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współaut. 2006). W czasie fazy G1 i na począt-
ku fazy S cyklu komórkowego nukleoidy two-
rzą krótkie nitkowate bądź grudkowate formy. 
W fazie S jednocześnie z syntezą DNA prze-
biega podział nukleoidów, w wyniku czego 
zwiększa się ich liczba, a ich rozmiary i ilość 
DNA w pojedynczym nukleoidzie maleje. Ko-
mórki w fazie S i M cyklu zawierają największe 
ilości nukleoidów, natomiast po przeniesieniu 
hodowli do ciemności ponownie tworzą for-
my nitkowate bądź grudkowate, a na skutek 
łączenia się ich liczba maleje.

wego dotyczyły jednak komórek utrwalonych. 
Obserwacje prowadzone przez hiraMatsu i 
współaut. (2006) na żywych komórkach C. 
reinhardtii nie wykazały obecności tych orga-
nelli w typie: A, B i D. W trakcie cyklu komór-
kowego mitochondria występowały w formie 
cienkich, krętych struktur rozciągających się 
w cytoplazmie. W czasie mitozy były widoczne 
mitochondria typu E, tzn. sznurowate z rozga-
łęzieniami rozciągającymi się w cytoplazmie. 
Młode autospory będące na początku fazy G1 
cyklu posiadają około 30 nukleoidów mito-
chondrialnych o średnicy 0,1 µm (hiraMatsu i 

ZAKOŃCZENIE

Bibliogiafia oraz adresy baz danych do-
tyczących Chlamydomonas reinhardtii ze-
brane są na stronie Chlamydomonas Center 
(www.chlamy.org). Chlamy Center dyspo-
nuje też ogromną kolekcją zarówno dzikich 
szczepów, jak i licznych mutantów tej zie-
lenicy. Od 1983 r. cyklicznie odbywają się 

CHLAMYDOMONAS REINHARDTII — MODELOWY ORGANIZM W BADANIACH CYKLU 
KOMÓRKOWEGO, CHLORPLASTOWEGO I MITOCHONDRIALNEGO

Streszczenie

konferencje (The International Conference 
on the Cell and Molecular Biology of Chla-
mydomonas) umożliwiające wymianę poglą-
dów oraz prezentację najnowszych wyników 
badań prowadzonych na glonach z rodzaju 
Chlamydomonas.

Względna łatwość hodowli, krótki cykl komórko-
wy, znana sekwencja genomu, a także duża ilość róż-
nego rodzaju mutantów czynią z Chlamydomonas 
reinhardtii atrakcyjny organizm modelowy w bada-
niach dotyczących rozwoju i funkcjonowania komór-
ki. Struktura genomu jądrowego i chloroplastowego 
C. reinhardtii wykazuje więcej cech wspólnych z ge-
nomami roślin wyższych niż prostych eukariontów. 
Genom mitochondrialny tego organizmu jest jednym 

z najmniejszych dotychczas poznanych u roślin i wy-
stępuje w postaci liniowej, dwuniciowej cząsteczki. 
Zsekwencjonowanie gnomów Chlamydomonas re-
inhardtii oraz możliwość ich względnie łatwej trans-
formacji stwarza dogodne podstawy do badania mo-
lekularnych uwarunkowań przebiegu cyklu komór-
kowego i zależności pomiędzy cyklem komórkowym, 
chloroplastowym i mitochondrialnym.

CHLAMYDOMONAS REINHARDTII — A MODEL ORGANISM IN RESEARCH OF CELL, 
MITOCHONDRIAL AND CHLOROPLAST CYCLE

Summary

The relative ease of culture, a short cell cy-
cle, known whole genome sequence and a large 
number of different types of Chlamydomonas 
reinhardtii mutants, make this unicellular green 
alga a very attractive model organism for studies 
of the development and functioning of cell. The 
structure of nuclear and chloroplast genome of C. 
reinhardtii is more resembling genomes of vascu-
lar plants than simple eukaryotes. Mitochondrial 

genome of this organism is one of the smallest in 
plants and occurs as a linear, double-stranded mol-
ecule. Known whole genome sequence and the 
possibility of their transformation have allowed 
Chlamydomonas reinhardtii to become a highly 
valuable model for molecular approaches of cell 
cycle regulation and relationship between the cell, 
mitochondrial and chloroplast cycle.
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