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 Wykład: 1 

Prof. hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz   

Zakład Biologii Medycznej 

Budowa komórki i funkcje 

organelli komórkowych 

 

PROKARIONTY  A  EUKARIONTY 
 
   

Mattias Schleiden       

Theodor Schwann  

komórka -  podstawową jednostką  

organizmów żywych (1839r.) 

Rudolf Virchow (1821-1892) : niemiecki patolog (ur. w Schivelbein /Świdwin) 

Omnis cellula e cellula  

„wszelka żywa komórka pochodzi z innej komórki” 

Komórka  

Robert Hooke         Wprowadził pojęcie komórki (1665r.) 

SKALA   ŻYCIA 
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Hierarchiczny system klasyfikacji organizmów  

Woese i in.  1977 i 1990 

3 DOMENY  

6 KRÓLESTW 

BACTERIA ARCHEA EUKARYOTA 

protisty rośliny grzyby zwierzęta archany bakterie 

  

białka -(40-60% suchej masy); funkcje:  budulcowa, regulacyjna, katalityczna 

            ( enzymy= to białka), transportowa. 

 

kwasy nukleinowe - DNA i RNA;  rola:  przekazywanie informacji genetycznej  

                                   i biosynteza białek  

 

Węglowodany-  funkcja: energetyczna i zapasowa, także służą do  modyfikacji 

                           innych klas związków (glikozylacja); 

                           Glikoproteiny  i glikolipidy – biorą udział w procesach  

                           regulacyjnych, przekazywania sygnału, transportowych 

  

Lipidy- podstawa strukturalna błon biologicznych, tłuszcze: klasa lipidów,  

             materiał zapasowy i źródło energii  

  

       najważniejsze pierwiastki budulcowe: ( % masy człowieka) 

 tlen      - 65% (wchodzi w skład m.in. cząsteczek wody) 

 węgiel  -18% (rusztowanie w związkach organicznych) ;   

 wodór  -10%;  azot     - 3%;    inne     - 2% 

   

Skład chemiczny   

• woda jest głównym składnikiem ustroju – organizm 

dorosłego człowieka w ok. 50-70% zbudowany jest z wody 

 

FUNKCJE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA : 

 - substrat dla reakcji biochemicznych 

 - środowisko wielu reakcji biochemicznych  

 - reguluje ciepłotę ciała,  

 - rola w procesach trawienia   

 - rola w procesach wydalania produktów przemiany materii,  

  - odpowiada za homeostazę całego organizmu 

Rola wody w organizmie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_nukleinowe
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Komórki prokariotyczne: 0,5 μm do 10 μm  

Komórki eukariotyczne : średnio 10-100 μm 

Rozmiar   

Kształt komórek   

Komórka  

Krwinka czerwona – erytrocyt  

 brak jądra   

Komórka  

-   półpłynna masa wypełniająca wnętrze komórki (cytozol) 

-   tworzy środowisko wewnętrzne komórki 

-   złożony roztwór koloidalny 

-   w niej zawieszone są wszystkie organelle komórkowe  

-   skład : woda, jony, liczne enzymy oraz inne białka; materiały 

              zapasowe takie jak  lipidy i glikogen  

Cytoplazma 

 

Lipidy występują w postaci kropel, materiał wysokoenergetyczny  a także 

produkt wyjściowy do syntezy substancji aktywnych biologicznie (np. hormonów 

sterydowych) 

 

Glikogen występuje w postaci ziarenek, lokalizacja  w pobliżu kalciosomów 

magazynujących jony Ca2+ ( potrzebnego do aktywacji enzymów 

uczestniczących w przemianach glikogenu) 
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Jądro komórkowe 

- system kanałów odizolowanych błonami  

- sieć cystern, pęcherzyków 

- nie wystepuje w erytrocytach ssaków 

Inne nazwy:  siateczka śródplazmatyczna,  

   siateczka wewnątrzplazmatyczna; ER 

Typy ER: 

szorstkie (granularne) - liczne rybosomy 

osadzone na zewnętrznej powierzchni 

 

gładkie (agranularne) - nie związane z 

rybosomami 

Retikulum endoplazmatyczne (ER) 

Rola retikulum endoplazmatycznego  
a) dzieli cytoplazmę komórki na przedziały (kompartmenty) 

 

b) pozwala na szybkie transporty wewnątrzkomórkowe  

       (kanały szybkiej łączności pomiędzy strukturami) 

 

c) resyntetyzuje białka (ER szorstkie) i tłuszcze (ER gładkie) 

 

d) resyntetyzuje  trójglicerydy obojętne (z kropli kw. tł i glicerolu) 

 

e) przeprowadza unieczynnianie toksyn i leków  

 

f) w mięśniach uczestniczy w przekazywaniu bodźców  

 do wnętrza komórki   

  ER ER w mieśniach = siateczka sarkoplazmatyczna 
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Modyfikacje białek w ER 

1. tworzenie wiązań dwusiarczkowych,  utlenianie par reszt cysteiny  

    ( enzym w  świetle ER),  S-S nie są tworzone w cytozolu (środowisko 

redukujące); 

     

2. w błonie lub świetle ER dochodzi do glikozylacji białek (przyłączanie 

gotowych łańcuchów oligosacharydowych do asparaginy, enzym  

błonowy:  transferaza oligosacharyd - białko w ER)  

     cel glikozylacji: (a) ochrona przed degradacją; 

                              (b) przetrzymywanie w ER (tworzenie IV-rzedowej struktury); 

                              (c) ułatwienie eksportu do organelli (sygnał transportowy) 

     

3. formowanie struktury IV rzędowej białka przy pomocy białek 

opiekuńczych  (ang.chaperone); 

 

4. kontrola jakości, wyjście z ER wysoce selektywne 

      (mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate: białko transbłonowe   

      kanału chlorkowego żle sfałdowane, mutacja genu CFTR; 

zaburzone wydzielanie elektrolitów i wody) 

większość białek ulega modyfikacji chemicznej  w ER ! 

Mukowiscydoza (CF)  

mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate (CF):  

 

 - nieprawidłowy allel genu na 

   chromosomie 7 

 - nieprawidłowo sfałdowane białko 

   transportowe  kanału chlorkowego,  

-  mutacja genu CFTR;  

- zaburzone wydzielanie elektrolitów 

    i wody 

- 1 na 2 500 żywych urodzeń 

- dziedziczona w sposób autosomalny 

recesywny. 

białko transportowe   

kanału chlorkowego 

         (CFTR) 

Mitochondria 

•   występują u wszystkich Eukaryota  

•   dostarczają  komórce energii ; 

     ATP (adenozynotrifosforan) 

•  posiadają zdolność do samopowielania ! 

•  kształty: wydłużone o długości 3-7µm,  

     kuliste o średnicy 0,2-1 µm   

•  w komórkach liczba waha się od 20- 2500 

•  w ciągłym ruch – dostarczanie energii do miejsca zapotrzebowania 

•  macierz mitochondrialna (martix) - roztwór koloidalny, zawierają enzymy Krebsa 

   i ß - oksydacji  

•  zawierają koliste cząsteczki  mitochondrialnego DNA i własne rybosomy 
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Mitochondria 
grzebień 

matriks błona  

zewnętrzna 

błona  

wewnętrzna 

         podwójna błona lipidowoproteinowa : 

 a/ zewnętrzna - duże kanały (białko poryna), transportujące białka  

 b/ wewnętrzna- bardzo selektywna , nieprzepuszczalna dla jonów i małych cząsteczek,  

   tak utrzymany jest elektrochemiczny gradient H+ w poprzek błony 

Peroksysomy 
  mikrociała otoczone pojedynczą  błoną, 

  średnica 0,2-1,8 μm 

 

 Rola  

 rozkład (detoksytacja) substancji szkodliwych (wątroba, nerki); 

 rozkład przez katalazę toksycznego dla komórek nadtlenku wodoru; 

 

 

 utlenianie szeregu substratów (zawierają enzymy peroksydacyjne) ;  

 β-oksydacji kwasów tłuszczowych (o długich łańcuchach); 

 współudział w metabolizmie cholesterolu i kwasów żółciowych. 

neutralizacja szkodliwego nadtlenku wodoru : 

                             

                     2 H2O2 → 2H2O + O2 

Wiele czynników takich jak ksenobiotyki, endogenne steroidy czy  kwasy tłuszczowe 

pobudzają  proliferację peroksysomów. Aktywują one receptory  PPAR (ang. Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor ; receptory aktywowane proliferatorami  peroksysomów) 

PPAR - steroidowe receptory  jądrowe aktywowane  

             proliferatorami  peroksysomów  

PPAR jest czynnikiem  transkrypcyjnym  indukującym  ekspresję 

genów związanych z : 

•       metabolizmem 

•       proliferacją  różnych komórek  

•       regulacją odpowiedzi immunologicznej  

 Rodzaje:  

PPAR-α 

PPAR-δ (poprzednio PPAR-β)  

PPAR-γ 
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Ścieżka sygnałowa zależna od PPARα  

-   wzrost metabolizmu 
     kwasów tłuszczowych; 
- proliferacja 

peroksysomów; 
- hypolipidemia  
  

 
- zmniejszenie 
stanu zapalnego  

Proteasomy  

-  występują w cytoplazmie i jądrze  

 

 - kształt cylindra 

 

-  degradację znakowanego białka do małych peptydów 

   „molekularne komory straceń” 

 

- białkowo-rybonukleinowy wieloenzymatyczny kompleks o wielkości  

  kilku nanometrów; masa  cząsteczkowa ok. 2 MDa; 

  

-  przeznaczone do zniszczenia białko zostaje „naznaczone” poprzez 

   dołączenie peptydu o nazwie ubikwityna 

 

 

Lizosomy 

• powszechne u Eukaryota 

• otoczone pojedynczą błoną komórkowa 

• wielkość : 0.1 – 0.5 µm 

• wypełnione  enzymami hydrolitycznymi 

• enzymy związane z błoną – stan latencji  
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 Lizosomy  

Autolizosomy Heterolizosomy 

Lizosomy dzielimy na  

 

a) heterolizosomy (trawione substancje pochodzą ze środowiska zewnętrznego) 

 

b) autolizosomy  (trawią własne struktury komórkowe) 

Aparat Golgiego – funkcje  

 sortowanie i dojrzewanie białek 

  sortowanie i dojrzewanie lipidów  

  modyfikacja reszt cukrowych glikoprotein i glikolipidów  

 synteza polisacharydów oraz mukopolisacharydów: hemicelulozy, pektyny  

 wydzielają zagęszczone makrocząsteczki poza komórkę  w procesie egzocytozy       

Układ grupowy ABO  tworzą antygeny A i B, 
 które są oligosacharydami występującymi w ok. 90% na glikoproteinach. 

Antygeny te różnią się terminalnym cukrem:  w antygenie A   jest to  N-acetylogalaktozamina , 

natomiast  w antygenie B jest to galaktoza  

 

Antygeny te powstają w aparacie Golgiego w wyniku działania swoistych enzymów:  

glikozylotransferaz  A i B (przenoszą odpowiednie cukry z ich nukleotydowych pochodnych) 

 

Glikozylotransferazy A i B są kodowane przez gen ABO 

 

Sekwencje aminokwasowe glikozylotransferaz A i B różnią się czterema resztami  i to decyduje 

o  swoistości enzymu:  

- glikozylotransferaza   A  wiąże N-acetylogalaktozaminę  

-  glikozylotransferaza  B wiąże galaktozę, 

 

Fenotyp O  - brak determinant antygenowych A i B; przyczyną jego powstania jest kodowanie przez 

gen ABO nieaktywnego enzymu, w którym brakuje domeny katalitycznej, 
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Aparat Golgiego – funkcje  

 sortowanie i dojrzewanie białek 

  sortowanie i dojrzewanie lipidów  

  modyfikacja reszt cukrowych glikoprotein i glikolipidów  

 synteza polisacharydów oraz mukopolisacharydów: hemicelulozy, pektyny  

 wydzielają zagęszczone makrocząsteczki poza komórkę  w procesie egzocytozy       

Aparat Golgiego  

Diktiosom - podstawowa jednostka strukturalna, stos podłużnych, woreczków-  

       cystern (3-20) oraz odpączkowujących pęcherzyków 

Przepływ materii 

Strefa cis:  strefa wejściowa, sąsiaduje z ER 

Strefa trans:  strefa wyjściowa, zorientowana ku błonie komórkowej  

 

PROKARIONTY  A  EUKARIONTY 
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  PROKARIOTY  (Procaryota lub Prokarionty)  

organizmy w większości jednokomórkowe, których komórka 

 nie zawiera jądra komórkowego.  

Prokarioty =  Archeowce + Eubakterie 

 JĄDROWCE  (Eukaryota lub Eukarya)  

inaczej  eukarioty lub eukarionty – organizmy zbudowane z 

komórek z jądrem komórkowym, odgraniczonym od 

cytoplazmy podwójną błoną białkowo - lipidową.  

•    jednokomórkowe 

•    stanowią 80-90% biomasy Ziemi  

•    2,500 gatunków 

•    szybki podział: co 20 minut; 11h – 5 miliardów komórek !! 

•    niektóre maja zdolność fotosyntezy 

•    pokarm :  materiał organiczny (od drewna do ropy naftowej) 

                     materiał nieorganiczny : C z CO2;   O2 i N2  z powietrza !! 

•    uniezależnienie od zw. organicznych - wyjątkowa rola na Ziemi  

•    rozmnażanie:  bez udziału procesu płciowego, podział komórki (amitoza)  

•    czasami obserwuje się wymianę DNA: (koniugacja, transdukcja  i transformacja)  

 

    

Komórki prokariotyczne   

 1. Koniugacja - polega na bezpośrednim przekazywaniu DNA z jednej 

 komórki do drugiej, kiedy wchodzą one ze sobą w kontakt (protisty  i 

 bakterie).  Wpływa na odporność danej bakterii na dany antybiotyk.;  

 

 2. Transdukcja - proces wprowadzenia nowego genu do komórki przez 

 wirusa podczas, którego dochodzi do  zmian właściwości bakterii.  

 (mogą nabyć patogennych właściwości np. przekształcenie  Escherichia 

 coli  symbiotycznej bakterii jelita grubego w chorobotwórczy szczep   

              wywołujący krwawe biegunki - 0157H7); 

 

 3. Transformacja - zjawisko aktywnego pobierania DNA ze środowiska 

                   zewnętrznego przez organizmy jednokomórkowe;  

Komórki prokariotyczne - wymiana DNA  
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 transformacja             transdukcja                    koniugacja  

Ściana komórkowa :   murina (polimer    

    peptydowo-wielocukrowego); barwienie 

    Grama (grubość ściany): Gram-dodatnie 

    (5-50nm) i Gram-ujemne (2-10nm); 
    - odmienna  wrażliwości na leki 

 

Błona komórkowa : podwójna;  tworzą ją  

    nasycone kwasy tłuszczowe, brak   

   cholesterolu  

 

Otoczka : śluzowata, pełni funkcję ochronną, 

    zbudowana z wielocukrów lub  białek  

     glikozylowanych  

 

Nukleoid : dawniej genofor, prokarion  -   

   obszar cytoplazmy w którym znajduje się   

   kolista nić kwasu DNA ( brak chromosomów) 

  

Komórki prokariotyczne  

Bacillus cereus 

 
Fried Rice Syndrome 

Pseudomonas  

Aeruginosa 

 
Pałeczka ropy błękitnej

  
Gram-dodatnie Gram-ujemne 

Rozmiar: 0,5 μm do 10 μm  

  

Kształt : - kulisty (np. Streptococus)  

   - nitkowato wydłużony (pałeczki np. Escherichia coli, Salmonella), 

   - poskręcany (krętki np.Treponema pallidum Krętek blady),  

               - rozgałęziony (prątki np. Mycobacterium  tuberculosis) 

               - zgrupowania komórek : dwoinki, gronkowce, paciorkowce 

            

Formy przetrwalnikowe: - endospory (zarodniki powstające wewnątrz     

                                                                               komórki bakterii) 

                                         

Komórki prokariotyczne  

gronkowiec 

Pałeczki  

gruźlicy 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacillus_cereus&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacillus_cereus&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacillus_cereus&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
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Komórki eukariotyczne 

Eukarionty: (gr. Eu – dobrze,  

Właściwie; karyon – jądro) 

  jądro – dobrze ukształtowane 

  chromosomy = DNA + białko  

  1,000 x więcej  DNA niż u procariota 

  liczne organelle wewnątrz komórkowe 

  rozbudowany system ograniczonych przestrzeni wewnątrzkomórkowych 

  obecność cytoszkieletu 

  rozmnażanie płciowe 

 

    PROKARIOTA   EUKARIOTA 

 

Genom    nukleoid                     jądro 

 

Organizacja materiału 

 genetycznego  pojedyncze koliste                 podwójne  

          DNA                chromosomy 
 

                                        DNA  DNA + histony 

 

Podział chromosomu po replikacji DNA   mitoza &mejoza 

   podział komórki 

 

Synteza białek  na rybosomach w  na polisomach & 

                 macierzy kom.  na szorstkim R.E  
 

Enzymy hydrolityczne na błonie kom.  w lizosomach 

 

Mikrofilamenty  brak   obecne 

 

Rybosomy  małe (70s)  duże (80s) 

 
Wodniczki  brak       zwierzęta-małe lub brak 

      rośliny-1duża 

 

Centriole  brak   obecne 

 


