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Cell cultures and transgenic plants in biotechnology
Summary
The applications of cell cultures and transgenic plants in several aspects of
modern biotechnology are reviewed. The usefulness of cell cultures in biosynthetic pathway investigation, micropropagation, development of new varieties, genetic mapping and gene functioning analysis and industrial production of
bioactive compounds are pointed out. The emphasis of this review is also laid
on scientific aspects of transgenic plants. They are successfully used for promoters and other gene regulatory sequences study, investigation of plant primary
and secondary metabolite pathways and for improving both the productivity
and quality of crops. Since there is a risk to transgenic plant technology mainly
because of antibiotic resistance used for transgenes selection, several methods
have been worked out for release marker gene which are also briefly reviewed.
Key words:
cell cultures, transgenic plants, antibiotic resistance, marker genes.

1. Wprowadzenie
Adres do korespondencji

Jan Szopa,
Instytut Biochemii
i Biologii Molekularnej,
Uniwersytet Wroc³awski,
ul. Przybyszewskiego 63/77,
51-148 Wroc³aw.

4 (75) 7–17 2006

Porównawcza analiza rozwoju i przydatnoœci badañ w zakresie roœlinnych kultur komórkowych i roœlin transgenicznych jest
sensowna, ale pod pewnym warunkiem. Ograniczeniem jest fakt,
¿e przy tworzeniu zdecydowanej wiêkszoœci roœlin genetycznie
modyfikowanych etapem przejœciowym s¹ niezró¿nicowane komórki kalusowe. Zatem techniki tworzenia kultur komórkowych
s¹ integraln¹ czêœci¹ w ogólnej technologii transgenezy roœlin.
Porównanie ma jednak istotne znaczenie, wtedy gdy zamiarem
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jest biotechnologiczne zastosowanie kultur komórkowych i organizmów transgenicznych. Szczególnie w obecnym czasie, gdy tak wiele w¹tpliwoœci budzi hodowla
roœlin transgenicznych i w zasadzie brak jest w naszym kraju spo³ecznego przyzwolenia na otwarte u¿ycie GMO. Ogromne zaanga¿owanie organizacji spo³ecznych dezawuuj¹cych osi¹gniêcia in¿ynierii genetycznej s¹ podstaw¹ tego braku przyzwolenia. Nadto wypowiadaj¹cy siê na temat GMO eksperci nie maj¹ szans na ca³oœciowe
przedstawienie zagadnienia w œrodkach spo³ecznego przekazu i w zasadzie zostaj¹
przymuszani do odpowiedzi na takie pytania jak: jeœæ czy nie jeœæ ¿ywnoœci pochodzenia transgenicznego, lub, czy roœliny transgeniczne zagra¿aj¹, lub nie, naszemu
œrodowisku naturalnemu? W tak prymitywnie postawionych pytaniach nie sposób
dociec sedna sprawy i z koniecznoœci czêœæ spo³eczeñstwa swój stosunek do GMO
wyra¿a jako sympatiê lub jej brak do wypowiadaj¹cego opiniê o organizmach modyfikowanych. Tymczasem w ogóle nie mówi siê i nie przybli¿a tej niezwykle precyzyjnej i jeszcze bardziej z³o¿onej technologii jak¹ jest transgeneza. Podstaw¹ jej s¹ finezyjne techniki klonowania i identyfikacji genu, tworzenia konstrukcji genowych
zdolnych do wbudowania siê w genom, transformacji komórek i amplifikacji transformowanych komórek w postaci komórek kalusa, a w koñcu regeneracji organizmu
z pojedynczej komórki kalusowej. Zatem kultury komórkowe i organizmy transgeniczne s¹ koñcowymi etapami tego z³o¿onego i precyzyjnie planowanego przedsiêwziêcia jakim jest tworzenie organizmu zmodyfikowanego genetycznie. Porównanie zatem kultur komórkowych i roœlin transgenicznych ma sens w aspekcie weryfikacji szlaków metabolicznych i ustalania nowych ga³êzi znanych szlaków, mikrorozmna¿ania, tworzenia nowych odmian, mapowania genetycznego, oceny znaczenia
fizjologicznego genów i przemys³owej produkcji aktywnych biologicznie zwi¹zków.
W dalszych rozdzia³ach bêd¹ omówione najwa¿niejsze aspekty wykorzystania kultur komórkowych i roœlin transgenicznych jako systemów biologicznych.

2. Kultury komórkowe
Wytworzenie roœlin transgenicznych jest na ogó³ równoznaczne z u¿yciem kultur komórkowych, ale i na odwrót, jeœli zamierzeniem jest produkcja okreœlonego
metabolitu naturalnie produkowanego w korzeniach roœlin to zak³ada siê kulturê
komórkow¹ korzeni i poszukuje sposobów zoptymalizowania jej wzrostu oraz czynników zdolnych do maksymalnej indukcji syntezy tego metabolitu.

2.1. Szlaki biosyntezy
Kultury komórkowe s¹ niezast¹pione w ustalaniu szlaków wtórnego metabolizmu m.in., dlatego ¿e daj¹ mo¿liwoœæ bezpoœredniej aplikacji substratu do ka¿dego
etapu biosyntezy. Jednym z przyk³adów jest szlak syntezy lignanów ze szczególnym
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Rys. 1. Schemat szlaku fenylopropanoidowego.
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uwzglêdnieniem podofylotoksyny (PT). Lignany mieszcz¹ siê w ogólnym szlaku fenylopropanoidowym i s¹ definiowane jako bb-dimery alkoholu koniferylowego. Zainteresowanie lignanami wynika z ich zastosowania w farmakologii i ¿ywieniu (1,2).
Lignany pe³ni¹ funkcjê ochronn¹ przeciw nowotworzeniu w komórkach piersi, ze
wzglêdu na aktywnoœæ fitoestrogenow¹. Nadto ustalono cytotoksyczn¹ aktywnoœæ
dla wielu pochodnych lignanów, co wzmaga zainteresowanie przemys³u farmaceutycznego tymi zwi¹zkami. Wszystkie lignany s¹ bb-dimerami pochodnych fenyloalaniny. Aminokwas daje pocz¹tek wielu innym wa¿nym dla fizjologii roœlin ga³êziom
szlaku fynylopropanoidowego, a w tym katecholaminom, flawonoidom, ligninom
i salicylanom. Biosynteza alkoholu koniferylowego z fenyloalaniny okaza³a siê szlakiem doœæ z³o¿onym (rys. 1).
W czterech etapach kontrolowanych kolejno przez amonioliazê fenyloalaninow¹
(PAL), 4-hydroksylazê cynamonow¹ (C4H), ligazê CoA-hydroksycynamonow¹ (4CL),
reduktazê CoA-cynamonow¹ (CCR) i dehydrogenazê alkoholu cynamonowego (CAD)
syntetyzuje siê alkohol koniferylowy. W dalszych trzech etapach katalizowanych
przez bia³ko kojarz¹ce (ang. dirigent protein), reduktazê pinoresinol-lariciresinolow¹
i reduktazê sekoizolariciresinolow¹, alkohol zostaje przekszta³cony do materesinolu, bezpoœredniego substratu PT (3). Na podstawie inkubacji kultury komórkowej
Linum album ze znakowanymi 13C substratami fenylopropanoidowymi wykazano, ¿e
kwas ferulowy by³ przekszta³cany do PT. Inkubacja komórek ze znakowanymi
zwi¹zkami takimi jak kwas dimetoksycynamonowy i synapinowy tak¿e prowadzi³a
do syntezy PT. W eksperymencie wykazano, ¿e prawdopodobnie w przypadku podania kwasu dimetoksycynamonowego, istnieje szlak prowadz¹cy do PT bez koniecznoœci syntezy alkoholu koniferylowego. Te i inne eksperymenty, wykonane na komórkach w hodowli inkubowanych ze znakowanymi ró¿nymi substratami szlaku fenylopropanoidowego, da³y nieoczekiwany rezultat, a mianowicie, ¿e wszystkie roœliny produkuj¹ce lignany wytwarzaj¹ zwi¹zki ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ iloœci¹ grup
hydroksylowych i metoksylowych oraz tworz¹ siê na wielu ró¿nych drogach metabolicznych.
Totipotencja komórek roœlinnych wskazuje na dostêpnoœæ w ka¿dej z nich kompletnego materia³u genetycznego roœliny i sugeruje, ¿e mo¿liwa jest synteza wszystkich metabolitów wtórnych w kulturze komórkowej w warunkach in vitro. Pokazano
jednak wielokrotnie, ¿e komórki w hodowli nie zawsze gromadz¹ w sensie iloœciowym i jakoœciowym te same produkty obserwowane w roœlinach, z których komórki
pochodz¹. Niemniej jednak z powodzeniem zakoñczy³y siê próby syntezy paklitakselu, L-DOPY, kwasu rozmarynowego, koniferyny i innych zwi¹zków w hodowlach
komórkowych in vitro (4). W podobnym systemie i na du¿¹ skalê (500 l fermentory)
podjêto wytwarzanie PT w kulturze komórkowej Linum album, jednak obliczono, ¿e
produkcja jest nieop³acalna ze wzglêdu na nisk¹ wydajnoœæ i niestabilnoœæ komórek
i dalsze próby s¹ podejmowane dla optymalizacji procesu i obni¿enia kosztów wytwarzania zwi¹zku. Dzia³ania podejmowane w kierunku zwiêkszenia op³acalnoœci
takiej produkcji zdefiniowano w trzech punktach, po pierwsze nale¿y tak modyfiko10
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waæ szlak syntezy oczekiwanego zwi¹zku, aby dominowa³ w takim sensie, ¿e substraty reakcji s¹ przede wszystkim kierowane do tego szlaku i równoczeœnie ograniczyæ wyp³yw zwi¹zków do odga³êzieñ szlaku, po drugie zwiêkszyæ liczbê komórek
produkuj¹cych ¿¹dany metabolit, kultury s¹ zazwyczaj heterogenne zawieraj¹ce
równie¿ komórki nieprodukuj¹ce, po trzecie zmniejszyæ katabolizm syntetyzowanego zwi¹zku. Poziom przemys³owy produkcji metabolitu zazwyczaj osi¹ga siê w fermentorach o pojemnoœci od kilkuset do kilku tysiêcy litrów. Poziom ten osi¹gniêto
przyk³adowo dla komórek Aralia cordata produkuj¹cych antocyjany i hodowli komórkowej Vitis vinifera produkuj¹cych ¿eñszeniowy (ginseng) preparat korzeniowy
(5).

2.2. Mikrorozmna¿anie
Mikrorozmna¿anie jest bodaj najbardziej eksploatowanym zastosowaniem kultur komórkowych. Opracowane postêpowania mikrorozmna¿ania pozwoli³y na pozyskanie wielu bezcennych roœlin szczególnie tych o medycznym zastosowaniu (6).
Mikrorozmna¿anie wykorzystano do wydzielenia i rozmno¿enia roœlin gatunku Mentha
odznaczaj¹cych siê wysok¹ produkcj¹ mentolu. Zdolnoœæ komórek roœlinnych do regeneracji zarówno z komórek organów roœlinnych, jak i komórek embrionalnych
wykorzystano do rozmna¿ania roœlin na du¿¹ skalê i do pewnej automatyzacji procesu. Wiele roœlin o znaczeniu u¿ytkowym jak ziemniaki, banany i roœliny ozdobne
(filodendrony, Lilium, Narcissus) s¹ rozmna¿ane przez somatyczn¹ embriogenezê
w bioreaktorach.

2.3. Przygotowanie nowych odmian
Stale zmieniaj¹ce siê warunki œrodowiskowe, jak zasolenie lub inne zanieczyszczenie gleb, zanieczyszczenie powietrza spowodowane rozwojem motoryzacji, ci¹g³e doskonalenie mikroorganizmów infekuj¹cych roœliny, to tylko niektóre z d³ugiej
listy czynników wp³ywaj¹cych na produktywnoœæ roœlin i dla których ominiêcia, stale
prowadzi siê prace nad wyselekcjonowaniem, a nastêpnie upraw¹ roœlin adaptuj¹cych siê chêtniej do tych zmiennych warunków. Selekcja dobrze adaptuj¹cych siê
roœlin do niekorzystnych warunków w uprawie jest sposobem na pozyskanie ulepszonych odmian, jednak jest procesem d³ugotrwa³ym i nie gwarantuj¹cym, nawet
w odleg³ej perspektywie, sukcesu. Wyjœciem z sytuacji jest z ca³¹ pewnoœci¹ indukcja zmiennoœci somaklonalnej w komórkach w kulturze, a nastêpnie regeneracja
roœlin i selekcja tych o najwiêkszej przydatnoœci. Po³¹czenie zatem klasycznej uprawy z kulturami komórkowymi jest korzystnym postêpowaniem przede wszystkim
dlatego, ¿e uzyskuje siê du¿¹ zmiennoœæ w regenerantach. Raz wyselekcjonowany
materia³ roœlinny mo¿e byæ rozmna¿any równie¿ przez kultury komórkowe z du¿¹
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wydajnoœci¹. Przyk³adowo regeneracja i amplifikacja przez organogenezê i somatyczn¹ embriogenezê ró¿ zaowocowa³o uzyskaniem zdrowych, wolnych od chorób
infekcyjnych, roœlin (7). W podobny sposób wyselekcjonowano, zamplifikowano i przechowuje siê rzadkie genotypy roœlin o znaczeniu medycznym z rodzaju Apocynaceae
(Catharanthus roseus), Scrophulariaceae (Bacopa monnieri), Solanaceae (Datura metel)
i Liliaceae (Chlorophytum borivilianum). Regeneracji tych roœlin dokonano przez organogenezê i embriogenezê komórek stymulowanych auksynami i cytokininami (8).
Równie cenne by³o zastosowanie mikrorozmna¿ania do udomowienia Yucca valida, roœliny produkuj¹cej steroidowe saponiny. Tradycyjny sposób polegaj¹cy na wysiewaniu nasion pochodz¹cych z ró¿nych gatunków, w celu ich udomowienia, nie da³y zadowalaj¹cego wyniku, ze wzglêdu na wolny wzrost roœlin, natomiast zastosowanie
mikroskrawków roœlin pozwoli³o na uzyskanie du¿ej iloœci klonów, z których uda³o
siê wyselekcjonowaæ takie, które da³y satysfakcjonuj¹cy wzrost (9).

2.4. Mapowanie genetyczne i identyfikacja genów
Rozwój metod klonowania du¿ych fragmentów genomu i coraz doskonalsze
techniki ich sekwencjonowania w du¿ej mierze zautomatyzowane sprawiaj¹, ¿e coraz wiêcej genomów roœlinnych bêdzie kompletnie zsekwencjonowanych. Jednak,
jak na razie, dostêpnoœæ tych metod, ze wzglêdu na koszty, nie jest powszechna
i dlatego do w miarê szybkiej i stosunkowo niedrogiej identyfikacji odmian i lokalizacji istotnych w³aœciwoœci roœlin w ich genomie, jak odpornoœæ na zmienne œrodowisko, posi³kujemy siê mapami genowymi utworzonymi z u¿yciem odpowiednich
markerów. Do tworzenia takich map markerów nadaj¹ siê komórki w hodowli, poniewa¿ posiadaj¹ kompletny genom organizmu, z którego pochodz¹ i s¹ ³atwe w u¿yciu.
Hodowla komórek in vitro mo¿e prowadziæ do zmiennoœci genetycznej nazywanej zmiennoœci¹ somaklonaln¹. Pojawienie siê tej zmiennoœci jest zale¿ne od tkanki,
z której komórki pochodz¹, czasu hodowli i zwykle indukuje siê na etapie tkanki kalusowej.
Zmiennoœæ somaklonalna komórek mo¿e byæ przyczyn¹ niestabilnoœci genetycznej, ale te¿ jest przyczyn¹ pojawienia siê korzystnych cech w regenerantach. Przyk³adowo uzyskano linie klonalne lnu o zwiêkszonej odpornoœci na fuzariozê (10).
Ostatnio za pomoc¹ takiego w³aœnie podejœcia badawczego uda³o siê zidentyfikowaæ
dwa geny w jednym z gatunków palm. Somatyczna embriogeneza dawa³a roœliny
o kwiatach w opoñczy (ang. mantled) ró¿ni¹ce siê od kontrolnych. Poniewa¿ ten fenotyp kwiatowy jest pochodzenia epigenetycznego to jego detekcja jest niemo¿liwa
z u¿yciem standardowej techniki strukturalnych markerów molekularnych. Na podstawie analizy ekspresji genów w tkance kalusowej, nie daj¹cej zmiennoœci w kwitnieniu i ze zmienionym kwitnieniem, wykazano zwiêkszon¹ akumulacjê dwóch transkryptów w tej ostatniej. Jeden z transkryptów nale¿y do bia³ek wczesnej odpowie12
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dzi na auksyny o nieznanej funkcji, natomiast drugi by³ podobny do syntetazy asparaginowej. Zatem zmiennoœæ somaklonalna, która objawi³a siê zmiennoœci¹ podobn¹
do znanego fenotypu jest wywo³ana zwiêkszon¹ ekspresj¹ dwóch genów. Nadto pokazano, ¿e oba transkrypty gromadz¹ siê równie¿ w odpowiedzi na dzia³anie auksynami (11). Oba geny mog¹ równie¿ pos³u¿yæ jako wczesne markery klonalne.

2.5. Przemys³owa produkcja biomasy i czynników bioaktywnych
Systematycznie roœnie liczba produkowanych czynnych biologicznie zwi¹zków w
kulturach komórkowych. Ginseng, Shikonin i Paclitaxel nale¿¹ do pierwszych,
a Taxol do jednych z ostatnich metabolitów, których produkcjê przemys³ow¹ uruchomiono (12). Z produkcji niektórych preparatów w kulturach komórkowych rezygnuje siê na korzyœæ ich produkcji w roœlinach transgenicznych. W japoñskiej firmie
Plant Cell Culture Technology, Inc. zrezygnowano z produkcji antocyjanów w kulturach in vitro na korzyœæ ich ekstrakcji z roœlin modyfikowanych uprawianych w warunkach polowych (13). Bior¹c pod uwagê restrykcyjne przepisy, których spe³nienie
nak³ada na producenta niebagatelne koszty (koszt jednej analizy gleby i otoczenia na
obecnoœæ GMO wynosi oko³o 1000 z³), uprawa roœlin transgenicznych produkuj¹cych
¿¹dany metabolit bêdzie raczej nieop³acalna w porównaniu z kulturami in vitro.

3. Roœliny transgeniczne
Postêp w zakresie tworzenia konstrukcji genowych, optymalizacja metod transformacji roœlin, dopracowanie warunków regeneracji roœlin z pojedynczych komórek, du¿a biomasa produkowana przez roœliny, s¹ przyczynami, dla których stale
roœnie liczba transformowanych gatunków roœlin w celu identyfikacji funkcji genu
lub ustalenia szlaku biosyntezy metabolitów, lub wreszcie jako miejsce produkcji
zwi¹zków na skalê przemys³ow¹.

3.1. Ustalanie znaczenia sekwencji regulatorowych
Niezast¹pion¹ metod¹ analizy promotorów genów i innych sekwencji regulatorowych s¹ konstrukty genów reporterowych wprowadzanych do roœlin transgenicznych. Na podstawie analizy ekspresji reportera dowiadujemy siê o potencjalnej swoistoœci tkankowej promotora i sposobach jego regulacji czynnikami biotycznymi i abiotycznymi. W takim postêpowaniu uda³o siê wydzieliæ i scharakteryzowaæ wiele
promotorów o przydatnoœci biotechnologicznej. Przyk³adowo promotor genu koduj¹cego jedn¹ z izoform bia³ek 14-3-3 jest swoisty dla wi¹zek przewodz¹cych, które sk³adaj¹ siê na w³ókna lniane.
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Rys. 2. Histochemiczna analiza skrawków bulw ziemniaka transformowanych wektorem binarnym
zawieraj¹cym gen reporterowy GUS pod kontrol¹ promotora 35S (A), promotora transferazy glukozowej
(B) i promotora genu 14-3-3 koduj¹cego izoformê 16R (C).

Rys. 3. Bulwy ziemniaków kontrolnych (DESI) transgenicznych (DFR10), w których dokonano nadekspresji reduktazy dihydroflawonolu, g³ównego enzymu syntezy antocyjanów i leukoantocyjanidyn, konstrukt genowy umieszczono pod kontrol¹ swoistego promotora GT. Widoczne zabarwienie wi¹zek przewodz¹cych (górny lewy panel) w bulwie transgenicznej i perydermie pod skórk¹ (dolny lewy panel).
Równoczeœnie obserwowano zmniejszenie zawartoœci lignin (skrawki barwione floroglucynolem) w bulwach transgenicznych (górny, prawy panel) i zwiekszenie syntezy proantocyjanidyn w perydermie (dolny, prawy panel).

14
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Wprowadzono konstrukcjê genow¹ produkuj¹c¹ polihydroksymaœlan we w³óknach w³aœnie za pomoc¹ tego promotora (14). Równolegle u¿yty popularny promotor 35S gwarantuj¹cy ekspresjê we wszystkich komórkach okaza³ siê bezu¿yteczny
z punktu widzenia biotechnologicznego poniewa¿ synteza PHB we wszystkich komórkach powodowa³a dramatyczne zahamowanie wzrostu roœlin.
Innym wa¿nym biotechnologicznie promotorem jest promotor, niedawno wydzielony z genu transferazy glukozowej, silnie indukowany œwiat³em UV i o swoistoœci tkankowej ograniczonej do wi¹zek przewodz¹cych i komórek perydermy bulw
(rys. 2B) ziemniaka (15).
Promotor z powodzeniem zosta³ zastosowany do syntezy flawonoidów (rys. 3)
w ziemniakach co spowodowa³o zwiêkszon¹ ich ochronê przed infekcj¹ patogenn¹.
Nadto ustalono przep³yw metabolitów miêdzy ró¿nymi ga³êziami szlaku fenylopropanoidowego. Intensyfikacji syntezy antocyjanów i leukoantocyjanów towarzyszy³
spadek syntezy lignin. Jeszcze innym przyk³adem jest niedawno przez nas wydzielony i scharakteryzowany promotor indukowany patogenami i kwasem salicylowym
(16).

3.2. Weryfikacja szlaków biosyntezy
Roœliny transgeniczne s¹ wielce przydatnym narzêdziem oceny wa¿noœci genu,
jednak monocistronowa translacja roœlinnych genów j¹drowych jest o tyle niekorzystna, ¿e nie pozwala na równoczesn¹ manipulacjê wieloma genami. W pierwszych próbach trzyetapowej syntezy polihydroksymaœlanu wprowadzano pojedyncze geny do roœlin, a nastêpnie roœliny krzy¿owano miêdzy sob¹ uzyskuj¹c w koñcu
kompletny szlak biosyntezy (17). W podobny sposób zakoñczono sukcesem wprowadzenie trzech genów syntezy b-karotenu do ry¿u, ale ca³oœæ prac zajê³a a¿ siedem lat (18). Sposobem na przezwyciê¿enie tej niedoskona³oœci jest transformacja
chloroplastów. W przeciwieñstwie do genów j¹drowych wiêkszoœæ genów chloroplastowych jest transkrybowana policistronowo, które nastêpnie dojrzewaj¹ do
transkryptu translatowanego. Istnieje zatem sposób, aby wprowadzaæ transgen
w formie operonu, czyli przez pojedyncz¹ transformacjê mo¿na wprowadziæ kilka
genów. Pomys³ pozytywnie zweryfikowano z u¿yciem trzygenowego operonu cry2Aa2 z Bacillus subtilis (19), a nastêpnie z powodzeniem u¿yto do uzyskania roœlin
przydatnych w fitoremediacji ekspresjonuj¹cych mer operon zawieraj¹cy geny reduktazy jonów rtêciowych i liazy, pochodnych organicznych rtêci (20). W aktualnych
doniesieniach informuje siê o modyfikacji chloroplastowego DNA w taki sposób,
aby zapewniæ roœlinie odpornoœæ na patogeny i herbicydy oraz do wydajnej syntezy
w nich bia³ek o znaczeniu farmaceutycznym, a w tym szczepionek.

BIOTECHNOLOGIA 4 (75) 7-17 2006

15

Jan Szopa, Kamil Kostyñ

4. Eliminacja genów opornoœci
Powa¿nym ograniczeniem stosowania techniki transgenezy dla celów biotechnologicznych jest koniecznoœæ u¿ycia genów markerowych do ich selekcji. Ze wzglêdu
na skutecznoœæ najczêstszymi markerami s¹ geny opornoœci antybiotykowej. Najczêœciej stosowanymi s¹ nptII (kanamycyna czynnikiem selekcjonuj¹cym), aadA
(spektynomycyna i streptomycyna), hph (selekcja na hygromycynie) i bar (selekcja na
herbicydzie). Wiêkszoœæ zastrze¿eñ ró¿nych organizacji spo³ecznych do GMO bierze
siê z obecnoœci genów daj¹cych antybiotykow¹ opornoœæ. Zastrze¿enia dotycz¹ mo¿liwoœci transformacji bakterii wspó³¿yj¹cych lub infekuj¹cych organizm genami
opornoœci na antybiotyki, przez co nieskuteczne bêdzie leczenie organizmu antybiotykami. Czêœciowym wsparciem dla takiego zastrze¿enia sta³o siê odnalezienie
we krwi myszy karmionych plazmidem fragmentów DNA o wielkoœci 976 pz (21).
200-nukleotydowe fragmenty DNA plastydowego znaleziono niemal we wszystkich
organach zwierz¹t karmionych roœlinami (22). Niektóre bakterie, jak Acinetobacter
calcoaceticus i Bacillus subtilis, nabieraj¹ kompetencji do transformacji, gdy s¹ g³odzone (23,24). Z przedstawionych danych wynika, ¿e DNA roœlinny nie jest ca³kowicie
trawiony w przewodzie pokarmowym, a tak¿e, i¿ mo¿e przechodziæ przez œcianê jelita. Teoretycznie istnieje zatem mo¿liwoœæ transformacji bakterii materia³em genetycznym zjadanym z po¿ywieniem. St¹d opracowano kilka metod pozwalaj¹cych na
usuwanie markerów selekcji po wyselekcjonowaniu roœlin transgenicznych. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie endogennej rekombinazy i umieszczenie
genu markera pomiêdzy dwoma identycznymi i krótkimi sekwencjami identycznie
zorientowanymi. Bezpoœrednie powtórzenia sekwencji na koñcach genu s¹ niezbêdne do zainicjowania homologicznej rekombinacji. Rekombinaza oddzia³uje z obu
koñcami genu i dochodzi do usuniêcia sekwencji znajduj¹cej siê miêdzy powtórzeniami. W ten sposób usuwano gen aadA z transformantów plastydowych, umieszczaj¹c go pomiêdzy 418-nukleotydowymi powtórzeniami. Uzyskano oko³o 24% roœlin transgenicznych nie zawieraj¹cych markera (25).
Innym sposobem jest wprowadzenie równie¿ genu rekombinazy, jednak aby nie
dochodzi³o do usuniêcia sekwencji markera przed selekcj¹ roœlin, to gen rekombinazy jest pod kontrol¹ promotora indukcyjnego. Jeszcze innym sposobem jest
umieszczenie genu reporterowego w otoczeniu sekwencji transpozonowej u³atwiaj¹cej usuniêcie markera w trakcie rozwoju organizmu transgenicznego. Chocia¿
wytworzono metody pozwalaj¹ce na usuniecie markera, to postêpowanie jest zazwyczaj uci¹¿liwe i kosztowne, st¹d wprowadza siê metody selekcji oparte na pozytywnym dzia³aniu reportera. Przyk³adem jest gen izomerazy fosfomannozowej, którego produkt przekszta³ca fosfomannozê do fosfofruktozy, co ma pozytywny wp³yw
na wzrost roœlin transgenicznych (26). Gen zosta³ u¿yty do modyfikacji wielu roœlin
u¿ytkowych, w tym buraka cukrowego, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy i pszenicy.
Powszechne zastosowanie izomerazy fosfomannozowej staje jednak pod znakiem
zapytania, poniewa¿ zaobserwowano, ¿e gen ma znaczenie w wirulencji ssaków
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przez grzybowe patogeny oraz, ¿e D-mannoza indukuje zmiany w komórkach podobne do tych pojawiaj¹cych siê w komórkach apoptotycznych (27).
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