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Ekspresja genów – 

 realizacja informacji zawartej w genach  

WYKŁAD:  

Prof. hab. n. med.  Małgorzata Milkiewicz 

Zakład Biologii Medycznej 

Klasyczny przepływ informacji  

( Dogmat) 

Retrowirusy 

Białka 

  Białka 

 

   jednostką cukrową w RNA jest ryboza.  

  jedną z czterech zasad jest uracyl zamiast tyminy  

  cztery rodzaje nukleozydów :  

                               adenozyny (AMP), guanozyny (GMP),  

                                cytydyny (CMP) uracylu (UMP).  

  uracyl paruje komplementarnie z adeniną 

 cząsteczki RNA występują w formie jedno- i dwuniciowej.  

Budowa RNA 
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mRNA – informacyjny RNA  
(ang. messenger RNA) 

   jest pojedynczą cząsteczką RNA (ssRNA), 

  jest nośnikiem informacji genetycznej, zawartej w postaci sekwencji   

       zasad azotowych w cząsteczce,  

 na podstawie tej sekwencji polimeryzowane są aminokwasy,  

 dzięki temu procesowi powstaje produkt końcowy ekspresji informacji 

 genetycznej – białko,  

  bezpośredni produkt transkrypcji - prekursorowy RNA 

     ("pierwotny transkrypt") podlega późniejszym obróbkom potranskrypcyjnym,  

 

  służy do odczytywania kodu genetycznego i transportu 

 odpowiednich aminokwasów do - rybosomu, w 

 trakcie procesu translacji.  

 

  cząsteczki tRNA zbudowane są z ok. 75 nukleotydów 

 

 podobnie jak mRNA, tRNA wytwarzane są  w wyniku 

 obróbki cząsteczki pierwotnego transkryptu.  

 

 w każdej komórce znajduje się przynajmniej 20 rodzajów 

cząsteczek tRNA  i przynajmniej jedna odpowiada  

swoistemu aminokwasowi 

 

tRNA- transferowy RNA 

 posiadają cztery dwuniciowe obszary pozwalające  

wytworzyć drugorzędową strukturę podobną do liścia 

koniczyny 

 

 można wyróżnić 2  główne ramiona:  

    ramię akceptorowe: składa się z szypuły utworzonej 

ze sparowanych zasad, które kończy  

     się sekwencją CCA (5'-3').  

     Grupa 3'-hydroksylowa reszty adenylowej wiąże  

     się z grupą karboksylową odpowiednich dla danej 

cząsteczki tRNA aminokwasów wiązaniem estrowym 

 

 ramię antykodonowe:  posiada sekwencję 

antykodonową, decydującą o specyficzności 

cząsteczki tRNA w procesie translacji. 

      Sekwencja antykodonowa rozpoznaje 

komplementarny tryplet nukleotydów tworzących 

kodon, na cząsteczce mRNA.  

tRNA- transferowy RNA 

ramię akceptorowe 

 

ramię antykodonowe 
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 Pozostałe ramiona posiadają 

szypuły ze sparowanych zasad 

i na końcu pętle zawierające 

zasady niesparowane.  

tRNA- transferowy RNA 

ramię akceptorowe 

ramię antykodonowego 

ramię akceptorowe 

ramię antykodonowe 

     to grupa kwasów rybonukleinowych wchodzących w skład   

          rybosomu,   

    odkryto kilka klas rRNA, które w większości  przypadków przyjmują  

         złożoną strukturę drugorzędową łącząc  się z polipeptydami  

         wchodzącymi w skład poszczególnych podjednostek rybosomu. 

   rRNA towarzyszą w rybosomach liczne białka rybosomowe  

Rybozymy - substancje zbudowane z kwasu rybonukleinowego (RNA) 

zdolne do katalizowania pewnych reakcji chemicznych.  

 

-   rRNA jest rybozymem.  

-   katalityczna aktywność rybosomu związana  z rRNA, 

- białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększają  wydajność 

translacji 

rRNA - rybosomalne RNA 
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1. Gen to odcinek DNA odpowiedzialny za kodowanie funkcjonalnego 

produktu ( białka lub RNA)  

 

2. W genomie występuje szereg sekwencji niebędących genami. 

 

3. Mitochondria i chloroplasty mają własne genomy. 

Budowa genu eukariotycznego  

Niecały gen ( od pierwszego do ostatniego nukleotydu) 

 niesie informację o strukturze białka! 

Budowa genu eukariotycznego  

GEN -    odcinek DNA nadający komórce zdolność do tworzenia mRNA  

   

 GEN = część kodującą + odcinki regulatorowe  

TRANSKRYPCJA  

Trzy etapy:  

1. inicjacja transkrypcji (rozpoczęcie) 

2. elongacja łańcucha pre-mRNA (kontynuacja) 

3. terminacja (zakończenie) 

Transkrypcja            to proces, w którym informacja zawarta w DNA -           

           zapisana w formie sekwencji deoksyrybonukleotydów -                     

                przepisana zostaje na język rybonukleotydów w pre-mRNA  
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Sterowanie transkrypcją - przez związanie czynników transkrypcyjnych  –  

                                          może odbywać się z różnych miejsc na DNA 

 

promotor – położony jest powyżej sekwencji kodującej genu 

 enhancer, silencer - leżą w odległości kilku tysięcy nukleotydów od 

miejsca startu transkrypcji 

 GEN = część kodującą + odcinki regulatorowe  

     sekwencja TATA 

miejsce startu promotor 

sekwencja  

wzmacniająca 

 

    5' 3' 

  inicjacja transkrypcji (rozpoczęcie) 
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Co decyduje o zmianie struktury chromatyny ? 

Co decyduje o zmianie struktury chromatyny ? 

• Fosforylacja ( P) 
 

• Acetylacja    (Ac) 
 

• Metylacja     (Me)   

Co decyduje o zmianie struktury chromatyny ? 
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Co decyduje o zmianie struktury chromatyny ? 

S -  Ser=seryna; T - Thr =treonina;   K - Lys =lizyna; R - Arg= arginina  

Polimeraza  

RNA II 

Polimeraza  

RNA II 

Polimeraza  

RNA II 

  Inicjacja transkrypcji 

Inicjacja transkrypcji przez czynniki transkrypcyjne ( białka )  
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  Inicjacja transkrypcji 

Czynniki transkrypcyjne 

 i koaktywatory 
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-      czynniki steroidowe, np.glukokortykoidy  pojawiają się w odpowiedzi na bodźce  

       środowiskowe i są transportowane z miejsc syntezy do komórek docelowych 

  Inicjacja transkrypcji 

hormon wiąże się z receptorem jądrowym  i aktywuje sekwencję wzmacniającą 

Inicjacja  transkrypcji przez układ hormon : receptor  

Regulacja ekspresji  genów  z udziałem  

(A) czynników wzrostu i (B) hormonów 

 A   B  

Elongacja łańcucha pre-mRNA 

 Tylko jedna nić DNA niesie informację genetyczną  (pasmo matrycowe) ! 

matrycowa nić 

 DNA 

kodująca nić DNA 

zwijanie odwijanie 

powstająca 

 cząsteczka  

mRNA 

RNA-DNA  

hybryd 

polimeraza RNA 

5'- A T G G C T T C G C T A - 3'  nić kodująca  

3'- T A C C G A A G C G A T - 5‘ nić matrycowa 

5'- A U G G C U U C G C U A - 3'   pre-mRNA polimeraza RNA – enzym wytwarzający 

nić RNA na matrycy DNA  (50-100 pz/s)   
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Post-transkrypcyjna obróbka pre - mRNA 

1. tworzenie struktury czapeczki (cap)- bezpośrednio po zakończeniu s transkrypcji  

    przytwierdza się czapeczka do końca 5’; jest to nukleotyd -7-metyloguanozyna. 5’cap 

    chroni mRNA przed nukleazami w cytoplazmie i umożliwia rozpoznawanie mRNA  

    przez rybosomy 

 

2. dołączenie ogonka poliA (poliadenylacja)  

    (od 100 do 250 nukleotydów adeninowych)  

     na 3'-końcu mRNA; zabezpieczenie przed   

    degradacją, wydajniejsza matryca w trakcie 

    translacji. 

 

 

3. usuwanie intronów (splicing) i połączenie  

    eksonów tak, aby powstała cząsteczka mRNA 

    kodowała ciągły łańcuch polipeptydowy.  

 

  

Ekson -  kodujący fragment DNA 

Intron – niekodujący  fragment DNA 

Usuwanie intronów (splicing) 

Spliceosom - kompleks białek i RNA, który  

bierze udział w wycinaniu intronów z pre-mRNA 

 w procesie splicingu.  

białko 

Spliceosom  

komponenty 

Spliceosomu 
wycię

ty 

intron 

Dojrzała cząsteczka mRNA  

czapeczka  

na 5'-końcu 

(5'UTR)  

obszar 

nieulegający  

translacji 

Start kodon 

   sekwencji kodującej  

ogon poli-A  (3'UTR)  

obszar 

nieulegający  

translacji 

Stop kodon 
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Ekspresja genów  
 realizacja informacji zawartej w genach  

GENOTYP 

FENOTYP  

Istnieje wiele poziomów regulacji ekspresji/aktywności genu i jego 

          produktu stąd istnieje potrzeba różnicowania GENOTYPU  i FENOTYPU  

Regulacja ekspresji genów 
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Regulacja ekspresji genów 

• po co regulować ekspresję genów? 

• jakie są mechanizmy regulacji ekspresji genów? 

• na jakich poziomach ekspresja genów jest regulowana ? 

 

Po co regulacja?  

Regulacja ekspresji genów u eukariontów 

Komórki w organizmach eukariotycznych utraciły 

swoją niezależność kosztem interesu wspólnego. 

Każda komórka ma do spełnienia precyzyjną rolę 

w określonym miejscu i czasie  

Instrukcje działania organizmu 

wielokomórkowego 

przypominają nieco strukturę 

wielkiej metropolii 
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Regulacja aktywności genów 

1. Alternatywny start transkrypcji 

2. Rearanżacja genu 

3. Obecność enhancerów i silencerów 

4. Redagowanie (editing) RNA 

5. Alternatywny spilicing mRNA  

6. Regulacja stabilności mRNA 

Regulacja aktywności genów 
1. alternatywny start transkrypcji 

Regulacja aktywności genów 
2. rearanżacja genu 

Mechanizm poznany dla składania syntetyzowanych łańcuchów 

 przeciwciał (geny VDJ). Możliwe składanie fragmentów kodu 

genetycznego, w ten sposób   z relatywnie krótkiego odcinka DNA 

można uzyskać wiele wariantów przeciwciała 
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Regulacja aktywności genów 
3. obecność enhancerów i silencerów 

Krótkie odcinki  DNA ułatwiające  

(enhancery) lub utrudniające 

(silencery) przyłączenie się 

kompleksu transkrypcyjnego do 

odcinka promotorowego DNA 

(zależnie od stanu  ich 

oddziaływania z białkami 

regulatorowymi )   

Regulacja aktywności genów 
 4.  alternatywny splicing (alternatywne składanie)  

• tworzenie alternatywnych kopii finalnego transkryptu dzięki 

niekompletnemu wycięciu intronów lub zmianie lokalizacji egzonów. 

     Różne kombinacje eksonów dają różne ostatecznie transkrypty  

     tego samego genu 

 

• tworzenie wielu  różnych form białka za pomocą jednego genu. 

Różnice mogą dotyczyć funkcjonalności białka i sekwencji 

kierującej białko do określonej struktury  lub części komórki    

Regulacja aktywności genów 
 4.  alternatywny splicing (alternatywne składanie)  
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Regulacja aktywności genów 
 4. alternatywne składanie – przykłady   

Regulacja aktywności genów 
5. Redagowanie (editing) RNA 

 

Regulacja aktywności genów 
6.  regulacja stabilności mRNA  

• Przyłączenie czapeczki  i ogona poliA  czyni mRNA  

niewrażliwym na działanie RNaz cytoplazmatycznych. 

 

 

• Pozbawienie mRNA czapeczki  lub ogona poliA jest sygnałem 

    do natychmiastowego zniszczenia całej cząsteczki . 
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Poziomy regulacji aktywności genu  

i jego produktu u  Eucaryota:  


