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 Wykład: 2 

Prof. hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz   

Zakład Biologii Medycznej 

 
JĄDRO KOMÓRKOWE   

I  ORGANIZACJA CHROMATYNY 
   

Jądro komórkowe 

 Rybosomy 

 

retikulum 

endoplazmatyczne 

chromatyna 

    jąderko 

pory 

jądrowe 
 zewnętrzna membrana jądrowa   

wewnętrzna membrana jądrowa   

Otoczka  

jądrowa 

Jądro komórkowe 
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Pory jądrowe 

Jąderko 

   ultraelement jądra komórkowego 

   nie jest obłonione o sferycznym kształcie 

   luźno zawieszone w kariolimfie 

   jakościowo stanowi zagęszczenie chromatyny  

   odpowiedzialne za syntezę rRNA  

   miejsce biogenezy rybosomów 

   dynamiczna struktura zanikająca w trakcie podziału komórkowego 

 

 Informacja zawarta w  genach  jest kopiowana i przekazywana z komórki  

        do komórek potomnych milion razy w  ciągu życia organizmu komórkowego    

Jaka  jest  chemiczna natura genów?  

• jaki rodzaj cząsteczek może wykazywać takie właściwości? 

 

• jak taka ogromna ilość informacji  potrzebna do rozwoju  

      i  trwania organizmów może pomieścić się w mikroskopijnej komórce? 

     W latach 40-tych zauważono, że informacja genetyczna to zbiór instrukcji  

        dotyczących wytwarzania białek  

 w 1953 roku 

 James Watson  i Francis Crick  

 określili strukturę DNA  

  Uniwersytet w Cambridge 

(NOBEL 1962 r) 
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CHROMATYNA – wysoko uporządkowany kompleks 
  DNA i białek (histonów) 

   ulega kondensacji i dekondensacji podczas cyklu komórkowego 

 

   stopień  jej kondensacji wpływa na dostępność białek, które  

      regulują: 

       - transkrypcję 

       - replikację  

       - rekombinację 

 

Chromatyna 

 zróżnicowana ekspresja genów jest  możliwa dzięki dostępności  

    odmiennych  regionów chromatyny  w komórkach pochodzących  

    z różnych tkanek  

Budowa kwasu 

 nukleinowego DNA 

DNA jest polimerem 

Nukleotyd - podstawowa jednostka  DNA 

Nukleozyd - cukier (deoksyryboza) + zasada azotowa 

Nukleotyd - cukier (deoksyryboza) + zasada azotowa 

  + reszta kwasu fosforanowego 

Nukleotyd 

 

 

 

 cukier    (deoksyryboza)  

 

  zasada azotowa + 

 

  reszta kwasu fosforanowego

  

Składnik cukrowy   

  w kwasach nukleinowych występuje cukier  = pentoza 

  należą do aldoz 

  wśród aldo-pentoz istnieje szereg izomerów przestrzennych 

  pentoza występująca w kwasach nukleinowych  to ryboza 

  w DNA ryboza pozbawiona jest atomu tlenu przy węglu drugim cząsteczki,  

    czyli 2-dezoksyryboza 

2-dezoksyryboza ryboza 
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ZASADY    AZOTOWE: 

Zasady pirymidynowe  

Zasady purynowe  

- atomy azotu nadają całej cząsteczce charakter zasady  

Budowa kwasu nukleinowego DNA 

  

Nukleotydy  purynowe:  

(A) z adeniną               

         (G) z guaniną 

Nukleotyd = cukier + zasada azotowa + reszta kwasu fosforanowego  

(A) 
(G) 

(C) 
(T) 

Struktura pierwszorzędowa 

Nukleotydy pirymidynowe: 

(C) z cytozyną 

  (T) z tyminą      

Komplementarność zasad w DNA 

 

ATCGATGATC łańcuch 1 (10 pz) 

TAGCTACTAG łańcuch 2   (10 pz) 
 

liczba par zasad (pz)  jest jednostką określającą długość  kwasu  i jest liczbą 

                                  nukleotydów składających się na oba łańcuchy kwasu nukleinowego  

 

  kbp (kilo par zasad) = 1,000 pz  

  Mbp (mega par zasad) = 1,000,000 pz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:TYP_DNA.JPG
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Budowa kwasu nukleinowego DNA 

Szkielet 

cukrowo- 

fosforanowy 

Szkielet 

cukrowo- 

fosforanowy 

Wiązania 

wodorowe 

Pary zasad 

para zasad 

nukleotyd 

Struktura drugorzędowa 

Każda par zasad dobrze pasuje 

 do dwuniciowej helisy gdy łańcuchy 

są antyrównoległe tzn. 

 zwrot polarności jednego 

 z łańcuchów jest przeciwny 

  niż drugiego ( 5’ i 3’ koniec ) 

Budowa kwasu nukleinowego DNA 

 dwuniciowa 

 helisa DNA  

Struktura trzeciorzędowa 

 

1) cząsteczki DNA mogą się powielać 

(replikacja), tzn. mogą powodować 

syntezę innych cząsteczek DNA 

identycznych z cząsteczkami wyjściowymi  

 

2) cząsteczki DNA mogą dokładnie i w 

sposób specyficzny kierować syntezą 

białek charakterystycznych dla określonego 

organizmu 
 

Replikacja DNA 

dobudowanie łańcucha komplementarnego 

Rozkręcenie  

łańcucha 

DNA zarówno przechowuje informację 

genetyczną  jak i ją wykorzystuje 
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haploidalny genom jądrowy 
23 chromosomy  

 ~ 25 000  genów  
 22 rodzaje tRNA 

2 rRNA (12S i 16S) 
13 białek łańcucha 

oddechowego  
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   Jądro komórkowe 
(pod mikroskopem elektronowy, ME) 

pora jądrowa 

otoczka jądrowa 

euchromatyna 

heterochromatyna 

Retikulum  

endoplazmatyczne 

szorstkie 

   CHROMATYNA  INERFAZOWA  

   (niejednorodnie skondensowana) 

 

1.  Euchromatyna : 

      chromatyna rozproszona, jasne 

      pola w obrazie ME; aktywna 

      transkrypcyjnie 

 

2. Heterochromatyna: 

    silnie skondensowane’ ciemne  

    pola w obrazie ME, nieaktywne DNA 

  

2 

1 

Poziomy upakowania chromatyny 

podwójna helisa DNA 

nukleosom 

Nukleosom –  fragment helisy DNA ( ok. 160 par zasad) nawinięty  na 

   oktomer histonowy 

 Histon H1   

Oktomer 4 histonów rdzeniowych ( po 2 kopie H2A, H2B, H3, H4) 

Rdzeń histonowy DNA 

DNA łącznikowe 

Nukleosomy zostają upakowane we włókno (fibrylę chromatynową) 

 o średnicy 30nm za pomocą  histonów H1 

 Histon H1   

Oktomer 4 histonów  

rdzeniowych  

Nukleosom  

DNA 
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podwójna helisa DNA 

Cały chromosom mitotyczny 

Skondensowany fragment  

chromosomu 

Solenoid  - włókno chromatyny  

Nukleosom  

Pętle (domeny) chromatyny 

Poziomy upakowania chromatyny 

Poziomy upakowania chromatyny 
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Wyjątek : 

 

 W komórce samic ssaków,  we wczesnym etapie rozwoju,  jeden z  

dwóch chromosomów X ( wybór losowy!) zostaje skondensowany w  

 heterochromatynę i  pozostaje w tej formie we wszystkich potomnych 

 komórkach. Samice zbudowane są z mozaiki  komórek zawierających  

 nieaktywny chrmosom X od matki lub od ojca.  

 

Ciałko Barra - wyraźnie widoczna grudka chromatyny w jądrze interfazowym  

DNA w chromatynie interfazowej  

NIE   jest silnie upakowane 

  Wirusy 
(łac. virus - trucizna) 

1. Zbudowane z białek i kwasów nukleinowych  

 

2. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (retrowirusy) czy DNA  

 a/ wirusowe DNA : jednoniciowe (ssDNA) , częściowo jednoniciowe 

             dwuniciowy (dsDNA)  

 b/ wirusowe  RNA : jednoniciowye i dwuniciowe  

 

3. Nie mają budowy komórkowej 

 4. Namnażają się (kopiowanie wirusów) przez 

     infekowanie żywych komórek 

    

 5. Mały rozmiar ; największy to mimiwirus (400 nm) 

 

 6. Często ulegają  mutacji (łatwość wprowadzenia 

     genów komórki żywiciela do własnego genomu) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Aids_virus.jpg
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Namnażanie wirusów   

   szybki rozwój ( 200 nowych wirusów w 20-30 min)  

   mały rozmiar genomu  

   każda zainfekowana komórka „produkuje” 100-10,000 nowych wirusów 

   wykorzystanie bakteriofagów (wirusy atakujące bakterie)  w biologii molekularnej 

Adsorpcja - proces przylegania wirusa do powierzchni komórki, połączenie ze  

       specyficznym receptorem. Białko wirusowe, od którego zależy rozpoznanie  

       komórki to tzw. białko wiążące receptor  

 

Penetracja jest procesem wnikania wirusa do komórki po jego uprzednim  

       połączeniu się z  receptorem.  

fuzja - zachodzi w przypadku wirusów, które są otoczone błoną lipidową  

endocytoza- polega na bezpośrednim przejściu przez błonę komórki 

                      ( wirusy bezotoczkowe) 

  

Odpłaszczenie wirusa polega na uwolnieniu materiału genetycznego wirusa.  

 

Produkcja białek wczesnych - zanim genom zostanie zreplikowany 

 

Produkcja białek późnych zachodzi z reguły na podstawie kodu genetycznego 

                                             ze świeżo wyprodukowanych nowych genomów.  

 

Namnażanie  

wirusów   

Systematyka Wirusów 

Bakterofagi (fagi) 

  Kształt złożony, pałeczkowaty, wielościenny 

  Materiał genetyczny najczęściej DNA 

  Potrafią uszkodzić ścianę komórkową bakterii 

  Wirusy swoiste , wyspecjalizowane: 1 rodzaj faga atakuje 1 gatunek bakterii  

  (T4- E.coli) 

 

Wirusy roślinne: 

  Pałeczkowate 

  Materiał genetyczny RNA 

  Mogą zainfekować komórkę gdy błona uszkodzona 

  Powodują zmiany: przebarwienia, nadmierny wzrost 

  Przykład: wirus mozaiki tytoniu 

HIV 
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Systematyka Wirusów 

Wirusy zwierzęce:  

  zróżnicowane pod względem kształtu i rozmiaru (zazwyczaj wielościenne) 

  do komórki zwierzęcej wirony wnikają w całości 

  bardzo wyspecjalizowane ( nie tylko dla gatunku ale też dla organu np. 

                                                 wirus zapalanie wątroby typu C) 

  materiał genetyczny: RNA  (HIV, pryszczycy, grypy, polio, świnki) 

               DNA  (ospy wietrznej, prawdziwej, różyczki) 

  do organizmu  dostają się drogą powietrzną lub za pomocą wektorów:  

 owady (pchły, komary), pajęczaki (kleszcze) 

 

Wirus grypy 

Leczenie chorób wirusowych bardzo trudne, gdyż 
wirusy nie posiadają własnego metabolizmu, który 
można by zablokować, jak to robią antybiotyki w 

przypadku bakterii  

Retrowirusy  – rodzina wirusów RNA, które przeprowadzają  

                       proces odwrotnej transkrypcji (czyli przepisanie 

                       informacji z nici RNA na nić DNA). 

 

- wywołują wiele chorób, w tym AIDS (wirus HIV)  i niektóre nowotwory.  

- genom retrowirusa : dwie identyczne kopie jednoniciowego RNA koduje enzym  

odwrotną transkryptazę,   

 

Lentiwirusy = wirusy powolne (od łac. lente, powoli)  

-  należą do rodziny retrowirusów; 

-  wywołujących objawy chorobowe po długim okresie utajenia.  

-  w okresie utajenia integrują swoje RNA   

      z DNA lub RNA zaatakowanej komórki. 

      W trakcie podziałów komórki powielana  

      jest  informacja genetyczna wirusa.    

- po okresie namnażania wirus uaktywnia się 

     i wywołuje objawy chorobowe. 

- wirus HIV: ludzki wirus niedoboru odporności; 

 

- wykorzystywane  są w terapiach genowych; 

  

 

Retrowirusy 

Wykorzystanie lentiwirusów w terapiach genowych 

Lentiwirus  
jako wektor 

Wektor: przenośniki dodatkowego 
              materiału genetycznego 


