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Streszczenie: Obserwowany w ostatnim czasie postęp jaki dokonuje się w nauce z zakresu biologii 
komórki i embriologii przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju badań nad organizmami hap-
loidalnymi. W środowisku naturalnym haploidalny zestaw chromosomów można zaobserwować 
w gametach, niektórych komórkach nowotworowych oraz w przypadku komórek somatycznych 
nielicznych owadów i grzybów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynierii genomowej, możli-
wa jest sztuczna produkcja zarodków haploidalnych, z których następnie pozyskiwane są komórki 
macierzyste. W celu wytworzenia zarodków posiadających tylko genom matczyny lub ojcowski 
stosuje się takie metody jak gynogeneza, partenogeneza czy androgeneza. Brak drugiego zestawu 
chromosomów powoduje natychmiastowe ujawnienie się genów recesywnych w fenotypie organiz-
mu. Fakt ten sprawia, że zarodki oraz komórki haploidalne wykorzystuje się w badaniach dotyczą-
cych funkcji poszczególnych genów w trakcie rozwoju osobniczego czy procesów nowotworowych. 
Ponadto haploidalny genom jest znacznie łatwiejszy do zsekwencjonowania co pozwala na bardziej 
wnikliwe analizy oraz na lepsze zrozumienie procesów ewolucyjnych zachodzących zarówno 
w zdrowych komórkach jak i w komórkach nowotworowych. 

Słowa kluczowe: haploidalne zarodki, komórki macierzyste, gynogeneza, androgeneza, genetyczne 
badania przesiewowe

Summary: The recent progress in analyses of cell biology and embryology results in development of 
research concerning haploid organisms. In natural environment haploid set of chromosomes can be 
observed in germ cells, some tumor cells and somatic cells from a few insects and fungi. Through 
the modern solutions of the genomic engineering, it is possible to produce artificially haploid em-
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bryos and provide haploid stem cells. In order to produce embryos with only maternal or paternal 
genome, gynogenesis, parthenogenesis and androgenesis are induced. Organisms with haploid set of 
chromosomes are crucial in studies on recessive traits. In that fact, haploid embryos and cells orig-
inated from such embryos are used to study functions of the genes, genetic background of the early 
development and tumorigenesis. Haploid genome is simpler to be sequenced and thereby it allows 
to speed up the whole process. Moreover, research on haploid genomes may extend our knowledge 
on genomes of normal and cancer cells.

Key words: haploid embryos, stem cells, gynogenesis, androgenesis, genetic screening

WSTĘP

Jądrowy materiał genetyczny w komórkach somatycznych większości orga-
nizmów eukariotycznych składa się z dwóch zestawów chromosomów (2n), a or-
ganizmy takie opisuje się jako diploidalne. Pojedyncze a więc haploidalne (1n) 
zestawy chromosomów znajdują się jedynie w komórkach rozrodczych (game-
tach), które powstają w wyniku mejotycznego podziału oogoniów i spermatogo-
niów oraz w somatycznych komórkach niektórych owadów i grzybów. Ponadto, 
aneuploidalne komórki haploidalne (na przykład 1n±1) (ang. near haploid cells) 
opisano badając ludzkie komórki nowotworowe [5]. W dalszej części tej publi-
kacji komórki takie nazywamy niemal haploidalnymi lub około haploidalnymi. 
Zaletą posiadania dwóch zestawów chromosomów jest maskowanie niekorzyst-
nych recesywnych alleli przez ich dominujące wersje. Natomiast wadą takiego 
układu jest mało skuteczna selekcja naturalna (dobór naturalny) prowadząca do 
nagromadzenia się szkodliwych mutacji recesywnych w puli genetycznej popula-
cji i osłabienia genetycznego poszczególnych organizmów. Występowanie dwóch 
zestawów chromosomów a więc dwóch alleli każdego genu utrudnia prowadze-
nie badań dotyczących genów związanych z rozwojem osobniczym czy chorób 
o podłożu genetycznym i wymaga od naukowców uprzedniego wyhodowania or-
ganizmów homozygotycznych, co samo w sobie jest zajęciem żmudnym i długo-
trwałym [10, 27]. 

Wykorzystywanie w badaniach haploidalnych organizmów i komórek pozwa-
la na wykrycie recesywnych alleli znacznie szybciej, ponieważ geny zawierające 
wadliwą informację ujawniają się fenotypowo już w pierwszym pokoleniu. Poza 
tym haploidalny genom jest łatwiejszy do zsekwencjonowania od heterozygo-
tycznego [10]. Dlatego też ostatnio wzrosło zainteresowanie metodami uzyskiwa-
nia oraz wykorzystania haploidalnych organizmów i komórek [5]. Zaowocowało 
to opracowaniem technik umożliwiających wyhodowanie haploidalnych zarod-
ków takich ssaków jak mysz, szczur, makak oraz niektórych gatunków ryb [20, 
24]. Zarodkowe komórki macierzyste (ang. Embryonic Stem Cells, ES cells) wy-
prowadzone z haploidalnych zarodków wyżej wymienionych organizmów coraz 
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częściej wykorzystuje się w badaniach funkcji poszczególnych genów i skutków 
pojawienia się recesywnych alleli, genetycznego podłoża wielu schorzeń, a tak-
że genetyki nowotworów. Badania z wykorzystaniem haploidalnych komórek 
ES pochodzących od kręgowców pozwalają na pełniejsze zrozumienie procesów 
ewolucyjnych całych genomów, konkretnych genów oraz ich funkcji [28]. Coraz 
większa dostępność skutecznych metod produkcji haploidalnych zarodków oraz 
rozwój sposobów pozyskiwania z nich komórek ES przyczyniają się w chwili 
obecnej do wzrostu liczby prowadzonych eksperymentów w zakresie biologii ko-
mórki i medycyny [5, 27].

Poniższy artykuł przedstawia wybrane techniki uzyskiwania haploidalnych 
zarodków organizmów kręgowych oraz możliwości wykorzystania takich zarod-
ków i wyizolowanych z nich haploidalnych komórek w badaniach biologicznych.

UZYSKIWANIE HAPLOIDALNYCH ZARODKÓW I KOMÓREK

Już jakiś czas temu zaobserwowano, że rozdzielenie mysich zygot na połów-
ki, z których każda zawiera po jednym jądrze rodzicielskim prowadzić może do 
rozwoju haploidalnych zarodków [25]. Indukcja rozwoju haploidalnych organi-
zmów wymaga pozostawienia w aktywowanej komórce jajowej haploidalnego 
genomu matczynego lub ojcowskiego. W pierwszym przypadku możemy mówić 
o rozwoju partenogenetycznym, a także gynogenetycznym. Natomiast rozwój za-
rodka bez udziału matczynych chromosomów to androgeneza. Haploidalne par-
tenogenetyczne zarodki ssaków powstają w wyniku między innymi chemicznej 
aktywacji owulowanego oocytu [13] (ryc. 1). W konsekwencji otrzymujemy zaro-
dek, którego haploidalny genom składa się jedynie z matczynych chromosomów 
[5]. Haploidalne zarodki gynogenetyczne dziedziczące jedynie matczyne chro-
mosomy w przypadku ryb produkuje się poprzez aktywację komórek jajowych 
nasieniem uprzednio naświetlonym promieniowaniem UV [19] (ryc. 2). Dawka 
promieniowania jest tak dobrana by zniszczyć jądrowy DNA w plemnikach, przy 
jednoczesnym zachowaniu przynajmniej części funkcji fizjologicznych tych ko-
mórek, w tym możliwości aktywowania oocytów. 

W przypadku androgenezy, haploidalne zarodki ssaków tworzy się poprzez 
mechaniczne usunięcie żeńskiego przedjądrza po zapłodnieniu komórki jajowej 
lub poprzez wprowadzenie plemnika do enukleowanego (pozbawionego chromo-
somów) oocytu (ryc. 1) [16, 29]. Natomiast androgenetyczne zarodki rybie uzy-
skuje się w wyniku zapłodnienia jaj poddanych działaniu promieniowania UV 
lub promieniowania jonizującego, którego celem jest nieodwracalne zniszczenie 
matczynego jądrowego DNA [22] (ryc. 2). Samicze gamety ryb są relatywnie 
dużymi komórkami i do ich enukleacji stosuje się wyższe dawki promieniowania 
niż w przypadku naświetlania plemników. Androgenetyczny rozwój haploidal-
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nych zarodków opisano w przypadku danio pręgowanego (Danio rerio), ale także 
gatunków, które są obiektem komercyjnych hodowli takich jak pstrąg tęczowy 
(Oncorhynchus mykiss), pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) czy pstrąg poto-
kowy (Salmo trutta m. fario) [19,20]. 

RYCINA 1. Schemat otrzymywania androgenetycznych (A) i partenogenetycznych (B) haploidalnych 
zarodków ssaków
FIGURE 1. Scheme of obtaining androgenetic (A) and parthenogenetic (B) haploid embryo of mammals

RYCINA 2. Indukcja gynogenetycznego (A) i androgenetycznego (B) rozwoju haploidalnych za-
rodków ryb
FIGURE 2. Induction of gynogenetic (A) and androgenetic (B) growth of haploid fish embryo
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Z oczywistych względów, skuteczność zabiegów prowadzących do uzyskania 
haploidalnych zarodków ssaków jest ograniczona. W przeciwieństwie do ssaków, 
samice ryb w zależności od gatunku produkują jednorazowo od kilkudziesięciu 
do kilkuset tysięcy oocytów co umożliwia masową produkcję tak gynogenetycz-
nych jak i androgenetycznych zarodków. Skuteczność uzyskiwania haploidalnych 
zarodków ryb jest wyższa w przypadku indukowanej gynogenezy. Niska prze-
żywalność androgenetycznych haploidalnych zarodków może być konsekwen-
cją pojawienia się skutków ubocznych poddawania komórek jajowych działaniu 
promieniowania UV lub jonizującego. W cytoplazmie tych komórek znajduje się 
matczyny mRNA, a także białka, które kierują pierwszymi podziałami komórko-
wymi zarodków. Zniszczenie tych struktur przy okazji dezaktywacji jądrowego 
DNA może obniżyć jakość jaj, a co za tym idzie obniżyć skuteczność procesu 
androgenezy.

Pierwszego skutecznego wyprowadzenia linii haploidalnych zarodkowych 
komórek macierzystych z organizmów kręgowych dokonano w 2009 roku pro-
wadząc badania ryby ryżanki japońskiej, znanej powszechnie jako medaka (Ory-
zias latipes). Komórki te nie tylko charakteryzowały się stabilnym haploidalnym 
genomem, ale wykazywały pluripotencję charakterystyczną dla diploidalnych 
komórek zarodkowych [30]. Połączenie powyższych cech sprawia, iż haploidal-
ne zarodkowe komórki macierzyste można z powodzeniem wykorzystać w bada-
niach biomedycznych [12, 30].

Jak już wspomniano wcześniej, genom niektórych komórek nowotworowych 
człowieka złożony jest z haploidalnego lub niemal haploidalnego zestawu chro-
mosomów [11]. Dobrym przykładem odzwierciedlającym taki stan rzeczy jest guz 
lity oraz białaczka. Komórki obu nowotworów charakteryzują się około haplo-
idalną liczbą chromosomów. Utrata jednego z dwóch zestawów chromosomów 
w przypadku białaczki wiąże się bezpośrednio z zaostrzeniem stanu chorobowe-
go. Fakt ten sugeruje, że w komórkach nowotworowych z jednym zestawem chro-
mosomów szybciej dochodzi do utraty genów supresorowych [14]. 

CECHY HAPLOIDALNYCH KOMÓREK

Początkowo badania dotyczące recesywnych alleli prowadzono na haploidal-
nych ludzkich komórkach nowotworowych [3]. Dopiero od niedawna w badaniach 
tych wykorzystuje się komórki wyizolowane z haploidalnych zarodków organi-
zmów kręgowych [13]. Oba układy mają swoje wady i zalety. Haploidalny genom 
komórek nowotworowych jest dosyć stabilny. Co więcej, użycie komórek nowo-
tworowych umożliwia badanie genów w komórkach ważnych z klinicznego punktu 
widzenia. Z drugiej strony, aberracje chromosomowe specyficzne dla wybranych 
komórek nowotworowych oraz działanie onkogenów mogą utrudniać analizę feno-
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typowych konsekwencji występowania recesywnych alleli. Takich problemów nie 
sprawiają haploidalne komórki zarodkowe. Co więcej, jądra zarodkowych komó-
rek macierzystych posiadają duży potencjał rozwojowy. Aktywowany oocyt po 
mikrochirurgicznym wprowadzaniu do niego jądra pobranego z androgenetycznej 
komórki haploidalnej rozwija się w dorosłego i płodnego osobnika. Oznacza to, 
że jądro haploidalnej komórki ES może zastąpić jądro plemnika i wraz z jądrem 
oocytu stworzyć totipotentny genom. Wyniki tego typu badań pozwalają realnie 
myśleć o wykorzystaniu haploidalnych komórek zarodkowych do tworzenia ge-
netycznie zmodyfikowanych organizmów modelowych [29]. Niestety komórki 
takie mają też pewne wady. Haploidalny genom hodowanych w warunkach in 
vitro komórek zarodkowych w porównaniu do haploidalnych komórek nowotwo-
rowych jest mniej stabilny i wykazują tendencję do diploidyzacji. Dlatego też co 
jakiś czas należy sprawdzać ploidię takich komórek i separować te posiadające 
haploidalny zestaw chromosomów [24].  

Haploidalne zarodki partenogenetyczne oraz androgenetyczne ssaków dzie-
dziczące chromosom X rozwijają się do stadium blastocysty. Mają zdolność do 
zagnieżdżania się, jednak ich późniejszy rozwój zostaje zahamowany. Natomiast 
rozwój androgenetycznych haploidalnych zarodków z chromosomem Y blokuje 
się po jednym, dwóch podziałach mitotycznych. Znacznie lepiej od haploidal-
nych zarodków ssaków radzą sobie haploidalne zarodki ryb, które rozwijają się 
do stadium organogenezy. Zdarza się, że niektóre z takich zarodków wykluwają 
się i żyją jeszcze od kilku do kilkudziesięciu godzin po wykluciu [20]. Dlatego 
też badania nad funkcją niektórych genów można prowadzić nie tylko na rybich 
haploidalnych komórkach ES, ale także bezpośrednio, na poziomie organizmu! 
Biorąc pod uwagę dostępność, dużą płodność oraz relatywnie łatwy sposób indu-
kowania haploidalnego rozwoju, ryby stają się coraz bardziej znaczącymi organi-
zmami modelowymi w pracach z zakresu nie tylko biologii rozwoju.

BADANIA PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM 
HAPLOIDALNYCH KOMÓREK ES SSAKÓW

Badania naukowe prowadzone na haploidalnych komórkach ssaków mają na 
celu poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcji poszczególnych genów, a także całe-
go genomu w kontekście stanów chorobowych występujących u człowieka. Wy-
korzystanie w tego typu badaniach organizmów posiadających genom podobny 
do genomu ludzkiego przybliża badaczy do znalezienia genów, których niepra-
widłowa forma jest odpowiedzialna za wystąpienie choroby [17]. Powszechnie 
stosowaną metodą w badaniach haploidalnych komórek jest genetyczna analiza 
przesiewowa (ang. genetic screening). Metoda ta, opiera się na analizie fenotypu 
komórki po uprzednio wprowadzonych zmianach w jej genomie. Analiza przesie-
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wowa haploidalnych zarodków pozwala wskazać konkretne allele odpowiedzial-
ne za wystąpienie nieprawidłowości na przykład podczas rozwoju zarodkowego 
[15, 30]. Zastosowaniu tej techniki umożliwiło między innymi oszacowanie gene-
tycznego podłoża podatności na działanie toksyn bakteryjnych, znalezienie cech 
osobniczych sprzyjających namnażaniu wirusa Ebola czy też opis glikozylacji [5]. 

Badania prowadzone na haploidalnych macierzystych komórkach zarodko-
wych szczura pozwoliły opisać mutację odpowiedzialną za wywoływanie niepra-
widłowości elektrokardiograficznych u człowieka (tak zwanego zespołu długiego 
QT, ang. Long QT Syndrome) [8]. Z kolei badanie czynników transkrypcyjnych, 
a także białek regulujących działanie tych czynników w haploidalnych komór-
kach rakowych człowieka może przyczynić się do opracowania bardziej skutecz-
nego sposobu leczenia nowotworów [11].

HAPLOIDALNE ZARODKI I ZARODKOWE KOMÓRKI 
MACIERZYSTE RYB W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH

Już od dłuższego czasu ryby są postrzegane jako niezwykle użyteczne orga-
nizmy modelowe w badaniach z zakresu biomedycyny. Zwierzętarnie z setkami 
akwariów i pływającymi w nich danio i medakami stają się nieodłącznym elemen-
tem biologicznych i medycznych wydziałów uniwersyteckich oraz szpitali prowa-
dzących badania naukowe. Jednym z gatunków ryb modelowych dla którego udało 
się opracować metodę produkcji haploidalnych zarodków jest właśnie danio. Dzięki 
takim cechom jak zewnętrzne zapłodnienie, duża płodność, szybki rozwój, a także 
dostęp do pełnej sekwencji DNA genomu jądrowego i mitochondrialnego organizm 
ten świetnie nadaje się do poszukiwania genów istotnych podczas rozwoju zarod-
kowego kręgowców, w tym człowieka. Użycie metody genetycznej analizy prze-
siewowej pozwoliło na poznanie funkcji blisko jednej czwartej genów biorących 
udział we wczesnym rozwoju embrionalnym tego gatunku [10, 26]. Zaburzenia 
gastrulacji oraz genetyczne podłoże anatomicznych deformacji badano także u me-
daki [1]. Haploidalne zarodki tego samego gatunku wykorzystano do badań tok-
syczności i kancerogenności różnych związków chemicznych, które mogą zostać 
uwolnione do środowiska [6]. Badanie reakcji komórek medaki na promieniowanie 
daje możliwość zrozumienia mechanizmów związanych z naprawą DNA [2]. Ha-
ploidalne komórki medaki wykorzystano także do badań nad wirusem Singapore 
grouper iridovirus (SGIV) [18]. Wirus ten powoduje wysoką śmiertelność w warun-
kach akwakultury, przynosząc duże ekonomiczne straty [7]. Mechanizmy naprawy 
dwuniciowych pęknięć DNA badano analizując fragmenty matczynych chromo-
somów, które powstały w wyniku naświetlania oocytów promieniowaniem gam-
ma i X podczas produkcji androgenetycznych zarodków ryb łososiowatych [22]. 
Problem interakcji między cytoplazmą oocytu a materiałem genetycznym plemnika 
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analizowano indukując androgenetyczny rozwój pstrągów źródlanych w oocytach 
pochodzących od palii (Salvelinus alpinus) oraz od hybryd tych dwóch gatunków 
[19]. Z kolei androgenetyczne haploidalne pstrągi tęczowe wykorzystano w bada-
niach dotyczących wpływu chromosomów X i Y na przeżywalność zarodków [21]. 

ZASTOSOWANIE HAPLOIDALNYCH KOMÓREK DO 
MAPOWANIA GENÓW I SEKWENCJONOWANIA GENOMÓW

Homozygotyczne organizmy dzięki obecności równocennych (jednakowych) 
alleli każdego genu, są bardzo dobrym źródłem DNA do sekwencjonowania. Uzy-
skanie homozygotycznych osobników wiąże się jednak z długotrwałym procesem 
(około 20 pokoleń) tworzenia linii wsobnych lub opracowaniem skutecznych metod 
produkcji tak zwanych gynogenetycznych lub androgenetycznych podwojonych 
haploidów (ang. doubled haploids). Rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić 
czas jest wykorzystanie w procesie sekwencjonowania haploidalnych androgene-
tycznych i gynogenetycznych zarodków. Poza tym, badanie haploidalnych zarod-
ków pozwala na szczegółową analizę tylko matczynego (haploidy gynogenetyczne) 
lub tylko ojcowskiego (haploidy androgenetyczne) materiału genetycznego [9].

W haploidalnym potomstwie występuje wiele wariantów genomu rodziciel-
skiego. Dziedziczony tylko od jednego rodzica pojedynczy garnitur chromoso-
mowy stanowi wariację materiału genetycznego powstałą w wyniku losowej se-
gregacji chromosomów podczas mejozy. Pozwala to na badanie kilku wariantów 
genomów w jednym pokoleniu. Ponadto haploidalne rybie zarodki wykorzystuje 
się do analizy sprzężeń genetycznych [23]. Badanie haploidalnych gynogenetycz-
nych łososi atlantyckiego (Salmo salar) pozwoliło także wskazać letalne allele 
odpowiedzialne za wzrost śmiertelności w niektórych stadach tego gatunku [4].
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