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1. Mutacje jako źródło zmienności: definicja
Mutacje to zmiany dziedziczne w materiale genetycznym, które
dostarczają nowej zmienności genetycznej niezbędnej do ewolucji.

■ 1901: Hugo de Vries –

mutacja to nagła zmiana
dziedziczna, która nie wynika
z rekombinacji.

■ Mutacje są źródłem

zmienności genetycznej. Bez
mutacji geny istniałyby tylko
w jednej postaci (jeden allel
w locus). Organizmy nie
mogłyby ewoluować.

■ Mutacje są losowe tzn.

nie wiadomo kiedy
i gdzie mutacja zajdzie.

■ Mutacje zachodzą u

wszystkich grup
organizmów żywych.

Oenothera
lamarckiana – obiekt
badań H. de Vries.

Kosodrzewina (P. mugo)
prawdopodobnie powstała jako mutant
karłowy sosny błotnej (P. uliginosa).

Pokolenie M1 owsa
szorstkiego (Avena
strigosa). Albinizm
jest częstą mutacją u
roślin.

Mutageneza to proces, który prowadzi do powstawania
mutacji. Mutant to organizm, u którego występuje mutacja.

Mutant grochu (Pisum
sativum) o wydłużonych
liściach.

1. Mutacje jako źródło zmienności: podział
Mutacje mogą wystąpić w dowolnej komórce i na dowolnym etapie
rozwoju organizmu wielokomórkowego.
Miejsce powstania mutacji:

■ Mutacje w komórkach szlaku
płciowego:

nie występują u rodziców;
przekazywane są następnym
pokoleniom;
mogą wystąpić na dowolnym
etapie wytwarzania komórek
rozrodczych.

Mutacje szlaku płciowego u grochu i jęczmienia (wst).

■ Mutacje somatyczne:

występują w komórkach
somatycznych;
nie są przekazywane
potomstwu;

Mutacje somatyczne u grochu i owsa szorstkiego. Tylko

prowadzą do powstania
część rośliny, np. fragment liścia jest zmutowana.
chimer.
Tylko mutacje w komórkach szlaku płciowego są
przekazywane kolejnym pokoleniom.
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1. Mutacje jako źródło zmienności: podział
Mutacje somatyczne są wykorzystywane w hodowli zwierząt,
zwłaszcza koni, u których decydują o unikalności.

Mutacja somatyczna u psa.

Umaszczenie koni będące wynikiem mutacji
somatycznych.

Mutacje
somatyczne
u świni
domowej.

1. Mutacje jako źródło zmienności: podział
U człowieka mutacje somatyczne mogą być przyczyną zaburzeń
rozwojowych i chorób neurodegeneracyjnych.

■ Zespół Prometeusza:
mutacja w genie AKT1 w trakcie
rozwoju embrionalnego;
następuje przyspieszony wzrost
niektórych części ciała.

■ Zespół McCune-Albright’a:

mutacja w genie GNAS1 w
trakcie rozwoju embrionalnego;
występują zmiany kostne, skórne
i hormonalne.

■ Megaencefalia:

mutacja w genach AKT3, PIC3CA
w linii komórek nerwowych.
powiększony znacznie mózg,
liczne problemy neurologiczne
i psychiczne.

Obraz MRI (rezonans
magnetyczny)
prawidłowo
ukształtowanego
mózgu.

„Double cortex”,
objawy epilepsji,
spowodowane mutacją
post-zygotyczną w
genie DCX.

Hemimegaencefalia,
spowodowana mutacją
post-zygotyczną w
genie AKT3.

Poduri et al. 2013
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1. Mutacje jako źródło zmienności: podział
Mutacje mogą powstawać spontanicznie lub być indukowane za
pomocą czynników fizycznych lub chemicznych.
Podział mutacji ze względu na
czynnik wywołujący:

■ Mutacje spontaniczne są

wynikiem błędów naturalnych
procesów biologicznych, np.
replikacji DNA.

■ Mutacje indukowane powstają
pod wpływem czynników
fizycznych lub chemicznych,
które określa się mianem
mutagenów.

Dreissena polymorpha:
mutacja spontaniczna,
punktowa: albinizm.

Pellia borealis: mutacja
spontaniczna,
autopoliploidyzacja.

■ Mutacje insercyjne to mutacje

wynikające z mobilizacji
transpozonów. Mogą one być
spontaniczne np. w warunkach
stresowych lub indukowane.

Insercyjne mutanty Danio rerio, brak pigmentu (po
lewej) oraz niedorozwój 3-dniowych embrionów
(po prawej). (Golling et al., 2002)

Mutacje indukowane otrzymuje się najczęściej w warunkach sztucznych,
ale mogą też powstawać w środowisku pod wpływem np. zanieczyszczenia.

1. Mutacje jako źródło zmienności: podział
Mutacje spontaniczne są odpowiedzialne za tolerancję laktozy
u człowieka umożliwiającą dorosłym trawienie mleka ssaków.
Tolerancja laktozy

■ Cecha dominująca, autosomalna.
■ 35% populacji toleruje laktozę,
najwyższa część jest w Europie:

Tolerancja
laktozy na
świecie (%).

62-86%: środkowa, zachodnia;
89-96%: północna.

■ Wywołana mutacjami

punktowymi w genie MCM6
kodującym wzmacniacz genu
LCT (laktaza).

■ Mutacje prawdopodobnie

powstały w neolicie wraz z
rozpowszechnieniem się
hodowli zwierząt w Europie
(rewolucja neolityczna).

Częstość allela
13910T genu
MCM6
związanego z
tolerancją
laktozy u
dorosłych
osobników.

Mutacje warunkujące tolerancję laktozy zaszły wielokrotnie w różnych
regionach świata. W Europie tolerancja laktozy jest uwarunkowana allelem
13910T.

Gerbault et al., 2011
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1. Mutacje jako źródło zmienności: podział
Mutacje mogą dotyczyć pojedynczych nukleotydów, kilku
nukleotydów, fragmentów chromosomów i całych genomów.

Podział mutacji ze względu
na wielkość zmiany

Mutacja punktowa u Arabidopsis
thaliana w genie der-3: brak
włośników (Vaskebova 2018).

Punktowe:
 zmiany pojedynczych
nukleotydów w sekwencji DNA;
 określamy je na poziomie DNA
lub
 na podstawie efektów w
łańcuchu polipeptydowym.

Kornelia Polok

Oenothera lamarckiana
zawiera liczne mutacje
chromosomowe
(translokacje).

Chromosomowe:
 strukturalne: zmiany struktury
pojedynczych chromosomów;
 liczbowe: zmiany liczby
chromosomów.
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2. Mutacje punktowe: efekt fenotypowy
Mutacje punktowe prowadzą do powstania nowych alleli genów,
które mogą być recesywne, dominujące lub kodominujące.
Mutacje neutralne to takie
mutacje, które nie wpływają na
wartość przystosowawczą, np.:
 mutacje zmieniające ruchliwość
białka w polu elektrycznym izoenzymy;
 niektóre mutacje punktowe w
intronach i sekwencjach
powtarzalnych.
Mutacja null
Kontrola

Mutanty

Mutacja dominująca u
D. melanogaster: dwie
głowy.

R

S

P

Mutacje letalne u
grochu i jęczmienia.
Albinotyczne siewki
giną po kilku
dniach. Mutanta
takiego można
utrzymywać tylko w
stanie
heterozygotycznym.

(recesywna) w genie
dehydrogenazy
alkoholowej ryżu: brak
aktywności w
korzeniach (R),
scutellum (S) i pędach
(P). Brak efektów
morfologicznych i
fizjologicznych.

Zmiana
ruchliwości esterazy 1
w homozygotycznych
liniach jęczmienia
(mutacja
kodominująca). Brak
efektów
morfologicznych i
fizjologicznych.

Efekty mutacji punktowych mogą być niezauważalne, ale także mogą
prowadzić do znacznych zmian o charakterze letalnym.

2. Mutacje punktowe: częstość
Średnia częstość mutacji punktowych waha się od 10-11 do 10-6 na
locus (lub nukleotyd) i na pokolenie i zależy od wielu czynników.

Escherichia coli

5,4 x 10-10

Częstość mutacji w loci
enzymatycznych - zmiana
ruchliwości w polu elektrycznym
(izoenzymy):

Saccharomyces cerevisiae

3,3 x 10-10

1,28 x 10-6

Neurospora crassa

7,2 x 10-11

Drosophila melanogaster

3,5 x 10-9

Caenorhabditis elegans

9,1 x 10-9

Mus musculus

1,1 x 10-7

Homo sapiens

2,5 x 10-8

Arabidopsis thaliana

6,5 x 10-9

Gatunek

Drake et al., 1998;
Kondrashov et al, 2010;
Lynch 2010
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Częstość
mutacji

3,6 x 10-6

6,0 x 10-6

Częstość mutacji jest różna u różnych gatunków. Częstość
mutacji neutralnych w loci enzymatycznych jest od 100 do
1000 razy wyższa od częstości średniej dla danego gatunku.
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2. Mutacje punktowe: częstość

U Prokariota częstość
mutacji spada wraz ze
wzrostem rozmiarów
genomu.

Częstość mutacji/bp x 10-9 /pokolenie

Wielkość genomu (Mbp).

Częstość mutacji/bp x 10-9 /pokolenie

Częstość mutacji/bp x 10-9 /pokolenie

Średnia częstość mutacji punktowych, spontanicznych jest
skorelowana z rozmiarami genomów oraz wielkością populacji.

Wielkość genomu (Mbp).

Efektywna wielkość populacji
(miliony osobników).

U Prokariota i
Eukariota częstość
mutacji spada wraz ze
wzrostem wielkości
populacji.

U Eukariota częstość
mutacji wzrasta wraz
ze wzrostem
rozmiarów genomu.

Wzrost częstości mutacji wraz ze zwiększaniem się rozmiarów
genomów Eukariota może być związany z aktywnością transpozonów.
Lynch, 2010

2. Mutacje punktowe: częstość
Częstość mutacji różni się pomiędzy tkankami. Mutacje somatyczne
są częstsze niż mutacje w komórkach szlaku płciowego.

350
300
250

162.00

200
150
100
50

76.94

54.45

90.38

38.00

12.85

4.65

Homo sapiens

Mus musculus

Całe ciało

Szlak płciowy

Nabłonek

Mózg

Szlak płciowy

Nabłonek

Siatkówka

0
Szlak płciowy

 Częstość mutacji w
komórkach
nerwowych myszy
była tylko
nieznacznie niższa
od częstości
mutacji w nabłonku.

380.92

400

Częstość mutacji x 10‐9

 U człowieka i myszy
najwyższą częstość
mutacji
zaobserwowano w
nabłonku.

Drosophila
melanogaster

na podstawie Lynch, 2010
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2. Mutacje punktowe: częstość
Częstość mutacji u danego gatunku różni się pomiędzy genami,
chromosomami, regionami chromosomów.

■ Aat: gen transaminazy

18

Częstość mutacji x 10‐6

asparaginianowej, uwalnia azot z
aminokwasów.

■ Gdh: gen dehydrogenazy

glutaminowej, metabolizm azotu.

■ Mdh: gen dehydrogenazy

jabłczanowej, łańcuch oddechowy.

■ Adh: gen dehydrogenazy
alkoholowej.

■ Dia: gen diaforazy,

16.49

16
14

11.57

12
10
8
6
4

5.27

4.63
2.31

1.88

2

0.00

0.00

■ Amy: gen amylazy, hydroliza skrobi.

Hex

Dia

Gdh

Chr. 3 Chr. X

Średnia

Chr. 2

węglowodanów.

Amy

Adh

Aat

oksydoreduktaza.

■ Hex: gen heksokinazy, fosforylacja

Mdh

0

Częstość mutacji punktowych w loci
enzymatycznych Drosophila melanogaster.
(na podstawie Voelker et. al., 1979)

U Drosophila melanogaster częstość mutacji punktowych w loci
enzymatycznych zlokalizowanych na chromosomie 2 jest na ogół
niższa niż dla loci na chromosomach 3 i X.

2. Mutacje punktowe: częstość
Częstość mutacji punktowych może nawet różnić się pomiędzy
populacjami danego gatunku.
Geny D. melanogaster
zlokalizowane
na chromosomie 3:

scarlett,

■ cu: skręcone skrzydła
(curled),

■ th: nitkowate czułki (thread),
■ e: ciało przydymione (sooty).
■ h: ciało owłosione,
■ st: ciało paskowane.

10
Częstość mutacji x 10-6

■ p: oczy brzoskwiniowe,
■ ru: oczy szorstkie,
■ sr: oczy brązowe typu

Oregon
Texas

8
6
4
2
0

typ mutacji
Częstość mutacji w loci warunkujących cechy
morfologiczne w dwóch populacjach D. melanogaster.

Częstość mutacji różni się pomiędzy loci zlokalizowanymi na jednym
chromosomie. Geny wpływające na daną cechę (np. kolor oczu) też
charakteryzują się różną częstością mutacji.

Kornelia Polok
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2. Mutacje punktowe: substytucje
Tranzycja : substytucja (zamiana) nukleotydu w DNA w obrębie
jednej grupy zasad: w obrębie pirymidyn lub w obrębie puryn.
G G T G T T G A A T A C

G G T G T C G A A T A C

DNA (nić sensowna)

DNA
zmutowany

Tranzycja: zamiana T (pirymidyny)
na C (pirymidynę).

G G U G U U G A A U A C

G G U G U C G A A U A C

mRNA
zmutowany

mRNA
prawidłowy

Gly

Val

Glu

Tyr

Białko prawidłowe

Gly

Val

Glu

Tyr

Białko prawidłowe: GUC koduje walinę
podobnie jak GUU, mutacja jest synonimiczna,
nie ujawnia się na poziomie białka.

Mutacje synonimiczne: substytucja nukleotydów prowadzi do
powstania kodonu, który koduje ten sam aminokwas –
nie zmienia się łańcuch polipeptydowy.

2. Mutacje punktowe: substytucje
Transwersja: substytucja (zamiana) nukleotydu w DNA pomiędzy
grupami – puryn w pirymidyny lub odwrotnie.
G G T G T T G A A T A C

G G T G A T G A A T A C

DNA (nić sensowna)

DNA
zmutowany

Transwersja: zamiana T (pirymidyny)
na A (purynę).

G G U G U U G A A U A C

G G U G A UG A A U A C

mRNA
zmutowany

mRNA
prawidłowy

Gly
Białko prawidłowe

Val

Glu

Tyr

Gly

Asp

Glu

Tyr

Białko zmienione: GAU koduje kwas
asparaginowy, natomiast GUU kodowało
walinę. Mutacja jest niesynonimiczna, na
poziomie białka ujawnia się jako mutacja
zmiany sensu.

Mutacje niesynonimiczne: substytucja nukleotydów prowadzi do
powstania kodonu, który koduje inny aminokwas – zmienia się łańcuch
polipeptydowy. Na poziomie białka jest to mutacja zmiany sensu.

Kornelia Polok
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2. Mutacje punktowe: substytucje
Tranzycje i transwersje mogą prowadzić do skrócenia łańcucha
polinukleotydowego jeżeli w ich wyniku powstanie kodon STOP.
G G T G T T G A A T A C

G G T G T T T A A T A C

DNA (nić sensowna)

DNA
zmutowany

Transwersja: zamiana G (puryny) na
T (pirymidynę).

G G U G U U G A A U A C

G G U G UU UA A U A C

mRNA
zmutowany

mRNA
prawidłowy

Gly

Val

Glu

Tyr

Gly

Val

STOP

Białko zmienione: UAA to kodon STOP,
powstaje krótszy łańcuch polipeptydowy.
Mutacja jest niesynonimiczna, na poziomie
białka ujawnia się jako mutacja nonsensowna.

Białko prawidłowe

Mutacje nonsensowne: mutacje niesynonimiczne, substytucje, w których
kodon odpowiadający za aminokwas zmienia się w kodon STOP, co
powoduje skrócenie łańcucha polipeptydowego.

2. Mutacje punktowe: substytucje
Substytucje są wynikiem zmiany pozycji atomu wodoru w zasadzie
azotowej. Jest to przesunięcie tautomeryczne.
Wodór z azotu (N) w
pozycji 4’ zostaje
przeniesiony do pozycji 3’

Cytozyna (C),
forma aminowa NH2
4’C
HC
5’
HC
6’

N
3’

1’N
Cukier

C
2’ O

Cytozyna (C),
forma iminowa

NH
4’C

HC
5’
HC
6’

NH
3’

1’N

C
2’ O

Cukier
Przesunięcie tautomeryczne powoduje
powstanie mniej stabilnej postaci zasady
azotowej: np. formy iminowej. Formy takie
są krótkotrwałe i szybko przekształcają się
w stabilną postać, np. aminową.

Zasady azotowe w DNA nie są strukturami statycznymi. U wszystkich może
zaistnieć przesunięcie tautomeryczne.

Kornelia Polok
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2. Mutacje punktowe: substytucje
Jeżeli przesunięcie tautomeryczne zaistnieje podczas replikacji to
może ono doprowadzić do błędnego parowania zasad i mutacji.
Podczas replikacji w C
dochodzi do przesunięcia
tautomerycznego, w efekcie C
wiąże się z A zamiast z G.

3’ ATGCGT 5’

Replikacja I

5’ TACGCA 3’

3’ ATGTGT 5’

5’ TACACA 3’

5’ TACACA 3’

3’ ATGCGT 5’

Mutant

Nieprawidłowe
parowanie zasad

3’ ATGCGT 5’

Replikacja II

3’ ATGCGT 5’

5’ TACGCA 3’
Typ wyjściowy

5’ TACGCA 3’
3’ ATGCGT 5’

Wyjściowe DNA

W wyniku replikacji powstaje
cząsteczka DNA z nieprawidłowo
sparowaną zasadą (C–A) oraz
cząsteczka prawidłowa (C–G).

5’ TACGCA 3’

5’ TACGCA 3’

Typ wyjściowy

3’ ATGCGT 5’

3’ ATGCGT 5’

Prawidłowe
parowanie zasad

5’ TACGCA 3’

Po dwóch cyklach replikacji stosunek cząsteczek DNA
z mutacją do cząsteczek niezmienionych wynosi 1:3.

Typ wyjściowy

2. Mutacje punktowe: insercje i delecje
Insercja polega na wstawieniu nukleotydu do łańcucha DNA,
natomiast delecja to usunięcie nukleotydu z DNA.
G G T G T T G A A T A C
DNA (nić sensowna)

G G T G T T A A T A C
DNA zmutowany

Delecja jednego nukleotydu:
usunięcie G

G G U G U U G A A U A C

G G U G UU A A U A C

mRNA
prawidłowy

mRNA
zmutowany
Po delecji przesuwa się ramka odczytu

Gly
Białko prawidłowe

Val

Glu

Tyr

Gly

Val

Asn

…

Tylko aminokwasy przed miejscem delecji są
niezmienione; począwszy od asparaginy (Asn) zmienia się
odczyt kodonów, trójki są przesunięte o jeden aminokwas.
Zamiast GAA i UAC odczyt jest AAU i AC…

Insercje i delecje prowadzą do zmiany ramki odczytu, co oznacza, że na
prawo od miejsca mutacji wszystkie aminokwasy są zmienione.

Kornelia Polok

11

Biologia molekularna, materiały dla
studentów kierunku lekarskiego

2020‐05‐19

2. Mutacje punktowe: insercje i delecje
Insercje i delecje powstają podczas replikacji i rekombinacji.
Najczęstszą ich przyczyną jest wycięcie transpozonu.
Region
konserwatywny
Region wokół
miejsca
wycięcia
Oryza sativa (Osat),
ryż azjatycki

Oryza glaberrima
(Oglab), ryż
afrykański

■ 99.5%: podobieństwo sekwencji

Harbinger u
O. glaberrima

■ O. glaberrima: transpozon DNA,

Region wokół
miejsca
wycięcia

■ O. sativa: Harbinger jest wycięty;
■ 25 mutacji typu delecje i insercje

Region
konserwatywny

chr. 1 u O. sativa i O. glaberrima;

Harbinger jest obecny

w regionie ~400 bp wokół
miejsca wycięcia.

Strzałki wskazują insercje/delecje, kropki –
substytucje.

Wicker et al., 2016

2. Mutacje punktowe: insercje i delecje
Wycięcie transpozonu może zwiększyć częstość mutacji punktowych
w otaczającym regionie kilkanaście razy (np. 15 razy u ryżu).
obszar wokół TE

Substytucje

Insercje/delecje

obszar wokół TE

Odległość od TE (bp)
TE

Odległość od TE (bp)

TE

Częstość mutacji punktowych, substytucji (a) oraz insercji/delecji (b) u Oryza sativa i O. glaberrima.
Czerwona linia oznacza region O. sativa, w pobliżu miejsca wycięcia transpozon (TE), niebieska linia
to ten sam region O. glaberrima, w którym TE jest obecny, szara linia: losowo wybrane i porównane
ortologiczne sekwencje u obydwu gatunków.

Zarówno transpozony DNA jak i retrotranspozony przyczyniają się
do zwiększenia częstości mutacji punktowych w pobliżu miejsca
ich wycięcia lub insercji.

Wicker et al., 2016
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2. Mutacje punktowe: podsumowanie
Mutacje punktowe typu substytucji (tranzycje i transwersje)
prowadzą do powstawania SNP (single nucleotide polymorphism).
Mutacja na poziomie białka
Mutacja na
poziomie DNA

Niesynonimiczne
Synonimiczne

Zmiany sensu

Nonsensowna

Zmiana fazy
odczytu

Tranzycja

+

+

+

–

Transwersja

+

+

+

–

Insercja* (n ≠ 3k)

–

–

–

+

–

–

–

+

k∈N

Delecja* (n ≠ 3k)
k∈N

*Dla k = 3 lub wielokrotność 3 (3k): insercja lub delecja trzech lub wielokrotności trzech
nukleotydów, nie występuje zmiana fazy odczytu.
Mutacje punktowe typu insercji i delecji są często identyfikowane łącznie
jako „indel”.

Mutageneza i naprawa DNA
1. Mutacje jako źródło zmienności
Definicja
Podział mutacji

2. Mutacje punktowe
Efekt fenotypowy
Częstość mutacji punktowych
Substytucje
Insercje i delecje

3. Uszkodzenia DNA
4. Naprawa DNA
Rodzaje
Fotoreaktywacja
Naprawa przez wycinanie
Usuwanie dimerów
pirymidynowych
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3. Uszkodzenia DNA
Uszkodzenia DNA to błędy w strukturze chemicznej DNA, które
powstają pod wpływem środowiska i procesów metabolicznych.

■ Uszkodzenia struktury DNA:

NH2 Usunięcie NH2

przerwanie pojedynczej nici
pod wpływem aktywnych form
tlenu;
przerwanie podwójnej helisy.

■ Zmiany chemiczne w DNA:

metylacja zasad (alkilacja)
przez tworzenie metyloguaniny;

O

4’C
HC
5’
HC
6’

hydroliza, która prowadzi do
deaminacji (usunięcia NH2),
depurynacji i depirymidynacji.

■ Zmiany sekwencji DNA:

wstawienie błędnego
nukleotydu podczas replikacji.

4’C
N Hydroliza
3’

1’N

C
2’ O

Cukier
Cytozyna

HC
5’

NH
3’

HC
6’

C
2’ O

1’N

Cukier
Uracyl

Deaminacja cytozyny: prowadzi do
powstania uracylu, który nie jest
akceptowany w DNA. Jeżeli DNA nie
jest naprawione to łańcuch pęka.

Uszkodzenia DNA najczęściej obejmują przerwanie łańcucha DNA, brak
zasady azotowej lub jej chemiczną zmianę.

3. Uszkodzenia DNA
U ssaków uszkodzenia w DNA powstają z częstością 104-106
uszkodzeń w komórce w ciągu dnia.
Typ uszkodzenia

Liczebność

Pęknięcie jednej nici DNA

50 000

Depurynacja

10 000

Alkilacja zasad

5 000

Uszkodzenie oksydacyjne

2 000

Deaminacja

600

Sieciowanie (cross-linking)

10

Pęknięcie podwójnej nici

10

Ambekar et al., 2017

U człowieka obserwuje się średnio 5 x 104
wszystkich uszkodzeń w komórce w ciągu
dnia, czyli 2000 ~uszkodzeń w ciągu godziny.

wiązanie
kowalencyjne

Przykład sieciowania (cross-linking)
między dwoma guaninami: G–G.
Sieciowanie (crosslinking) między dwoma
łańcuchami DNA.
Sieciowanie (crosslinking) w obrębie
jednego łańcucha DNA.

Sieciowanie (DNA cross-linking): tworzenie wiązań kowalencyjnych
pomiędzy nukleotydami jednego łańcucha DNA lub pomiędzy dwoma
komplementarnymi łańcuchami DNA (interstrand cross-linking, ICL).
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3. Uszkodzenia DNA
Organizmy mają zdolność naprawy uszkodzeń w DNA. Jeżeli
uszkodzenia nie są naprawione to prowadzą one do mutacji.
Sperma palacza: DNA
barwione oranżem
akrydynowym: barwa
zielona - DNA prawidłowy;
czerwona - uszkodzony.

Niektóre czynniki egzogenne
wywołujące uszkodzenia
w DNA:

■ Akroleina: przyłącza się do

guanozyny w DNA tworząc 3pierścieniowy produkt i
powodując pęknięcie
łańcucha.

[µg]
140
120
100

■ 1,3-butadien: redukuje

80

■ Formaldehyd: powoduje

40

metylację DNA i histonów.
sieciowanie (cross-linking) w
DNA.

60

20

■ Akrylonitryl: powoduje stres
oksydacyjny i deaminację.

0
Akroleina

1,3‐butadien

Formaldehyd

Akrylonitryl

Zawartość czynników uszkadzających DNA w
papierosach.

W papierosach zidentyfikowano 5 300 różnych związków,
z których 150 uszkadza DNA.
na podstawie Bernstein i Prasad, 2013

Mutageneza i naprawa DNA
1. Mutacje jako źródło zmienności
Definicja
Podział mutacji

2. Mutacje punktowe
Efekt fenotypowy
Częstość mutacji punktowych
Substytucje
Insercje i delecje

3. Uszkodzenia DNA
4. Naprawa DNA
Rodzaje
Fotoreaktywacja
Naprawa przez wycinanie
Usuwanie dimerów
pirymidynowych
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4. Naprawa DNA: rodzaje
Naprawa DNA obejmuje różnorodne mechanizmy, które identyfikują
i naprawiają uszkodzenia w DNA.
Mechanizmy naprawy DNA

Naprawa uzależniona
od matrycy DNA
Naprawa bezpośrednia:
 nie zależy od matrycy
DNA,
 zachodzi pod
wpływem światła
(fotoreaktywacja).

W trakcie replikacji:
Po replikacji:
 przez wycinanie
 naprawa dwuniciowych
zasad (BER),
pęknięć (DSBR).
 przez wycinanie
nukleotydów (NER)
 naprawa niesparowanych
zasad (mismatch repair,
MMN).

4. Naprawa DNA: fotoreaktywacja
Fotoreaktywacja: mechanizm usuwania dimerów pirymidynowych,
które powstają pod wpływem światła UV, wymaga światła.
Fotoliaza

Dimer tyminowy
T T
A A
DNA

T

UV

T

T

A A
Powstają dimery pomiędzy
pirymidynami.

Odtworzenie
struktury DNA i
oddysocjowanie
fotoliazy.

Przyłącza się enzym fotoliaza,
który rozpoznaje dimery.

Światło
310-450 nm
Fotoliaza
T

Fotoliaza

T

A A

T

A A
Trawienie wiązań pomiędzy
pirymidynami.

Fotoliaza
T

T

A A
Absorpcja światła fioletowoniebieskiego i aktywacja enzymu.

Fotoreaktywacja nie zależy od matrycy DNA ponieważ dimery
pirymidynowe nie zmieniają sekwencji DNA. Zmieniona jest
jedynie struktura przestrzenna.
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4. Naprawa DNA: fotoreaktywacja
Fotoreaktywacja występuje u większości organizmów żywych i jest
ewolucyjnie starym mechanizmem chroniącym przed UV.
 Larwy były narażone na promieniowanie UV-B o
mocy 4 W przez 1 h.
 Po 19 h poziom dimerów pirymidynowych spadł
<20% u larw przebywający na świetle.
 Największa aktywność fotoliazy i spadek dimerów
pirymidynowych wystąpił około 5 h po stresie UV.

Acropora millepora:
zagrożony gatunek
koralowca
występujący w
płytkich wodach
tropikalnych
Pacyfiku.

A
B

Larwy

Reef et al., 2009

Procent dimerów
pirymidynowych w czasie
od 0 do 19 h po ekspozycji
na promieniowanie UV-B.

Porównanie przeżywalności larw na
świetle (A) i w ciemności (B).
Niebieskie - jądra żywych komórek;
zielone -wskazują martwe komórki.

Fotoreaktywacja jest szczególnie istotna u organizmów
narażonych na zwiększone promieniowanie UV, np. na dużych
wysokościach lub w płytkich i ciepłych wodach tropikalnych.

4. Naprawa DNA: wycinanie zasad
Naprawa przez wycinanie zasad nie wymaga światła, zachodzi
podczas replikacji i polega na wycięciu błędnej zasady (BER).
BER (base excision
repair): tzw. „krótki
szlak”, wycinana jest
pojedyncza zasada.
Rozpoznawane są zmiany
chemiczne: deaminacja,
metylacja i oksydacja.

C
G

Polimeraza
oddysocjowuje a ligaza
łączy wstawiony
nukleotyd z nicią DNA.

Ligaza

AP

Glikozylaza
U
G
DNA z wstawionym
uracylem zamiast
cytozyny.

G
Glikozylaza wycina błędną
zasadę i powstaje miejsce AP:
apirymidynowe lub apurynowe.
APendonukleaza

C
G

Polimeraza DNA
syntetyzuje brakujący
nukleotyd na podstawie
komplementarnej nici.

Polimeraza
DNA I, β

G

AP-endonukleaza trawi
wiązania fosfodiestrowe.
DNA I: Prokariota, β: Eukariota

W 80% przypadków błędne zasady są usuwane w szlaku BER. W 20%
naprawa polega na wycięciu dłuższego fragmentu nukleotydów (NER).
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4. Naprawa DNA: wycinanie nukleotydów
Wycinanie nukleotydów (NER) nie wymaga światła, zachodzi podczas
replikacji i polega na wycięciu 13-32 nukleotydowego oligomeru.
NER (nucleotide excision
repair): tzw. „długi
szlak”. Rozpoznawane są
zmiany w strukturze
przestrzennej wywołane
dimerami, substancjami
interkalującymi (np.
bromkiem etydyny).

UvrA,
UvrB

A A
B
T

Dimer
tyminowy

A A

C

T

A A

Polimeraza dosyntetyzowuje
brakujący fragment, ligaza łączy z
nicią DNA.

UvrB,
cięcie 3’
T

B

T

A A

Zmiana struktury
rozpoznawana jest przez
białko UvrA i UvrB.

Białka UvrB i UvrC
przecinają nić DNA.
UvrD

T T
A A

UvrC,
cięcie 5’

D

T T
oligomer,
13 bp: E. coli,
32 bp: człowiek.

Polimeraza
DNA I, β
A A

B

Pol I

Helikaza UvrD rozplątuje
nić i uwalnia oligomer.

Mechanizm NER jest podobny u Prokariota i Eukariota.
U Eukariota zaangażowane jest 4-krotnie więcej enzymów.

4. Naprawa DNA: usuwanie dimerów
Dimery pirymidynowe, które powstają pod wpływem UV mogą być
usuwane poprzez fotoreaktywację lub wycinanie nukleotydów (NER).
1 2 3 4 5 6

120

Korzeń F
Korzeń NER

100

Liść F

% dimerów

NER, BER

80

Liść NER

60
40
20

U ryżu geny związane z
fotoreaktywacją są aktywne we
wszystkich organach. Geny dla
BER i NER odpowiedzialne za
wykrywanie dimerów nie są
aktywne w dojrzałych liściach.
(1: stożek wzrostu pędu; 2: liść
dojrzały; 3: liść młody; 4: liść flagowy;
5: wiechy; 6: korzenie).

0
0

2

4

6

8

10

Czas po stresie UV [h]
Porównanie efektywności fotoreaktywacji (F) i NER w
dojrzałych liściach i korzeniach ryżu. NER w liściach nie
jest efektywne.

Mechanizmy naprawy dimerów pirymidynowych zależą od dostępu do
światła (fotoreaktywacja), organu i fazy rozwojowej.
Kimura et al., 2004
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4. Naprawa DNA: usuwanie dimerów
U ssaków fotoreaktywacja nie występuje. Dimery usuwane są
głównie przez wycinanie nukleotydów (NER).

Xeroderma pigmentosum:
wrażliwość na światło słoneczne
związana jest z mutacjami w
genach szlaku NER
odpowiadających za rozpoznanie
dimerów (XPA), wycinanie (XPF,
XPG) oraz usuwanie oligomeru
(XPB, XPD).

Przykład mutanta (po prawej)
Arabidopsis thaliana odpornego na
promieniowanie UV dzięki
zwiększonej aktywności enzymów
NER rozpoznających dimery.

Mutacje w genach szlaku naprawy DNA u człowieka prowadzą do
zwiększonej wrażliwości na promieniowanie słoneczne.

Zagadnienia 1-2
1. Mutacje: definicja
 Wyjaśnij pojęcia: mutacja, mutageneza.
 Co oznacza zdanie, że mutacje są źródłem zmienności genetycznej?

2. Mutacje: podział
 Czy wszystkie mutacje są przekazywane następnym pokoleniom?
uzasadnij odpowiedź.
 Jak dzielimy mutacje ze względu na ich miejsce powstania?
 Który typ mutacji prowadzi do powstania chimer?
 Proszę scharakteryzować mutacje somatyczne i mutacje w komórkach
szlaku płciowego.
 Podaj przykłady wykorzystania mutacji somatycznych w hodowli.
 Jak mogą być uwarunkowane niektóre choroby neurodegeneracyjne,
np. zespół Prometeusza, zespół McCune’a-Albright’a, megaencefalia?
 Podaj przykłady mutacji somatycznych człowieka wywołujących
choroby neurodegeneracyjne.
 Jak dzielimy mutacje ze względu na wywołujący je czynnik?
 Proszę wyjaśnić pojęcia: mutacja indukowana, spontaniczna,
insercyjna.
 Podaj przykład mutacji człowieka, która wpłynęła na dietę, zwłaszcza w
Europie Północnej?
 Jak wyjaśnić tolerancję człowieka na laktozę umożliwiającą dorosłym
osobnikom picie mleka?
 Z jaką cechą związana jest mutacja w genie MCM6?
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Zagadnienia 2-4
2. Mutacje: podział, cd
 Proszę podać podział mutacji ze względu na wielkość zmiany.
 Na jakich poziomach określamy mutacje punktowe.
 Wymień główne typy mutacji chromosomowych.

3. Mutacja punktowe: efekt fenotypowy






Jaki efekt wywołują mutacje punktowe na poziomie osobniczym?
Jak powstają nowe allele genów?
Jaki efekt wywołują mutacje neutralne?
Co to jest mutacja letalna?
Czy wszystkie mutacje są letalne lub co najmniej szkodliwe?

4. Mutacje punktowe: częstość
 Podaj przybliżony zakres częstości mutacji punktowych (rząd
wielkości).
 Czy częstość mutacji jest taka sama u różnych gatunków?
Uzasadnij odpowiedź.
 Z jakimi czynnikami skorelowana jest częstość mutacji?
 Jaka jest zależność pomiędzy częstością mutacji a rozmiarami
genomu?
 Jakie zjawisko może wytłumaczyć wzrost częstości mutacji u
Eukariota wraz ze wzrostem rozmiarów genomu?
 Czy rodzaj komórki/tkanki wpływa na częstość mutacji? Uzasadnij
odpowiedź.

Zagadnienia 4-5
4. Mutacje punktowe: częstość mutacji, cd.
 W których komórkach mutacje zachodzą częściej: nabłonka czy
szlaku płciowego?
 Czy mutacje są jednakowo częste na wszystkich chromosomach?
Uzasadnij odpowiedź.
 Czy są możliwe istotne różnice w częstości mutacji pomiędzy
populacjami? Uzasadnij odpowiedź.

5. Mutacje punktowe: substytucje
 Wymień rodzaje substytucji?
 Wyjaśnij pojęcia: tranzycja, transwersja, mutacja synonimiczna,
mutacja niesynonimiczna.
 Jak określimy mutację, w której zamiana nukleotydu doprowadziła do
powstania kodonu odpowiadającego temu samemu aminokwasowi?
 Jeżeli w wyniku substytucji powstaje kodon STOP to jaki będzie efekt
tej mutacji na poziomie białka? Czy będzie to mutacja synonimiczna
czy niesynonimiczna.
 Jeżeli w wyniku substytucji kodon odpowiedzialny za kwas
glutaminowy zmieni się w kodon kodujący glutaminę, to jakiego typu
będzie to mutacja?
 Jakie efekty na poziomie białka wywołują tranzycje i transwersje?
 Jaki proces chemiczny prowadzi do powstania substytucji?
 Co to jest przesunięcie tautomeryczne?
 Po ilu cyklach replikacji przesunięcie tautomeryczne ujawni się jako
mutacja? Uzasadnij odpowiedź korzystając ze schematu.
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Zagadnienia 6-7
6. Mutacje punktowe; insercje i delecje
 Wyjaśnij pojęcie insercji, delecji, zmiany ramki odczytu?
 Jakie efekty wywołują insercje i delecje na poziomie białka?
 Jakie elementy genetyczne mogą powodować powstawanie insercji
i delecji? Uzasadnij odpowiedź.
 W jaki sposób wycięcie transpozonu może wpłynąć na otaczające
regiony genomu?
 Które mutacje punktowe możemy zaklasyfikować jako SNP, a które
jako indele?

7. Uszkodzenia DNA











Czy uszkodzenie DNA oznacza to samo co mutacja?
Jakie czynniki wywołują uszkodzenia DNA?
Jakiego typu uszkodzenia DNA wyróżniamy?
Co się stanie jeżeli cytozyna zostanie pozbawiona grupy metylowej?
Jak często DNA ulega uszkodzeniu w komórkach człowieka?
Jeżeli w ciągu dnia w komórce człowieka dochodzi do 5 000
przypadków alkilacji to jaka jest częstość alkilacji w ciągu godziny?
Na czym polega sieciowanie (cross-linking)?
Czy uszkodzenia DNA są nieodwracalne? Uzasadnij odpowiedź.
Podaj przykład czynników egzogennych, które uszkadzają DNA?
Uzasadnij twierdzenie, że palenie papierosów (tytoniu) jest
szkodliwe?

Zagadnienia 8-10
8. Naprawa DNA: rodzaje





Co to jest naprawa DNA?
Jak dzielimy mechanizmy naprawy DNA?
Jakie wyróżniamy mechanizmy naprawy DNA w trakcie replikacji?
Wymień mechanizmy naprawy DNA, które nie zależą od matrycy
DNA?

9. Naprawa DNA: fotoreaktywacja







Na czym polega fotoreaktywacja?
Dlaczego fotoreaktywacja nie zależy od matrycy DNA?
W jakim procesie uczestniczy enzym fotoliaza?
Jakie światło jest niezbędne do fotoreaktywacji?
U jakich organizmów fotoreaktywacja ma duże znaczenie? Dlaczego?
Jaki mechanizm jest odpowiedzialny za spadek dimerów
pirymidynowych pod wpływem światła?

10. Naprawa DNA: wycinanie zasad
 Wyjaśnij pojęcia: BER i NER?
 W jakim procesie powstaje miejsce AP?
 Jaki proces związany jest z naprawą uszkodzeń chemicznych takich
jak deaminacja, metylacja, oksydacja?
 Omów naprawę przez wycinanie zasad.
 Ile nukleotydów jest wycinanych w naprawie BER – przez wycinanie
zasad?

Kornelia Polok

21

Biologia molekularna, materiały dla
studentów kierunku lekarskiego

2020‐05‐19

Zagadnienia 11-12
11. Naprawa DNA: wycinanie nukleotydów
 Ile nukleotydów jest wycinane w NER?
 Jaki typ uszkodzeń jest naprawiany za pomocą NER – wycinania
nukleotydów?
 W jakim procesie uczestniczą białka Uvra, UvrB, UvrC, UvrD?
 Które białka odpowiedzialne są za rozpoznawanie zmian w DNA w NER?
 Jakie są różnice między BER i NER?
 Jakie zmiany w DNA są naprawiane przez NER?

12. Naprawa DNA: usuwanie dimerów
 Jakie procesy wykorzystywane są do usuwania dimerów
pirymidynowych?
 Czy mechanizm usuwania dimerów pirymidynowych zawsze jest taki
sam? Od czego on zależy?
 W liściach zaobserwowano spadek liczby dimerów pirymidynowych pod
wpływem światła. To samo zjawisko (spadek liczby dimerów)
zaobserwowano w korzeniach, które rosły tylko w ciemności? Jakie
procesy biologiczne były odpowiedzialne za zaobserwowany spadek
dimerów pirymidynowych?
 Czy fotoreaktywacja występuje u ssaków?
 Czy można uzyskać organizmy, które „rosną” w świetle UV?
 Jakie efekty wywołuje u człowieka promieniowanie UV? Czy zawsze
naświetlenie UV prowadzi do choroby?
 Jak powstaje Xeroderma pigmentosum?
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