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Uk³ad wêchowy ssaków mo¿e wykrywaæ i rozpoznawaæ ogromnej ró¿norodnoœci cz¹steczki zapachowe. Zdolnoœci czuciowe nosa by³y przez d³ugi
czas uwa¿ane za naukow¹ tajemnicê. W roku 1991 Linda Buck i Richard
Axel opublikowali fundamentalny artyku³. Opisali w nim du¿¹ wielogenow¹
rodzinê genów koduj¹cych receptory wêchowe, które s¹ receptorami sprzê¿onymi z bia³kiem G, posiadaj¹cymi siedem domen przenikaj¹cych b³onê
komórkow¹. To prze³omowe odkrycie wyjaœni³o molekularne i komórkowe
mechanizmy wykrywania cz¹steczek zapachowych w nosie. Instytut Karoliñski zdecydowa³ o przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za rok 2004 wspólnie Richardowi Axelowi i Lindzie Buck za odkrycie
receptorów wêchowych oraz odkrycia dotycz¹ce organizacji uk³adu powonienia.
W pracy przedstawiono badania laureatów prowadz¹ce do identyfikacji
genów receptorów wêchowych. Opisano te geny, kodowane przez nie
receptory i drogê przep³ywu sygna³ów, obejmuj¹c¹ aktywacjê bia³ka G i cyklazy adenylowej.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(4), 163-168

The mammalian olfactory system can detect and discriminate a large
variety of odor molecules. This sensory capacity of the nose has long been
considered as a scientific mystery. Linda Buck and Richard Axel published the
fundamental paper in 1991. In that article they described the large multigene family of genes for olfactory receptors, which are seven-transmembrane domain G protein-coupled receptors. This landmark discovery elucidated
the molecular and cellular mechanisms for the reception of odor molecules in
the nose. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has decided to award
The Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2004 jointly to Richard Axel
and Linda Buck for their research on odorant receptors and the organization
of the olfactory system.
The purpose of this paper was to present the work of the prize winners
that led to the isolation of olfactory receptor genes. The author described
these genes, encoded receptors and signaling pathways consisting of G protein activation and stimulation of adenyl cyclase.
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Zmys³ powonienia pozostawa³ przez d³ugie lata tajemnic¹ naukow¹. Molekularne podstawy jego funkcjonowania odkryto dopiero w ostatnim czasie. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki zastosowaniu nowoczesnych metod biologii molekularnej. Naukowcami, którzy dokonali prze³omu w badaniach nad mechanizmem odczuwania zapachów s¹ Amerykanie: Richard Axel i Linda Buck. Za
odkrycie receptorów wêchowych oraz odkrycia dotycz¹ce organizacji uk³adu powonienia otrzymali wspólnie
4 paŸdziernika 2004 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie
fizjologii i medycyny [1].
Nobliœci
Richard Axel urodzi³ siê 2 lipca 1946 roku w Nowym Jorku. Jest lekarzem, absolwentem Uniwersytetu

Columbia w Nowym Jorku. Doktorat uzyska³ na Uniwersytecie Medycznym w Baltimore. Od roku 1978 jest
profesorem patologii i biochemii na Uniwersytecie Columbia, a od roku 1984 pracownikiem naukowym Instytutu Medycznego Howarda Hughes’a1 .
Linda Buck urodzi³a siê 20 stycznia 1947 roku w Seattle. W roku 1975 ukoñczy³a wydzia³ psychologii oraz
1

Instytut Medyczny Howarda Hughes’a (Howard Hughes
Medical Institute, HHMI) jest prywatn¹ organizacj¹ badawcz¹, która nosi imiê swego za³o¿yciela. Prowadzi badania
dziêki w³asnym œrodkom i przy pomocy w³asnych zespo³ów
naukowych w laboratoriach rozmieszczonych w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Stanowi najwiêksze prywatne Ÿród³o
wsparcia dla badañ biomedycznych i edukacji naukowej w tym
kraju (http://www.hhmi.org).
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wydzia³ mikrobiologii Uniwersytetu w Seattle. Doktorat z immunologii obroni³a na Uniwersytecie w Dallas.
W latach 1984–1991 pracowa³a w Instytucie Medycznym Howarda Hughes’a w Nowym Jorku. By³a wówczas cz³onkiem zespo³u Richarda Axela. Aktualnie pracuje w Centrum Badania Raka im. Freda Hutchisona
w Seattle [1].
Jak dosz³o do zainteresowania autorów narz¹dem
powonienia? W wywiadzie dla czasopisma Cell [2] Linda
Buck podaje, i¿ badania na receptorami wêchu rozpoczê³a w roku 1985 po lekturze artyku³u zespo³u Snydera o niezbadanym nadal mechanizmie odczuwania zapachów. Autorzy artyku³u ustalili, i¿ ostra substancja
zapachowa – pyrazina, uzyskiwana z papryki, wi¹zana
jest specyficznie przez nab³onek wêchowy krowy i szczura. Zjawisko to nie wystêpuje w odniesieniu do innych
tkanek. Nab³onek wêchowy wi¹¿e tê substancjê 9 razy
bardziej ni¿ nab³onek oddechowy. Naukowcy oddzielili
czyste bia³ko wi¹¿¹ce pyrazinê. Wed³ug nich spe³nia ono
rolê receptora wêchowego [3]. Jak twierdzi Linda Buck,
artyku³ ten otworzy³ dla niej nowy, fascynuj¹cy obszar
badañ. W jaki sposób cz³owiek rozró¿nia wêchem ponad 10000 ró¿nych zwi¹zków chemicznych i nawet niewielka zmiana w strukturze zwi¹zku mo¿e daæ dramatyczn¹ zmianê odczuwanego zapachu? Buck postawi³a
hipotezê, i¿ musi istnieæ jakaœ rodzina receptorów wêchowych ró¿ni¹cych siê specyfik¹ ligandów. Od 1988
roku prowadzi³a intensywne prace badawcze w laboratorium kierowanym przez Richarda Axela, zak³adaj¹c
od pocz¹tku, i¿ receptory wêchowe s¹ bia³kami kodowanymi przez odrêbn¹ rodzinê genów i ¿e geny te daj¹ selektywn¹ ekspresjê w czuciowych neuronach wêchowych.
Odkrycie genów
Postêpy naukowe wi¹¿¹ siê z rozwojem nowych technologii. Jedne osi¹gniêcia poci¹gaj¹ za sob¹ nastêpne. Tak
by³o w przypadku odkrycia genów receptorów wêchowych [2]. W latach 70. M. Rodbell stworzy³ cybernetyczn¹ teoriê przenoszenia (transdukcji) informacji przez
b³onê komórkow¹ – od receptora poprzez przekaŸnik
(transducer) do efektora wewn¹trz komórki. W latach
80. A. Gilman wykaza³, i¿ przekaŸnikiem jest bia³ko
wi¹¿¹ce nukleotyd guaninowy – bia³ko G. W roku 1985
Gilman2 dysponowa³ ju¿ nie tylko oczyszczonym preparatem bia³ka G, lecz tak¿e sprzê¿onym z nim receptorem β-adrenergicznym [4]. W roku 1986 Pace i Lancet opisali istnienie bia³ka G w rzêskach neuronów hemosensorycznych ¿aby i szczura [5]. Wed³ug nich nie2

W roku 1994 Martin Rodbell i Alfred Gilman otrzymali Nagrodê Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie
bia³ek G i wyjaœnienie ich roli w przekazywaniu informacji
w komórce [4].

zidentyfikowana cz¹steczka receptora wchodzi w interakcjê z bia³kiem G, wyzwalaj¹c kaskadê enzymatyczn¹
prowadz¹c¹ do depolaryzacji neuronu. Do roku 1989
poznano 20 receptorów przekaŸników nerwowych i hormonów sprzê¿onych z bia³kiem G. Klonowanie genów
poznanych receptorów wykaza³o, i¿ s¹ one cz³onkami
du¿ej grupy receptorów zbudowanych w postaci ³añcucha bia³kowego posiadaj¹cego siedem domen (czyli pe³ni¹cych okreœlone funkcje rejonów) przenikaj¹cych b³onê
komórkow¹ (seven transmembrane domain structure) [2].
Oprócz najnowszej wiedzy dotycz¹cej receptorów
Richard Axel i Linda Buck wykorzystali w swej pracy
nowoczesne techniki genetyczne, w tym ³añcuchow¹ reakcjê polimerazy (polymerase chain reaction, PCR) [6].
Reakcja ta, opracowana przez K. Mullisa3 i wprowadzona w roku 1985 [7-9] pozwala na kopiowanie in vitro wybranych sekwencji DNA w jednej reakcji enzymatycznej. Odcinki DNA, zwykle odpowiadaj¹ce genom czy fragmentom genów, mog¹ byæ namna¿ane
z próbek chromosomowego DNA. Otrzymuje siê iloœci
DNA potrzebne do szczegó³owej analizy lub manipulacji genetycznych. Istota reakcji polega na tym, i¿ dziêki
obecnoœci enzymu – polimerazy, na jednoniciowym
DNA dobudowywana jest druga komplementarna do
niej niæ. Do reakcji potrzebne s¹ cztery sk³adniki. Pierwszy to matryca DNA, czyli pojedyncza niæ zawieraj¹ca
sekwencje przeznaczone do namno¿enia. Drugim s¹ startery oligonukleotydowe – krótkie jednoniciowe cz¹steczki DNA (zwykle oko³o 20 nukleotydów) otrzymywane
na drodze syntezy chemicznej, komplementarne do sekwencji granicz¹cych z koñcami 3' kopiowanego fragmentu kwasu deoksyrybonukleinowego. Trzeci sk³adnik to
polimeraza – enzym, który bierze udzia³ w powielaniu
DNA poprzez w³¹czanie nowych nukleotydów. Mo¿e
on rozpocz¹æ dzia³anie tylko wtedy, gdy natrafi na fragment dwuniciowy, dlatego potrzebne sa oligonukleotydy jako startery. Czwartym sk³adnikiem s¹ trifosforany
deoksynukleotydów – elementy budulcowe.
Ka¿dy cykl syntezy DNA sk³ada siê z trzech etapów: 1. Podgrzanie do 95°C powoduje, ¿e helisa DNA
ulega denaturacji, czyli rozplata siê na pojedyncze nici;
2. Sch³odzenie do 50°C. To pozwala starterom na przy³¹czenie siê na zasadzie komplementarnoœci do sekwencji ograniczaj¹cych po¿¹dany fragment; 3. Podgrzanie
do 72°C – w tej temperaturze polimeraza wykazuje najwiêksz¹ aktywnoœæ. Enzym buduje komplementarn¹ niæ
na matrycy, pocz¹wszy od miejsc przy³¹czonych starterów. Tworzy siê konstrukcja dwuniciowa. Cykle s¹ powtarzane, za ka¿dym razem podwajaj¹c iloœæ DNA. Jest
to reakcja ³añcuchowa. Po 25 cyklach w próbce jest 34
miliony razy wiêcej wybranego fragmentu, ni¿ na

3

Kary Mullis otrzyma³ w roku 1993 Nagrodê Nobla z chemii
za wynalezienie ³añcuchowej reakcji polimerazy [8].
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pocz¹tku. Proces zmiany temperatur sterowany jest
elektronicznie w urz¹dzeniu zwanym termocyklerem [8].
Axel i Buck postawili tezê, i¿ detekcja sygna³u zapachowego jest analogiczna do mechanizmów komórkowych rozpoznania i przenoszenia sygna³u w przypadku
hormonów czy przekaŸników nerwowych. Aby tego
dowieœæ, zaprojektowali eksperyment maj¹cy na celu
znalezienie genów koduj¹cych receptory wêchowe [6].
Jego strategia oparta by³a na trzech za³o¿eniach: 1. Receptory wêchowe nale¿¹ do bia³ek receptorowych przekazuj¹cych sygna³y do wnêtrza komórki dziêki sprzê¿eniu z bia³kami wi¹¿¹cymi GTP (bia³kami G); 2. Ogromna liczba strukturalnie odmiennych cz¹steczek zapachowych sugeruje, i¿ receptory w obrêbie swej grupy wykazuj¹ zmiennoœæ, wiêc musz¹ byæ kodowane przez rodzinê wielogenow¹; 3. Ekspresja receptorów ograniczona jest do nab³onka wêchowego.
Przebieg eksperymentu by³ nastêpuj¹cy [6]: z nab³onka wêchowego szczura autorzy wyodrêbnili RNA,
który pos³u¿y³ im do uzyskania, za pomoc¹ odwrotnej
transkryptazy, komplementarnego DNA (cDNA). Uzyskane w ten sposób ³añcuchy cDNA powielili, stosuj¹c
opisan¹ wy¿ej ³añcuchow¹ reakcjê polimerazy (PCR).
Z produktu tej reakcji – stanowi¹cego du¿¹ iloœæ mieszaniny ³añcuchów DNA – oddzielili za pomoc¹ elektroforezy w ¿elu ³añcuchy o d³ugoœciach spodziewanych
dla rodziny receptorów, czyli od 600 do 1300 par zasad. Tê frakcjê DNA ponownie „namno¿yli” za pomoc¹
reakcji PCR. Produkt tej reakcji poddali elektroforezie,
otrzymuj¹c 64 frakcje. Jedna z nich musia³a zawieraæ
poszukiwane geny. W celu jej identyfikacji autorzy zastosowali oryginaln¹ metodê. £añcuchy DNA w ka¿dej
po kolei frakcji ciêto enzymami, uzyskuj¹c liczne fragmenty. Nastêpnie sumowano masy cz¹steczkowe wszystkich ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ fragmentów i porównywano je z mas¹ cz¹steczkow¹ ³añcucha DNA przed
pociêciem, poszukuj¹c frakcji, w której suma mas cz¹steczkowych ró¿ni¹cych siê fragmentów przewy¿szy
masê ³añcucha pierwotnego. Zjawisko takie zaistnia³o we
frakcji 13, gdzie suma mas fragmentów by³a kilkakrotnie wiêksza od masy ³añcucha przed pociêciem. Oznacza³o to, ¿e ³añcuchy DNA w tej frakcji s¹ genami receptorów wêchowych. Znaczny nadmiar ró¿ni¹cych siê
fragmentów w stosunku do potrzeby skonstruowania jednego genu oznacza³, wed³ug autorów, istnienie wielu ró¿ni¹cych siê genów w obrêbie rodziny, a wiêc obecnoœæ
rodziny wielogenowej. Badacze ustalili sekwencjê 10 ³añcuchów DNA z tej frakcji i na tej postawie poznali kolejnoœæ aminokwasów w ³añcuchach bia³kowych kodowanych
przez DNA. Analizuj¹c strukturê pierwszorzêdow¹ utworzonych tak modeli bia³ek pod wzglêdem w³aœciwoœci
aminokwasów stwierdzili, i¿ ka¿dy z ³añcuchów zawiera³
po siedem hydrofobowych odcinków reprezentuj¹cych
domeny przenikaj¹ce b³ony komórkowe, co jest charakte-
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rystyczne dla receptorów sprzê¿onych z bia³kiem wi¹¿¹cym nukleotyd guaninowy (bia³kiem G). Na tej podstawie zbudowali model ³añcucha bia³kowego receptora.
Wyniki badañ autorzy opublikowali w kwietniu
1991 roku [6]. Ich odkrycie by³o prze³omowe. Wyjaœni³o odczuwanie zapachów na poziomie molekularnym
i zapocz¹tkowa³o nowe kierunki badañ nad genetycznym
uwarunkowaniem wêchu oraz funkcjonowaniem uk³adu
powonienia od receptorów po wy¿sze oœrodki w mózgu.
Geny, receptory wêchowe, bia³ko G
Poznanie liczby i rozmieszczenia genów receptorów
wêchowych u cz³owieka sta³o siê mo¿liwe dziêki publikacjom wyników Projektu Sekwencjonowania Genomu
Cz³owieka (Human Genome Project, HGP) [8,10].
Dane te s¹ wci¹¿ aktualizowane wraz z ukazywaniem siê
coraz dok³adniejszych wersji sekwencji genomu. D³ugoœæ genów receptorów wêchowych cz³owieka wynosi
oko³o 1000 par zasad. S¹ one, podobnie jak u pozosta³ych krêgowców, pozbawione intronów [11,12]. Wielkoœæ tej wielogenowej rodziny jest ró¿na u ró¿nych gatunków. U ryb wynosi ona oko³o 100, u myszy ponad
1000, a u cz³owieka 636 genów [10]. Jest to najwiêksza
rodzina w genomie cz³owieka – stanowi ponad 2% z oko³o 30 tysiêcy wszystkich genów. Spoœród 636 ludzkich
genów receptorów wêchowych funkcjonuje jedynie 339
genów. Pozosta³e 297, czyli 47% genów to niezdolne
do kodowania bia³ka pseudogeny, które utraci³y sw¹
czynnoœæ podczas ewolucji [10]. U zwierz¹t odsetek
pseudogenów jest ni¿szy. U myszy wynosi on 20% [13],
a u psa 18% [14]. Geny receptorów wêchowych cz³owieka wystêpuj¹ pojedynczo lub w grupach w 51 miejscach rozlokowanych w 21 chromosomach. Po jednym
genie zawieraj¹ chromosomy: 21 i X, zaœ najwiêksz¹ ich
liczbê – 318 genów, posiada chromosom 11. Genów
tych brak w chromosomach: 8, 20 oraz Y [10].
Jak wykazali Axel i Buck, bia³ka receptorów wêchowych nale¿¹ do du¿ej rodziny receptorów sprzê¿onych
z bia³kiem G o siedmiu domenach przenikaj¹cych b³onê komórkow¹ (seven-transmembrane domain G protein-coupled receptors). Odcinki zanurzone w œrodowisku lipidowym b³ony maj¹ strukturê drugorzêdow¹ helisy alfa (alfa helix ) i w³aœciwoœci hydrofobowe [15].
Pozosta³e czêœci ³añcucha tworz¹ trzy pêtle zewn¹trzkomórkowe i trzy cytoplazmatyczne. Koniec aminowy
bia³ka receptorowego (N-koniec) znajduje siê na zewn¹trz komórki, zaœ koniec karboksylowy (C-koniec)
w cytoplazmie [6]. Receptory wêchowe w odró¿nieniu
od innych receptorów zawieraj¹ w swej grupie zmienne
sekwencje aminokwasów, szczególnie w œrodkowych odcinkach wewn¹trzb³onowych, co mo¿e wskazywaæ, i¿
miejsca te odpowiadaj¹ za wi¹zanie ró¿nych substancji
zapachowych [6,7,11]. W roku 2003 Wang i wsp. [16]
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Ryc. 1. Schemat dzia³ania uk³adu: receptor wêchowy-bia³ko G. Przy³¹czenie cz¹steczki zapachowej do receptora powoduje zamianê GDP na GTP w podjednostce α i dysocjacjê bia³ka G na podjednostkê α z przy³¹czonym GTP oraz na kompleks podjednostek βγ. Podjednostka α z przy³¹czonym GTP aktywuje cyklazê
adenylow¹

opublikowali swe spostrze¿enia, i¿ druga pêtla zewn¹trzkomórkowa stanowi miejsce wi¹zania atomu cynku
lub miedzi. Po przy³¹czeniu jonu metalu pêtla przybiera postaæ helisy alfa i penetruje do b³ony komórkowej.
Kontakt z substancj¹ zapachow¹ swoist¹ dla receptora
powoduje wyrzucenie tej pêtli z powrotem na zewn¹trz.
Taka zmiana konformacji receptora aktywuje bia³ko G.
Sprzê¿one z receptorami wêchowymi bia³ka G wi¹¿¹ nukleotydy guaninowe (GTP lub GDP) i st¹d ich
nazwa. Zbudowane s¹ z trzech ró¿nych podjednostek:
α, β oraz γ (ryc. 1). Podjednostki te s¹ ze sob¹ po³¹czone, gdy bia³ko G znajduje siê w postaci nieaktywnej. Do
podjednostki α jest wtedy przy³¹czony GDP. Pobudzenie receptora wp³ywa na bia³ko G i prowadzi do zamiany w nim GDP na GTP. Jest to przyczyn¹ rozpadu
(dysocjacji) bia³ka na podjednostkê α i na kompleks βγ.
Podjednostka α, z przy³¹czonym GTP, jest bia³kiem
stymulatorowym wi¹¿¹cym i aktywuj¹cym bia³ko efektorowe – cyklazê adenylow¹, enzym katalizuj¹cy wytwarzanie cyklicznego AMP z ATP. Dochodzi do wzrostu
poziomu cAMP, a to prowadzi do otwarcia kana³ów
kationowych zale¿nych od cAMP i w nastêpstwie do
depolaryzacji czuciowego neuronu wêchowego. Sygna³
chemiczny zostaje zamieniony w impuls elektryczny.
Bia³ko stymulatorowe posiada dodatkowo zdolnoœæ hydrolizy GTP do GDT. Zamiana GTP na GDP w podjednostce α powoduje ponowne po³¹czenie siê (reasocjacjê) kompleksu βγ z podjednostk¹ α i unieczynnienie uk³adu [4,7,17].

Kod wêchowy
W ka¿dym czuciowym neuronie wêchowym ma
miejsce ekspresja tylko jednego genu spoœród ca³ej rodziny genów receptorów wêchowych zawartych w genomie. Jeden gen koduje jeden typ receptora. Tak wiêc
ka¿dy neuron wêchowy ma w swych rzêskach receptory
tylko jednego typu, pochodz¹ce od jednego genu. Cz³owiek posiada 339 czynnych genów receptorów wêchowych, co daje 339 populacji komórek wêchowych, ró¿ni¹cych siê typem receptora. Komórki tych populacji s¹
rozproszone w nab³onku wêchowym. Mysz posiada oko³o 1000 czynnych genów receptorów wêchowych.
Cech¹ danego typu receptora jest rozpoznawanie
specyficznego spektrum cz¹steczek zapachowych z ró¿nym do nich powinowactwem. Pojedynczy receptor jest
aktywowany przez wiele zapachów, a dana substancja
zapachowa mo¿e byæ rozpoznawana przez wiele receptorów [11, 18]. Ró¿ne substancje daj¹ pobudzenie ró¿nych zestawów receptorów. Powstaje kod kombinacyjny, w którym dzia³anie wielu typów receptorów ³¹czy
siê w kodowaniu poszczególnej cz¹steczki zapachowej.
Mo¿na tu przedstawiæ analogiê do narz¹du wzroku, gdzie
do kodowania obrazu wystarczaj¹ tylko trzy typy receptorów, a ka¿dy z nich odbiera najlepiej inne spektrum
barw [11]. Zapachy kodowane s¹ jako charakterystyczne
wzory aktywnoœci receptorów. Wzory te mog¹ zmieniaæ
siê nie tylko wraz ze zmian¹ rodzaju, lecz tak¿e wraz ze
zmian¹ stê¿enia substancji zapachowej. Przy wzroœcie
stê¿enia dochodzi do dodatkowej aktywacji receptorów
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o mniejszym powinowactwie. Dla przyk³adu, rozcieñczony indol pachnie jaœminem, zaœ stê¿ony – cuchnie
fekaliami [11]. Zapachy o prawie identycznej budowie
chemicznej s¹ rozpoznawane za pomoc¹ ró¿nych, choæ
nak³adaj¹cych siê zestawów receptorów.
Opieraj¹c siê na odkryciach Axela i Buck, autorzy
Mori, Nagao i Yoshihara wyjaœnili funkcjê opuszki wêchowej. Pojedynczy k³êbuszek opuszki okreœlili jako
zbiorcze centrum sygna³ów docieraj¹cych z czuciowych
neuronów wêchowych posiadaj¹cych ten sam typ receptora [19]. U myszy w ka¿dym k³êbuszku aksony kilku
tysiêcy czuciowych neuronów ³¹cz¹ siê synapsami z 25
do 50 neuronami opuszki. Taka integracja sygna³ów
sprzyja rozpoznawaniu zapachów o niewielkim stê¿eniu. Populacje neuronów wêchowych o podobnych typach receptorów daj¹ projekcjê do k³êbuszków zlokalizowanych w s¹siedztwie [11]. W opuszce powstaje przestrzenna mapa sygna³ów wejœciowych, która jest prawie
identyczna u ró¿nych osobników[20,21]. Neurony
opuszki oddaj¹ wypustki do kory wêchowej. Stwierdzono, i¿ sygna³ wejœciowy z receptorów danego typu dociera do ró¿nych obszarów kory wêchowej i ¿e dany zapach jest reprezentowany przez pewn¹ grupê neuronów
rozproszonych w obrêbie kory. Wzory pobudzanych
neuronów korowych s¹ charakterystyczne dla poszczególnych substancji zapachowych i s¹ podobne u ró¿nych osobników [21]. Opracowany w korze wêchowej
sygna³ przesy³any jest nastêpnie do kory nowej (neocortex) i uk³adu limbicznego [22].
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Wspólna praca Richarda Axela i Lindy Buck owocuj¹ca odkryciem genów receptorów wêchowych zapocz¹tkowa³a erê molekularn¹ w dziedzinie badañ na uk³adem powonienia. Od roku 1991 nobliœci pracuj¹ niezale¿nie. Richard Axel zajmuje siê badaniami nad reprezentacj¹ informacji wêchowej w mózgu i nad tym, jakie
mechanizmy kieruj¹ wyborem jednego z kilkuset genów
do jego ekspresji w czuciowym neuronie wêchowym [23].
W laboratorium prowadzonym przez Axela w Nowym
Jorku wyhodowano klon myszy wywodz¹cy siê z komórki jajowej, której j¹dro zast¹piono j¹drem neuronu wêchowego. Wykazano, i¿ wzór ekspresji receptorów wêchowych w sklonowanych myszach by³ identyczny jak
w grupie kontrolnej. J¹dro czuciowego neuronu wêchowego mo¿e ponownie wejœæ do cyklu komórkowego i podlegaæ przeprogramowaniu w kierunku wszechstronnego rozwoju [24].
W laboratorium kierowanym przez Lindê Buck
w Seattle badana jest rola integracyjna kory wêchowej
oraz organizacja po³¹czeñ miêdzy opuszk¹ a kor¹. W tym
celu metodami genetycznymi stworzono klon myszy,
u którego ma miejsce ekspresja znacznika na ca³ym odcinku drogi nerwowej od receptora do kory mózgowej.
Wykazano istnienie precyzyjnej mapy sygna³ów wejœciowych z receptorów do kory. Mapa ta jest identyczna
u ró¿nych osobników. Wyjaœnia to podobieñstwo percepcji zapachów u ró¿nych osób [18,21,22,].
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