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WYKŁAD:  1 

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
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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 

ZASADY    AZOTOWE: 

Zasady pirymidynowe  

Zasady purynowe  

- atomy azotu nadają całej cząsteczce charakter zasady  

Zasada Nukleozyd Nukleotyd 

Adenina A adenozyna 

Guanina G guanozyna 

Cytozyna C cytydyna 

Uracyl U urydyna 

Tymina T tymidyna 
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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 

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 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:TYP_DNA.JPG
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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 



5 

haploidalny genom jądrowy 
23 chromosomy  

 ~ 25 000  genów  

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) 
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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 

Poziomy upakowania chromatyny 
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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 
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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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DNA w chromosomach jest   

silnie skondensowany !!! 

Chromosom 22 człowieka zawiera ~ 48 milionów  par nukleotydów  

 rozwinięta cząsteczka DNA  ~ 1.5 cm długości 

 w mitozie ~  ma tylko 2μm długości 

  Niemal 10,000 razy mniejsza długość ! 

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 
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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  


