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Knock-out genowy jest to nowa metoda biologii molekularnej polegaj¹ca na usuniêciu okrelonej sekwencji
z chromosomalnego DNA, co równoznaczne jest z brakiem syntezy bia³ka kodowanego przez wyciêty gen. Je¿eli u¿ywa siê
do tego celu komórek embrionalnych, mo¿e powstaæ z nich nowy organizm nie posiadaj¹cy okrelonej, kodowanej przez
dany gen cechy. Do tej pory uda³o siê tego dokonaæ jedynie u myszy. Zwierzêta, u których wszystkie lub czêæ komórek nie
wykazuj¹ ekspresji okrelonego genu, usuniêtego w wyniku manipulacji genetycznych nazywamy zwierzêtami knock-out.
Obecnie technikê knock-outu genowego wykorzystuje siê we wszystkich dziedzinach medycyny i biologii. W sposób bardzo
prosty pomaga wyjaniæ z³o¿one funkcje pojedynczych bia³ek w organizmie, s³u¿y do tworzenia modeli zwierzêcych ró¿nych
chorób a tak¿e do wprowadzania nowych form terapii. Wnios³a ona wiele nowych informacji do immunologii oraz wiedzy
o chorobach alergicznych.
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- usuniêcie okrelonej sekwencji z DNA
- fragment genu, który ulega odczytowi,
sekwencje takie poprzedzielane s¹
intronami, czyli fragmentami niekoduj¹cymi
Klonowanie
- technika namna¿ania obcych genów
genów
w bakteriach lub innych komórkach,
wykorzystuj¹ca wektory jako ich noniki
Plazmid
- kolisty pozachromosomalny fragment
DNA obecny w bakteriach, u¿ywany
jako wektor
Promotor
- fragment DNA poprzedzaj¹cy gen,
reguluj¹cy jego odczyt
Rekombinacja - wymiana pomiêdzy sekwencjami DNA
homologiczna o podobnym sk³adzie zasad
Transkrypcja - odczyt genu, czyli przepisanie informacji
z DNA na informacyjny RNA
Translacja
- odczyt informacyjnego RNA i przepisanie informacji w nim zawartych na
bia³ko
Wektor
- fragment DNA pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego, do którego
mo¿e byæ wprowadzona nowa sekwencja; u¿ywany w technikach klonowania
Zwierzêta
- zwierzêta z dodatkowym, ulegaj¹cym
transgeniczne ekspresji genem

Jeszcze kilkanacie lat temu hodowanie nowych
zwierz¹t o po¿¹danych cechach poprzez ingerencjê w ich
genom wydawa³o siê jedynie spekulacj¹. Dzi, dziêki
postêpowi biologii molekularnej marzenia te s¹
realizowane w placówkach naukowych na ca³ym wiecie.

Zwierzêta transgeniczne
Pierwsz¹ prób¹ modyfikacji DNA na tyle trwa³ej,
by zmieniona informacja genetyczna mog³a zostaæ
przekazana potomstwu s¹ tzw. zwierzêta transgeniczne,
u których ka¿da komórka zawiera dodatkowy, obcy gen.
Myszy takie tworzy siê wstrzykuj¹c do zap³odnionego
oocytu DNA zawieraj¹ce nowy gen i wymuszaj¹c sta³¹
jego ekspresjê. Nowa sekwencja DNA mo¿e byæ
odczytywana we wszystkich tkankach lub tylko w
wybranych komórkach organizmu. Zale¿y to od wyboru
promotora, a wiêc fragmentu DNA, który reguluje
transkrypcjê (odczyt) okrelonego genu. Z pierwsz¹
sytuacj¹ mamy do czynienia gdy po³¹czymy nowy gen
z promotorem genu niezbêdnego do ¿ycia ka¿dej komórki
np. genu dla aktyny. Po³¹czenie obcej sekwencji z
promotorem specyficznym tkankowo np. z promotorem
genu dla insuliny ogranicza jej odczyt do komórek wysp
trzustkowych. Z natury rzeczy technika tworzenia
zwierz¹t transgenicznych pozwala zatem na studiowanie
cech przekazywanych w sposób dominuj¹cy. Wnios³a
ona wiele do wiedzy nad sposobem dziedziczenia
szeregu chorób. Na przyk³ad, po³¹czenie protoonkogenu
c-ras z sekwencjami reguluj¹cymi genu elastazy
powoduje rozwój raka trzustki u zwierz¹t. Nowotwory
rozwijaj¹ siê równie¿ u myszy powsta³ej z zap³odnionego
oocytu, do którego wstrzykniêto gen c-myc.
U transgenicznych zwierz¹t cechuj¹cych siê nadmiern¹
ekspresj¹ prekursora amyloidowego bia³ka β (APP)
obserwuje siê zmiany w mózgu naladuj¹ce chorobê
Alzheimera.
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Technika knock-outu genowego
Studiowanie chorób dziedzicz¹cych siê
recesywnie wymaga³o jednak opracowania innego
modelu. W schorzeniach recesywnych bowiem
czynnikiem sprawczym nie jest nadmierna iloæ lub
wzmo¿ona aktywacja okrelonego bia³ka, ale jego brak
lub te¿ wadliwa, wp³ywaj¹ca na funkcjê budowa.
Zwierzêcy model choroby recesywnej wymaga zatem
inaktywacji genu odpowiedzialnego za stan patologiczny.
Metod¹ u¿ywan¹ w tym przypadku jest technika
tzw. knock-outu genowego (ryc. 1.). Wykorzystuje ona
zjawisko tzw. rekombinacji homologicznej czyli reakcji
wymiany pomiêdzy DNA chromosomalnym a obc¹, nowo
wprowadzon¹ sekwencj¹. Rekombinacja homologiczna
oznacza wymianê pomiêdzy fragmentami DNA
o podobnym sk³adzie zasad. Mamy z ni¹ do czynienia
np. podczas mejozy, kiedy to wymianie ulegaj¹
odpowiadaj¹ce sobie odcinki DNA chromosomów jednej
pary. W omawianej technice wymiana nastêpuje pomiêdzy
wektorem, czyli obcym fragmentem DNA - nonikiem
zinaktywowanego genu maj¹cym zdolnoæ reakcji z DNA
gospodarza, a odpowiadaj¹c¹ mu sekwencj¹ w genomie
gospodarza. Technika ta bywa dlatego nazywana
celowaniem genowym (gene targeting).
Inaktywacja genu w wektorze polega na jego
rozbiciu poprzez wstawienie doñ markera selekcji.
Marker selekcji to sekwencja DNA pozwalaj¹ca na
odró¿nienie komórek, w których zaszed³ proces
rekombinacji. Marker selekcji zostaje w ten sposób
oflankowany fragmentami by³ego genu, dziêki obecnoci
których nadal mo¿liwa jest rekombinacja homologiczna
z sekwencj¹ natywn¹ genomu.
Komórki, w których nastêpuje rekombinacja
musz¹ odznaczaæ siê pewnymi cechami. Przede
wszystkim powinny byæ mieæ zdolnoæ ró¿nicowania siê
w ka¿d¹ inn¹ komórkê organizmu. Po drugie ich
wskanik mitotyczny musi byæ wysoki, czyli musz¹
ulegaæ czêstym podzia³om. Cechy te pozwalaj¹ takim
komórkom na odtworzenie ca³ego organizmu [1,2].
Etapy tworzenia myszy knock-out
Pierwszym etapem w tworzeniu myszy knock-out
jest przygotowanie wektora, fragmentu DNA o znanej
sekwencji zawieraj¹cego nieczynny gen. Stosuje siê tutaj
standardowe techniki klonowania. Klonowanie jest to
technika namna¿ania obcych genów w bakteriach lub
innych komórkach, wykorzystuj¹ca wektory jako
noniki. Wektor zostaje wprowadzony do komórki
w procesie tzw. elektroporacji, w którym dziêki
impulsom pr¹du elektrycznego b³ona cytoplazmatyczna
staje siê przepuszczalna dla DNA ze rodowiska.
Markerem selekcji mo¿e byæ np. gen opornoci
na antybiotyk neomycynê (neo). Komórki nie
zawieraj¹ce tego genu a wiêc te, w których wektor nie
wbudowa³ siê do DNA (innymi s³owy, w których nie
zasz³a rekombinacja homologiczna pomiêdzy wektorem
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Ryc. 1. Etapy tworzenia myszy knock-out.
1.Rekombinacja homologiczna pomiêdzy genem X
w genomowym DNA komórki embrionalnej a wektorem
nios¹cym sekwencjê homologiczn¹, rozbit¹ przez marker
selekcji.
2.Selekcja komórek na po¿ywce z antybiotykiem.
3.Wstrzykniêcie komórek, które przetrwa³y selekcjê do jamy
blastocysty oraz implantacja blastocysty w macicy matki
zastêpczej.
4. Potomstwo otrzymane poprzez zmieszanie komórek
blastocysty z komórkami transformowanymi.
5.Potomstwo otrzymane po skrzy¿owaniu chimer pierwszego
pokolenia.
1, 2, 3 - ekson 1, 2, 3 genu X
mysz w paski - mysz zbudowana z komórek pochodz¹cych
z blastocysty oraz z komórek transformowanych
(pozbawionych genu X)
mysz czarna - mysz w ca³oci zbudowana z komórek nie
wykazuj¹cych ekspresji genu X
mysz bia³a - mysz w ca³oci zbudowana z komórek
posiadaj¹cych gen X

a genomowym DNA), gin¹ na po¿ywce zawieraj¹cej
antybiotyk. Prze¿ywaj¹ tylko komórki, w których
dochodzi do ekspresji kodowanego przez gen neo
enzymu inaktywuj¹cego neomycynê. Komórki te
pozbawione teraz aktywnego genu zostaj¹ nastêpnie
wstrzykniête do jamy blastocysty otrzymanej z macicy
ciê¿arnej myszy. Komórki transgeniczne ³¹cz¹ siê
z komórkami wêz³a zarodkowego i wkrótce s¹ od nich
nieodró¿nialne. Alternatywn¹ metod¹ wprowadzania
komórek transgenicznych do zarodka jest ich agregacja
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z komórkami moruli. Blasocystê, lub morulê wprowadza
siê do macicy matki zastêpczej. Potomstwo uzyskane
od tej matki wykazuje heterozygotycznoæ (+\-), co
w tym przypadku oznacza, ¿e po³owa komórek nowego
organizmu pochodzi z puli komórek transformowanych
wektorem, a po³owa z wêz³a zarodkowego.
Skrzy¿owanie tak uzyskanych chimerycznych myszy
daje 25% szansy na otrzymanie homozygoty (-\-)
w drugim pokoleniu [3]. Statystycznie wiêc 1/4 myszy
drugiego pokolenia jest zbudowana wy³¹cznie z komórek
nie wykazuj¹cych ekspresji okrelonego genu, a wiêc
jest myszami knock-out (ryc. 1).
Kinaza tymidynowa
Uproszczony model rekombinacji homologicznej przedstawiony powy¿ej rodzi w praktyce pewne
trudnoci, a podstawowym problemem jest niska
wydajnoæ opisanej metody. Wynika ona z czêstego
wystêpowania rekombinacji przypadkowej, w której
bierze udzia³ inny ni¿ docelowy fragment genomu.
Przezwyciê¿enie tej trudnoci jest mo¿liwe dziêki
wprowadzeniu do wektora dodatkowego markera selekcji
- genu dla kinazy tymidynowej (HSV-tk). W³¹czenie
nowego genu pozwala na eliminacjê komórek, w których
proces rekombinacji zaszed³ w sposób nieprawid³owy.
Wektor zawiera wiêc gen X, homologiczny dla
docelowej sekwencji DNA, przeciêty przez sekwencjê
neo oraz wspomniany gen kinazy tymidynowej
pochodz¹cy z wirusa Herpes simplex (HSV-tk),
ograniczaj¹cy jeden z fragmentów rozbitego genu X
(HSV-tk) [1,2,4]. Gen opornoci na neomycynê oraz gen
dla kinazy tymidynowej znajduj¹ siê pod kontrol¹ tego
samego, silnego promotora dla kinazy tymidynowej co
gwarantuje du¿¹ wydajnoæ selekcji.
Gdy wektor ulega przypadkowemu w³¹czeniu
w obrêb DNA gospodarza istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e gen HSV-tk równie¿ zostanie
wbudowany. Dzieje siê tak poniewa¿ u¿ywany wektor
ma strukturê linow¹, a wiêkszoæ przypadkowych
integracji egzogennego, liniowego DNA zachodzi przez
jego wolne koñce. Wektor ulega zatem w ca³oci
wbudowaniu do DNA komórki. Kinaza tymidynowa
katalizuje reakcjê fosforylacji znajduj¹cego siê
w po¿ywce gancyklowiru, czyni¹c go silnie toksycznym
dla komórek. Komórki, w których zasz³a integracja
przypadkowa posiadaj¹ czynny gen X oraz s¹ neo+,
HSV-tk+, przez co gin¹ na po¿ywce zawieraj¹cej
neomycynê z gancyklowirem.
Rekombinacja homologiczna zachodzi miêdzy
genem X z DNA gospodarza a regionami homologii,
stanowi¹cymi czêæ rozbitego w wektorze genu X,
znajduj¹cymi siê po obu stronach markera selekcji neo.
Poniewa¿ gen HSV-tk le¿y na zewn¹trz segmentu:
zinaktywowany gen X - marker selekcji, nie ulega
integracji w obrêb DNA, a wiêc tak¿e ekspresji.
Komórki, w których rekombinacja homologiczna mia³a

miejsce (neo+, HSV-tk -) s¹ wiêc odporne zarówno na
neomycynê jak i na gancyklowir.
System rekombinazy Cre
U myszy knock-out otrzymanej opisan¹ wy¿ej
metod¹, ¿adna z komórek nie wykazuje obecnoci
mRNA dla badanego genu. Brak ekspresji okrelonej
sekwencji cechuje wszystkie etapy ¿ycia embrionalnego
i postnatalnego. Tak skonstruowana mysz nie nadaje siê
zatem ani do badania genów, których mutacje powoduj¹
letalnoæ, ani do studiowania genów ulegaj¹cych
ekspresji tylko w okrelonych tkankach. Mo¿liwe jest to
jedynie w modelu, w którym istniej¹ warunki do ekspresji
genu tylko w wybranych komórkach i na pewnym etapie
rozwoju. W tym celu stworzona zosta³a alternatywna
technika konstrukcji myszy knock-out, oparta o system
wykorzystuj¹cy miejscowo - swoist¹, a zatem
rozpoznaj¹c¹ tylko okrelone fragmenty DNA,
rekombinazê Cre. Katalizuje ona rekombinacjê miêdzy
tzw. miejscami loxP (ryc. 2) [5,6]. W specjalnie
skonstruowanym do tego celu wektorze miejsca te
ograniczaj¹ kolejno: gen X oraz kasetê opornoci na
neomycynê i gancyklowir (HSV-tk neo). Wektor jest tak
zaprojektowany, ¿e w wyniku rekombinacji homologicznej pomiêdzy nim a genomowym DNA integracji
w obrêb genomu gospodarza ulega zarówno czynny jak
dot¹d gen X, jak i segment HSV-tk neo. Wymiana
fragmentów DNA pomiêdzy wektorem a genomowym
DNA prowadzi wiêc nie tyle do inaktywacji badanego
genu, ile do w³¹czenia kasety opornoci oraz miejsc loxP.
Komórki, w których integracja wektorowego DNA
zasz³a w sposób prawid³owy prze¿ywaj¹ na po¿ywce z
neomycyn¹ i gancyklowirem. Przejciowa obecnoæ
rekombinazy Cre w takich komórkach daje dwa typy
delecji, czyli utraty fragmentu DNA. Delecje zachodz¹
tu na skutek rekombinacji miêdzy miejscami loxP,
katalizowanej przez enzym. Delecja kasety opornoci
(HSV-tk neo) wraz z badanym genem, zachodz¹ca na
skutek reakcji miêdzy segmentami loxP, ograniczaj¹cymi
z zewn¹trz gen X oraz kasetê opornoci jest letalna, gdy¿
komórki nie potrafi¹ prze¿yæ bez czynnego genu X.
Komórki, w których wyciêta zosta³a jedynie sekwencja
HSV-tk neo (rekombinacja pomiêdzy miejscami loxP
ograniczaj¹cymi blok opornoci) s³u¿¹ do konstrukcji
myszy. Zawieraj¹ one czynny gen X, oflankowany
sekwencjami loxP. Procedura tworzenia takiej myszy jest
identyczna z metod¹ opisan¹ powy¿ej. Zostaje ona
nastêpnie skrzy¿owana z mysz¹ transgeniczn¹ dla
rekombinazy Cre, której gen znajduje siê pod kontrol¹
tkankowo-zale¿nego promotora, co oznacza, ¿e
rekombinaza Cre jest obecna jedynie w okrelonym
narz¹dzie. U potomstwa badany fragment DNA
ograniczony przez miejsca loxP wycinany jest wiêc
jedynie w tkance, w której zasz³a transkrypcja
rekombinazy Cre.
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Ryc. 2. System rekombinazy Cre (wg. Galli-Taliadoros L.A.
i wsp., J.Immunol.Methods 1995, 181: 1 - 15)
System wykorzystuj¹cy miejscowo - specyficzn¹ rekombinazê
Cre, katalizuj¹c¹ wymianê pomiêdzy sekwencjami LoxP. Po
rekombinacji homologicznej pomiêdzy genomowym DNA
a wektorem na skutek reakcji pomiêdzy miejscami LoxP,
dochodzi do dwóch typów delecji sterowanych przez enzym:
usuniêcia genu X wraz z nowo wprowadzonym markerem
selekcji HSV-tk neo lub tyko markera selekcji. Komórki,
w których zachodzi reakcja pierwsza s³u¿¹ do konstrukcji
myszy chimerycznej. Gen X u takiej myszy jest otoczony
przez sekwencje LoxP i ulega ekspresji. Po skrzy¿owaniu tej
myszy z mysz¹ transgeniczn¹ dla rekombinazy Cre, której
gen pozostaje pod kontrol¹ tkankowo-specyficznego
promotora otrzymuje siê potomstwo u którego gen X ulega
usuniêciu jedynie w tych tkankach, gdzie enzym jest obecny
(dok³adne objanienia w tekcie).
LoxP - sekwencje rozpoznawane przez rekombinazê Cre
HSV - tk neo - marker selekcji
Cre - rekombinaza Cre

Komórki wielopotencjalne
Jak ju¿ powiedziano, komórki podlegaj¹ce
transformacji musz¹ wykazywaæ wielopotencjalnoæ.
Pocz¹tkowo w celu konstrukcji myszy knock-out
u¿ywano komórek wywodz¹cych siê z raka zarodkowego [7], co wi¹za³o siê jednak z istotnymi
ograniczeniami. Przede wszystkim populacja ró¿nych
linii komórkowych wykazywa³a heterogennoæ pod
wzglêdem zdolnoci do ró¿nicowania i ³¹czenia siê
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z komórkami embrionu gospodarza. Dzisiaj w miejsce
linii nowotworowych stosowane s¹ embrionalne komórki
macierzyste, izolowane z wêz³a zarodkowego blastocyst
[8,9,10]. Komórki macierzyste mo¿na równie¿ otrzymaæ
z oocytu dziel¹cego siê partogenetycznie, tzn. takiego,
u którego indukuje siê podzia³y bez udzia³u gamety
mêskiej. Preferowan¹ lini¹ komórkow¹ jest linia XY.
Kariotyp 40 XY jest bardziej stabilny w hodowli,
w porównaniu z 40 XX, gdzie czêsto obserwuje siê utratê
jednego z chromosomów X.
Macierzyste komórki embrionalne hoduje siê na
warstwie komórek od¿ywczych (feeder cells). S¹ to
embrionalne fibroblasty pozbawione zdolnoci podzia³u
wskutek nawietlania promieniami g. Efekt ten mo¿na
tak¿e uzyskaæ poprzez traktowanie ich mitomycyn¹ C.
Szybko dziel¹ce siê komórki od¿ywcze zu¿ywaj¹ du¿e
iloci materia³ów energetycznych. Zahamowanie
podzia³ów fibroblastów wspomagaj¹cych ma wiêc na
celu oszczêdzenie po¿ywki. Komórki wspomagaj¹ce
posiadaj¹ zdolnoæ produkcji LIF (Leukaemia Inhibiting
Factor - czynnik hamuj¹cy bia³aczkê). LIF hamuje
ró¿nicowanie macierzystych komórek embrionalnych,
a tym samym utrzymuje ich zdolnoæ do wielokierunkowego ró¿nicowania siê [11]. Tylko takie
komórki mog¹ byæ transformowane wektorem
i przeniesione do blastocysty.
Sprawdzanie wyników transformacji oraz analiza
chimer
Komórki macierzyste zawieraj¹ce nieaktywny
gen, prze¿ywaj¹ce selekcjê na po¿ywce z neomycyn¹
i gancyklowirem poddawane s¹ ostatecznej weryfikacji
maj¹cej na celu sprawdzenie wydajnoci i sposobu
rekombinacji. Wykorzystuj¹c techniki PCR [12,13] lub
Southern blotting [4] mo¿na sprawdziæ, czy rzeczywicie
zawieraj¹ oczekiwan¹ sekwencje DNA. Badanie
kariotypu za ma na celu selekcjê komórek zawieraj¹cych
prawid³ow¹ liczbê chromosomów [14]. Komórki
embrionalne jako komórki szybko dziel¹ce siê cechuje
bowiem sk³onnoæ do aberacji chromosomowych.
Badanie za pomoc¹ PCR wykorzystuje dwie
pary primerów. Jeden starter z pary jest homologiczny
do sekwencji genu opornoci na neomycynê.
Amplifikacji ulega wiêc tylko DNA pochodz¹ce
z komórek, w których zasz³o zdarzenie rekombinacyjne.
W metodzie Southern blotting u¿ywane s¹ sondy
rozpoznaj¹ce sekwencje nale¿¹ce do badanego genu oraz
do genu opornoci na neomycynê. £¹cz¹ siê one jedynie
z DNA tych komórek, które wbudowa³y unieczynniony
gen wraz z markerem selekcji.
Najprostszym sposobem potwierdzenia homolub heterozygotycznoci potomstwa jest analiza
pigmentacji. U¿ywane komórki macierzyste i blastocysty
pochodz¹ z dwóch ró¿nych szczepów myszy. Jeden
szczep cechuje br¹zowe, drugi czarne zabarwienie
futerka. Myszy otrzymane t¹ metod¹ s¹ br¹zowo-czarne,
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po ich skrzy¿owaniu uzyskujemy zwierzêta czarne,
br¹zowe (homozygoty) oraz br¹zowo-czarne (heterozygoty). Innym markerem s³u¿¹cym do identyfikacji
chimeryzmu jest enzym polimorficzny - izomeraza
glukozo-6-fosforanowa [14].
Polimorfizm oznacza, ¿e sekwencje DNA koduj¹ce dane
bia³ko s¹ ró¿ne dla poszczególnych osobników, co nie
zmienia jednak jego funkcji. Mysz chimeryczna, a zatem
zbudowana z dwóch ró¿nych populacji komórek powinna
posiadaæ zarówno wybrany izomer enzymu kodowany
przez DNA komórek ze zinaktywowanym genem,
wprowadzanych do blastocysty, jak i izomer pochodz¹cy
z samych komórek blastocysty. Mysz knock-out powinna
natomiast zawieraæ tylko sekwencje koduj¹ce izomerazê
komórek tranformowanych.
Zastosowanie myszy knock-out w medycynie
Myszy knock-out s¹ w tej chwili wykorzystywane w medycynie dowiadczalnej, jako doskona³e
modele ró¿nych chorób. W kardiologii za pomoc¹ tej
techniki próbuje siê wiêc dociekaæ przyczyn nadcinienia
poprzez usuniêcie genu dla przedsionkowego peptydu
natriuretycznego. W badaniu oty³oci ocenia siê rolê
mutacji w genie dla receptora adrenergicznego β3, w celu
studiowania mia¿d¿ycy oraz hiperlipidemii zmieniono
sekwencje koduj¹ce apolipoproteinê E oraz receptor
dla LDL .
W dziedzinie onkologii doskona³ym przyk³adem
zastosowania myszy knock-out s¹ modele zespo³u LiFraumeni, w którym obserwuje siê zwiêkszon¹
zapadalnoæ na niektóre nowotwory, w tym na raka sutka
u kobiet. Mysz tak¹ konstruuje siê poprzez zmiany
w genie dla czynnika transkrypcyjnego zaanga¿owanego
w proces apoptozy - p53. Nerwiakow³ókniakowatoæ
bada siê usuwaj¹c gen dla NF-1 (ang. neurofibromatosis
type 1), koduj¹cy czynnik kontroluj¹cy bia³ko ras; retinoblastoma usuwaj¹c gen Rb dla bia³ka bêd¹cego
inhibitorem progresji cyklu komórkowego.
Geny supresorowe dla transformacji nowotworowej maj¹ czêsto znaczenie w organogenezie. Przy
pomocy knock-outu genowego wykazano, i¿ gen WT-1
(Wilms Tumor 1, zmutowany w nephroblastoma) jest
niezbêdny dla prawid³owego rozwoju nerki. Dziêki tej
technice udowodniono rolê receptora dla steroidów ST-1
w kszta³towaniu siê przysz³ych gonad oraz nadnerczy,
miogeniny - w powstawaniu miêni szkieletowych,
GATA-1 (czynnik transkrypcyjny obecny w wielu
komórkach szpiku oraz krwi) w erytro- oraz limfopoezie.
Brak genu dla IGF II (Insulinopodobny czynnik
wzrostu II) okaza³ siê przyczyn¹ hipotrofii wewn¹trzmacicznej.
Neurologom konstrukcja myszy pozbawionej
kinazy kalmoduliny II pozwoli³a na rozstrzygniêcie, co
jest przyczyn¹ ubytku w pamiêci krótkotrwa³ej. Usuniêcie
najwiêkszego znanego genu u cz³owieka, koduj¹cego
bia³ko sarkolemmy - dystrofinê umo¿liwi³o studiowanie
dystrofii miêniowej typu Duchenne. Niestety nie uda³o

siê stworzyæ modelu pl¹sawicy Huntingtona, gdy¿ mysz
pozbawiona sekwencji zwi¹zanej z t¹ chorob¹ ginie we
wczesnych etapach ¿ycia p³odowego.
Pulmonolodzy skonstruowali mysz pozbawion¹
bia³ka reguluj¹cego aktywnoæ kana³u chlorkowego CFTR, którego dysfunkcja powoduje mukowiscydozê.
Gastrologom uda³o siê wykazaæ, ¿e przyczyn¹ choroby
Hirschprunga jest mutacja w receptorze dla endoteliny.
W hematologii istniej¹ mysie modele talasemii oraz
hemofilii A [15].
Alergia atopowa i astma
Metoda knock-outu genowego wykorzystywana
jest równie¿ do badania patogenezy astmy oskrzelowej.
Niezwykle intryguj¹cym jest fakt, ¿e u myszy nie
wykazuj¹cych ekspresji protoonkogenu c-kit (co wi¹¿e
siê z brakiem komórek tucznych) [23] oraz myszy
pozbawionych IgE [24] mo¿na wywo³aæ wstrz¹s
anfilaktyczny z nastêpczym nap³ywem eozynofilów do
tkanki p³ucnej. Wyciêcie genu koduj¹cego receptor dla
immunoglobulinyny G (FcγRII) powoduje wzmo¿on¹
wra¿liwoæ komórek tucznych na bodce wyzwalaj¹ce
degranulacjê [25]. Wiadomo równie¿, i¿ IgG po
zwi¹zaniu receptora o niskim powinowactwie hamuj¹
sekrecjê przeciwcia³ przez limfocyty B a brak tego
receptora jest zwi¹zany ze zwiêkszeniem stê¿enia
przeciwcia³. U myszy pozbawionej IL-4 [23], IL-5 [26]
lub MHC II [23] obserwuje siê redukcjê zapalenia
alergicznego i nadreaktywnoci oskrzelowej. Brak
antygenów HLA koreluje z niskim poziomem
limfocytów CD 4. Histologiczna analiza tkanki p³ucnej
immunizowanej owalbumin¹ myszy z wyciêtym genem
dla IL-4 wykaza³a znamiennie ni¿sz¹, w porównaniu
z mysz¹ kontroln¹, iloæ komórek odczynu zapalnego,
którymi by³y g³ównie limfocyty oraz nieliczne
eozynofile. W pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych (BAL) równie¿ obserwowano wyran¹ redukcjê
liczby granulocytów obojêtnoch³onnych, natomiast
liczba limfocytów, makrofagów oraz neutrofilów by³a
porównywalna z kontrol¹. Poziom IgE ca³kowitych jak
równie¿ IgE specyficznych dla owalbuminy pozostawa³
poni¿ej poziomu mierzalnoci. U immunizowanej
owalbumin¹ myszy pozbawionej IL-5 procentowa
zawartoæ eozynofilów we krwi wynosi³a ok. 1 i by³a
porównywalna z ich stê¿eniem przed immunizacj¹.
Analiza BAL-u da³a te same wyniki, jak w przypadku
myszy knock-out dla IL-4. Poziom IgE natomiast by³
podniesiony (odbiega³ od kontroli), wskazuj¹c, ¿e
regulacja stê¿enia IgE oraz liczby eozynofilów jest
niezale¿na. U myszy z wyciêtym genem dla IL-5
zniesiona by³a równie¿ nadreaktywnoæ oskrzelowa,
wywo³ana u myszy kontrolnej przez immunizacjê.
Myszy knock-out w immunologii
Do tej pory skonstruowano kilkadziesi¹t myszy
knock-out o fenotypie maj¹cym znaczenie w badaniu
zjawisk immunologicznych.
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Dla zrozumienia patomechanizmu chorób
z autoagresji wa¿ne dane uzyskano badaj¹c myszy,
u których dokonano inaktywacji genów dla antygenu Fas
lub jego ligandu. Antygen Fas przewodzi sygnalizacjê
zwi¹zan¹ z apoptoz¹ limfocytów, bior¹c udzia³ w delecji
klonów autoreaktywnych. Myszy pozbawione tego bia³ka
lub jego receptora wykazuj¹ cechy charakterystyczne dla
tocznia uk³adowego [16]. Myszy z wyciêtym genem dla
IL-10 [17], IL-2 [18,19] lub ³añcucha α, β jej receptora
[20] maj¹ nieswoiste zapalenie jelit (wrzodziej¹ce
zapalenie jelita grubego). Interleukina 2 odgrywa zatem
w grudkach ch³onnych jelita grubego rolê immunosupresora, a nie tylko jak dot¹d s¹dzono, czynnika
wzmagaj¹cego proliferacjê i wyd³u¿aj¹cego ¿ycie
limfocytów. Ciekawym jest równie¿ fakt, ¿e mysz
pozbawiona genu dla ³añcucha γ receptora dla
interleukiny 2 wykazuje cechy niedoboru odpornociowego, podobnie jak mysz pozbawiona ³¹cz¹cej siê
z omawianym ³añcuchem kinazy JAK 3. Receptor dla
IL-2 przewodzi wiêc dwa ró¿ne sygna³y owocuj¹ce
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pocz¹tkow¹ proliferacj¹, a nastêpnie limfocytów
w przebiegu zapalenia. Warto w tym miejscu zaznaczyæ,
¿e ³añcuch γ wchodzi równie¿ w sk³ad receptorów dla
IL-4, 7, 9, 15. U zwierz¹t z nieczynnym genem dla
znanego immunosupresora - TGF β1 powstaj¹ wielonarz¹dowe zmiany zapalne [21].
W zakresie niedoborów immunologicznych
skonstruowano mysi model agammaglobulinemii
Brutona (mutacja genu kinazy btk), SCID-ciê¿kiego
z³o¿onego niedoboru odpornoci (mutacja JAK 3, IL-2Rγ,
RAG-1, 2), niedoboru odpornoci zwi¹zanego ze
zwiêkszonym stê¿eniem IgM (mutacja CD 40 L) oraz
przewlek³ej choroby ziarniniakowej (cytochrom b - 245)
[15,20,22]. Rekombinazy RAG katalizuj¹ reakcjê
³¹czenia siê segmentów genów dla ³añcuchów bia³kowych
wchodz¹cych w sk³ad przeciwcia³ oraz receptora
limfocytów T - TCR. Enzymy te zatem stymuluj¹
ró¿nicowanie limfocytów T i B. U myszy knock-out dla
RAG-1 lub 2 komórki limfoidalne a tak¿e inne tkanki
wykazuj¹ wzmo¿on¹ wra¿liwoæ na promieniowanie γ.

Tabela I. Przyk³ady zastosowania metody knock-outu genowego w badaniach medycznych
DZIEDZINA MEDYCYNY USUNIÊTY GEN
endokrynologia
przedsionkowy peptyd natriuretyczny
receptor adrenergiczny b3
apolipoproteina E, receptor dla LDL
onkologia
p53
NF - 1
Rb
neurologia
kinaza kalmoduliny II
dystrofina
pulmonologia
CFTR
gastrologia
receptor dla endoteliny
hematologia
a - globina
czynnik VIII
embriologia
WT - 1
ST - 1
miogenina
GATA - 1
bcl - 2
bcl - x
bax
IGF - II

SKUTEK USUNIÊCIA GENU
nadcinienie
oty³oæ
mia¿d¿yca
zespó³ Li - Fraumeni
nerwiakow³ókniakowatoæ
retinoblastoma
ubytek w pamiêci krótkotrwa³ej
dystrofia miêniowa typu Duchenne
mukowiscydoza
choroba Hirschprunga
talasemia
hemofilia A
upoledzony rozwój:
nerek
gonad, nadnerczy
miêni szkieletowych
komórek hemopoetycznych
nerek, jelita, limfocytów, spermatocytów
uk³adu nerwowego, limfocytów, spermatocytów
limfocytów, spermatocytów, komórek warstwy ziarnistej jajnika
p³odu, jako ca³oci

Tabela II. Przyk³ady zastosowania knock-outu genowego w badaniu chorób o pod³o¿u immunologicznym
DZIA£ IMMUNOLOGII
choroby z autoagresji
niedobory immunologiczne

choroby alergiczne

GEN
FAS, FAS ligand
IL-10, IL-2, IL-2Rα,β
TGF-β1
kinaza btk
JAK 3, IL-2Rγ, RAG-1,2
CD 40L
cytochrom b-245
c-kit, IgE
FcgRII
IL-4, IL-5, MHC II

SKUTEK USUNIÊCIA GENU
toczeñ uk³adowy
wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego
wielonarz¹dowe zmiany zapalne
agammaglobulinemia Brutona
SCID
niedobór odpornoci zwi¹zany ze zwiêkszonym poziomem IgM
przewlek³a choroba ziarniniakowa
wstrz¹s anafilaktyczny nadal mo¿liwy
wzmo¿ona czu³oæ komórek tucznych na bodce,
hipergammaglobulinemia
redukcja zapalenia
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Obserwuje siê równie¿ zwiêkszon¹ liczbê pêkniêæ DNA
w omawianych komórkach. Wskazuje to po pierwsze
na rolê rekombinaz w naprawie DNA i protekcji przed
apoptoz¹, po drugie na ich szerok¹ dystrybucjê
narz¹dow¹.
Problem programowanej mierci komórki budzi
du¿e zainteresowanie. G³ównym bia³kiem zaanga¿owanym w ochronê komórki przed programowan¹
mierci¹ jest produkt protoonkogenu bcl-2, mutuj¹cego
w ch³oniakach oraz jego analogi (bcl-xl, mcl-1 itp.). We
wczesnych etapach rozwoju embrionalnego jest on
obecny w komórkach wszystkich trzech listków
zarodkowych. Póniej jednak, liczba miejsc jego
ekspresji ulega znacznemu zmniejszeniu. U doros³ych
produkt genu bcl-2 znajdujemy w komórkach, które
odnawiaj¹ siê z macierzystej komórki wielopotencjalnej,
maj¹ du¿¹ zdolnoæ do proliferacji oraz s¹ d³ugowieczne.
U myszy pozbawionych genu dla bcl-2 limfocyty
posiadaj¹ zwiêkszon¹ wra¿liwoæ na bodce indukuj¹ce
apoptozê. Wkrótce znikaj¹ a ledziona i grasica ulegaj¹
inwolucji. Inne nieprawid³owoci rozwoju to nerki
wielotorbielowate, hipopigmentacja oraz przyspieszone
z³uszczanie siê nab³onka jelitowego. Mysz pozbawiona
bcl-x umiera w 13 dniu ¿ycia embrionalnego. Komórki
hemopoetyczne obecne w p³odowej w¹trobie znikaj¹,
natomiast w mózgu i w rdzeniu krêgowym obserwujemy
niedojrza³e postmitotyczne neurony. Z odwrotn¹ sytuacj¹
mamy do czynienia, gdy delecji ulegnie inhibitor bia³ka
bcl-2- bax. U myszy takiej dostrzec mo¿na hiperplazjê
tymocytów i limfocytów B oraz nadmiern¹ liczbê
komórek warstwy ziarnistej pêcherzyków jajnikowych.
Potomstwo mêskie jest bezp³odne, gdy¿ plemniki
wykazuj¹ niedojrza³oæ a ich prekursory, co przemawia
raczej za regulacj¹ pozytywn¹ apoptozy przez bax,
podlegaj¹ masywnej delecji. Interesuj¹cym przyk³adem
rozbie¿noci pomiêdzy modelem teoretycznym a sytuacj¹
dowiadczaln¹ okaza³a siê mysz nie posiadaj¹ca genu dla
ICE (Interleukin 1β Converting Enzyme - enzym

konwertuj¹cy interleukinê 1β), którego produkt - proteaza
cysteinowa jest uwa¿any za g³ówne bia³ko indukuj¹ce
apoptozê. Enzym ten, a tak¿e inne proteazy nale¿¹ce do
rodziny ICE rozczepiaj¹ i inaktywuj¹ wiele niezbêdnych
dla ¿ycia komórki bia³ek takich jak polimeraza poli
(ADP-rybozy), zaanga¿owana w naprawê DNA,
rybonukleoproteina U1, niezbêdna dla prawid³owej
obróbki mRNA i wiele innych. Wbrew oczekiwaniom
fenotyp myszy knock-out dla ICE , nie odbiega jednak
od normy. Rodzinê enzymu konwertuj¹cego
interleukinê 1β nale¿y wiêc traktowaæ jako pewn¹
funkcjonaln¹ ca³oæ. Jedynie jednoczesna inaktywacja
wszystkich enzymów tej grupy mo¿e jednoznacznie
okreliæ ich rolê w komórce.
Podsumowanie
Metoda knock-outu genowego wnios³a potê¿ny
zastrzyk wiedzy dostarczaj¹c narzêdzie do oceny
wybranych mechanizmów wielu schorzeñ. Ogólne
zasady metodologii nauk biologicznych nakazuj¹ jednak
ostro¿noæ w przenoszeniu wyników eksperymentów na
zwierzêtach na kliniczn¹ patologiê cz³owieka.
Przyk³adem sk³aniaj¹cym do takiej ostro¿noci
i pokazuj¹cym ograniczenia zwi¹zane ze studiowaniem
na modelach zwierzêcych chorób u ludzi moga byæ
badania nad mukowiscydoz¹. Ta miertelna choroba jest
wynikiem mutacji genu dla bia³ka CFTR reguluj¹cego
w warunkach fizjologicznych transport jonów Cl
w nab³onku. Jednak¿e rozbicie genu dla CFTR u myszy
choæ zwi¹zane jest z chorob¹ jelit podobn¹ do
wystêpuj¹cej u ludzi, nie wywo³uje ¿adnych zmian
w czynnoci trzustki i p³uc, narz¹dów objêtych procesem
chorobowym u ludzi [27]. Choæ wiêc nowe techniki
genetycznych manipulacji nios¹ du¿e nadzieje,
spe³nienie naszych oczekiwañ wymagaæ bêdzie jeszcze
wielu lat badañ. Aby udowodniæ istotnoæ wykazanych
t¹ technik¹ zjawisk nale¿y przeprowadziæ wiele
uzupe³niaj¹cych badañ zarówno in vivo jak i in vitro.
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Gene knock-out - application in experimental medical research
MAGDALENA GÓRSKA, MAREK L.KOWALSKI
Summary
Gene knock-out technology is a new field of molecular biology, which involves the removal of some
DNA sequence from the genome, what is equivalent with the absence of the gene product (protein) in
the cell. If embryonic cells are used one can build the whole new organism which is deprived of the
gene. Animals, which have been genetically engineered in that way, that none of their cells can express
gene of interest are known as knock-out animals. Now, gene knock-out technology finds its place in
every field of medicine and biology. In relatively simple way it allows to study complex functions of the
protein in living organism, to build different models of diseases and also to create new methods of
therapy. It brought a lot of new informations into immunology and allergology.

