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0siągnięcia w genetyce GzłOwieka i zwieruąt
a możliwości ich praktycznego zastosowania
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Achieuements in human and animal genetics and possible ways
in which they may be plactieally applied

Summary

This paper presents the results of recent years of re§earch, particularly from 2000, into DNA nucleotide
seque,rci, in humans and enumerates the scientific institutions carrying out research on human genoĘpe,, It
also presents issues which rvill be researched in the future, in particular ascertaining rvhich sequences of Dl{A
nuclóodes are the gene§ responsible for synthesising proteińs and which have different, hitherto unknown
functions. It has been revealed that only about 47o genes are responsible for coding protein, and the function
of the remainder is still unknown. Thus it is will also be imperative to discover the number of genes in all
human chromosornes. So far, this number has been ascertained in only five. This field of genetic research i§

called genomics.
The author illustrates possibilities of both present and future applications of genetics on the basis of prac.

tica| examples. The commercial aspects of genetic discoveries are also stressed, which is of great intorest to
many pharmaceutical companies. The methodology of genetic research based on model animals having analo-
gous proteins to those of humans is discussed. The paper indicates future possible diagnostic and therapeutic
applications both on the basis of precise knowledge of human and animal genes as well as of the proteins coded
by the gene§.
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Największym boclajze clsiągnręciern nauki lv 2000
roku był daleko idący pclstęp w rozpoznaniu genornll
człowieka, a konlcrehrie sekrł,encji nukleotydór,v DNA,
znajdującego się w każd"v"m jądrze komórkowym. E}yło
to wynikiem gigantyczrre.1' rł,plost pracy odpowiednio
przygotowanych zespołórv ludzkich, dysponująci,ch
przy tym nierrrałymi rnclzl lłr,clściairri finan sowy,rni t

aparaturowymi. Trzeba łrowienr zdać sobie sprawę, że
genom człowieka składa się z ok" trzech miliardow
nrrkleotydów, ułozonych liniowo w obu rriciach DNA,
skręconych spiralnie w podwójnej helisie. L]kład sek-
wencyjny nukleotydów jest przy tym typowy dlakaż-
dego człowieka i gatunktl zwierzęcego.

Zapts DNA całego lrrdzkiego genomu wyrnagałby,
wedhrg wyliczeń genetyków, 2 tysięcy standarclor,vych
płyt kompaktowych. Prace tlad genclmenr człowieka
mogły byc reaItzowane w dużym stopniu dzięki mię-
dzynarodowej współpracy i to wielu odpowiednio
wyp o s azony ch l ab oratori óur C] ały pro gratn b adawczy,
nazwano Human Genont Project-HGĘ ct-l w polskiej
transkrypcji okrelic można jako Projekt Poznanla
Ludzkiego Genotnu. Jest on firransowany z państwo-
wych dotacji USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec,
Chin i Japonii. W ostatnich dziesięciu latach w plo-
gramie tym zatrudnionyoh było 1100 naukowców, a

koszt badań wyrliosł ok. 250 rnilionów USD. Nieza-

leznic od programu rządowego badania prowadzone
były takze przez konkurencyjne prywatne konsorcjurn
pn, Clelera Genonrics, załażone w 1998 r. W t5lm pro-
jekcie zatrudnionych było ok, 8 tysięcy osób, które
dysponorvaŁy 257 aparatami do sekwencjonowania
DNA Firrrra Celera ogłosiła na początku 2000 r. swo-
jąwłasrrąmapę genomu człowieka, natorniast państwo-
wy IIGP przedstawił swoje wyniki w maju czerwctl
tego samego roku. Jak sądzić można z udostępnionych
informacji, wyniki konsorcjum Celera wy<lają się być
mniej dokładne, gdyz oparte sąna badaniach przepro-
wadzonych na materiale jeclnego tylko człowieka.
Wyrriki HGP uzyskano natonriast z badań porównaw-
czych wielu osobnikoi,ł,ludzkich, co czyni je bardziej
wi arygcldnyrni i precy zyjnymi. Sekwencj e nukleoty-
dow u poszczególnych ludzi mogą się bowiem rożnlc
o 0,19ó.

Minro nienrałego znaczenla dotych czasowych osią-
gni ęć p ozn aw czy ch wi e 1 e zagadnteń wyma ga j e szcze
Iic zny ch l zło żclny ch prob l emowo b adań. C e lem i stot-
nej wagi będzie ustalenie, które odcinki nici DNA są
genarni kodującymi syntezę białek, a którynr wyzna-
czona została inna funkcja biologiczna. Wydaje się
celotve przypomnienie, że kodowanie białka zaczyna
się od procesu transkrypcji informacyjnego czyli ma-
trycowego kwasu rybonukleinowego (mRNA). Pole-



ga ono na ułozeniu sekwencji nukleotydów według
matrycowego układu w DNA. Jest to początek synte-
zybtałka,które ostatecznie jest formowane w ryboso-
mach, gdzie mRNA zostaje przeniesiony z jądrako-
mórkowe go. Tak więc informacj a genety czna zaw arta
w DNA decyduje o sekwencji aminokwasów w po-
wstającym białku,

GÓnetycy lvy znaczyltjuż problemy, którymi zajmo-
waó się będąw najbltższych latach, Opróczustalenia,
które sekwencje nukleotydowe DNA są genami, po-
zostałaproblematyka dotyczyć będzie m. in. :

- wyjaśnienia, które odcinki DNA mają funkcję
transkrypcji innych niz mRNA kwasów rybonukleino-
\\rych,

- poznanlafunkcji odcinków nici DNA nie kodują-
cycń białek ani nie transkrybujących RNA; stanowią
one według aktualnego stanu wiedzy aż 960ń całego
DNA,

- p oznania tych s ekwencj i nukl e otydów DNA, któ -

rych zadaniem jest tylko aktywacja lub inaktywacja
genów,

- wykryc ia czy istniej e wzaj emne oddziŃyw anie na
siebie genów, a jeśli tak, to na czympolega ten proces
ijakijestjego cel.

DIa r o zw lązanla c zy wyj a śn i eni a ty c h zadah p o w o -

łano jużmiędzynarodowy pfogram pn. Ensemble. Ba-
dania te będąprzypuszczalnie trwały przęz kilkadzie-
siąt iat, ale ich wyniki mieć będą zasadnjcze znacze-
nie nie tylko poznawcze ale w dużym stopniu zastoso-
wawczę,

W dotychczasowych badaniach poznano liczbę ge-

now w następuj ących chromosomach człowieka: 5, 1 6,

19, 2I, t 22, z tym że całkowitą sekwencj ę nukleoty-
dowąpoznano jedynie w chromosomie 21 i22. Licz-
ba genów w poszczęgólnych chromosomach nie jest,
jak wynika z dotychczasowych badań,jednakowa, W
-chromosomte 

22. jest ich 545, ale w 2I. jedynte 225.
Początkowo sądzono, że cały genom człowieka zaw|e-
ra ponad 100 tysięcy genów, ale aktualne badania wy-
dająsię wskazywać, że jest ich tylko 30 do 40 tysięcy.
Ich funkcję poznano jednak tylko u ok. 10 tysięcy.

B adani a nad genami wytworzyły nową gaŁąż nalki,
określanąjako genomika. Jej zahes obejmuje pozna-
nie budowy i funkcji genów, atakże różnic genowych,
jakie istnieją między osobnikami ludzkimi jak rów
nte ż mtędzy g atunkami zw ler zęcy mi. B ardzi ej dokład-
ne poznanie genomu człowieka pozwoli na wykrycie,
na podstawie charakterystycznych cech genowych, a

takze ewentualnych odchyleń mutacyjnych, skłonno-
ści do określonych chorób, jak np. zapadalności na
nowotwory, padaczkę, chorobę Alzheimera. Znajo-
mość funkcji genów i ewentualna ich obecność u okre-
ślonego osobnika pozwoliłaby na przęwidywanie
tkwiąóych potencjalnie uzdolnień np. do muzyki lub
matematyki, co sugerowacmoże celowość pracy czy
ćw iczęnw okre ślonym kierunku. P o dobnie też można
by przewidl,waó skłonnośc do alkoholizmu i opraco-
wać właściwe sposoby jego zapobiegania.

Tego rodzaju informacje kryjąw sobie jednakwiele
społeiznych, a nawet prawnych problemów czy nie-
b ezp te cz ens tw. P rac o daw cy mo g1 iby, znaj ąc uwarun-
kowania geneĘcznekandydata do konkretnej pracy lub
nawyków, o dmawi ać zatrudnieni a ob ciĘonych gene-

tycznte osobników. Już teraz, mimo że nie są znane i
możliwe do stosowania informacj e genetyczne, opra-
cowane są w USA akty normatywne zakazujące pra-
codawcom stosowania praktyk dyskryminuj ących ob-

ciążonych genetycznie osób. Pietwsze tego rodzaju
rczporządzenie zostało podpisane w lutym 2000 r.

przóz prezydenta USA W. Clintona, Z drugiej strony
Śami kandydaci do określonych stanowisk pragfiąza-
bezpteczyć się przed ewentualnymi dochodzentami
genetycznymt l, zaopatrują się już wcześniej w odpo-
wiedrrie zaświadczęnia o braku genetycznych odchy-
leń charakterologicznych, zawartych w ich genomie,
Na życ zeni e zaintere s owanych prz epr ow adzane s ą j uż
tego rodzaju testy, których jednorazowy koszt wynosi
ok. 450 USD.

Znajomośćbudowy i funkcji genów człowieka sta-

nowi n adzw y czaj c ennąb azę dany ch dl a firm b i ote ch-
nologicznych, a zwłaszczaprodukujących leki i pre-
par aty diagno styc zne. D anę te pozwolą na docelowe
dziaŁans,ę badawcze nad określonymi specyfi kami.
Szybko zorientowały się w tym laboratoria pracujące
nad genami człowieka w przyszłości odnosić się to
będzie także do zwieruąt. Ustalone już zostały odpo;
wiednie stawki odpłatności za lzyskanie informacji
gene§cznej w za\ężności od rodzaju odbiorcy Fi*J
komercyj ne płacązate informacj e 5 - 1 5 milionów USD
r ocznię. Laboratoria uniwersyte cktę znacznie mniej,
gdyz tylko 2- 15 tysięcy rocznie.- 

Óenetyczne zespoły badawczę zastosowaĘ już spo-
sób patentowania swych odkryć. Firma Incyte Geno-
mics z Kalifornii, USA zarejestrowała już swe paten-

ty na wykryte sekwencje nukleotydowe zawarle w da-
nych kilkuset genów, a odpowiednie wnioski złożyła
jużna 7 tysięcy dalszych genów. Badania nad geno-

mem człowieka stały się już bardzo korzystnym biz-
nesem, który prowadzony jest nawet poptzęz internet.
Dostęp do inlemetowych danych wykupiły, według
informacji, firmy Pftzer, Bayer i Elli Lilly. Koncern
Bayer podpisał umowę na dostęp do danych genetycz-
nych z firmąLion Bioscience z Heidelbefgu na sumę
i00 milionów USD. Przewiduje się, że w 2005 r.

kontrakty na udostępnienie danych genetycznych wy-
niosą ok. 800 milionów USD. Atrakcyjność tego ro-
dzajl kontraktów wzrosła znaczntę po opracowaniu
szybkiej metody sekwencjonowania DNA w sposób
automaty czny. Jedna z ftm, Incyte Genomic s, pracu-
jąca tąmetodą jest w stanie odczytać w ciągu jednego
dnia zapis genetyczny ltczący ok. 20 mln par nukle-
oĘdów w DNA. W następstwie tego powstała cała sieó
bioinformacji, która najbardztejjest rozwinięta w USA.
W National Institute of Health powstało Narodowe
Centrum Informacji Biotechnologicznej (National
Center for Biotechnology Information). Centrum to



udostępnia poprzęz internet dane biotechnologiczne
wielu krajom świata.

Publikacj e naukowe podaj ą równocześnie o mozli-
wościach wykorzystania danych geneĘcznych w prak-
ty c zny m sto s ow ani u. Je dnym z takl,ch pr zykładów j e st
np. określenie skuteczności leku w oparciu o dane ge-
netyczne pacjenta. Niektóre leki wykazują bowiem
skuteczność jedynie u 30-50% chorych. Jako przykład
podawany jest lek przeciwcukrzycowy pn. rezulina,
stosowany przy cubzycy typu II. U niektórych pacjen-
tów był on bardzo skuteczny, u innych natomiast był
wtęcz szkodliwy, powodując uszkodzenie wątroby, a

nawet zejścia śmiertelne. Informacje genetyczne w
odniesieniu tylko do określonego genu, związarrcgo z
wrażliwością na określony lek pozwolą na uryselek-
cjonowanie osoby rzeczywl,ście podatnej na leczenie.

Innym przykładem z tego zakresu są wyniki badań
nad aktywnością kościogubną enzymu pn. katepsyna
K. Odgrywa ona, jakwykazały badanla, istotną rolę,
p opT zez w zmo żonąaktywno ść, w pro c e s ach o ste op o -

rozy. Wykrycie genów odpowiedzialnych za wzmo-
żoną aktywność katepsyny K pozwoli na blokowanie
aktywności tego enzymu w komórkach.

Szczególnie obiecujące wydająsię być badania nad
możliwo ściami o ddzi aływ anta, p opt zez s terow anie
genowe, na p o działy komórkowe (pro liferacj e) komó -

rek nowotworowych, a nawet ich śmierć (apoptozę),
P o s z erz ona już zo staŁa, p opr zęz b adania genetyczne,
nasza wi edza nad pr zy czynami nowotw orz enia. Oka-
zało się m.in., ze mutacje dwóch genów człowięka
określonych jako BRCAl i BRCA, sąprzyczyną po-
wstawania raka sutka i jajników u kobiet. W następ-
stwie tego prowadzone sąbadania nad likwidacjątych
mutacji u chorych kobiet lub teZ wprowadzenie do ich
genomu genów wolnych od zmian mutacyjnych.

Dla skutecznych postępowań w terapii genowej nie-
odzowne jest jednak prowadzenie wstępnych badań
na zwierzętach modelowych. Mogą to być jednak tyl-
ko te gatunki, w których organizmie sągeny lub kodo-
wane przęznie białka podobne lub identyczne do wy-
stępujących u ludzi. Podobieństwo białek sięgaó po-
winno granicy 50oń do 80%. Wykorzystując tę analo-
gię można będzie wykon5,,wać na organi zmach mode-
lowych badania nad skutecznością leków lub też blo-
kowania syntezy białek tworzony ch przez zmutowane
geny człowteka czy zwrcrzęcla. Wstępem do takich
badań nieodzowne jest jednak poznanie genów orga-
ni zmów mo de lowych. P i erw s zym b o dajże pr zyk<ładem
w tym względziejest muszka owocowa (Drosophila
melanogasfer). Sekwencja jej genomu jest znana od
marca 2000 r. Stwierdzonoprzy tym, co jest szczegóI-
nie istotne, że S}Yobiałek wytwarzanych w jej komór-
kach, a jest ich ok. 7 tys., charakteryzuje się dużym
podobieństwem do białek wielu ssaków. Spośród po-
znany ch dotąd 2 8 9 ludzkich genów odp owie dzialnych
za powstarvanie chorób ok.600ń występuje również w
genomi e muszki owo cowej . S zcze góInie intere suj ący
wydaje się być gen określony jako p53, występujący

tak u muszki, jak i człowieka. Gen ten wykazuje dzia-
łanie supresyjne w stosunku do komóręk nowotworo-
wych. Funkcja tego genu w stanie flzjologicznym or-
ganizmu polega na kodowaniu białek biorących udztał
w procesach autodestrukcji komórekz aberacjami ge-
netycznymi. Komórki lldzi jak i muszki owocowej,
w których uległ unieczynnieniu gen p53, tracązdol-
ność do autodestrukcji. Doprowadza to wówczas do
niekontrolowanegopodziŃuinowotworzenia.Przyl<ład
ten wskazuje jak cenne mogąbyć zwierzętamodelowe
w badaniach nad mechanizmami procesów nowotwo-
rowych, ataWę innych pfocesow patologicznych u lu-
dzi. Stworzy c to może olbrzymie możliwości zapobie-
gania i lęczenta wielu chorób człowieka t zwierząt,

Podobnym poznaw czo zwterzęctem modelowym
jest wolno żyiący nicień Caenorhabditis elegans, dłu-
gości zaledwie 1 mm, Stwierdzono, ze ok. 1/3 białek
tego nicienia (jest ich w sumie ok. 6 tys.) wykazuje
podobieństwo do białek ssaków. Stąd też nicienie te

stały się modelem do badań m.in. nad cukrzycąludzi.
Stwierdzono, ze jeden ze zmutowanych genów kodu-
jących białko receptoIa insuliny powoduje zatrzyma-
nie ich wzrostu. DztaŁając rożnymi substancjami che-
micznymi można eksperymentalnie stwierdzic, które
z nich przywracają zdolność wzrostu nicienia, Tego
rodzajudziałante substancji chemicznej świadczy o jej
aktywno ści terap euty cznej, pomimo wy stęp owania
zmutowanego genu koduj ącego receptor insuliny.

Organlzmami modelowymi w badaniach nadleczę-
ni em raka są dr o żdże p iekarni c ze ( S a c c h aro m yc e s c e -

revisiae). O ptzydatności ich do tego celu decyduje
podobny jak u ssaków mechanizm regulujący sposób
I czas podziaŁu komórek i regeneracji DNA. W ko-
mórkach wym. drożdży dochodzi do syntezy ok. 2300
białek (stanowiących38oń wszystkich ich białek), po-
dobnych do białek ssaków. W badaniach na wym.
dtożdżach stwierdzono, że lek cysplatyna ntszczyko-
mórki rakowe, które wykazuj ą upośle dzonązdolność
reparacji DNA.

Zwierzętami modelowymi najbardziej przydatnymi
do badań genetycznych dla celów lecznictwa ludzi t

zwierząt byłyby jednak ssaki. Myszy okazaŁy się dla
tych celów szczegóInte dobrym modelem, gdyż po-
nad9Ooń ich białek okazało się homologtcznymizbtał-
kami człowieka. W tymteż kierunku prowadzone są
aktualnie badania przy użyciu myszy jako zwierzęcia
modelowego. W 1999 r. 10 laboratoriów USA uzy-
skało dotację 21 milionów USD narozpoznanie geno-
mu myszy. Pozwoli to na prowadzenię w przyszłości
badań testowych nowych leków w oparciu o znajo-
mość sekwencji nukleotydowej ich genów i kodowa-
nychprzez nie białek.

W przyszłości rozwinięta zostanie nowa gałĘba-
dawcza, zwana proteomiką. Zajmuje się ona rozpo-
znawantęm charakteru białek człowieka llb zwierzę-
cia, które kodowane sąpTzęz określone geny chorego
o s obnika. P ierwszym zadaniem te go kierunku b adaw-
czego będzie rozpoznanie struktur białkowych, które



hormonu.
Przedmiotem badań proteomiki w najbliższych la-

tach będzie stąd poznanie mechantzmów powstawa-
nia i funkcj iróżnychĘpów mRNA, rozpoczynających

ment, co daje w efekcie powstawanie rożnych typów
mRNA z jednego genu. Tak więc podstawowym za-

;#xl"r,1,.Jil:
doprowadza do

syntezy wszystkich białek, określonych jako proteom.
W badaniach nad rożnymi rodzajami mRNA wy-

wych tkankach netyczne po-
zwoląw przysz ie odpowied-
nio dobranymi sowania wy-

w procesach chorobowych w tym m.in. i nowotwo-
rach. Celem najbliższych lat będzie poznanie tych wła-

mystu fartnaceltyczn
ląbowiemna szybkie
a skutecznych lekow

suwają się
skich placó
nie nie z br
nans owych l ot ganlzacy jnych. D obrze j e st j ednak wie -

dzieć, co się dzieje w nowoczesnej nauce i terapii, a
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W marcu I99 6 r. zarażono trzy j ednoroczne owce w oJ<olice grzbietlr 25 sztl-r-

kami Psoroptes olłs, W okresie 1zt-21 dni wystąpiła faza subkliniczna infekcji,

przy czy:11 powierzchnia zakażonej skóry nie przekroczyła 5%. Następnie po-

wierzchnia zainf'ekowanej skóry wzrosła i wahała się od 71,2% do 89,8%, przy

czym liczba pasożytów wynosiła 204 Po 7 dniach po iniekcji iwerrrrektyny na 2

owcach nie stwietdzono już obecności żywych pasożytów. na jednej występo-

wało tylko 7 świerzbowców. Owce zarażono ponownie l kwietnia 1997 r, 25

pasożytanri. Liczba dojrzałych samic P ovisprzez 49 dni po zarażellu nie prze-

ktaczała 25 sztuk Po 42 dniach zrniany patologiczne dotyczyły |,25-T,9Yo po,

wierzchni skóry, a po 56 dniach objęły l3.2% skóry. 
G.


