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Przepływ informacji genetycznej
Informacja genetyczna jest przekazywana następnym pokoleniom w
wyniku procesu replikacji. Jest to przekaz pionowy.

Replikacja

Gamety

DNA
Gen

Transkrypcja w jądrze
to pierwszy etap ekspresji genów

Translacja
mRNA

Białko

Cecha

Osobniki

Informacja genetyczna u osobników jest przekazywana z kwasu
nukleinowego do białek, które warunkują fenotyp. Jest to przekaz poziomy.
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1. Transkrypcja: definicja
Transkrypcja to proces syntezy RNA na matrycy DNA: sekwencja
DNA jest odczytywana i komplementarny RNA jest syntetyzowany.

■ RNA jest syntetyzowany od

końca 5’ do 3’ na matrycy DNA o
kierunku przeciwnym (3’5’).

■ RNA jest syntetyzowany tylko na
jednej nici. Nie wiadomo, która
nić jest matrycą dla danego
genu.

DNA
5’ AATATACCGGCTGAA 3’ Nić sensowna
3’ TTATATGGCCGACTT 5’ Nić
antysensowna
5’ AAUAUACCGG 3’
RNA

C

U

■ Zamiast tyminy (T) nukleotydy

zawierają uracyl (U), który jest
komplementarny do adeniny (A).

■ Transkrypcja, w przeciwieństwie
do replikacji nie wymaga użycia
starterów. Wynika to z
właściwości polimeraz RNA.

Miejsca aktywne transkrypcyjnie
u Escherichia coli.

Transkrypcja prowadzi do powstania RNA (np. informacyjny RNA), obejmuje
inicjację, elongację i terminację i jest katalizowana przez polimerazy RNA.

Kornelia Polok
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1. Transkrypcja: polimerazy RNA
Polimerazy RNA mogą inicjować syntezę RNA de novo bez użycia
starterów oraz mogą wydłużać łańcuch RNA.
Typ

Lokalizacja

Liczba
podjednostek

PROKARIOTA

5

Funkcja

Wrażliwość na
α-amanitynę

mRNA, tRNA,
rRNA (23S,
16S, 5S)

EUKARIOTA
I

Jąderko

14

rRNA (28S,
18S, 5.8S)

II

Nukleoplazma

12

mRNA,
snRNA

g/ml

III

Nukleoplazma

16

tRNA, 5S
rRNA, snRNA

g/ml

Niewrażliwa
Wrażliwa od 1

Wrażliwa od 10

Polimerazy RNA są złożone z wielu podjednostek (tzw. holoenzym).
Prokariota mają jedną polimerazę, natomiast Eukariota wykorzystują
trzy różne polimerazy w zależności od typu RNA.

1. Transkrypcja: polimerazy RNA
Bakteryjna polimeraza RNA jest holoenzymem składającym się z 5
podjednostek: 2 podjednostek α oraz po jednej β, β’ i б.

DNA

β

Tetramer,
rdzeń enzymu

β’
б

Podjednostka (czynnik)
sigma

 Podjednostki α odpowiadają za
powstanie tetrameru.
 Podjednostka β zawiera miejsce
wiązania trójfosforanów
rybonukleotydowych.

Kornelia Polok

Struktura przestrzenna
bakteryjnej polimerazy RNA.

 Podjednostka β’ zawiera miejsce
wiązania DNA.
 Podjednostka б uczestniczy
jedynie w inicjacji transkrypcji,
rozpoznaje miejsce przyłączenia
polimerazy RNA do DNA.
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1. Transkrypcja: polimerazy RNA
Część podjednostek wszystkich eukariotycznych polimeraz RNA jest
homologiczna z podjednostkami α, β i б polimeraz prokariotycznych.
Polimeraza RNA
Polimerazy RNA Eukariota
Podjednostki
Prokariota
Podjednostki homologiczne
Podjednostki wspólne
unikalne
do polimerazy RNA Prokariota dla wszystkich Eukariota
(liczba)

β’

I.

1

2

5

II.

1

2

3

β
α1
α2

III.

1

7

2

б

Eukariotyczne polimerazy RNA składają się z 5 podjednostek homologicznych
do prokariotycznej polimerazy RNA, 4 podjednostek wspólnych dla wszystkich
typów oraz 3-7 podjednostek unikalnych związanych ze specyfiką enzymu.

1. Transkrypcja: polimerazy RNA
α-amanityna jest cyklicznym peptydem zbudowanym z 8
aminokwasów. Jest inhibitorem polimerazy RNA II i III u Eukariota.
α-amanityna jest wykorzystywana
do rozróżniania typów polimeraz u
Eukariota.

α-amanityna występuje w grzybach z
rodzaju Amanita. W Polsce
śmiertelnie trujący jest muchomor
sromotnikowy, A. phalloides.
Muchomor
sromotnikowy,
najczęstsza
przyczyna zatruć
grzybami w
Polsce.

Model przestrzenny i wzór chemiczny
α-amanityny.
Jako inhibitor polimeraz α-amanityna
jest śmiertelną trucizną. Po 24 h od
spożycia blokuje ona polimerazę II w
wątrobie, powodując lizę komórek. Po
4-5 dniach powoduje nieodwracalne
zniszczenia wątroby i nerek.

Kornelia Polok

Muchomor jadowity,
Amanita virosa, silnie
trujący, w Polsce
zagrożony
wymarciem, w
Czerwonej Księdze.
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1. Transkrypcja: mechanizm
Transkrypcja jest inicjowana przez przyłączenie polimerazy RNA do
promotora, rozplecenie DNA i syntezę pierwszych rybonukleotydów.
Polimeraza RNA
przyłącza się do
regionu
promotorowego w
pozycji od -35
do -10.
Następuje
rozplecenie nici DNA,
synteza około 10
rybonukleotydów.
Podjednostka б
odłącza się, a
polimeraza porusza
się na prawo od
promotora i wydłuża
łańcuch (elongacja).

„Bąbel transkrypcyjny”
(Transcription bubble):
rozsuwa nici DNA.

Bakteryjna polimeraza RNA samodzielnie inicjuje transkrypcję. U Eukariota
i Archaea wymagany jest współudział czynnika transkrypcyjnego.

1. Transkrypcja: mechanizm
Na początku transkrypcji DNA jest dwuniciowy, następnie rozplata
się i matrycowa nić DNA łączy się z RNA: DNA-RNA kompleks.

■ Na początku transkrypcji

rozplatany jest DNA na
obszarze 3 par zasad przed
centrum aktywnym
polimerazy.

Syntetyzowane RNA
Kompleks
DNA-RNA

DNA: nić
nie będąca
matrycą

■ Matrycowe DNA zagina się, co
prowadzi do odwrócenia o
180o kolejnej, 4 zasady i
rozerwania wiązań
wodorowych między nićmi
DNA.

■ Odwrócona 4 zasada

jednoniciowego DNA tworzy
wiązanie z zasadą nowo
syntetyzowanej cząsteczki
RNA.

DNA:
matryca

Polimeraza
RNA (biała)
Polimeraza RNA II Eukariota na początku
transkrypcji.

Kompleks DNA-RNA na ogół obejmuje 8 do 10 nukleotydów. DNA
dwuniciowy połączony jest z dużymi podjednostkami (1 i 2) polimerazy II.
Kornberg, 2007

Kornelia Polok
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1. Transkrypcja: mechanizm
Specyfika transkrypcji wynika ze zdolności polimerazy RNA do
rozpoznawania błędnych rybonukleotydów w kompleksie DNA-RNA.
1. W miejscu E
polimerazy: wejście
sprawdzane jest
dopasowanie
DNA: nie- rybonukleotydów
matryca (NTP) do
nukleotydów w
matrycy DNA.

2. Prawidłowo
sparowany NTP
jest przenoszony
do miejsca A
(centrum
aktywne),
miejsce E jest
puste.

DNA: matryca
RNA
A
E
NTP

A

4. Translokacja
(przeniesienie)
kompleksu
DNA-RNA i
powstanie
pustego
miejsca A,

E

A
E

A

E

3. Powstaje
wiązanie
fosfodiestrowe
między
łańcuchem
RNA a nowym
nukleotydem.

Polimeraza RNA sprawdza wszystkie nukleotydy w miejscu E, ale
wiązanie fosfodiestrowe powstaje tylko wówczas gdy rybonukleotyd
jest komplementarny do deoksyrybonukleotydu matrycy DNA.
Kornberg, 2007

1. Transkrypcja: mechanizm
„Pętla wyzwalająca” (trigger loop): ruchomy element polimerazy RNA
odpowiedzialny za przyłączenie prawidłowego rybonukleotydu.

RNA

A
E

DNA:
matryca

DNA:
niematryca

NTP
Pętla
wyzwalająca
„Pętla wyzwalająca” kołysze
się i kontaktuje z wszystkimi
elementami NTP.

Wiązanie pomiędzy
rybonukleotydem,
który nie jest
komplementarny
do matrycy DNA lub
deoksyrybonuleotydem
jest węższe (np. o 2-3 Å),
co jest rozpoznawane
przez „pętlę wyzwalającą”.

PO4

Histydyna

Precyzyjna pozycja histydyny względem
grupy fosforanowej nukleotydu odpowiada
za rozpoznawanie prawidłowo sparowanego
rybonukleotydu.

„Pętla wyzwalająca” jest donorem protonów do grup fosforanowych
z NTP. Jeżeli rybonukleotyd jest prawidłowo sparowany inicjuje ona
tworzenie
wiązania fosfodiestrowego.
Kornberg, 2007

Kornelia Polok
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1. Transkrypcja: mechanizm
„Pętla wyzwalająca” zapewnia specyfikę transkrypcji dzięki sieci
powiązań pomiędzy wszystkimi elementami rybonukleotydow.

■ Mutacja asparagininy w pozycji 479

prowadzi do braku zdolności
rozpoznawania obecności grupy OH
na końcu 3’ nukleotydu.

RNA

Pętla wyzwalająca

■ Interakcja z grupą OH w pozycji 2’
rybozy umożliwia rozróżnienie
między rybonukleotydami i
deoksyrybonukleotydami.

■ Zmiany konformacji DNA (prosty

lub zagięty) koordynują zmianę
pozycji (translokację) DNA-RNA po
przyłączeniu nukleotydu

„Pętla wyzwalająca” jest
konserwatywną strukturą polimerazy
RNA II Eukariota oraz polimerazy RNA
Archaea. Uczestniczy ona we
wszystkich etapach transkrypcji.

NTP

Sieć powiązań „pętli wyzwalającej” z zasadą
azotową, grupą fosforanową i rybozą
nukleotydu.

Kornberg, 2007
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2. Inicjacja: promotor
Promotor: region DNA (100-1000 bp), który zlokalizowany jest w
pobliżu miejsca początku transkrypcji genu.
Modelowy promotor bakterii.
-35
5’ TTGACA

Początek transkrypcji
-10
+1
3’
TATA 5-9 bp
GEN

16-19 bp

Przykłady sekwencji promotorowych u Eschericha coli.
Gen

Funkcja

-35

Przerwa

-10

fliA

Flagelina

CTAAA

15

GCCGATAA

rpoH

Szok termiczny

CCCTTGAA

13-15

CCCGATNT

rpoS

Niedobór pożywienia

TTGACA

16-18

CTATACT

rpoN

Metabolizm azotu

CTGGNA

6

TTGCA

rpoD

Funkcje życiowe
(housekeeping)

TTGACA

16-18

TATAAT

Promotory bakteryjne najczęściej składają się z dwóch krótkich,
konserwatywnych sekwencji w pozycjach -35 (TTGACA) i -10 (TATA).

2. Inicjacja: promotor
Promotory Eukariota są złożone, składają się z kilku sekwencji,
które różnią się w zależności od typu polimerazy.
Oktamer
box

GC
box

CAAT
box

GC
box

Start
transkrypcji

TATA
box

5’

3’
-140

-120

ATTTGCAT
Oktamer box:
może być nieobecny
występować
pojedynczo lub w
wielu kopiach.

-100

-80

-60

-40

-20

-10

+1

GGGCGG GGCCAATCT GGGCGG TATAAAA
GC box:
jeżeli występuje
to w wielu
kopiach.

CAAT box:
w pozycji -80,
występuje zawsze,
wzmacnia
transkrypcję.

TATA box:
w pozycji -25,
występuje
zawsze, wiąże
się z polimerazą.

Promotory polimerazy RNA II u Eukariota mają 3-4 sekwencje
konserwatywne, które występują w większości genów u różnych gatunków.

Kornelia Polok
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2. Inicjacja: czynniki transkrypcyjne
Czynnik transkrypcyjny to białko wiążące się z DNA w specyficznym
miejscu (np. promotor) i regulujące transkrypcję.
Typy czynników transkrypcyjnych:

Motyw strukturalny
α-helisy w
czynnikach
transkrypcyjnych
typu „zamków
leucynowych”.

■ Globalne (ogólne): niezbędne,

tworzą kompleks preinicjacyjny,
który reaguje z polimerazą RNA.
Nie zawsze wiążą się z DNA.

■ Wiodące: przyłączają się do DNA
przed miejscem inicjacji
transkrypcji, indukują lub
hamują transkrypcję:

odpowiadają za różnicowanie i
rozwój;

Czynnik
transkrypcyjny

indukują odpowiedź na stresy
środowiskowe;

DNA

regulują cykl komórkowy.
Czynniki transkrypcyjne działają samodzielnie lub w kompleksach.
Ułatwiają one przyłączanie polimerazy RNA do promotora
(aktywacja) lub blokują przyłączenie polimerazy (inhibicja).

2. Inicjacja: czynniki transkrypcyjne
Polimeraza RNA II Eukariota wymaga obecności kilku globalnych
czynników transkrypcyjnych: TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF i TFIIH.

■ TFIID: jako pierwszy

TBP

przyłącza się do promotora,
zawiera podjednostkę TBF
(TATA binding protein),
która wiąże się z sekwencją
TATA.

■ Następnie przyłączają się
TFIIA, TFIIB oraz TFIIF.

■ TFIIE umożliwia

przyłączenie TFIIH. Oba
czynniki stymulują
aktywność polimerazy RNA
w przenoszeniu grup
fosforanowych z NTP
(aktywność kinazy).

NC2-TBP-DNA
jest inhibitorem
transkrypcji.
Region TBP
przyłącza się do
TATA i
uniemożliwia
przyłączenie się
kolejnych TF.

NC2β
NC2α
Czynnik NC2-TBP-DNA: tetramer,
wyizolowany z komórek HeLa,
drożdży i muszki owocowej.

TBF (TATA binding protein) umożliwia przyłączenie pozostałych TF,
tworzy platformę dla polimerazy RNA. TBF wprowadza łańcuch
aminokwasów pomiędzy nukleotydy DNA i rozplata helisę.

Kornelia Polok
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2. Inicjacja: czynniki transkrypcyjne
U człowieka występuje 2000-3000 sekwencji (ORF) potencjalnie
kodujących czynniki transkrypcyjne.

Rozmieszczenie genów kodujących czynniki
transkrypcyjne u człowieka (TF). Miejsca
zaznaczone na czerwono to regiony o
podwyższonej gęstości genów kodujących TF.

Aktywność czynników transkrypcyjnych w
tkankach człowieka. Najwięcej czynników jest
aktywnych w płucach płodu (>300), najmniej w
wyrostku robaczkowym (150).

Czynniki transkrypcyjne podlegają ekspresji we wszystkich tkankach
człowieka, średnio 200 różnych czynników jest aktywnych w komórkach.
Vaquerizas et al., 2009

2. Inicjacja: czynniki transkrypcyjne
Niektóre choroby neurodegeneracyjne człowieka związane są z
mutacjami w czynnikach transkrypcyjnych.
Czynniki transkrypcyjne
zawierają na N-końcu
łańcuch glutaminowy, który
reguluje inicjację
transkrypcji. Mutacje
zwiększające liczbę CAG
prowadzą do wydłużenia
łańcucha glutaminowego.

SCA1
Aktywator/Represor
HD

UTC
SBMA

SCA17

Upstream

TATA

Promotor






TFIID

SCA1: ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów).
SCA7: ataksja, retinopatia.
SCA17: ataksja.
HD: zaburzenia psychiczne, motoryczne, poznawcze.
SBMA: atrofia mięśniowa.

Pol
II
START

TFTC
SCA7

Łańcuch poliglutaminowy w czynnikach transkrypcyjnych jest
przyczyną objawów typowych dla chorób neurodegeneracyjnych.

Kornelia Polok
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2. Inicjacja: czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne mogą odpowiadać za zmienność cech
ilościowych i ich ewolucję.

Kukurydza
Mutacja w genie tb1 kodującym
czynnik transkrypcyjny u teosinte
przyczyniła się do zahamowania
rozwoju pędów bocznych u
współczesnej kukurydzy. W efekcie
kolby na pędzie głównym są większe.

Teosinte: przodek kukurydzy

Mutacja w genie tb1 była głównym czynnikiem
odpowiedzialnym za udomowienie kukurydzy.
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3. Dojrzewanie RNA: Eukariota, mRNA
U Prokariota w wyniku transkrypcji powstaje mRNA. U Eukariota
powstaje pierwotny transkrypt, który jest poddawany obróbce.
Dojrzewanie mRNA:

■ Etap 1:

5’
Dodanie CAP (zmetylowana
guanozyna) na końcu 5’
podczas elongacji RNA.
Powstaje pierwotny
5’ m7GpppN1
transkrypt: hnRNA

Egzon 1

Intron

+ CAP:
m7GpppN1
Egzon 1

■ Etap 2:

Intron

+ PolyA

Dodanie sekwencji
polyA na końcu 3’:
pre-mRNA.

5’ m7GpppN1

Egzon 1

Intron

■ Etap 3:

Egzon 2

3’ DNA
Obszar
terminacyjny

Egzon 2

3’

hnRNA: pierwotny
transkrypt
Egzon 2 AAAA…3’
pre-mRNA

Wycinanie intronów,
dojrzały mRNA, transport do
rybosomów (cytoplazma).

5’ m7GpppN1

Egzon 1

Egzon 2 AAAA…3’
mRNA

Etapy dojrzewania mRNA u Eukariota wynikają z mozaikowej budowy
genów (egzony i introny) oraz z rozdziału przestrzennego transkrypcji
(jądrą) i translacji (rybosomy w cytoplazmie).

3. Dojrzewanie RNA: Eukariota, introny
Introny wycinane są z pre-mRNA Eukariota w jądrze za pomocą
spliceosomu: kompleksu zbudowanego z RNA i białek.
Kompleks RNA i białek
w spliceosomie to
rybonukleoproteiny,
snRNP.
Struktura
drugorzędowa
oraz białka
najważniejszych
snRNP człowieka.
Występują dwa
typy białek Sm
oraz LSm.

Spliceosom drożdży

W skład snRNP wchodzą:
 1-2 cząsteczki snRNA (niekodujący, jądrowy RNA, ~150 bp);
 zestaw 7 białek Sm – B/B’, D3, D2, D1, E, F, G;
 zmienna liczba białek specyficznych w zależności od typu
spliceosomu.

Spliceosom najczęściej tworzą rybonukleoproteiny (snRNP) U1 i U2, U4/U6
oraz U5 oraz szereg innego typu białek.

Kornelia Polok
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3. Dojrzewanie RNA: Eukariota, introny
Wycinanie intronów rozpoczyna się od przyłączenia snRNP, U1 i U2
na granicy intronów i egzonów.
5’

Egzon 1

GU

U1 i U2 przyłączają
się na stykach egzonintron.
5’

Egzon 1

Intron

U1

GU

U1

Kompleks U6/U4 oraz U5
przyłącza się do U1 i U2,
powstaje pętla.

3’ pre-mRNA

U2

Intron

AAG

U2

U6 U4

Egzon 2

3’ prespliceosom,
kompleks A

U5
U1 U6 U4
U5

Egzon 1

5’

Egzon 2

AAG

U2

prekatalityczny
spliceosom,
Egzon 2 3’ kompleks B.

3. Dojrzewanie RNA: Eukariota, introny
Rearanżacja RNA,
destabilizacja kompleksu,
oddysocjowanie U4 i U1.
Egzon 1

5’

U4

U6

5’

U2

aktywny
spliceosom,
Egzon 2 3’ kompleks B*.

U2

1 etap wycięcia
Egzon 2 3’ intronu, kompleks C.

U5

Helikaza RNA (DEAH)
powoduje zapętlenie
intronu.

Egzon 1

U6

U1

U5
Wycięcie intronu.

5’

Egzon 1

Egzon 2 3’

mRNA.
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U6

U2
U5

2 etap wycięcia
intronu,
kompleks postspliceosomowy.
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3. Dojrzewanie RNA: Eukariota, introny
Spliceosomy są strukturą dynamiczną. RNA wchodzący w jego skład
jest rearanżowany w trakcie wycinania intronów.

U5

U4/U6

U4/U6 i U5

Kompleks B (U1,
U2, U4/U6, U5) u
człowieka.

Model spliceosomu człowieka

Formowanie
spiceosomu
u drożdży.

Kompleks B

Aktywny kompleks B*

Kompleks C

Will i Luhrmann 2011

Transkrypcja i transkryptomika
1. Transkrypcja: zasady
Definicja
Polimerazy RNA
Mechanizm

2. Inicjacja
Promotory
Czynniki transkrypcyjne

3. Dojrzewanie RNA
Eukariota: mRNA
Eukariota: wycinanie intronów

4. Transkryptomika
Definicja
Metody analizy

Kornelia Polok
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4. Transkryptomika: definicja
„ome” i „omics”: anlojęzyczne neologizmy, które powszechnie używa
się w biologii od XIX w., np. genom, biom.
Termin

Opis

Dyscyplina

Genom

Materiał genetyczny w podstawowym
zestawie chromosomów.

Genomika: bada całe genomy.

Transkryptom

Zestaw RNA komórki/organizmu w
danych warunkach.

Transkryptomika: badanie
transkryptomu, ekspresji genów.

Proteom

Zestaw białek komórki/organizmu w
danych warunkach.

Proteomika: badanie struktury i
funkcji białek.

Metabolom

Zestaw metabolitów organizmu.

Metabolomika: badanie
metabolizmu i metabolitów.

Fenom
(Phenome)

Wszystkie cechy fenotypowe
organizmu.

Fenomika (Phenomics): analiza
cech fizycznych w zmieniającym
się środowisku.

Fylom
(Phylome)

Zestaw powiązań filogenetycznych
wszystkich genów.

Fylogenomika (Phylogenomics):
wykorzystanie genomów do
rekonstrukcji ewolucji.

4. Transkryptomika: definicja
Transkryptom zawsze odnosi się do całego RNA pojedynczej
komórki, populacji komórek tkanki, organu lub organizmu.
Po
wyizolowaniu
RNA otrzymamy
transkryptom z
kwiatów.
Otrzymamy
transkryptom
liści.
Aconitum sp.
Otrzymamy
transkryptom
z komórek
skóry
człowieka.

Otrzymamy transkryptom
ze strąków grochu
zainfekowanych grzybem
Ascochyta.
Otrzymamy
transkryptom
z komórek
nerwowych
człowieka.

Otrzymamy transkryptom z
liści grochu
zainfekowanych grzybem
Ascochyta.
Otrzymamy
transkryptom
z komórek
watroby
człowieka.

Skład transkryptomu odzwierciedla ekspresję genów i zależy od stadium
rozwojowego oraz warunków środowiskowych w czasie analizy. Dana
komórka/tkanka/organizm mogą mieć wiele transkryptomów.

Kornelia Polok
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4. Transkryptomika: metody
Wszystkie metody trankryptomiki wymagają izolacji całkowitego
RNA. Największą frakcję, 80-90% stanowi rRNA.
Termocykler do Real Time -qPCR
z laserowym detektorem sygnału
fluorescencyjnego.

Analiza transkryptomu

■ Etap 1: izolacja całkowitego
RNA, uzyskanie mRNA.

■ Etap 2: przekształcenie RNA w
DNA (cDNA).

■ Etap 3: analiza za pomocą:
Real Time-qPCR dla RNA z
pojedynczych genów;
mikromacierze
wykorzystujące hybrydyzację
ze znanymi genami;
RNA-seq: wykorzystujące
automayczne
sekwencjonowanie DNA.

Drukarka mikromacierzy z
płytką do nanoszenia sond
oligonukleotydowych.

Skaner mikromacierzy z laserowym
czytnikiem sygnału fluorescencyjnego.

mRNA uzyskuje się z całkowitego RNA za pomocą oligonukleotydów
komplementarnych do łańcucha poli A (Eukariota) lub przez usunięcie
rRNA za pomocą specyficznych sond.

4. Transkryptomika: metody, cDNA
RNA jest niestabilny poza komórką dlatego przekształca się go w
komplementarny DNA (cDNA) za pomocą odwrotnej transkryptazy.

RT-PCR: PCR z użyciem
odwrotnej
transkryptazy.

5’ CAP

cDNA: DNA, który powstał
na matrycy mRNA,
dlatego u Eukariota
zawiera tylko EGZONY.
Real Time PCR = qPCR,
mikromacierze, RNA-seq
etc.

Kornelia Polok

mRNA

Odwrotna
transkryptaza
Hybryda
mRNA-cDNA

Odwrotna transkryptaza:
polimeraza DNA, która
ma zdolność syntezy
DNA na matrycy RNA.
Występuje u wirusów
RNA oraz w
retrotranspozonach.

5’ CAP

mRNA

3’

cDNA

RNA-aza H
5’ CAP
3’

d(T)12-18
starter komplementarny do polyA

AAA(A)n 3’polyA
d(T)12-18 5’
Trawi mRNA w cząsteczkach
RNA-DNA
AAA(A)n 3’polyA

cDNA

Polimeraza DNA,
PCR
5’ CAP
3’

AAA(A)n 3’polyA

d(T)12-18 5’
Starterami są fragmenty mRNA
AAA(A)n 3’polyA

cDNA

d(T)12-18 5’
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4. Transkryptomika: metody, Real Time PCR.

Real Time-PCR vs. PCR

■ Standardowy PCR jest reakcją

jakościową tzn. produkt jest
wykrywany (prążek) lub nie,
różnica między, np. AA i Aa nie
jest widoczna na żelu.

■ Real Time: reakcja ilościowa, w

której mierzy się ilość produktu:
jeden z dNTP jest znakowany
fluorescencyjnie;
fluorescencja próby jest
mierzona po każdym cyklu;
im wyższy poziom
fluorescencji tym więcej kopii
produktu.

Ilość: pochodna fluorescencji

Real Time PCR, qPCR: reakcja PCR pozwalająca na pomiar ilości
powstałego produktu PCR w czasie rzeczywistym.
3
1

2

Wartość
graniczna

Startery

Wynik Real-Time PCR: ekspresja transgenu rPgip u
grochu:
1. Kontrola: brak DNA, pik wynika z formowania
dimerów przez startery.
2. Baroness: odmiana wyjściowa bez transgenu
rPgip, wynik jak w kontroli bez DNA.
3. Rośliny transgeniczne zawierające rPgip, ilość
produktu świadczy o silnej ekspresji.

Real Time PCR umożliwia monitorowanie różnic w liczbie kopii (np. AA i Aa)
lub w poziomie ekspresji genów, np. związanych z nowotworami, markerami
infekcji bakteryjnych lub wirusowych.

4. Transkryptomika: metody, mikromacierze
Mikromacierze: ilość transkryptów (cDNA) zdefiniowanego zestawu
genów mierzona jest poprzez ich hybrydyzację ze znanymi sondami.

■ Mikromacierz to płytka szklana lub
plastykowa, na którą naniesiono
sondy: oligonukleotydy (do 100 bp)
będące fragmentami znanych
genów.

■ Możliwa jest analiza ekspresji
wielu genów.

■ Badane cDNA znakuje się

fluorescencyjnie w reakcji PCR z
znakowanym dNTP.

■ Próby hybrydyzuje się z

mikromacierzą, sygnał odczytuje
się laserowo.

■ Im więcej cDNA jest związane z

sondą tym silniejszy jest sygnał.

Wynik analizy ekspresji kilkunastu genów u
drożdży:
 punkty żółte, czerwone i zielone : sygnał
pozytywny, cDNA związane z sondą, silna
ekspresja danej sekwencji.
 punkty ciemne: cDNA i sonda nie
hybrydyzują, brak ekspresji.
 punkty o barwie pośredniej: wynik niepewny.

Hybrydyzacja DNA-DNA: łączenie jednej nici DNA, najczęściej
znakowanej eksperymentalnie z nicią komplementarną – sondą
będącą fragmentem DNA o znanej sekwencji i często funkcji.

Kornelia Polok
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4. Transkryptomika: metody, RNA-seq
RNA-seq: sekwencjonowanie cDNA otrzymane z transkryptów.
Poziom ekspresji określa się na podstawie liczby kopii transkryptów.

■ RNA-seq nie wymaga

Kontrola Mięsak

wiedzy o analizowanych
sekwencjach.

■ Możliwe jest wykrycie

różnic w ekspresji alleli,
identyfikacja SNP w
transkryptach, rzadkich
mutacji, obcych RNA (np.
patogenów).

■ Koszt analizy

porównywalny z
mikromacierzami.

■ Wymaga zaawansowanej
bioinformatyki.

Liczba genów o zmienionej
ekspresji w komórkach mięsaka.

Analiza RNA-seq w komórkach
mięsaka Kaposiego:
 kolor niebieski: inhibicja
ekspresji;
 kolor czerwony: aktywacja.

RNA-seq to sekwencjonowanie DNA (cDNA) dlatego zastosowanie mają
automatyczne platformy do sekwencjonowania genomów.
Tso et al. 2018

4. Transkryptomika: metody, RNA-seq
RNA-seq wykorzystano do analizy transkryptomu człowieka z prób
reprezentujących większość organów i tkanek ludzkich.
Transkryptom człowieka

■ Konsorcja:

HPA: Human Protein Atlas,
FANTOM,
GTEx: Genome based Tissue
Expression

■ Do najczęściej analizowanych
tkanek/organów należy:
kresomózgowie,
płuca,

wątroba, trzustka, jelito grube
prostata i jądra,
mięsień sercowy.

Tkanki/organy człowieka , z których analizowany jest
transkryptom.

Ilość danego białka w komórkach i tkankach koreluje z ilością
odpowiedniego mRNA, jednakże stosunek białko/mRNA różni się
między genami.
Uhlen et al. 2016
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4. Transkryptomika: metody, RNA-seq
Około 45% genów ludzkich czyli 8385 genów z 18 684 badanych
podlega ekspresji we wszystkich tkankach.
wszystkie
tkanki

45%
różna
ekspresja

13%

5%

17%
wyższy
poziom
ekspresji

nie
wykryte

13%
7%

tkankowospecyficzne

specyficzne dla
grupy tkanek

Podział 18 684 badanych genów ze
względu na ekspresję w różnych
tkankach człowieka.
 45%: ulega ekspresji we wszystkich
tkankach.
 17%: w części tkanek poziom
ekspresji wyższy od średniej.

Uhlen et al. 2016

 13%: ekspresja
specyficzna dla
danej tkanki.
 13%: różna
ekspresja: w
jednej tkance
niższa, w drugiej
wyższa.
 7%: ekspresja
specyficzna dla
grupy tkanek.
 5%: nie
stwierdzono
ekspresji w
badanych
tkankach.

Jądra
męskie
Jajowód

Kresomózgowie

Mięśnie
szkieletowe
Mięsień
sercowy
Płuca

Trzustka
Pęcherz moczowy
Mięśnie gładkie

Liczba genów podlegająca specyficznej
ekspresji w danym typie tkanki.

W jądrach męskich i w kresomózgowiu specyficznej
ekspresji podlega największa liczba genów.

Zagadnienia 1-2
1. Transkrypcja
 Podaj definicję transkrypcji.
 Na ilu niciach jednocześnie odbywa się transkrypcja danego
fragmentu DNA?
 Jaki związek powstaje podczas transkrypcji?
 Czy kierunek transkrypcji jest taki sam jak replikacji? Uzasadnij
odpowiedź.
 W stosunku do której nici DNA (sensowna, antysensowna) jest
identyczny mRNA?
 ATGCTTTGGGCCAAA jest fragmentem genu zdeponowanym w
banku genów (np. NCBI). Podaj sekwencję mRNA dla tego
fragmentu?

2. Transkrypcja: polimerazy RNA
 Jakie startery są niezbędne do inicjacji syntezy RNA?
 Czym różni się polimeraza DNA od polimerazy RNA pod względem
inicjacji syntezy kwasu nukleinowego?
 Do syntezy, którego kwasu nukleinowego niezbędne są startery
RNA: DNA czy RNA? Uzasadnij odpowiedź.
 Ile polimeraz występuje u Prokariota a ile u Eukariota?
 Podaj funkcję polimeraz I, II i III Eukariota.

Kornelia Polok
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Zagadnienia 3
3. Transkrypcja: polimerazy RNA
 Z jakich jednostek składa się bakteryjna polimeraza RNA?
 Która z jednostek bakteryjnej polimerazy RNA rozpoznaje miejsce
inicjacji transkrypcji.
 Czy polimerazy Eukariota i Prokariota są podobne? Uzasadnij
odpowiedź.
 Które podjednostki polimerazy RNA Prokariota są homologiczne do
polimeraz Eukariota?
 Z ilu podjednostek składają się eukariotyczne polimerazy RNA?
 Ile podjednostek jest wspólnych dla wszystkich polimeraz RNA
Eukariota?
 Ile podjednostek decyduje o specyfice polimeraz RNA Eukariota?
 Jak rozróżniamy polimerazy Eukariota?
 Co to jest α-amanityna i gdzie ona występuje?
 Dlaczego zjedzenie muchomora sromotnikowego często prowadzi
do śmierci?
 Inhibitorem jakiego enzymu jest α-amanityna?

Zagadnienia: 4
4. Transkrypcja: mechanizm
 Jakie procesy rozpoczynają transkrypcję?
 Kiedy rozpoczyna się elongacja w procesie transkrypcji?
 Czy polimerazy RNA wszystkich organizmów mogą samodzielnie
inicjować transkrypcję? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Na czym polega różnica pomiędzy bakteriami, Archaea i Eukariota
pod względem inicjacji transkrypcji przez polimerazy RNA?
 Jaki kompleks powstaje po rozpleceniu nici DNA podczas
transkrypcji?
 Gdzie znajduje się dwuniciowy DNA w trakcie transkrypcji?
 Z czego wynika specyfika transkrypcji?
 Ile nukleotydów jest sprawdzanych przez polimerazę RNA podczas
transkrypcji?
 Jakie warunki muszą być spełnione aby powstało wiązanie
fosfodiestrowe w syntetyzowanej cząsteczce RNA?
 Co oznacza termin „pętla wyzwalająca”?
 Jak polimeraza RNA rozpoznaje właściwy nukleotyd? Podaj
przykład?
 Jaki element polimerazy RNA odpowiada za rozpoznanie
prawidłowego nukleotydu?
 W jaki sposób „pętla wyzwalająca” zapewnia specyfikę
transkrypcji?
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Zagadnienia 5-6
5. Transkrypcja: promotor
 Podaj definicję promotora.
 O czym świadczy obecność sekwencji TTGACA w pozycji -35 oraz
TATA w pozycji -10 u Prokariota?
 Ile sekwencji konserwatywnych najczęściej występuje w typowym
promotorze polimerazy II Eukariota?
 Czy sekwencja TATA występuje u Eukariota? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
 Proszę porównać promotor Prokariota i Eukariota?

6. Transkrypcja: mRNA u Eukariota
 Czy produkty transkrypcji u Prokariota i Eukariota są takie same?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Na czym polega dojrzewanie mRNA i gdzie występuje?
 Proszę wyjaśnić dlaczego produkt transkrypcji Eukariota musi
podlegać procesowi dojrzewania?
 Co oznacza hnRNA, pre-mRNA, CAP, polyA?
 Gdzie zachodzi dojrzewanie mRNA.
 Który z produktów transkrypcji jest transportowany do cytoplazmy,
hnRNA, pre-RNA, mRNA?

Zagadnienia: 7
7. Transkrypcja: czynniki transkrypcyjne
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Proszę podać definicję czynnika transkrypcyjnego.
Na czym polega rola czynnika transkrypcyjnego?
Jakie typy czynników transkrypcyjnych wyróżniamy?
Na czym polega różnica między czynnikami transkrypcyjnymi
globalnymi i wiodącymi?
Jakie czynniki transkrypcyjne są niezbędne do działania polimerazy II u
Eukariota?
Co oznacza skrót TBP?
Który z czynników transkrypcyjnych polimerazy II przyłącza się jako
pierwszy?
Na których chromosomach człowieka zlokalizowane są geny kodujące
czynniki transkrypcyjne?
W jakim stadium rozwojowym człowieka jest aktywnych najwięcej
czynników transkrypcyjnych?
W których tkankach człowieka podlegają ekspresji czynniki
transkrypcyjne?
Jakie efekty wywołuje wydłużenie łańcucha glutaminowego w
czynnikach transkrypcyjnych?
Z jakim procesem genetycznym związane jest udomowienie kukurydzy?
Proszę wyjaśnić odpowiedź.
Co może być przyczyną zmienności cech ilościowych u roślin?
Jakie efekty dla populacji ludzkich miała mutacja w genie tb1 u teosinte?
Co łączy kukurydzę z teosinte?
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Zagadnienia 8-10
8. Dojrzewanie RNA: Eukariota, mRNA





Wymień etapy dojrzewania RNA u Eukariota?
Z czym wiążą się pojęcia CAP i polyA?
Co oznacza pojęcie: transkrypt pierwotny, pre-mRNA?
Z czego wynika dojrzewanie RNA u Eukariota?

9. Dojrzewanie RNA: Eukariota, introny








Gdzie odbywa się wycinanie intronów?
Co to jest spliceosom?
Co oznacza skrót snRNP?
Jakie rybonukleoproteiny wchodzą w skład spliceosomu?
Jaki proces rozpoczyna wycinanie intronów?
Jaką funkcję pełnią rybonukleoproteiny U1 i U2?
Co jest efektem działania spliceosomu?

10. Transkryptomika: definicja
 Wymień terminy, które mają przyrostek „om” (ang. „ome”). Jakich
poziomów organizacji one dotyczą?
 Wymień dyscypliny, które związane są z „omami”.
 Jak określa się całe RNA komórki/tkanki lub organizmu?
 Zdefiniuj terminy: transkryptom, proteom, metabolom.
 Zdefiniuj terminy: genomika, transkryptomika, proteomika,
metabolomika.
 Ile transkryptomów może mieć jeden organizm?
 Podaj przykłady transkryptomów człowieka?

Zagadnienia: 11-12
11. Transkryptomika: metody
 Proszę wymienić etapy analizy transkryptomu?
 Jaka cząsteczka biologiczna jest niezbędna do analizy
transkryptomu?
 Czy całkowity RNA wyizolowany z komórek skóry człowieka to tylko
mRNA? Uzasadnij odpowiedź.
 Ile procent całkowitego RNA stanowi rRNA?
 W jaki sposób otrzymuje się mRNA z całkowitego RNA?
 Co oznacza termin cDNA?
 Czy cDNA jest taki sam jak DNA genomowy? Uzasadnij odpowiedź.
 Dlaczego RNA po wyizolowaniu przekształca się w cDNA?
 Do czego służy odwrotna transkryptaza?
 Wyjaśnij skróty: RT-PCR, Real Time PCR, qPCR.

12. Transkryptomika: metody, Real Time PCR
 Na czym polega Real Time PCR (qPCR)?
 Który typ reakcji PCR pozwala na rozróżnienie między genotypami Aa
AA?
 Który typ reakcji PCR pozwala mierzyć ekspresję pojedynczych
genów?
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Zagadnienia 13-14
13. Transkryptomika: metody, mikromacierze
 Co to jest mikromacierz?
 Jak mierzona jest ilość cDNA w reakcji wykorzystywanej w
mikromacierzach?
 Na czym polega hybrydyzacja DNA-DNA?

14. Transkryptomika, metody, RNA-seq
 Co oznacza skrót RNA-seq?
 Jaki kwas nukleinowy jest wykorzystywany w sekwencjonowaniu
RNA (RNA-seq)?
 Jakie platformy wykorzystuje się do sekwencjonowania RNA?
Czym się one różnią od platform do sekwencjonowania DNA?
 Proszę wymienić konsorcja zajmujące się badaniem
transkryptomu człowieka.
 Jaki kwas nukleinowy należy wyizolować ze skóry człowieka aby
uzyskać transkryptom.
 W których tkankach/organach najczęściej analizowana jest
ekspresja wszystkich genów?
 Jaki procent genów ulega ekspresji we wszystkich tkankach
ludzkich?
 W których organach/tkankach ulega ekspresji najwięcej genów
specyficznych-tkankowo?
 Jaka jest zależność między poziomem mRNA a ilością danego
białka?

Centre for Evolution, Genomics
and Biomathematics, e-Gene

polokkornelia@gmail.com
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