliny transgeniczne, w których poziom wariantów g³ównych H1 zosta³ obni¿ony o 75%. Stwierdzono, ¿e brak histonów H1A i H1B jest w rolinach
transgenicznych kompensowany przez niemal równowa¿ny wzrost zawartoci wariantów
dodatkowych. Zmiany morfologiczne i funkcjonalne w rolinach z obni¿on¹ zawartoci¹
H1A i H1B przypominaj¹ zmiany charakterystyczne dla mutantów z cytoplazmatyczn¹ mêsko sterylnoci¹ (Prymakowska-Bosak 1999).
Wród wielu funkcji histonu H1 wymienia siê jego zdolnoæ do stabilizacji struktury nukleosomu. Po³o¿enie H1 w stosunku do DNA powoduje, ¿e kolejne nukleosomy u³o¿one s¹ we w³óknie
w sposób zygzakowaty. W³ókno to nazywane jest czêsto w³óknem 10nm, gdy¿ jego rednica
zbli¿ona jest do rednicy nukleosomu. Ponadto w fizjologicznych warunkach jonowych w³ókno
takie fa³duje siê spontanicznie w grubsze w³ókno o rednicy ok. 30nm. W stabilizacji w³ókna bierze udzia³ histon H1 oraz N-koñcowe zasadowe czêci histonów tworz¹cych rdzeñ nokleosomu.
Chromatyna pozbawiona histonu H1 nie tworzy regularnego w³ókna 30nm. Te w³aciwoci histonu H1 decyduj¹ prawdopodobnie o jego wp³ywie na regulacjê transkrypcji i replikacji.
Wykazano, ¿e chromatyna aktywna transkrypcyjnie zawiera mniej histonów ³¹cznikowych ni¿
nieaktywna. Dlatego te¿ H1 jest uwa¿any za rodzaj ogólnego represora transkrypcji na poziomie
inicjacji i elongacji ³añcucha RNA (ONeil 1995).
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Najlepiej poznanym przyk³adem dzia³ania H1 jako represora specyficznego jest regulacja transkrypcji
genów 5SRNA w trakcie rozwoju embrionalnego u Xenopus levis. W pocz¹tkowych etapach rozwoju
embrionalnego u Xenopus transkrypcji ulegaj¹ dwie rodziny genów 5SRNA: geny 5S typu oocytarnego
i geny 5S typu somatycznego. Ró¿nice pomiêdzy oocytarnymi a somatycznymi genami 5SRNA dotycz¹
przede wszystkim sekwencji DNA, które otaczaj¹ te geny. Jak wiadomo po obu stronach genu oocytarnego
znajduj¹ siê obszary bogate w pary AT, geny somatyczne otoczone s¹ w sekwencje bogate w pary GC.
W badaniach in vitro wykazano, ¿e zamiana sekwencji otaczaj¹cych tych genów powoduje represjê przez
H1 transkrypcji genu somatycznego i uwalnia od represji przez H1 transkrypcjê genu oocytarnego. Wykazano dowiadczalnie, ¿e przyczyn¹ takiego efektu H1 jest jego selektywne wi¹zanie siê z sekwencjami ATbogatymi, które stanowi¹ naturalne otoczenie genu oocytarnego 5SRNA (Jerzmanowski i Cole 1990).
Dalsze analizy wykaza³y istnienie charakterystycznych ró¿nic w strukturze chromatyny badanych genów.
Tomaszewski i Jerzmanowski w badaniach in vitro, ustalili, ¿e sekwencje bogate w AT otaczaj¹ce oocytarne geny 5SRNA stanowi¹ silny sygna³, który indukuje zale¿n¹ od H1 reorganizacjê
chromatyny w obszarze badanych genów. Wynikiem oddzia³ywania histonu H1 z sekwencjami
bogatymi w AT jest zwiêkszenie odleg³oci miêdzynukleosomowej i czêsciowa stabilizacja rozmieszczenia nukleosomów. Pozycjonowane nukleosomy chroni¹ gen oocytarnego 5SRNA i powoduj¹ represjê jego transkrypcji w uk³adzie in vitro. Podobny efekt histonu H1, nie wystêpuje w przypadku rekonstytucji chromatyny zawieraj¹cej somatyczne geny 5SRNA, które pozbawione s¹ bogatych w AT sekwencji oskrzydlaj¹cych (Tomaszewski 1997).
Poza tym, same oktamery histonowe maj¹ pewn¹ mo¿liwoæ poruszania siê wzd³u¿ DNA. Dlatego te¿ mog¹ zajmowaæ wiele pozycji translacyjnych w obrêbie sekwencji genu 5SrRNA. Jak
wykazano dowiadczalnie sekwencje w obrêbie ruchliwych oktamerów histonowych s¹ dostêpne
dla polimerazy III, ale obecnoæ histonu ³¹cznikowego ogranicza tê dostêpnoæ poprzez pozycjonowanie nukleosomu, co poci¹ga za sob¹ represjê transkrypcji genu (Tomaszewski 1998)
Badania nad rol¹ histonu H1 w organizmach rolinnych i jego udzia³u w regulacji rozwoju
zosta³y zapocz¹tkowane niedawno. Dowiadczenia z nadekspresj¹ H1 w rolinach tytoniu prowadzi³a Prymakowska-Bosak ze wspó³pracownikami. W rolinach tych zaobserwowano: mniejszy
wzrost w porównaniu z kontrol¹ oraz problemy z kwitnieniem i zawi¹zywaniem owoców (opadanie p¹ków kwiatowych, nie zawi¹zywanie owoców). Je¿eli za chodzi o obserwacje ultrastrukturalne to stwierdzono zwiêkszon¹ heterochromatynizacjê w j¹drach komórek rolin z podwy¿szon¹
ekspresj¹ histonu H1 w porównaniu z rolinami kontrolnymi.
Kolejne dowiadczenia dotyczy³y obni¿enia ekspresji histonu H1 w chromatynie rolin tytoniu.
Zaobserwowano zaburzenia w podzia³ach komórkowych (g³ównie mejozie) oraz wystêpowanie
mutacji homeotycznych w kwiatach.
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Dog³êbn¹ analizê wp³ywu obni¿onej iloci histinu H1 w rolinach tytoniu przeprowadzi³ Lichota w 1999 z tego samego laboratorium. Jego badania dotyczy³y wp³ywu obni¿enia H1 na geny,
które s¹ odpowiedzialne za rozwój kwiatu w tytoniu.
Do analizy wybrano nastêpuj¹ce geny:

 Tac 25 - gen aktyny eksprymowany specyficznie w ziarnach py³ku;
 Ta29 - gen eksprymowany w komórkach tapetum, koduj¹cy bia³ko bogate w glicynê.
 Nap 3  jest homologiem genu Apetala 3 u Arabidopsis thaliana  jednego z g³ównych elementów regulacji rozwoju kwiatu, który jest wyra¿any tylko w prêcikach i p³atkach korony.
Analizie zosta³y poddane p¹ki kwiatowe w pierwszych czterech stadiach rozwoju oraz poszczególne elementy kwiatu. Otrzymano nastêpuj¹ce wyniki:

 w rolinach z obni¿on¹ ekspresj¹ H1 zaobserwowano indukcje genu Ta29 ju¿ w 1 stadium rozwoju, w rolinach kontrolnych dopiero w 3 stadium, natomiast w dojrza³ych kwiatach nie zaobserwowano sygna³u ekspresji genu Ta29;

 je¿eli za chodzi o gen Tac25, to obni¿enie ekspresji g³ównych wariantów histonu H1 nie wp³ynê³o na czasowy i przestrzenny wzór ekspresji charakterystyczny dla rolin kontrolnych. Zaobserwowano najwy¿szy poziom ekspresji genu w prêcikach dojrza³ych kwiatów w obydwu rodzajach rolin, co jest zrozumia³e, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e gen ten jest specyficznie eksprymowany w py³ku;

 natomiast w przypadku genu Nap 3 zaobserwowano selektywny spadek ekspresji tego genu w stadium 3 i 4 rozwoju kwiatu w porównaniu z kontrol¹. Wygaszenie to mo¿e byæ przyczyn¹ mutacji homeotycznych, które pojawiaj¹ siê ze zwiêkszon¹ czêstoci¹ w rolinach z obni¿on¹ ekspresj¹ histonu H1 i dotycz¹ w³anie precików i p³atków korony.
Jak wiadomo wzór ekspresji zale¿y od dostêpnoci tkankowo specyficznych czynników transkrybcyjnych. Poniewa¿ w rolinach z obni¿onym H1 zaobserwowano tylko zaburzenia czasowego
wzoru ekspresji genów nap3 i Ta29 mo¿na przypuszczaæ, ¿e histon H1 jest zaanga¿owany w specyficzne mechanizmy regulacyjne dzia³aj¹ce ponad czynnikami transkrypcyjnymi, np. przez blokowanie lub wzmacnianie transkrypcji w ich obecnoci
(Lichota 1999).
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2. Cel pracy
Celem pracy by³o uzyskanie za pomoc¹ trwa³ego zaburzenia w sk³adzie wariantów histonu H1,
rolin transgenicznych niezdolnych do rozmna¿ania.
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3. Materia³y i metody
3.1. Szczepy bakteryjne, bakteriofagi i wektory plazmidowe
3.1.1. Stosowane szczepy bakteryjne

 Pochodne Escherichia coli K12
DH5α

 Pochodne Agrobacterium tumefaciens:
LBA4404: Rifr (Ooms i inni., 1982)
3.1.2. Wektory plazmidowe

 pROK2 (Bevan, 1984).
 pFF 19 (Timmermans i inni., 1990)
 pBluescript (pBI) [Stratagene].
3.2. Materia³ rolinny
Do transformacji za pomoc¹ A. tumefaciens wykorzystywano roliny Nicotiana tobacum odmiany Petit Havana SRI (Maliga i inni., 1973)

3.3. Pod³o¿a do hodowli bakterii i rolin, stosowane antybiotyki
i hormony rolinne
3.3.1. Pod³o¿a do hodowli bakterii

Do hodowli bakteryjnych u¿ywano nastêpuj¹cych pod³o¿y:

 LB(Luria  Bertani)
bacto-trypton 10g/lm
ekstrakt bakto-dro¿d¿owy 10g/l
NaCl 10g/l
pH-7,0 (Ausubel i in., 1987),

 po¿ywka YEB
(ekstrakt wo³owy 5 g/l
ekstrakt dro¿d¿owy 5 g/l
pepton 5 g/l
sacharoza 5 g/l
2mM MgSO4
pH- 7,2 (Legocki i inni., 1990)
33

Materia³y i metody

Po autoklawowaniu, je¿eli by³o to konieczne, dodawano nastêpuj¹ce antybiotyki: ampicylina
(50 mg/ml), kanamycyna (50-100 mg/ml), rifampicyna (50-100 mg/ml).
3.3.2. Pod³o¿a do hodowli rolin
A. MS- wed³ug Murashige-Skoogea (1962)

 Makroelementy MS 10 x stê¿one (g/l)
NH4NO3

16.5

KNO3

19.0

MgSO4 x 2H2O

3.7

KH2PO4

1.7

CaCl2 x 2 H2O

4.4

 Mikroelementy MS 1000 x stê¿one (mg/100ml)
MnSO4 x 4H2O

2230

KI

83

ZnSO4 x 7H2O

860

CoCl2 x 6H2O

2,5

CuSO4 x 5H2O

2,5

H3BO3

620

Na2MoO4 x 2H2O

25

 Witaminy MS 1000 x stê¿one (mg/100ml)
kwas nikotynowy

50

pirydoksyna

50

tiamina

10

Roztwory przechowywano zamro¿one w -200 C.

 Fe-EDTA 100 x stê¿one (g/l)
Fe-EDTA

4.3

Przechowywano w ciemnej butelce w 40 C.
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Pod³o¿e MS
1x sole MS
1x witaminy MS
1x Fe-EDTA
myo-inozytol 100 mg/l
MES 0.5 g/l
sacharoza 10 g/l
pH 5.7 doprowadzane 1N KOH
agar 8 g/l (dla po¿ywki sta³ej)
Pod³o¿e MST
1x sole MS
1x witaminy MS
1x Fe-EDTA
myo-inozytol 100 mg/l
MES 0.5 g/l
sacharoza 30 g/l
NAA (kwas 3-naftylooctowy) 0.1 mg/l
BAP (6-benzyloaminopuryna1.0 mg/l
pH 5.7 (doprowadzane 1N KOH)
agar 8 g/l ( dla po¿ywki sta³ej)
Po¿ywki poddawano sterylizacji w autoklawie w temp. 120oC,przy cinieniu 1,0 atm. przez 15 minut., po sch³odzeniu po¿ywek dodawano antybiotyki kanamycynê w iloci 100 mg/l, claforan- 500mg/l.
3.3.3. Roztwory hormonów
1. Auksyny: NAA rozpuszczano w 2-3 ml etanolu i dope³niano wod¹ destylowan¹, do 100 ml, lub
zawieszano w DMSO i sterylizowano przez filtrowanie.
2. Cytokininy: BAP rozpuszczano w 1 ml 0.5 M HCl i delikatnie podgrzewaj¹c dope³niano wod¹
destylowan¹ do 100 ml.

3.4. Transformacja bakterii
Transformacjê komórek E.coli wykonywano za pomoc¹ CaCl 2 (Maniatis i inni, 1990). Selekcjê transformantów przeprowadzono na pod³o¿ach pe³nych z odpowiednimi antybiotykami.
Transformacjê komórek A. tumefaciens prowadzono metod¹ elektroporacji opisan¹ przez producenta aparatu do elektroporacji (Bio-Rad). Selekcjê transformantów prowadzono tak jak w przypadku transformacji E. coli.
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3.5. Transformacja i regeneracja tytoniu (wg. Horsch 1986)

3.5.1. Sterylizacja nasion tytoniu (wg. Valvekensa 1988 i Iwkiewicza 1993)
Nasiona umieszczano w 70 % etanolu. Po 2 minutach steryln¹ pipet¹ usuwano etanol, a do
nasion dodawano 5% wody Javella (Eao de Javel, Yplon, Belgia) -rodzaj bielinki (ang. comercial
bleach), 0.05% Tween 20 i pozostawiano na 15 minut. W tym czasie nasiona regularnie i delikatnie
mieszano. Nastêpnie przemywano je 5 razy steryln¹ wod¹. Tak przygotowane sterylne nasiona
wysiewano na odpowiednie po¿ywki.
3.5.2. Transformacja 2-3 tygodniowych siewek tytoniu
Przygotowanie bakterii: Z hodowli nocnej Agrobacterium (w po¿ywce YEB z dodatkiem
odpowiednich antybiotyków), prowadzonej w temperaturze 28oC, zaszczepiano 30 ml po¿ywki
YEB, zawieraj¹cej rifampicynê i kanamycynê. Hodowlê prowadzono przez noc w temperaturze
28oC z intensywnym wytrz¹saniem. Bakterie odwirowywano przez 10 min przy 5000 obr/min.
Osad bakterii zawieszano w 20 ml 10mM MgSO4 i ponownie wirowano w tych samych warunkach. Nastêpnie p³ukanie powtarzano jeszcze dwa razy. Koñcowy osad bakterii zawieszano w 20
ml 10mM MgSO4,
Siewki tytoniu w wieku 2-3 tygodni, hodowane na sterylnej zwil¿onej wod¹ bibule przenoszono do sterylnej zakrêcanej probówki o pojemnoci 15 ml, zalewano wczeniej przygotowanymi
bakteriami i mieszano nie dopuszczaj¹c do powstania b¹bli powietrza.
Probówki z siewkami zanurzonymi w zawiesinie bakteryjnej umieszczano w sterylnym eksykatorze i inkubowano pod pró¿ni¹ przez 5-10 min. Roliny ods¹czano od bakterii na sterylnej
bibule, a nastêpnie rozk³adano na szalce z po¿ywk¹ MST. Kokultywacjê prowadzono przez 3 dni
w 260C (fotoperiod 16h). Po 3 dniach roliny przenoszono na po¿ywkê MST z dodatkiem antybiotyków (claforan 500mg/l, kanamycyna 100 mg/l). Hodowlê prowadzono w warunkach podanych
wy¿ej. Eksplantaty przenoszono na nowe pod³o¿e co oko³o 7 dni. Regeneruj¹ce pêdy o d³ugoci
oko³o 1 cm odcinano od kalusa i przek³adano na pod³o¿e MS z kanamycyn¹. Po ukorzenieniu,
roliny przenoszono do ziemi.

3.6. Izolacja DNA

6.1. Izolacja DNA plazmidowego z E.coli
DNA plazmidów izolowano zmodyfikowan¹ metod¹ lizy alkalicznej (Birnboim i Doly, 1979).
Nocn¹ hodowlê bakteryjn¹ wirowano w mikrowirówce, a nastêpnie zawieszano w 100 µl roztworu
GTE (50mM glukoza, 10mM Tris-HCl pH 8.0 i 1mM EDTA) i dodawano 5 µl RNA-azy A o stê¿eniu 10mg/ml. Po ca³kowitym zawieszeniu bakterii prowadzono lizê komórek w 200 µl roztworu
alkalicznego SDS (200mM NaOH i 1% SDS) przez 5 minut w lodzie, a nastêpnie dodawano 150 µl
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7.5M octanu amonu. Po energicznym zmieszaniu inkubowano mieszaninê przez dalsze 10 minut
w lodzie, a nastêpnie wirowano przez 5-15 minut w mikrowirówce. Do zebranego supernatantu
dodawano 900 µl etanolu w celu wytr¹cenia DNA. Wytr¹cony DNA plazmidowy osadzano na dnie
probówki przez wirowanie w mikrowirówce, p³ukano w 70% etanolu, a nastêpnie suszono i zawieszano w wodzie.
3.6.2. Izolacja DNA plazmidowego z A. tumefaciens
DNA plazmidowy, podobnie jak w przypadku komórek E. coli izolowano za pomoc¹ lizy
alkalicznej stosuj¹c jedynie dodatkowo wstêpne p³ukanie bakterii w 0.1% sarkozylu.
3.6.3. Izolacja DNA chromosomalnego z rolin
DNA z tkanki rolinnej izolowano metod¹ opisan¹ przez Doyle i Doyle (1987). Do homogenizacji brano 1 gram wie¿ych lici lub zamro¿onych wczeniej w ciek³ym azocie i przechowywanych w - 700C. Materia³ rolinny zamro¿ony w ciek³ym azocie ucierano w modzierzu. Nastêpnie dodawano 5 ml podgrzanego do 60oC buforu do ekstrakcji DNA [100mM
Tris-HCl, pH8.0, 1.4M NaCl, 20 mM EDTA, 2% bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB)
i 0.2% b-merkaptoetanol] oraz 10ml RNA-azyA o stê¿eniu 10mg/ml. Próbkê inkubowano
w 60 oC przez 30 minut. Nastêpnie do sch³odzonej do temperatury pokojowej mieszaniny
dodawano jednakow¹ objêtoæ chloroformu z alkoholem izoamylowym (24:1) i prowadzono
ekstrakcjê delikatnie mieszaj¹c przez 15 minut. Po 15 minutowym wirowaniu przy 10000
obr./min. w rotorze SS34 (wirówka Sorval), zbierano fazê wodn¹ do wie¿ych probówek
i dodawano 2/3 objêtoci zimnego izopropanolu, wytr¹caj¹c DNA. Wytr¹cony DNA zbierano za pomoc¹ kapilary, przenoszono do probówek Eppendorfa i p³ukano zimn¹ mieszanin¹
70% etanolu i 10mM octanu amonu przez 20 minut, a nastêpnie czystym 70% etanolem,
suszono i zawieszano w TE.

3.7. Rekombinacja DNA in vitro

3.7.1 Trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi
Wszystkie trawienia za pomoc¹ enzymów restrykcyjnych prowadzono w warunkach (iloæ trawionego DNA, sk³ad buforu do trawienia, temperatura i czas trwania reakcji oraz iloæ enzymu)
opisanych przez producenta enzymu lub w warunkach standardowych opisanych przez Maniatisa
i innych (1990).
W przypadku, gdy enzym ulega³ termicznej inaktywacji, w celu zatrzymania reakcji mieszaninê
reakcyjn¹ inkubowano przez 10-15 minut w temperaturze 65oC. W pozosta³ych przypadkach enzym inaktywowano za pomoc¹ fenolowania. (Maniatis i inni, 1990)
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3.7.2. Subklonowanie fragmentów DNA
Fragmenty DNA i wektory przygotowywano do klonowania trawi¹c je odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi a tak¿e, o ile to by³o konieczne, inkubuj¹c je z enzymami modyfikuj¹cymi struktury koñców otrzymywanych fragmentów restrykcyjnych (np: z T4 DNA polimeraz¹ lub fragmentem Klenowa polimerazy I), wed³ug procedur opisanych przez Ausubela i innych (1987). Fragmenty DNA ligowano za pomoc¹ T4 DNA ligazy w warunkach opisywanych przez producenta
enzymu, lub w warunkach standardowych (Ausubel i inni, 1987).

3.8. Elektroforeza kwasów nukleinowych w ¿elach
agarozowych
Rozdzielanie fragmentów DNA prowadzono w 0.8 % ¿elach agarozowych pod napiêciem 5-10 V/cm
w buforze do elektroforezy o sk³adzie: 90 mM Tris-HCl (pH8,0), 90 mM kwas borny, 2.5 mM EDTA
pH8.3 (TBE). Do nanoszenia próbek stosowano 30% roztwor glicerolu z barwnikami (0.25% cjanoksylen, 0.25% b³êkit bromofenolowy). W celu detekcji kwasów nukleinowych dodawano do ¿eli bromek
etydyny (1mg/ml) i ogl¹dano ¿ele w wietle UV (Maniatis i inni, 1990).

3.9. Izolacja DNA z ¿eli agarozowych
Fragmenty DNA z ¿eli agarozowych izolowano metod¹ elektroelucji do woreczków dializacyjnych (Maniatis i inni, 1990) oraz metod¹ elektroforetycznego wpêdzania na filtry wykonane z DEAE-celulozy (Maniatis i inni, 1990).
Stosowano tak¿e zestaw do izolacji DNA z ¿eli agarozowych firmy Biorad. DNA izolowano
zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowane skróty: CTAB  bromek cetylotrimetyloamoniowy, EDTA  kwas etylenodiaminitetraoctowy, SDS  sól sodowa siarczanu dodecylu, GS 3, GSA, SS-34  typy rotorów do wirówki
Sorvall (Du Pont).

3.10. Analiza hybrydyzacyjna DNA

3.10.1. Transfer DNA z ¿eli agarozowych na membrany nylonowe
W celu depurynacji DNA, po elektroforezie, ¿el inkubowano w 0.25M HCl do czasu zmiany
kolorów barwników do elektroforezy. Nastêpnie ¿el p³ukano wod¹ i inkubowano dwukrotnie przez
30 minut lub do momentu przywrócenia kolorów barwników, w buforze do denaturacji DNA (1.5M
NaCl, 0.5M NaOH). Po przep³ukaniu ¿elu w wodzie destylowanej DNA renaturowano przez 40
minut w roztworze 1.5M NaCl, 0.5M Tris-HCl pH7.2 i 1mM EDTA (Maniatis i inni. 1990). Transfer DNA z ¿elu na membranê Hybond-N prowadzono wed³ug przepisu podanego przez producenta
membrany.
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3.10.2. Hybrydyzacja
Hybrydyzacja DNA/DNA
Jako sond do hybrydyzacji u¿ywano denaturowanych przez 10 min. w 100oC znakowanych izotopem fragmentów DNA. Sondy hybrydyzowano do DNA zwi¹zanego na filtrach nylonowych w 510ml roztworu o sk³adzie 5x SSC, 5x roztwór Denhardta, 0.5% SDS oraz 20-40*g/ml sonifikowanego
DNA z grasicy cielêcej, w temp. 65oC przez noc. Po hybrydyzacji filtry p³ukano przez 20 min. w
temperaturze pokojowej w roztworze 2x SSC, 0.1% SDS, nastêpnie przez 20 min. w temp. 65oC w
roztworze 1x SSC, 0.1% SDS oraz dwukrotnie przez 20 min. w temp. 65oC w roztworze 0.1x SSC,
0.1% SDS. Po hybrydyzacji filtry poddawano autoradiografii.

3.11. Preparatyka bia³ek

3.11.1. Preparatyka ca³kowitych histonów z tkanek rolinnych
Zastosowano tu technikê ekstrakcji histonów z otrzymanej uprzednio chromatyny metod¹ opisan¹ przez Moehsa i wsp. (Moehs i inni, 1988), bêd¹c¹ zmodyfikowan¹ wersj¹ wczeniej opracowanej metody izolacji histonów z rolin (Simon & Becker, 1976; Spiker, 1982). Fragmenty lici
o masie 3g pozbawione unerwienia, homogenizowano w homogenizatorze (Waring blender) w 200ml
buforu zawieraj¹cego 0.4M sacharozê, 10mM Tris-Cl pH 8.0, 10mM MgCl2, 5mM 2-merkaptoetanol. Homogenat s¹czono przez 4 warstwy gazy i 2 warstwy Miracloth (Calbiochem, La Jolla,
CA, USA), a nastêpnie wirowano w rotorze GS 3 (Sorvall) przy 10000 obr/min przez 10min w temp.
2oC. Supernatant odrzucano, za osad zawieszano (w homogenizatorze) w roztworze o sk³adzie:
0.25 sacharoza, 10mM Tris-Cl pH 8.0, 10mM MgCl2, 1% Triton X-100, 5mM 2-merkaptoetanol
i zwirowywano jak poprzednio. Nastêpnie osad chromatyny poddawano ekstrakcji rozcieñczonym
kwasem siarkowym (metoda skrócona). Osad zawieszano w 15 ml 0.4 N H2SO4 w homogenizatorze Pottera-Elvehjema (Wheaton, USA). Próbkê pozostawiano do ekstrakcji przez 2 godz. w ch³odni
na mieszadle magnetycznym, po czym zwirowywano przez 15min. w rotorze SS-34 przy 18000
obr/min. Osad odrzucono, a wyekstrahowane bia³ka wytr¹cano przez dodanie 3.5 objêtoci zimnego acetonu i pozostawienie przez kilka godzin lub ca³¹ noc na mieszadle magnetycznym. Osad
zwirowano (SS-34, 30min., 18500obr/min), suszono do sucha zimnym powietrzem i rozpuszczano
w ma³ej iloci (0.8 ml) wody.
W celu doczyszczenia preparatu, próbkê dializowano wobec 1l wody przez 1.5 godziny. Nastêpnie preparat zatê¿ano w wirówce pró¿niowej do objêtoci ok. 150-200ml.
Próbkê zamra¿ano i przechowywano w -20oC.
Wszystkie czynnoci wykonywano w temp. 4oC. Do wszystkich roztworów dodawano PMSF
w stê¿eniu 0.1mM.
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3.11.2. Preparatyka histonu H1 z tkanki liciowej (Mazzolini i inni, 1989)
Licie pozbawione unerwienia ucierano na proszek w ciek³ym azocie. Utarty materia³ zalewano zimnym
5% PCA, w stosunku 2-3ml na gram zamro¿onej tkanki. Ekstrakcjê przeprowadzano mieszaj¹c przygotowany materia³ w ch³odni przez oko³o 10 godzin. Ca³oæ zwirowywano w rotorze GSA przy 10000 obr/min przez
10 min. Zebrany supernatant ponownie wirowano w tych samych warunkach, a nastêpnie filtrowano go przez
2 warstwy Miracloth. Do roztworu dodawano 50 lub 100% (w/v) kwas trichlorooctowy (TCA) tak, aby
stê¿enie koñcowe TCA wynosi³o 18%. Bia³ko zwirowywano przy prêdkoci 12500 obr/min w rotorze GSA
przez 40 min. Osad zawieszano w oko³o 3 ml wody i dializowano wobec wody zawieraj¹cej 0.1mM PMSF
przez 5 godzin, a nastêpnie zatê¿ano w wirówce pró¿niowej. Preparat przechowywano w -20oC.

3.12. Rozdzia³ elektroforetyczny bia³ek w ¿elu poliakrylamidowym

3.12.1. Elektroforeza bia³ek w ¿elu poliakrylamidowym w uk³adzie kwas
octowy-mocznik
Rozdzia³ bia³ek w elektroforezie kwas octowy-mocznik zale¿y nie tylko od masy (tak, jak w SDS
PAGE), ale i od ³adunku bia³ka. W niniejszej pracy zastosowano zmodyfikowan¹ wersjê elektroforezy (Spiker, 1980; Hames & Rickwood, 1981).
Stosowano 15% ¿el rozdzielaj¹cy zawieraj¹cy 0.9M kwas octowy i 2.5M mocznik (pH 2.7)
oraz 7.5% ¿el zatê¿aj¹cy z 2.5M mocznikiem i 0.375M octanem potasu o pH 4.0. Jako bufor do
elektroforezy stosowano 0.9N kwas octowy, za bufor do nak³adania próbek mia³ sk³ad: 30% sacharoza, 0.375 M octan potasu pH 4.0, 0.1% pyronina Y (barwnik). Elektroforezê prowadzono
przy sta³ym napiêciu 200V przez ok. 5 godzin. Po wylaniu ¿elu rozdzielaj¹ccego, a przed wylaniem ¿elu zatê¿aj¹cego, prowadzono preelektroforezê przy 200V przez co najmniej 2 godziny.
Barwienia ¿eli - identycznie, jak po SDS PAGE.

3.13. Sprzêt laboratryjny:

 standardowe wyposarzenie pracowni biologii molekularnej
 wirówka Sorvall RC- 5B (Du-Point)
 Komora do hodowli rolin
®

3.14. Programy komputerowe:








Microsoft Word
Microsoft Excell
Corel Draw 6.0
Adobe Photoshop 5.0
Netscape Communicator
Adobe Page Maker 6.5
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4. Wyniki
4.1. Konstrukcja wektora do transformacji siewek tytoniu.
Wektor  jest to cz¹steczka DNA mog¹ca byæ nonikiem interesuj¹cego nas odcinka genomu,
która posiada zdolnoæ do autonomicznej replikacji w danym typie komórek. Umo¿liwia powielanie wprowadzonego fragmentu DNA, czyli jego klonowanie, a czasami tak¿e wydajn¹ syntezê
kodowanego przez te fragmenty bia³ka (transkrypcjê i translacjê).
Nie istnieje uniwersalny wektor do wszystkich rodzajów komórek. Ró¿nice w przebiegu procesów replikacji, transkrypcji i translacji miêdzy Prokaryota a Eukaryota, a tak¿e miêdzy ró¿nymi
gatunkami nale¿acymi do ka¿dej z tych dwóch klas organizmów, zmuszaj¹ do dobierania wektorów w zale¿noci od tego, w jakich komórkach zamierzamy klonowaæ dany gen.
Najwa¿niejszym elementem warunkuj¹cym specyficznoæ wektora s¹ sekwencje odpowiedzialne
za inicjacjê replikacji tzw. sekwencje ori (ang. origin). Najprostsze wektory posiadaj¹ wy³¹cznie
jedno, unikalne miejsce restrykcyjne, w które mo¿na wprowadziæ obcy DNA. Obecnie najczêciej
jest to tzw. polilinker  syntetyczny odcinek DNA, w którym znajduje siê zwykle kilkanacie miejsc
rozpoznawanych przez ró¿ne restryktazy.
Poza tym wektory posiadaj¹ zwykle geny markerowe, czyli geny odpowiedzialne za ³atwo
wyró¿nialne cechy fenotypowe, jak np. opornoæ na antybiotyki, czy te¿ zdolnoæ do syntezy ³atwo
wykrywalnego enzymu (np.ß- galaktozydaza lub acetylaza chloramfenikolu). Wektor musi byæ tak
skonstruowany aby istnia³a mo¿liwoæ selekcji tych komórek, do których wnikn¹³ (Encyklopedia
multimedialna 1999).
W przypadku rolin wykorzystuje siê pochodne tych nielicznych wirusów rolinnych, których materia³em genetycznym jest DNA. Przyk³adem takiego wirusa jest wirus mozaiki kalafiora.
Jednak najczeciej stosowanym wektorem jest pochodz¹cy z Agrobacteriom tumefacjens plazmid
Ti (omówiony ju¿ wczeniej).
W przedstawionej pracy do transformacji rolin pos³u¿y³y dwa konstrukty: pROKF19 stosowany jako kontrola oraz pROKFH1ta zawieraj¹cy w³aciwy transgen.
Plazmid pROKF19 zosta³ skonstruowany przez dr M. Prymakowsk¹- Bosak. Do jego konstrukcji pos³u¿y³ binarny plazmid pROK2. Plazmid ten zawiera w obszarze T-DNA marker selekcyjny
w postaci kasety opornoci na kanamycynê oraz dogodny polilinker zawarty pomiêdzy promoto41
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rem 35S RNA wirusa mozaiki kalafiora (ang.cauliflower mosaic virus  CaMV) a sekwencj¹ terminatora syntazy nopalinowej (Bevan, 1985).
Aby uzyskaæ wy¿szy poziom ekspresji w plazmidzie pROK2, w miejsce kasety zawieraj¹cej
promotor 35S CaMV oraz terminator nopalinowy wprowadzono fragment DNA pochodz¹cy z plazmidu pFF19 zawieraj¹cy zawê¿ony promotor 35S CaMV wraz z tzw. enhanserem, tj. sekwencj¹
wzmagaj¹c¹ si³ê promotora, bardzo dogodny polilinker oraz terminator 35S CaMV (rys.1). Wed³ug
autorów plazmidu pFF19, zmodyfikowany promotor 35S CaMV wraz z enhanserem daje oko³o
dziesiêciokrotnie wy¿szy poziom ekspresji genu ni¿ sam promotor 35S CaMV.
Rycina nr 1. Konstrukcja plazmidu pROKF19

1.Plazmid pFF19 z promotorem 35ScaMV, enhanser i terminator 35S.
2.Plazmid pROK2 s³u¿¹cy do transformacji rolin, zawiera promotor 35ScaMV oraz nopalinowy terminator transkrypcji.
3. Plazmid pROKF19 powsta³ w wyniku przeniesienia obszaru promotora 35SCaMV z enhanserem i terminatorem
transkrypcji 35S do plazmidu pROK2, w miejsce promotora 35ScaMV, oraz nopalinowego terminatora transkrypcji.
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Konstrukcja plazmidu binarnego zawieraj¹cego cDNA histonu H1 z tytoniu w orietacji antysens.
W celu obni¿enia poziomu natywnego histonu H1 w tytoniu skonstruowano plazmid pROKFH1ta
zawieraj¹cy cDNA histonu H1 w orientacji odwróconej (anty-sens).
Rycina nr 2. Plazmid zawieraj¹cy cDNA histonu H1 z tytoniu w orientacji antysens (strza³k¹ oznaczono
orientacje wstawki)

43

Wyniki

4.2. Regeneracja rolin
Do transformacji u¿yto 2 tygodniowych siewek rolin tytoniu (Nicotiana tabacum Petit Havana SR1). Bezporednio po transformacji roliny zosta³y wy³o¿one na szalki z po¿ywk¹ MST bez
antybiotyków. Kokultywacjê prowadzono przez 3 dni w 26°C (fotoperiod 16h) w specjalnej komorze do hodowli rolin. Po tym czasie rolinki przenoszono na po¿ywkê o takim samym sk³adzie
lecz z dodatkiem antybiotyków (kanamycyna 100mg/l i claforan 500mg/l). Kanamycyna to antybiotyk pozwalaj¹cy na identyfikacjê rolin transgenicznych, claforan natomiast to antybiotyk hamuj¹cy wzrost Agrobacterium.
Nastêpnie regeneracjê prowadzono przez oko³o 3 miesi¹ce przenosz¹c roliny co 10 dni na
now¹ po¿ywkê.
Po up³ywie pierwszych 8-10 dni na transformowanych siewkach zaczyna³ pojawiaæ siê kalus.
Kalus to niezró¿nicowana tkanka powstaj¹ca w miejscu zranienia roliny i rosn¹ca w postaci
mniej lub bardziej zwartej grudki o nieregularnych kszta³tach, co pokazuje zdjêcie nr 1.
Z takiej tkanki kalusowej dziêki obecnoci w pod³o¿u odpowiednich hormonów nastêpuje regeneracja nowej roliny.

Po up³ywie kolejnych 10 dni zaobserwowano regeneracjê pierwszych rolin z kalusa jak na
fotografii nr 2. W momencie gdy regeneruj¹cy pêd osi¹ga³ odpowiedni¹ wielkoæ by³ odcinany
przy pomocy skalpela i przenoszony na po¿ywkê MS z dodatkiem kanamycyny w stê¿eniu 100mg/l.
Na tym pod³o¿u roliny przebywa³y do momentu ukorzenienia siê.
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Po ukorzenieniu siê roliny, przenoszono do ziemi i prowadzono dalej hodowlê w warunkach
szklarniowych (zdjêcie nr4)

W takich warunkach roliny hodowano do osi¹gniêcia pe³nego wzrostu w celu obejrzenia ich
fenotypów. Tak samo postêpowano rolinami zawieraj¹cymi w³aciwy transgen oraz z rolinami
kontrolnymi.
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4.3. Analiza fenotypu rolin tytoniu uzyskanych
po transformacji plazmidem pROKFH1ta w porównaniu
z rolinami kontrolnymi pROKF19
Do rolin tytoniu wprowadzono plazmid pROKFH1ta, który zawiera cDNA tytoniowego bia³ka histonu H1 w orientacji antysens pod kontrol¹ promotora 35ScaMV z enhanserem. Transformacjê przeprowadzono przy pomocy Agrobacterium w celu uzyskania rolin z obni¿on¹ zawartoci¹ tego bia³ka. Po regeneracji uzyskano 30 rolin opornych na kanamycynê. U wszystkich zregenerowanych rolin zaobserwowano zmiany fenotypowe. Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e podobne wyniki
uzyskano przy czterech niezale¿nych transformacjach przeprowadzonych przy u¿yciu tego samego
knstruktu. Równie¿ w pozosta³ych dowiadczeniach ponad 90% rolin wykazywa³o zmiany fenotypowe (Prymakowska-Bosak i inni 1999).
Transformacja plazmidem pROKF19 pozwoli³a na uzyskanie 30 rolin kontrolnych, których
fenotyp by³ identyczny jak u dzikich rolin tytoniu (tabela nr 2).
Tabela nr 2. Transformacja siewek tytoniu via Agrobacterium plazmidami pROKFH1ta i pROKF19
plazmid binarny
wprowadzony do rolin
pROKFH1ta
PROKF19

liczba zregenerowanych rolin
opornych na kanamycynê
30
30

Jak przedstawiaj¹ poni¿sze zdjêcia roliny zregenerowane po transformacji plazmidem pROKFH1ta
wykazywa³y w stosunku do rolin kontrolnych (pROKF19) znaczne ró¿nice fenotypowe.

Zdjêcie nr 5

Zdjêcie nr 6

Zdjêcie nr 5. Roliny kontrolne transformowane plazmidem pRF19 o fenotypie rolin dzikiego tytoniu. Charakteryzuj¹ siê
jednym pêdem g³ównym z kwiatostanem na szczycie. ¯ó³ta miarka na zdjêciu ma d³ugoæ 1m.
Zdjêcie nr 6 Roliny uzyskane po transformacji plazmidem pROKFH1ta. S¹ ni¿sze od rolin kontrolnych, maj¹ mniejsze
licie ni¿ kontrola i u wiêkszoci brak dominacji pêdu g³ównego.
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Zdjêcie nr 7 Kwiaty kontrolnej roliny tytoniu, znamiona s³upka i pylniki s¹ na tej samej wysokoci. Na pêdzie widoczne
s¹ zawi¹zki owoców.

Zdjêcie nr 8 Zmienione fenotypowo kwiaty rolin po
transformacji plazmidem pROKFH1ta. We wszystkich
kwiatach znamiê s³upka wystaje ponad koronê
kwiatu, pylniki s¹ g³êboko ukryte w koronie.
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Zdjêcie nr 9. Porównanie kwiatu kontrolnego i transformowanego pROKFH1ta. Widoczna jest ró¿nica w po³o¿eniu
znamienia s³upka w stosunku do pylników(heterostylia).

Zdjêcie nr 10. Stadia rozwoju kwiatu u roliny zmienionej fenotypowo transformowanej plazmidem pROKFH1ta. Znamiê
s³upka wystaje ponad koronê kwiatow¹, owoc siê nie zawi¹zuje i kwiat usycha.

Zdjêcie nr 11. Stadia rozwoju kwiatu u roliny kontrolnej a¿ do stadium owocu.
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Wszystkie roliny kontrolne mia³y pokrój taki sam jak roliny tytoniu dzikiego. Charakterystyczn¹ cech¹ tych rolin jest wystêpowanie jednego pêdu g³ównego na wierzcho³ku którego
tworzy siê kwiatostan (zdjêcie nr 5). Natomiast u rolin transformowanych pROKFH1ta zaobserwowano zmniejszon¹ dominacjê pêdu g³ównego, co objawia³o siê ni¿szym wzrostem i krzaczastym pokrojem rolin (zdjêcie nr 6). Wyraniejsze zmiany obserwowano jeli chodzi o rozwój kwiatu i tworzenie siê owoców. Roliny z transgenem nie tworzy³y owoców, a ich kwiaty
usycha³y na pêdzie kwiatowym (zdjêcie nr 9, 10, 11). Zmiany w kwiecie polega³y na niewielkim
wyd³u¿eniu szyjki s³upka i znacznym skróceniu nitek prêcików, co doprowadzi³o do heterostylii
i uniemo¿liwi³o samozapylenie, a co za tym idzie wytworzenie owoców. W zwi¹zku z brakiem
zawi¹zywania owoców a wiêc i brakiem nasion z rolin transgenicznych uzyskano tytoñ nie
zdolny do rozmna¿ania.
Poza niezdolnoci¹ do wytwarzania owoców ze wzglêdu na nieprawid³owoæ budowy kwiatu
obserwowano inne anomalie jeli chodzi o tê budowê. Niektóre kwiaty rolin RFHta oprócz heterostylii charakteryzowa³y siê mutacjami homeotycznymi polegaj¹cymi na deformacji p³atków korony i prêcików i przekszta³caniu siê jednych czêci kwiatu w drugie (zdjêcie nr 12).

Strza³ka pokazuje p³atek
korony przekszta³cony
w prêcik

4.4. Analiza molekularna rolin tytoniu uzyskanych
po transformacji plazmidem pROKFH1ta.
4.4.1. Analiza hybrydyzacyjna typu Southern 
sprawdzenie obecnoci transgenu

W celu wykrycia obecnoci transgenu wyizolowano ca³kowity DNA z rolin transformowanych plazmidem pROKFH1ta. Nastêpnie DNA poddano trawieniu enzymem restrykcyjnyn EcoRI
i hybrydyzacji z sond¹, któr¹ stanowi³ cDNA tytoniowego histonu H1 znakowany izotopowo. Tak
przygotowana sonda wykrywa³a dwa fragmenty: 1)o d³ugoci 3kb, w obrêbie którego znajduje siê
gen dla histonu H1, oraz 2) o d³ugoci 1kb, odpowiadaj¹cy wprowadzonemu transgenowi. Analiza
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hybrydyzacyjna ca³kowitego DNA rolin transgenicznych wykaza³a, ¿e wszystkie zregenerowane
roliny zawieraj¹ wprowadzony transgen (Zdjêcie 13)
Na autoradiogramie s¹ widoczne dodatkowe fragmenty DNA tu¿ nad fragmentem o wielkoci
1kb, wykrywane sond¹ w DNA niektórych rolin (Zdjêcie 13; cie¿ki 4,6,11,13,14,19,21,26,29),
wiadczy to o zmianach jakie nast¹pi³y w integruj¹cym do genomu rolinnego T-DNA.
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ß

1 kb

ß

3 kb

ß

1 kb

wt

Zdjêcie nr 13. Autoradiogram hybrydyzacji wed³ug Southerna ca³kowitego DNA izolowanego z kolejnych transgenicznych
rolin tytoniu transformowanych plazmidem pROKFH1ta, ca³kowite DNA zosta³o strawione restryktaz¹ EcoRI, sond¹ by³o
znakowane izotopowo cDNA histonu H1 z tytoniu(wszystkie badane roliny wykazywa³y zmiany fenotypowe).
cie¿ka wt zawiera ca³kowity DNA dzikiej roliny tytoniu trawiony enzymem restrykcyjnym EcoRI.
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4.4.2. Analiza preparatów bia³kowych
Analizie poddano obraz ca³kowitych histonów niektórych rolin transgenicznych uzyskanych
po transformacji plazmidem pROKFH1ta. W wyniku ekspresji wprowadzonego genu uzyskano
obni¿enie zawartoci bia³ka histonu linkerowego w transformowanych rolinach. Wszystkie analizowane roliny wykaza³y obni¿on¹ iloæ histonu H1; pojawi³y siê nawet roliny, w których ca³kowita zawartoc bia³ka histonu by³a obni¿ona prawie do zera (Zdjêcie nr 14 cie¿ka 1-2)

Zdjêcie nr 14. Obraz histonów ekstrahowanych z chromatyny izolowanej z lici rolin transgenicznych, transformowanych plazmidem pROKFH1ta. Rozdzia³ histonów wybranych rolin na ¿elu poliakrylamidowym w obecnoci mocznika
i kwasu octowego. cie¿ka wt zawiera ca³kowite histony pochodz¹ce z dzikiej roliny tytoniu. Strza³k¹ zaznaczono
po³o¿enie na ¿elu histonu H1.
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5. Dyskusja
Dotychczasowe tendencje rozwojowe w przemyle spo¿ywczym wskazuj¹, ¿e procesy biotechnologiczne s¹ coraz szerzej stosowane do produkcji ¿ywnoci.
Zastosowanie mikroorganizmów oraz enzymów (dwóch g³ównych czynników biotycznych) w
przetwórstwie ¿ywnoci jest powszechne i obejmuje zdecydowan¹ wiêkszoæ bran¿ przemys³u spo¿ywczego. Procesy biotechnologiczne pozwalaj¹ na produkowanie ¿ywnoci ma³o przetworzonej
oraz utylizacjê odpadów produkcyjnych i odczyszczanie cieków.
Wspó³czenie wa¿n¹ rolê w ekspansji metod biotechnologicznych, szczególnie w odniesieniu do produkcji surowców rolinnych odgrywa in¿ynieria genetyczna. Jednoczenie otrzymywanie produktów rolinnych wspomnianymi metodami budzi wiele obaw i w¹tpliwoci.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e prawie ca³a konsumowana przez nas ¿ywnoæ pochodzi z organizmów
otrzymanych w wyniku krzy¿ówek i specjalnych metod hodowli tzw. dobór sztuczny. Techniki in¿ynierii genetycznej, podobnie jak konwencjonalna genetyka stosowana w uprawie
czy hodowli, polegaj¹ na wprowadzaniu nowego materia³u genetycznego do genomu danego
uk³adu biologicznego. Ró¿nica polega na tym, ¿e in¿ynieria genetyczna oferuje mo¿liwoci
wymiany materia³u genetycznego pomiêdzy gatunkami, co wczeniej nie by³o mo¿liwe.
Metody in¿ynierii genetycznej pozwalaj¹ na uzyskanie nowych odmian transgenicznych rolin i zwierz¹t, które mog¹ byæ odporne na stresy biotyczne i abiotyczne, posiadaæ lepsze
w³aciwoci sensoryczne oraz lepsze parametry technologiczne. Jednak zaakceptowanie przez
konsumentów tak otrzymanej ¿ywnoci wymaga odpowiedzi na wiele pytañ zwi¹zanych
przede wszystkim z jej bezpieczeñstwem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to nie naukowcy zajmuj¹cy
siê in¿ynieri¹ genetyczn¹ i ¿ywnoci¹ transgeniczn¹ wprowadzili jako pierwsi geny do naszego menu. Ka¿dy cz³owiek, czy zwierzê odk¹d istnieje i zjada produkty spo¿ywcze pochodzenia rolinnego czy zwierzêcego zjada równie¿ geny i ich produkty. Zjadaj¹c geny cz³owiek nie mo¿e skorzystaæ z zawartej w nich informacji genetycznej. Wszystkie geny znajduj¹ce siê w po¿ywieniu poddawane s¹ procesowi trawienia przewodzie pokarmowym. Ostatecznie, produkty degradacji DNA, ma³e i proste cz¹steczki, przenikaj¹ do krwi, która rozprowadza je do wszystkich komórek organizmu, gdzie mog¹ byæ u¿yte jako materia³ budulcowy do syntezy nowych kwasów nukleinowych. W³asne geny organizm cz³owieka musi
jednak zbudowaæ sam wewn¹trz swoich komórek. I tylko w³asne geny przekazaæ mo¿e, po52
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przez komórki rozrodcze swojemu potomstwu. Cz³owiek od wieków spo¿ywa³ i nadal spo¿ywa geny ryb, kurczaków i rolin, nie staj¹c siê ich nosicielem. Geny rolin zielonych nie
sprawi³y, ¿e organizm ludzki zacz¹³ asymilowaæ azot cz¹steczkowy. Warto jeszcze raz podkreliæ, ¿e to co spo¿ywamy obecnie, zosta³o tak¿e zmodyfikowane przez pokolenia hodowców i selekcjonerów, którzy zmieniali geny, nie kontroluj¹c tego procesu. Dopiero wspó³czesne metody in¿ynierii genetycznej pozwalaj¹ na wprowadzanie kontrolowanych zmian
oraz dok³adne ich badanie na etapie laboratorium.
Jedna z takich metod zosta³a przedstawiona w niniejszej pracy. Obiektem badañ by³a rolina
tytoniu do której wprowadzano specjalnie skonstruowany plazmid wektorowy w celu uzyskania
obni¿enia poziomu bia³ka histonu H1. Bia³ka histonowe s¹ podstawowym elementem strukturalnym chromatyny. Wspó³tworz¹ jednostkê strukturaln¹ jak¹ jest nukleosom i oddzia³uj¹ z DNA na
ca³ej d³ugoci chromosomu. Histon H1 nie wchodzi w sk³ad rdzenia nukleosomu, lecz wi¹¿e siê z
nim od zewn¹trz.
Wczeniejsze badania prowadzone w laboratorium prof. Jerzmanowskiego w Prcowni
Biologii Molekularnej Rolin UW wykaza³y, ¿e zak³ócenie stosunku histonu H1:DNA nie
zaburza podzia³ów komórkowych, wzrostu i wczesnych stadiów rozwoju roliny. Wskazuje
to, ¿e stosunek H1:DNA nie jest czynnikiem krytycznym dla represji transkrypcji w przypadku wiêkszoci genów. Jednak mo¿e on mieæ znaczenie dla procesów wystêpuj¹cych póniej w rozwoju, a tak¿e podlegaj¹cych bardziej skomplikowanej regulacji genetycznej, takich jak proces reprodukcji. Jak wykaza³y opisane w tej pracy badania wszystkie roliny
zawieraj¹ce transgen pROKFH1ta, który wp³ywa³ na poziom histonu H1, wykazywa³y charakterystyczne zmiany w rozwoju kwiatu. Roliny z zak³óconym stosunkiem H1:DNA charakteryzowa³y siê zrzucaniem b¹d usychaniem kwiatów i w konsekwencji brakiem owoców. Jak zaobserwowano, bezporednim brakiem zapylenia u transgenicznych rolin by³o
wystêpowanie heterostylii. Zjawisko to wiadczy o tym, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie takich
rolin transgenicznych, które nie wydaj¹ nasion, a tym samym nie maj¹ mo¿liwoci rozprzestrzenienia siê i krzy¿owania z innymi dziko rosn¹cymi rolinami. Roliny takie mo¿na wykorzystywaæ do analizowania ró¿nych cech transgenu bez obawy o ich nie kontrolowane
rozprzestrzenianie siê. Badania tych rolin przeprowadzone za pomoc¹ technik mikroskopii
elektronowej w laboratorium prof. Kurasia wykaza³y powa¿ne zmiany w procesie powstawania gamet mêskich (Prymakowska-Bosak 1999). Wskazuje to na bardzo selektywny wp³yw
zaburzenia stosunku H1:DNA na liniê generatywn¹ komórek rolinnych, co prawdopodobnie le¿y u pod³o¿a obserwowanego fenotypu.
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Jak wynika z niniejszej pracy, mo¿liwe jest uzyskanie rolin transgenicznych o niezak³óconej zdolnoci do wzrostu wegetatywnego, które jednak - ze wzglêdu na selektywne zak³ócenie w linii komórek p³ciowych - s¹ niezdolne do rozmna¿ania. Roliny te mog¹ byæ cennym - bo bezpiecznym modelem do badania cech rolin modyfikowanych za pomoc¹ technik
in¿ynierii genetycznej. Tego rodzaju modele badawcze mog¹ umo¿liwiæ usprawnienie technologii manipulacji genami i przyczyniæ siê do wyeliminowania nowych, ladowych zagro¿eñ, jakie dzi jeszcze wi¹¿e siê z masowym stosowaniem organizmów zmodyfikowanych
genetycznie.
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6. Podsumowanie
W niniejszej pracy opisano metodê transformacji rolin za pomoc¹ Agrobacterium tumefacjens
oraz otrzymanie za jej pomoc¹ transgenicznych rolin tytoniu. Roliny te zawiera³y gen histonu H1
w orientacji antysens, co spowodowa³o obni¿enie poziomu g³ównych wariantów histonu H1 w
rolinie. Analiza fenotypowa wykaza³a ró¿nice w wygl¹dzie rolin transgenicznych w porównaniu
do rolin kontrolnych. Ró¿nice te dotyczy³y przede wszystkim procesu kwitnienia i owocowania.
Tytoñ z obni¿onym poziomem bia³ka histonu H1 posiada³ kwiaty charakteryzuj¹ce siê heterostyli¹,
czyli skróceniem d³ugoci prêcików w stosunku do s³upka. Zmiany te spowodowa³y, ¿e u rolin
tych nie wyst¹pi³o zawi¹zanie owoców, a kwiat usycha³ na pêdzie. W ten sposób uzyskano roliny
nie zdolne do rozmna¿ania. W celu potwierdzenia obecnoci transgenu w rolinach poddano je
analizie molekularnej, w wyniku której wykazano obecnoæ transgenu oraz zmiany w poziomie
bia³ka histonu H1. Uzyskany tytoñ transgeniczny charakteryzuje siê niezdolnoci¹ do rozmna¿ania, mo¿e byæ cennym modelem badawczym w pracach zmierzaj¹cych do poprawy bezpieczeñstwa procedur stosowanych do otrzymywania ¿ywnoci zmodyfikowanej genetycznie.
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7. S³ownik pojêæ
biblioteka  biblioteka zrekombinowanego DNA jest zbiorem identycznych cz¹steczek wektora, z
których ka¿da zawiera inn¹ wstawkê DNA  ró¿ne wstawki razem mog¹ reprezentowaæ ca³y
genom, na przyk³ad ludzki (ludzka biblioteka genomowa); lub zbiór kopii mRNA izolowanego
z komórek okrelonego typu przekszta³conych do postaci cDNA (biblioteka cDNA)
biologia molekularna  dziedzina biologii badaj¹ca procesy komórkowe za pomoc¹ metod stanowi¹cych po³¹czenie biochemii i genetyki
biotechnologia  dziedzina na pograniczu biologii i techniki, polegaj¹ca na wytwarzaniu na
skalê przemys³ow¹ ró¿nych produktów przez organizmy ¿ywe. Podstaw¹ biotechnologii jest
uzyskanie odpowiednich szczepów organizmów, które bêd¹ produkowa³y w znacznych ilociach po¿¹dan¹ substancjê. W konstrukcji takich organizmów podstawow¹ rolê odgrywa in¿ynieria genetyczna.
cDNA  niæ DNA powsta³a przez skopiowanie nici RNA przez odwrotn¹ transkryptazê; sekwencja
cDNA jest komplementarna do RNA u¿ytego jako matryca
chromatyna  substancja sk³adaj¹ca siê z dwuniciowego DNA zwiniêtego i skondensowanego
dziêki oddzia³ywaniom z bia³kami
chromosomy  struktury j¹dra komórkowego, ka¿dy z nich zawiera wysoko skondensowan¹ podwójn¹ helisê DNA zwi¹zan¹ z bia³kami
ekspresja genu  proces wykorzystywania informacji zawartej w genomie do produkcji sk³adnika
komórki; na ekspresjê sk³adaj¹ siê: transkrypcja genowej sekwencji DNA na RNA oraz dla
wiêkszoci genów, translacja sekwencji RNA do postaci polipeptydu
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elektroforeza  proces, podczas którego mieszanina cz¹steczek, takich jak DNA, RNA i bia³ka
jest rozdzielana zgodnie z mas¹ i ³adunkiem elektrycznym w p³ytce ¿elatynopodobnej substancji (¿elu elektroforetycznym) umieszczonej w polu elektrycznym
enzym restrykcyjny (restryktaza)  enzymy rozpoznaj¹ce krótkie sekwencje nukleotydów w DNA
i dokonuj¹ce przeciêcia podwójnego heliksu, czêsto wewn¹trz rozpoznawanej sekwencji
gen  odcinek DNA lub RNA, który stanowi jednostkê informacji genetycznej
genom  ca³oæ informacji genetycznej komórki; opisuje geny i inne sekwencje DNA
hybrydyzacja  proces, w którym dwie komplementarne, jednoniciowe cz¹steczki kwasów nukleinowych ³¹cz¹ siê ze sob¹, tworz¹c podwójn¹ helisê
klonowanie  wytwarzanie kopii organizmu wielokomórkowego przy wykorzystaniu materia³u
genetycznego pochodz¹cego z jego komórki somatycznej
komórki somatyczne  komórki buduj¹ce organizm wielokomórkowy z wyj¹tkiem komórek p³ciowych
kod genetyczny  s³ownik przek³adaj¹cy sekwencje nukleotydów DND i RNA na aminokwasy w
bia³ku; s³owa kodu (kodony) s¹ seri¹ trójek kolejnych nukleotydów (takich jak AGG, GCA itp.);
ka¿dy kodon wyznacza jeden z aminokwasów albo pocz¹tek b¹d koniec sekwencji koduj¹cej
nukleotyd  pojedyncze sk³adniki budulcowe DNA i RNA
organizmy transgeniczne  zwierzêta i roliny, których genom zosta³ zmieniony przez wprowadzenie nowej sekwencji DNA w taki sposób, ¿e ich potomstwo bêdzie dziedziczy³o nowa
sekwencje
plazmid  kolist dwuniciowa cz¹steczka DNA, która mo¿e ulegaæ replikacji niezale¿nie od genomu komórki
promotor  sekwencja nukleotydowa DNA poprzedzaj¹ca sekwencjê koduj¹c¹, konieczna do rozpoczêcia transkrypcji genu przez polimerazê RNA
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replikacja  proces powielania DNA lub RNA
sonda  odcinek DNA lub RNA wyznakowany radioaktywnym izotopem (lub ³atwo wykrywaln¹
grup¹ chemiczn¹) u¿ywany do wykrywania komplementarnych odcinków kwasów nukleinowych metod¹ hybrydyzacji
transgen  gen, który zosta³ eksperymentalnie wprowadzony do genomu organizmu i jest przekazywany jego potomstwu (organizmom transgenicznym)
transkrypcja  proces wytwarzania cz¹steczki RNA na matrycy jednego ³añcucha DNA zgodnie z regu³¹ komplementarnoci zasad. Ostatecznym produktem transkrypcji w przypadku
genów koduj¹cych bia³ko jest cz¹steczka mRNA, która jest potrzebna do produkcji bia³ka,
czyli translacji
translacja  wytwarzanie bia³ka na podstawie informacji genetycznej przenoszonej z j¹dra komórkowego do cytoplazmy przez cz¹steczkê mRNA
wektor  cz¹steczka DNA, z któr¹ mo¿na po³¹czyæ odcinek obcego DNA  tak zrekombinowany
DNA mo¿na wprowadziæ do komórki, w której bêdzie replikowany
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