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jącego nas efektu fenotypowego sprawdzamy, 
który z genów został zmutowany. 

Obecnie, gdy znamy już kilkadziesiąt 
esentialomów, do określenia, czy dany gen 
(dotychczas niebadany) będzie niezbędny, 
można użyć metod predykcyjnych. Metody te 
biorą pod uwagę cechy genów niezbędnych 
poznanych u gatunków pokrewnych lub nie-
pełny zestaw genów niezbędnych już pozna-
nych dla danego gatunku, aby przewidzieć 
czy nowy, niezbadany gen będzie niezbędny. 
Jednak wyniki uzyskane metodami predyk-
cyjnymi trzeba traktować z dużą ostrożno-
ścią. Nawet u gatunków blisko spokrewnio-
nych geny homologiczne (geny o wysokim 
stopniu podobieństwa, pochodzące od wspól-
nego przodka) nie muszą zachowywać tych 
samych właściwości. Przykładowo, spośród 
genów homologicznych dla bakterii pałeczki 
okrężnicy (Escherichia coli) i laseczki siennej 
(Bacillus subtilis) 67 jest niezbędnych u E. 
coli, ale nie u B. subtilis (BaBa i współaut. 
2006).

Do tej pory ustalono esentialomy dla po-
nad 30 gatunków, z czego najwięcej dla or-
ganizmów prokariotycznych (Tabela 1). Naj-
pełniejsze zestawienie dotychczas opubliko-
wanych esentialomów można znaleźć w pra-
cy Luo i współaut. (2014). 

Można zaobserwować, że im więcej ge-
nów ma dany organizm, tym więcej ma on 
też genów niezbędnych, wyrażonych w war-
tościach absolutnych (Ryc. 1). Jednak, gdy 
popatrzymy na udział procentowy genów 
niezbędnych w genomie, to zależność ta jest 

CO TO SĄ GENY NIEZBĘDNE I 
ESENTIALOMY?

Geny niezbędne (ang. essential genes) 
to geny, które uważane są za kluczowe dla 
przeżycia i rozmnażania organizmu. Geny te 
są odpowiedzialne za funkcje życiowe naj-
ważniejsze dla dostosowania, wpływające na 
podstawowe procesy biologiczne. Natomiast 
esentialom to kompletny zestaw genów nie-
zbędnych dla danego organizmu.

Badania esentialomów mają stosunko-
wo krótką historię, sięgającą końca lat 90. 
ubiegłego wieku. Badanie zestawów genów 
niezbędnych dla różnych organizmów mu-
siało zostać poprzedzone poznaniem pełnych 
genomów, czyli wszystkich genów organi-
zmu oraz rozwojem metod pozwalających na 
przyporządkowanie efektu mutacji do kon-
kretnego genu organizmu. Pierwsze kom-
pletne sekwencje genomu organizmów wol-
nożyjących zostały opracowane w 1995 r. 
dla dwóch gatunków bakterii: Haemophilus 
influenzae i Mycoplasma genitalium (FLeisch-
mann i współaut. 1995, Fraser i współaut. 
1995), jednak dopiero cztery lata później 
udało się ustalić kompletny zestaw genów 
niezbędnych dla M. genitalium (hutchison i 
współaut. 1999).

Podstawą badania genów niezbędnych są 
badania eksperymentalne. Metody te mo-
żemy podzielić na takie, gdzie mutujemy z 
góry wybrany gen i obserwujemy uzyskany 
fenotyp, lub na takie, gdzie mutacje są lo-
sowe i dopiero po zaobserwowaniu interesu-
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zmu gospodarza, np. Mycoplasma genitalium 
(GLass i współaut. 2006). Prawdopodobną 
przyczyną jest to, że w toku ewolucji organi-
zmy te zachowały tylko te geny, bez których 
absolutnie nie mogą się obejść, podczas gdy 
zostały utracone wszystkie te, których funk-
cje mogą spełniać geny gospodarza. 

odwrotna, im więcej genów ma dany orga-
nizm, tym mniejszy ich procent jest niezbęd-
ny (Ryc. 1). Do tej pory nie jest jasne dla-
czego tak wygląda ta zależność. Natomiast 
śmiało można powiedzieć, że procentowo 
najwięcej genów niezbędnych mają drobno-
ustroje patogenne żyjące wewnątrz organi-

Tabela 1. Geny niezbędne u bakterii, Archaea i organizmów eukariotycznych. 

Gatunek
Liczba genów  
kodujących białka*

Liczba genów  
niezbędnych

Źródło

Bakterie
Acinetobacter baylyi 3277 499** de Berardinis i współaut. 2008
Bacillus subtilis 4174 261 commichau i współaut. 2013
Bacteroides thetaiotaomicron 5071 325 Goodman i współaut. 2009
Burkholderia thailandensis 5634 406** BauGh i współaut. 2013
Campylobacter jejuni 1838 233 metris i współaut. 2011
Caulobacter crescentus 3767 480 christen i współaut. 2011
Escherichia coli 4240 620** Gerdes i współaut. 2003
Escherichia coli 4240 303** BaBa i współaut. 2006
Francisella novicida 1818 396** GaLLaGher i współaut. 2007
Haemophilus influenzae 1610 667 aKerley i współaut. 2002
Helicobacter pylori 1445 344 saLama i współaut. 2004
Mycobacterium tuberculosis H37Rv 3906 614** sassetti i współaut. 2003
Mycobacterium tuberculosis H37Rv 3906 774 GriFFin i współaut. 2011
Mycobacterium tuberculosis H37Rv 3906 742** ZhanG i współaut. 2012
Mycoplasma genitalium 476 382** GLass i współaut. 2006
Mycoplasma pulmonis 782 321** French i współaut. 2008
Porphyromonas gingvalis 2090 463** Klein i współaut. 2012
Pseudomonas aeruginosa 5572 117 GaLLaGher i współaut. 2011
Pseudomonas aeruginosa 5572 335** LiBerati i współaut. 2006
Salmonella enterica sv. Typhimurium 
SL1344

4672 353** Barquist i współaut. 2013

Salmonella enterica sv. Typhi Ty2 4322 358** Barquist i współaut. 2013
Salmonella enterica sv. Typhimurium 
14028S

5413 490 Knuth i współaut. 2004

Shewanella oneidensis 4214 403** deutschBauer i współaut. 2011
Sphingomonas wittichii 5345 579 roGGo i współaut. 2013
Staphylococcus aureus 2515 351 chaudhuri i współaut. 2009
Streptococcus pneumoniae 2125 113 thanassi i współaut. 2002
Streptococcus pneumoniae 2125 133 sonG i współaut. 2005
Streptococcus sanguinis 2270 218** Xu i wspólaut. 2011
Vibrio cholerae 3504 372** cameron i współaut. 2008
Archaea
Methanococcus maripaludis 1722 526** sarmiento i współaut. 2013
Organizmy eukariotyczne
Arabidopsis thaliana 27636 358 meinKe i współaut. 2008
Aspergillus fumigatus 9630 35 hu i współaut. 2007
Saccharomyces cerevisiae 6002 894** doweLL i współaut. 2010
Saccharomyces cerevisiae 6002 1105** Giaever i współaut. 2002
Schizosaccharomyces pombe 5130 1260** Kim i współaut. 2010
Caenorhabditis elegans 20185 1170** Kamath i współaut. 2003
Drosophila melanogaster 13933 706 spradLinG i współaut. 1999
Danio rerio 26582 315 amsterdam i współaut. 2004
Mus musculus 22130 2136 Liao i ZhanG 2007
Homo sapiens 19857 2472 GeorGi i współaut. 2013
Homo sapiens 19857 1580** hart i współaut. 2015
*) na podstawie KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (https://www.genome.jp/kegg/). **) w tych ba-
daniach przetestowano przynajmniej 75% genów danego organizmu, w pozostałych mniejsze zestawy
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szczepów, 44 geny były niezbędne tylko u 
szczepu Σ1278b, a 13 genów tylko u szcze-
pu S288c. Pokazano więc, że różnice w tle 
genetycznym sprawiają, że ta sama mutacja 
daje odmienny efekt, nawet u przedstawicieli 
tego samego gatunku. 

W czasie wieloletnich badań zaobserwo-
wano także, że niektóre geny zbędne mogą 
stać się niezbędnymi po utracie innego 
genu. Zjawisko to można wyjaśnić na pro-
stym przykładzie, który w swoim artykule 
przedstawili chen i współaut. (2016). Za-
kładali oni, że kiedy 10 genów koduje kom-
pleks białkowy, który nie spełnia żadnej 
funkcji w organizmie, geny te są zbędne. 
Zmienia się to w chwili, gdy chociaż jeden 
z nich ulega inaktywacji, co może prowadzić 
do zachwiania równowagi, a w konsekwen-
cji do wytworzenia toksycznego białka, który 
doprowadzi do śmierci komórki. Na podsta-
wie tego przykładu możemy wyciągnąć wnio-
ski, że geny te razem są zbędne, ale każdy 
osobno pełni już istotną rolę w zachowaniu 
równowagi wewnątrzkomórkowej. 

nijman (2011) zaobserwował, że w wyni-
ku śmiertelności syntetycznej (ang. synthetic 
lethality), gen staje się niezbędny, gdy zo-
stanie utracona funkcja drugiego genu. Dwa 
geny są syntetycznie śmiertelne tylko wtedy, 
gdy ich równoczesna dezaktywacja prowadzi 
do śmierci organizmu. W przypadku, gdy 
tylko jeden z dwóch genów ulega mutacji, 
nie wpływa to na żywotność komórki, ponie-
waż drugi, aktywny gen, będzie pełnił funk-
cje niezbędne do jej przeżycia. Dzięki istnie-
niu takich interakcji genetycznych, komórki 
potrafią zachować równowagę wewnątrzko-
mórkową i zapobiegać negatywnym skutkom 
utraty funkcji przez geny.

Ciekawym zagadnieniem jest również 
spojrzenie na ideę genów niezbędnych przez 
pryzmat ewolucji. Istotność genów może się 
zmieniać w trakcie ewolucji w wyniku mo-
dyfikowania ich tła genetycznego. Kim i 
współaut. (2010) badali niezbędność genów 
homologicznych dwóch gatunków drożdży. 
Wykazali oni, że ~27% genów niezbędnych 
S. pombe nie jest niezbędnych u S. cerevi-
siae. Z kolei ~17% genów niezbędnych S. 
cerevisiae nie jest niezbędnych u S. pombe. 
Takie różnice w niezbędności genów homo-
logicznych dwóch gatunków mogą być spo-
wodowane np. zastąpieniem w toku ewolucji 
ich funkcji przez inne geny (Koo i współaut. 
2017). 

Ponadto, Kim i współaut. (2010) wyka-
zali, że S. pombe ma aż o 227 genów nie-
zbędnych więcej niż S. cerevisiae, mimo iż 
ma on w genomie mniej genów. Analizując 
różnice w liczbie genów niezbędnych zauwa-
żyli, że aż 89 genów niezbędnych u S. po-
mbe odpowiada za funkcję mitochondriów, 

JAK ZMIENIA SIĘ NIEZBĘDNOŚĆ 
GENÓW W ZALEŻNOŚCI OD TŁA 

GENETYCZNEGO? 

Określenie funkcji i właściwości genów 
niezbędnych pociągnęło za sobą kolejne roz-
ważania, które miały na celu zobrazowanie, 
co tak naprawdę definiuje ich niezbędność. 

Pojawiło się pytanie, czy niezbędność ge-
nów zależy od tła genetycznego, wskutek 
czego może być ona odmienna u różnych 
osobników tego samego gatunku. Aby uzy-
skać odpowiedzi na powyższe pytania, prze-
prowadzono eksperymenty m.in. na droż-
dżach (Saccharomyces cerevisiae) (doweLL i 
współaut. 2010). doweLL i współaut. (2010) 
zbadali geny niezbędne u dwóch szczepów 
S. cerevisiae Σ1278b i S288c, których ge-
nomy są prawie identyczne. Badacze wy-
kazali, że 894 geny były niezbędne u obu 

Ryc. 1. Zależność liczby genów niezbędnych od 
całkowitej liczby genów dla dotychczas poznanych 
esentialomów. 

A – wyrażona w wartościach absolutnych, B – wyrażo-
na jako procent całkowitej liczby genów. Podano war-
tości korelacji (r) oraz prawdopodobieństwo istotności 
statystycznej (p). Mniejsze panele stanowią fragmenty 
większych paneli (zaznaczone linią przerywaną) i dotyczą 
danych dla organizmów jednokomórkowych. Większe pa-
nele obejmują dane dla organizmów jednokomórkowych 
i wielokomórkowych.
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kontrolnej. Przeprowadzili łącznie 1144 testy 
i wykazali, że 97% badanych genów dopro-
wadziło do zaburzeń wzrostu w przynajmniej 
jednym z badanych środowisk. Wykazali oni 
również, że istnieją geny, które są niezbędne 
nawet w kilku badanych warunkach. Jed-
nym z nich był gen IRS4, który okazał się 
niezbędny aż w 55% przypadków. Gen ten 
reguluje fosfoinozytydy - drugie przekaźniki 
komórkowe, które regulują ruch pęcherzy-
kowy, transportery błonowe i skład lipidowy 
błony komórkowej. Często genami niezbęd-
nymi w różnych środowiskach były też geny 
odpowiedzialne za syntezę aminokwasów 
aromatycznych. Wykryto aż 9 takich genów. 

Wpływ środowiska na niezbędność genów 
badano również na przykładzie Escherichia 
coli (nichoLs i współaut. 2011). Dzięki prze-
badaniu prawie 4000 genów w ponad 300 
różnych warunkach (badano m. in. wpływ 
metali, środków chemicznych i antybioty-
ków) poznano zestaw genów niezbędnych, 
które warunkują wzrost kolonii bakterii. W 
tym eksperymencie 49% przebadanych geno-
typów wykazało zaburzenia wzrostu. Jest to 
ponad sześć razy więcej genów niż w pełnej 
pożywce, gdzie tylko 8% genów jest niezbęd-
nych (BaBa i współaut. 2006). 

JAKIE WŁAŚCIWOŚCI MAJĄ GENY 
NIEZBĘDNE?

Od kiedy zaczęto badać geny niezbędne, 
zastanawiano się, jakie cechy wyróżniają je 
spośród pozostałych. Gdy poznano esentialo-
my różnych organizmów, zaczęto prowadzić 
badania porównawcze pozwalające na okre-
ślenie cech wspólnych genów niezbędnych. 
Ustalenie cech wspólnych genów niezbęd-
nych pozwala na przewidywanie niezbędno-
ści genów niescharakteryzowanych do tej 
pory, ale co ważniejsze, pozwala na okre-
ślenie funkcji biologicznych, które są naj-
bardziej podstawowe dla życia, czy też np. 
wskazanie genów, które są najlepszym celem 
terapii antybiotykowych. 

Jak można się domyślić, geny niezbędne 
kodują najbardziej fundamentalne funkcje 
pozwalające na przeżycie komórki. Esentia-
lomy są wzbogacone w geny odpowiadające 
za syntezę DNA, RNA i białek (Kim i współ-
aut. 2010). Co ciekawe jednak, patrząc na 
bardziej od siebie odległe organizmy wydaje 
się, że zachowane są funkcje niezbędne do 
przeżycia komórki, a niekoniecznie kodują-
ce je geny. Tak więc, jedne geny mogą zo-
stać zastąpione innymi, ale proces, za jaki 
były odpowiedzialne, pozostaje nienaruszo-
ny (Koonin 2003). Czasami nawet u blisko 
spokrewnionych organizmów może brakować 
homologów genów niezbędnych, zwłaszcza w 
przypadku genów, których funkcje mogą być 

a u S. cerevisiae jest ich tylko 6. Różnice 
te są spowodowane faktem, że utrata mi-
tochondrialnego DNA (mtDNA) u S. pombe 
jest śmiertelna, a w przypadku S. cerevi-
siae translacja mitochondrialna nie jest nie-
zbędna i mutanty pozbawione mtDNA mogą 
przeżyć. Inne przykłady różnej niezbędności 
obejmują procesy związane z obróbką RNA, 
transportem Golgiego oraz procesami zwią-
zanymi z glikozylacją. Różnice te odzwier-
ciedlają zróżnicowanie tych dwóch gatun-
ków pod względem liczby intronów, struktu-
ry centromeru czy organizacji sieci Golgiego 
(preuss i współaut. 1992).

Temat ewolucyjnej natury genów nie-
zbędnych podjęli również Liu i współaut. 
(2015), którzy zauważyli, że pewne proce-
sy ewolucyjne, takie jak np. pozyskiwanie 
dodatkowych chromosomów, pozwalają na 
przezwyciężenie skutków utraty genu nie-
zbędnego. Testowali oni geny niezbędne u S. 
cerevisiae i wykazali, że na 1100 niezbęd-
nych genów występujących w tym genomie, 
tylko 88 (9%) to tak zwane ewoluujące geny 
niezbędne. Terminem tym określono geny 
niezbędne, które można usunąć i nie zawsze 
prowadzi to do śmierci komórki. Dzieje się 
tak dlatego, że komórki z usuniętymi gena-
mi niezbędnymi mogą podlegać krótkotrwałej 
ewolucji adaptacyjnej i spontanicznie naby-
wać mutacje, które zapobiegają jej śmierci. 

JAK ZMIENIA SIĘ NIEZBĘDNOŚĆ 
GENÓW W ZALEŻNOŚCI OD 

ŚRODOWISKA? 

Poza modyfikującym wpływem tła ge-
netycznego, zaczęto również badać wpływ 
różnych warunków środowiskowych na nie-
zbędność genów. Klasyczne przykłady opisu-
jące to zagadnienie obejmują koncepcję au-
ksotrofii, w której geny metaboliczne wyma-
gane do syntezy niektórych życiowo ważnych 
elementów budulcowych (np. aminokwasów 
lub nukleotydów) są niezbędne tylko wtedy, 
gdy elementy te nie występują w pożywce 
wzrostowej lub w środowisku naturalnym. 
Zagadnienie to zobrazował papp i współaut. 
(2004) na przykładzie S. cerevisiae. Udo-
wodnili oni, że większość genów, które są 
zbędne do wzrostu drożdży w pełnych po-
żywkach, jest istotna dla ich przetrwania w 
zmienionych warunkach wzrostu.

Innym przykładem, mającym na celu po-
kazanie relacji między genotypem a środowi-
skiem, było zbadanie wpływu stresu środo-
wiskowego (m.in. leków i braku witamin lub 
aminokwasów) na wzrost kolonii S. cerevi-
siae (hillenmeyer i współaut. 2008). Auto-
rzy określali gen jako niezbędny, jeśli w wa-
runkach stresowych występowały zaburzenia 
wzrostu, których nie obserwowali w próbie 
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cowywaniu terapii antybakteryjnych, których 
celem są geny niezbędne określonych drob-
noustrojów (roemer i współaut. 2003, Xu 
i współaut. 2011). W tego typu badaniach 
należy pamiętać, że niezbędność genów jest 
zależna od podłoża genetycznego i środowi-
skowego, a w przypadku organizmów wielo-
komórkowych nawet od typu tkanki, w któ-
rej występują, co jest tylko częściowo zależ-
ne od czynników genetycznych, ale może też 
zależeć od czynników epigenetycznych, czy-
li takich, które zmieniają ekspresję genów 
bez zmiany sekwencji nukleotydowej (hart i 
współaut. 2015). Zrozumienie, od czego tak 
naprawdę zależy niezbędność genu, jest klu-
czowe do opracowania terapii przeciwnowo-
tworowych (hart i współaut. 2015, Zhan i 
Boutros 2016) i może znaleźć zastosowanie 
w medycynie spersonalizowanej, która jest 
nastawiona na dostosowanie terapii do kon-
kretnego pacjenta, biorąc pod uwagę jego 
specyficzny genotyp.

Badanie esentialomów jest także niezwy-
kle istotne w biologii syntetycznej, której 
„Świętym Graalem” jest poznanie minimalne-
go zestawu genów niezbędnych do budowy 
funkcjonalnej komórki. I tak, hutchison i 
współaut. (2016) opublikowali pracę opisu-
jącą stworzenie syntetycznej, minimalnej ko-
mórki Mycoplasma mycoides (JCV-syn3.0), 
która była w pełni żywotna w warunkach 
laboratoryjnych i zawierała jedynie 473 
geny. Komórka taka stanowi świetny obiekt 
badania podstawowych funkcji życiowych 
organizmów. Potencjalnie, taka „minimalna” 
komórka może być następnie modyfikowana 
w kierunku procesu pożądanego przez czło-
wieka, np. produkcji konkretnego metabolitu 
(juhas i współaut. 2012). 

GENY NIEZBĘDNE CZY NIE?

Jak widać prosta definicja genu nie-
zbędnego jako tego, który w razie utraty 
powoduje śmierć organizmu lub zapobiega 
jego rozmnażaniu, jest dużym uproszcze-
niem. Niektóre geny stają się niezbędnymi 
w określonych warunkach środowiska, pod-
czas gdy inne status ten tracą. Tak samo 
niezbędność genu może zależeć od tła gene-
tycznego, na jakim go badamy. Wszystkie te 
niuanse powodują, że tak prosta definicja 
genów niezbędnych nie sprawdza się, dla-
tego zaproponowano kilka alternatywnych 
definicji/grup genów niezbędnych. Przykła-
dowo, ZhanG i ren (2015) zaproponowali 
podział genów niezbędnych S. cerevisiae na 
cztery kategorie: (i) warunkowo niezbędne 
(niezbędne w określonym środowisku/stre-
sie), (ii) niezbędne (niezbędne do przeżycia 
w optymalnych warunkach wzrostu), (iii) 
zamiennie niezbędne (pary genów odpowie-

łatwo przejęte przez inne, co zostało poka-
zane w badaniach BerGmiLLer i współaut. 
(2012) na przykładzie 26 genów niezbędnych 
E. coli. 

Kolejną cechą charakterystyczną genów 
niezbędnych jest ich wzbogacenie w interak-
cje z innymi genami. Geny niezbędne mają 
około pięć razy więcej interakcji niż pozosta-
łe geny, co czyni je „centrami sieci komór-
kowych” (Zhan i Boutros 2016). Dodatkowo, 
geny niezbędne charakteryzują się wyższą 
ekspresją (hart i współaut. 2015), a ich 
translacja jest bardziej efektywna i mniej 
podatna na błędy niż translacja pozostałych 
genów (cohen i współaut. 2016). 

Wydaje się, że geny niezbędne powin-
ny być rzadziej tracone w procesie ewolucji, 
bardziej konserwatywne niż pozostałe geny, 
ich ewolucja powinna być spowolniona, a 
wskaźnik substytucji niesynonimicznych 
(zmieniających kodowany aminokwas) do sy-
nonimicznych (niezmieniających kodowanego 
aminokwasu) (Ka/Ks ratio) niższy. Jednak 
odpowiedź na pytanie czy tak jest, nie jest 
tak prosta jakby się wydawało. Faktycznie, 
niezbędne geny wydają się być zachowane 
pomiędzy różnymi organizmami (liczone jako 
ilość organizmów, u których występuje ho-
molog danego genu), jednak konserwatyzm 
genów na poziomie nukleotydowym (niski 
wskaźnik Ka/Ks) nie jest już tak wyraźnie 
widoczny, zwłaszcza u organizmów eukario-
tycznych (np. hurst i smith 1999). Przy-
czyną tego może być fakt, że wiele genów 
jest niezbędnych w zależności od kontekstu 
środowiskowego czy genetycznego (rancati i 
współaut. 2017). W związku z tym, różnice 
pomiędzy różnymi grupami genów w tem-
pie ewolucji mogą być zatarte, gdyż samo 
przyporządkowanie ich do genów niezbęd-
nych lub nie, jest zależne od kontekstu w 
jakim tę niezbędność określamy. Niemniej, 
przynajmniej u bakterii, geny niezbędne wy-
dają się być bardziej konserwatywne (Luo i 
współaut. 2015).

DLACZEGO BADAMY NIEZBĘDNOŚĆ 
GENÓW?

Badania genów niezbędnych pozwalają 
przede wszystkim na poznanie najważniej-
szych procesów biologicznych oraz szlaków 
metabolicznych, i tym samym znajdują się 
w centrum zainteresowania wielu dyscyplin 
biologicznych. Ponadto, identyfikacja esen-
tialomów szerokiej gamy organizmów i idą-
ce za tym badania filogenetyczne mogą rzu-
cić światło na początki życia i jego ewolucję 
(Koonin 2003).

Badanie genów niezbędnych ma swoje 
zastosowanie nie tylko w szeroko pojętych 
naukach podstawowych, ale także w opra-
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dzialne za te same funkcje, niezbędne tylko 
w przypadku równoczesnego usunięcia), (iv) 
absolutnie niezbędne (niezbędne w warun-
kach idealnych dla danego organizmu przy 
braku jakiegokolwiek stresu). Podział taki 
wydaje się bardziej zgodny z rzeczywisto-
ścią, niż tradycyjny zero/jedynkowy podział 
na geny niezbędne i zbędne, choć jest on 
poniekąd zbyt dokładny. Przykładowo, geny 
zamiennie niezbędne (kategoria druga) mogą 
być równie dobrze zakwalifikowane jako wa-
runkowo niezbędne, gdzie jako środowisko 
rozumiemy nie środowisko abiotyczne, lecz 
środowisko genetyczne danego genu (tło ge-
netyczne). Tak więc prostszym i możliwe, że 
dokładniejszym podziałem, jest podział na (i) 
geny niezbędne warunkowo, czyli niezbędne 
w konkretnym kontekście środowiskowym/
genetycznym (ang. conditionally or context-
-dependent essential genes) oraz (ii) geny 
niezbędne w każdych warunkach (ang. core 
essential genes). Oczywiście pierwsze nasu-
wające się pytanie to takie, czy istnieją ja-
kiekolwiek geny, które nie są warunkowo 
niezbędne, jak również czy istnieją geny, 
które są niezbędne w każdych warunkach. 
Pytanie to pozostaje otwarte. 

S t r es zc zen i e

Geny niezbędne to geny, które umożliwiają organi-
zmowi przeżycie i rozmnażanie, natomiast esentialomy to 
zestawy genów niezbędnych danego gatunku. W artykule 
opisujemy, jak badane są geny niezbędne, dla których 
organizmów poznaliśmy zestawy genów niezbędnych oraz 
dlaczego ich badania są ważne. Opisujemy cechy cha-
rakterystyczne genów niezbędnych oraz to, jak niezbęd-
ność genu może się zmieniać w zależności od kontekstu 
w jakim jest badany. Podkreślamy też, jak ta zależność 
niezbędności genów od różnych czynników komplikuje 
definicję genów niezbędnych.
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ESSENTIAL GENES AND ESSENTIALOMES

Summary

Essential genes are genes that are crucial for organism survival and reproduction, while essentialomes are sets 
of essential genes of a given species. In the article we describe how essential genes are tested, for which organisms 
we know the sets of essential genes, and why researchers study them. We describe the characteristics of essential 
genes and how gene essentiality can change depending on the context in which it is tested. We also emphasize how 
the relationship between gene essentiality and various factors complicates the definition of essential genes.
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