
Genetyka, materiały dla studentów
kierunku lekarskiego

2021-12-12

Kornelia Polok 1

Wirus: trucizna, trująca ciecz, w łacinie (virus = trucizna), wcześniej
z indoeuropejskiego – visa w języku Sanskryt.

Wirusy są powszechne w środowisku, występują u wszystkich gatunków, w
glebie, w oceanach, w powietrzu, mogą się szybko rozprzestrzeniać.

Historia
■1800: koncepcja wirusa jako

odrębnej cząstki.
■1884: opracowanie metody

filtracji wirusów.
■1892: wyizolowanie pierwszego

wirusa – wirusa mozaiki tytoniu
(TMV) przez D. Ivanovski’ego.

■1898: Martinus Beijerinck
wprowadził termin „wirus” na
oznaczenie „płynnego czynnika
infekcyjnego”.

■1977: poznano sekwencję faga,
MS2, a w 1979 sekwencję
wirusa polio.

Genetyka wirusów

Choroba Heinego-Medina wywoływana
przez wirus Polio znana była od 3 tys.
lat. Opisana w 1789, występowała
endemicznie, potem rozpowszechniła
się. Od lat 1950-1960 istnieją
szczepionki.

Filtr porcelanowy
o porach 0,1-1 µm.
Po raz pierwszy
pozwolił oddzielić
bakterie oraz
komórki od
wirusów. Charles
Chamberland,
1844.

Dmitri Ivanovski: wykorzystał filtr
żywiczny do wykazania infekcyjności
ekstraktu z zakażonego tytoniu.
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Genetyka wirusów

Szacuje się, że liczba wirusów na Ziemi wynosi 1032, u człowieka
opisano 7 000 gatunków, z czego jedynie 1 000 powoduje choroby.

Wirusy i wiroidy są najmniejszymi cząstkami, które mogą się namnażać i
ewoluować, ale nie mogą samodzielnie istnieć.

Cechy wirusów
■Nukleoproteiny zbudowane z

jednego typu kwasu nukleinowego i
białka.

■Są zdolne do namnażania i ewolucji.
■Wykazują ciągłość genetyczną.
■Mogą namnażać się tylko w

komórkach gospodarza.
■Nie posiadają własnego

metabolizmu dostarczającego
energii

■Wirusy uczestniczą w
horyzontalnym transferze genów i
mogą przyczyniać się do ewolucji
gospodarza.

1. Charakterystyka wirusów: struktura

Moelling 2019

Wirus Marburg, RNA
(-), pierwsza
fotografia
elektronowa z 1967
r.  Powoduje trudną
do leczenia
gorączkę
krwotoczną na
terenie Afryki.

Wirus HIV
(RNA,
retrowirus)  w
TEM.
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Wirusy mogą być krystalizowane i utrzymywane w tej postaci przez
wiele lat. Nie mają one wówczas cech organizmów żywych.

Skrystalizowane wirusy po rozpuszczeniu w roztworze wodnym mają
zdolność infekcji, reprodukcji i wykorzystywania metabolizmu gospodarza.

Krystalizacja wirusów
■Wirus TMV był pierwszym

skrystalizowanym wirusem.
Kryształy otrzymuje się na
podłożu z siarczanem
amonowym. Wirusa izoluje się
z liści tytoniu.

■TMV zawiera RNA (+), 6395
nukleotydów.

■Helikalny wirion: 2130
podjednostek białka otoczki
(CP).

■Każda podjednostka to 158
aminokwasów, które tworzą α-
helisę.

1. Charakterystyka wirusów: struktura

Li et al., 2013

Kryształy TMV:
widoczne białko
CP typowego
wirusa na
podłożu z
siarczanem
amonowym.

Rentgenografia strukturalna
umożliwiająca poznanie struktury
atomowej TMV.

Struktura
białka CP.

Wirion: pojedyncza cząstka wirusowa zdolna do przetrwania poza
komórką i zakażania, składa się z kwasu nukleinowego i białka.

Wirusy bezotoczkowe są bardziej odporne na zmiany temperatury, pH.
Wynika to z wrażliwości warstwy lipidowej na czynniki fizyko-chemiczne.

Struktura wirusów
■Kapsyd: otoczka białkowa, która

chroni kwas nukleinowy.
■Nukleokapsyd: otoczka białkowa

+ kwas nukleinowy.
■Wyróżnia się:
Wirusy otoczkowe (enveloped)
mają dodatkowo podwójną
warstwę lipidową;
wirusy bezotoczkowe (nagie)
nie mają warstwy lipidowej.

■Białka macierzy (matrix): u
wirusów otoczkowych białka
między kapsydem a warstwą
lipidową.

1. Charakterystyka wirusów: struktura

Wirus bezotoczkowy

Kapsyd

Kwas
nukleinowy

Nukleokapsyd
=

Wirion

Kapsyd
Kwas
nukleinowy

Otoczka
+

Nukleokapsyd
=

Wirion

Otoczka

Białka
macierzy

Kolec

Wirus otoczkowy
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1. Charakterystyka wirusów: struktura

Wirusy bezotoczkowe

Ludzki adenowirus,
dsDNA, infekcje górnych
dróg oddechowych.

Norowirus, ssRNA (+),
infekcje układu
pokarmowego.

Rhinowirus, ssRNA (+),
przeziębienie.

Poliowirus, ssRNA (+),
Polio.

Wirusy otoczkowe

HHV3 (varicella), dsDNA,
ospa wietrzna, półpasiec.

Variola wirus, dsDNA,
ospa prawdziwa.

Lyssavirus, ssRNA (-),
wścieklizna.

Wirus Ebola, ssRNA (-),
gorączka krwotoczna.

Wirusy są grupą heterogenną, która wykazuje duże zróżnicowanie
rozmiarów, kształtów oraz składu chemicznego.

Taksonomia wirusów jest standaryzowana i publikowana przez
Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusowej.

Podstawowe kształty wirionów
■Wielościan typu ikosaedrycznego:

20 trójkątnych ścian, 30 krawędzi,
12 wierzchołków, symetria
rotacyjna w stosunku 5:3:2.

■Helikalny: pałeczkowaty,
elastyczny kształt, długość
kapsydu zależy od długości kwasu
nukleinowego.

■Złożony: wirus tworzy złożoną
strukturę z włóknami,
wypustkami.

1. Charakterystyka wirusów: struktura

Wielościan
ikosaedryczny u
adenowirusa.

Kształt helikalny u
wirusa TMV.

Złożony kształt
bakteriofaga T4.
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Białka wirusów pełnią funkcję ochronną, ułatwiają transfer genomu
wirusa do komórek, uczestniczą w transkrypcji i replikacji.

Otoczka wirusów otoczkowych zawiera lipidy, węglowodany oraz białka
związane z otoczką, jest ona kluczowa do infekcji komórek.

Typy białek wirusowych
■Niestrukturalne: kodowane

przez genom wirusa, ulegają
ekspresji w komórkach
gospodarza, ale nie
występują w wirionie.

■Strukturalne: białka
występujące w wirionie:
białka kapsydu: występują
jako identyczne
podjednostki – kapsomery;
białka katalityczne;
białka związane z otoczką u
wirusów otoczkowych –
występują w macierzy lub
transmembranowe.

1. Charakterystyka wirusów: białka

NSP1: białko niestrukturalne SARS-
CoV-2, 179 aminokwasów, struktura
nieregularnych β-kartek (żółte) i α-
helisy (różowe), jest to nowy typ
struktury przestrzennej, który może
odpowiadać za wysokie tempo
ewolucji wirusa.

NS1: białko niestrukturalne
wirusa grypy A, 215-237
aminokwasów, hamuje
produkcję IFN, regulator post-
translacyjny, działa w jądrze i
cytoplazmie, kontroluje splicing
wirusowego mRNA, hamuje
apoptozę komórek gospodarza,

Strukturalne białka wirusów są wielofunkcyjne. Świadczy o tym
obecność uporządkowanych i nieuporządkowanych domen.

Białka kapsydu, poza funkcją strukturalną, hamują odpowiedź
immunologiczną, uczestniczą w apoptozie.

Białka kapsydu
■Często mają „superładunek” –
ładunek na jednostkę masy
>+0,75/kDa.

■Występują domeny penetrujące
komórkę, czasami pełnią one
funkcje antybakteryjne
(„skamieniałość” ewolucyjna).

■Białka są strukturalnie
konserwatywne co kontrastuje
z niskim konserwatyzmem
sekwencji kodujących.

■Niektóre są spokrewnione z
białkami Prokariota lub
białkami SNARE (białka
fuzyjne) Eukariota.

1. Charakterystyka wirusów: białka

Freire et al., 2015

Białka strukturalne
z superładunkiem.
Koła oznaczają
białka kapsydu
(czerwone: Denga,
pomarańczowe –
Flawiwirusy).
Białka kapsydu
jednoznacznie
grupują się w
obrębie wysokiego
ładunku.

 Ludzki adenowirus C: 1,82/kDa
 Koronawirus Breda (bydło): 0,95/kDa
 Wirus żółtej karłowatości jęczmienia: 1,04/kDa
 Wirus zapalenia wątroby C: 1,07/kDa
 DENV1(Denga): 2,04/kDa
 Wirus żółtej gorączki: 2,30/kDa
 Wirus kleszczowego zapalenia opon mózgowych: 1,46/kDa
 HIV1: 1,72/kDa



Genetyka, materiały dla studentów
kierunku lekarskiego

2021-12-12

Kornelia Polok 6

Białka kapsydu, poza funkcją strukturalną, hamują odpowiedź
immunologiczną, wpływają na apoptozę (indukują lub hamują).

Białka kapsydu często pełnią funkcję białek opiekuńczych dla materiału
genetycznego (RNA) oraz uczestniczą w upakowaniu genomu.

Wirus Denga: wielozadaniowość białek
kapsydu

■Jedna z najwyższych wartości
ładunku.

■Nieuporządkowany region korowy
oraz fragmenty na N-końcu.

■Kapsyd ma małe zdolności fuzyjne,
ale wchodzi w interakcję z anionami
lipidowymi, co pozwala na
translokację materiału genetycznego
niezależnie od receptorów
gospodarza.

■Białka kapsydu indukują hemifuzję
warstwy lipidowej otoczki wirusa i
błony komórkowej.

1. Charakterystyka wirusów: białka

Freire et al., 2015

Białko kapsydu wirusa WZW C:
hamuje produkcję interferonu.

Semliki Forest wirus: białko
kapsydu hamuje translację.

Wirus Denga: białko kapsydu
pełni funkcję białka
opiekuńczego (chaperon) dla
RNA, łączy się z cząstkami
lipidowymi, indukuje apoptozę.

Pochodzenie białek kapsydu jest zróżnicowane, większość pochodzi
od białek organizmów komórkowych.

Powszechność i funkcjonalność białek SJR świadczy o ich dawnym
pochodzeniu. Przodek wirusów przejął te białka od Eukariota.

Podobieństwo białek kapsydu do
białek komórkowych

■SJR: II-rzędowa struktura, 8
łańcuchów β, które tworzą dwie
β-kartki, występuje u 28% białek
kapsydu, podobieństwo do białek
wiążących węglowodany (4D3L),
proteaz P (1r64), nukleoplazmin,
cytokin z rodziny TNF (sTALL-1).

■Białka podobne do
chymotrypsyny: podobieństwo
sekwencji oraz struktury
przestrzennej, najbliżej
spokrewnione z chymotrypsyną
są homologi wirusa WZW C
(Flawiwirus).

1. Charakterystyka wirusów: białka

Krupovic i Koonin 2017

Podobieństwo strukturalne białek wirusowych typu SJR (A)
do białek komórkowych (B).

Podobieństwo białek kapsydu alfawirusa (SINV) do proteazy
WZW C(HCV) oraz chymotrypsyny człowieka (HtrA).
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Białka macierzy współdziałają z warstwą lipidową otoczki oraz
białkami nukleokapsydu, są kluczowe do „pączkowania” wirusów.

Homologia między białkami wirusowymi i komórkowymi wskazuje na
koewolucję wirusa i gospodarza.

Białka macierzy
■Są najliczniejszymi białkami

wirusów.
■U retrowirusów białka macierzy

mają strukturę α-helis typową
dla integrazy Vibrio cholerae.

■Białka macierzy Filoviridae,
Bornaviridae, Paramyxoviridae,
Pneumoviridae są
homologiczne do komórkowych
cyklofilin. Cyklofiliny wykazują
aktywność izomeraz oraz są
receptorami leków
immunosupresyjnych, podczas
infekcji wirusowej reagują z
białkami kapsydu.

1. Charakterystyka wirusów: białka

Gen Gag retrowirusów składa sie z 3
domen. Domena MA koduje białko
macierzy, które podlega myristoilacji na N-
końcu. Struktura przestrzenna jest typowa
dla domeny HTH integrazy V. cholerae.
Prawdopodobnie sekwencja została
pozyskana przez odwrotną transkrypcję w
komórce gospodarza.

Porównanie białka
macierzy wirusa
Ebola z cyklofiliną
człowieka. Schemat
topologii (po lewej)
od końca N oraz
struktura
przestrzenna.

Krupovic i Koonin 2017

Białka transmembranowe są istotne w wiązaniu się z receptorami
gospodarza, fuzji z boną komórkową i rozprzestrzenianiu się wirusa.

Analiza struktury wiroporyn pozwala projektować leki, które blokują kanały
i tym samym mają działanie przeciwwirusowe.

Białka transmembranowe –
wiroporyny

■Wiroporyny: tworzą struktury
typu kanału jonowego w
błonie komórkowej,
umożliwiają wniknięcie do
komórki.

■Miałko AM2 i BM2 u wirusa
grypy A i B należą do najlepiej
poznanych.

■Białko p7 u wirusa WZW C
(HCV) tworzy kanał w
obecności Ca2+. Struktura jest
dynamiczna, co umożliwia
otwieranie i zamykanie
kanału.

1. Charakterystyka wirusów: białka

OuYand et al., 2018

Struktura kanału jonowego
utworzonego przez białko M2
wirusa grypy A (AM2) i B (BM2).
AM2 jest blokowana przez leki
przeciwwirusowe: amantadynę
oraz rimantadynę. Homolog
AM2, białko BM2 nie jest
wrażliwa na leki z grupy
amantadyny.AM2 BM2

Heksamer  p7, zbudowany z 6
łańcuchów, każdy z nich składa
się z 3 helikalnych segmentów
H1, H2, H3.  Elementy H1 i H2
tworzą podłużną jamę natomiast
H3 zamyka kanał na obrzeżach.
Cechą charakterystyczną jest
silnie zasadowy region.
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Białka transmembranowe fuzyjne: umożliwiają fuzję otoczki z błoną
komórkową poprzez zmianę konformacji, proces nie wymaga energii

Białka transmembranowe fuzyjne są celem leków przeciwwirusowych,
które hamują fuzję i uniemożliwiają wniknięcie wirusa.

Klasy transmembranowych białek
fuzyjnych wirusów

■Klasa I: trymery zbudowane z
jednołańcuchowego prekursora (α-
helisa), który jest trawiony i
tworzy dwa fragmenty (wirus
grypy, HIV-1).

■Klasa II: β-kartki, tworzą pętle
umożliwiające zakotwiczenie w
błonie komórkowej, oligomeryczny
prekursor jest trawiony do
trymerów (Flawiwirusy).

■Klasa III: cechy klasy I i II,
protomery mają 5 domen z
centralnym α-helikalnym trymerem
i 3-ma domenami z β-kartek (EBV).

1. Charakterystyka wirusów: białka

Schemat fuzji wirusa grypy. Białko fuzyjne wchodzi w
interakcję z błoną, segment C-końcowy (niebieski) zapętla się
wokół trimeru (czerwony), co prowadzi do deformacji błony.
Obie warstwy zbliżają się i łączą tworząc kanał.

OuYand et al., 2018

Połączenie z receptorem Pre-fuzja Stan pośredni

Wybrzuszenie błony Hemi-fuzja Fuzja – por fuzyjny

1. Charakterystyka wirusów
Struktura wirusów
Białka wirusów

2. Cykl życiowy wirusów

3. Budowa genomu wirusów
Wirusy dsDNA
Wirusy ssDNA
Wirusy ssRNA (+)
Wirusy ssRNA (-)
Wirusy dsRNA

4. Wirom człowieka

Genetyka wirusów
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Cykl życiowy (replikacyjny) wirusa: etapy, które prowadzą do
powstania cząstek potomnych, zachodzą wewnątrz komórki.

Cykl lityczny: cykl życiowy obejmujący wszystkie etapy: wejście, ekspresję
genów wirusowych i replikację oraz uwolnienie wirusa.

Etapy cyklu litycznego wirusa
■1. Wejście: przedostanie się do

komórki:
adsorpcja – rozpoznanie
receptora;
penetracja i lokalizacja;
wprowadzenie kwasu
nukleinowego.

■2. Ekspresja genów wirusowych i
replikacja wirusa.

■3. Uwolnienie wirusa:
złożenie kapsydu;
wydostanie się wirusa z
komórki i dojrzewanie.

1. Charakterystyka wirusów: cykl życiowy

1. Adsorpcja 1. Penetracja i
lokalizacja 1. Wprowadzenie kwasu

nukleinowego do
komórki

2.
Replikacja

2. Transkrypcja
Translacja

3. Złożenie
kapsydu3.

Wydostanie
się z
komórki,
dojrzewanie

Komórka

Cykl lizogeniczny: integracja materiału genetycznego wirusa z DNA
komórki i pozostawanie w stanie uśpionym jako profag.

Profag może być aktywowany spontanicznie lub pod wpływem
promieniowania jonizującego lub UV. Wówczas wchodzi on w cykl lityczny.

Cykl lizogeniczny
■Profag (prowirus): genom wirusa

zintegrowany z genomem
gospodarza.

■Geny odpowiedzialne za replikację
wirusa, białka kapsydu itd, nie
ulegają ekspresji.

■ Integracja odbywa się za pomocą
rekombinacji w specyficznych
miejscach, katalizowana przez
integrazę, miejsca integracji są
oflankowane specyficzną
sekwencją oligonukleotydową.

■Przykłady: fag lambda, Herpes
simplex, Varicella Zoster; HPV
(Human papillomavirus), HIV.

1. Charakterystyka wirusów: cykl życiowy
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Dwa typy białek błon komórkowych gospodarza umożliwiają
wniknięcie wirusa: czynniki adsorpcyjne oraz receptory wirusowe.

Wniknięcie wirusa jest determinowane obecnością receptora oraz
czynnikami wpływającymi na tropizm.

Wniknięcie wirusa do komórki
■Czynnik adsorpcyjny: wiąże się z

wirusem i ułatwia interakcję
między wirusem a receptorem:
heparyna działa dla wielu
wirusów DNA,
DC-Sign: czynnik typu lektyny
na powierzchni makrofagów i
dendrytów.

■Receptor wirusowy: promuje
penetrację wirusa, jest
specyficzny dla wirusa oraz
determinuje tropizm. Są to
glikoproteiny lub fosfolipidy,
najczęściej pełnią ważne funkcje
w komórce.

1. Charakterystyka wirusów: cykl życiowy

Ryu, 2017

Przykładowe receptory ludzkich wirusów.
Ektodomena jest rozpoznawana przez wirus. Glikany
pokazane są na żółto, kwas sialowy na zielono.
Kwas sialowy to typowy receptor dla wirusa grypy.
Wiele receptorów wirusowych należy do
immunoglobulin (CD4, CAR). Niektóre wirusy (HIV)
wymagają koreceptora, np. chemokiny CCR5,
CXCR4.

HIV Polio Adenowirus Rhyno
wirus

Grypa

Penetracja: wniknięcie wirusa do komórki i rozprzestrzenienie w
cytoplazmie, mechanizm zależy od typu wirusa.

Bezpośrednia fuzja występuje u wirusów otoczkowych, endocytoza
wspomagana receptorami – u wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.

Typy penetracji
■Bezpośrednia fuzja: błona

komórkowa oraz otoczka
wirusowa łączą się,
nukleokapsyd jest „wstrzykiwany
do cytoplazmy, otoczka zostaje
na zewnątrz.

■Endocytoza wspomagana
receptorem: po połączeniu z
receptorem wirus promuje
endocytozę przez tworzenie
endosomu. Rozerwanie
endosomu uwalnia wirusa do
cytoplazmy. Dla wirusów
otoczkowych wyzwalaczem jest
niskie pH.

1. Charakterystyka wirusów: cykl życiowy

Bezpośrednia fuzja. Endocytoza.
Fuzja między
błonami. Białko
fuzyjne (żółte) jest
trawione, zmiana
konformacji
powoduje
przyłączenie do
błony komórkowej
i utworzenie stanu
hemifuzji.
Reorganizacja
prowadzi do
utworzenia porów.

Ryu, 2017
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Genetyka wirusów

Genomy wirusów wykazują homologię do eukariotycznych genomów
oraz plazmidowego DNA organizmów prokariotycznych.

Pochodzenie wirusów, ich ewolucja nie jeszcze poznane. Związki między
wirusami a ich gospodarzami są złożone.

Cechy genomu wirusów
■Materiał genetyczny:
DNA: jedno- lub dwuniciowy;
RNA: jedno lub dwuniciowy.

■Forma materiału genetycznego
Kolista lub liniowa zarówno
dla RNA jak i DNA

■Organizacja genomu:
jednoczęściowe: genom
stanowi jedna cząsteczka
kwasu nukleinowego;
Wieloczęściowe: wiele
segmentów, każdy stanowi
osobny wirion.

2. Budowa genomu wirusów

Klasa Znane
genomy

Rozmiar
[kbp] Białka

dsDNA 414 4,7-335,6 6-240

ssDNA 230 1,4-11,0 6-11

dsRNA 61 3,1-29,2 2-13

ssRNA (-) 421 2,3-31,4 1-11

ssRNA (+) 81 8,9-25,1 5-6

Największy genom ma mimiwirus – 1,2
Mbp, 1 200 ORF, tylko 10% białek jest
podobnych do białek o znanych
funkcjach.
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Genomy wirusów zawierających dsDNA mogą być małe lub duże.
Różnią się one mechanizmem replikacji.

Wirusy dsDNA o małych genomach wykorzystują polimerazę DNA
gospodarza, wirusy o dużych genomach kodują własną polimerazę DNA.

Wirus SV40 (Simian Virus)
■Mały, kolisty genom, 5,243 kbp.
■Koduje 7 białek.
■Geny się nakładają
■Wczesna ekspresja: SV40gp6,

SV40gp7 kodujące mały i duży
antygen T, jedna cząsteczka
mRNA na nici (-), alternatywny
splicing prowadzi do powstania
różnych antygenów;

■Późna  ekspresja: SV40gp3 (VP2),
SV40gp4 (VP3), SV40gp5 (VP1),
kodują białka kapsydu,
alternatywny splicing prowadzi
do powstania VP2 i VP3.

2. Budowa genomu wirusów: wirusy dsDNA

W latach 1950, w USA
wirusem SV40 skażone
były kultury otrzymane z
nerki rezusa, które
wykorzystano do
produkcji szczepionek
przeciw polio. W efekcie
do 30 mln otrzymało
skażoną szczepionkę
(McClean 2004).

Genom wirusa SV40. Nić czerwona
jest nicią (-), niebieska nicią (+).
Transkrypcja na nici (-) zaznaczona
strzałkami w prawo, transkrypcja na
nici (+) -w lewo.

Genom adenowirusów stanowi dwuniciowy, liniowy DNA otoczony
kapsydem 70-100 nm. Są to wirusy bezotoczkowe.

Adenowirusy wywołują około 8% ostrych infekcji dróg oddechowych, w tym
zapalenie oskrzeli i płuc u dzieci, z czego 25% wymaga hospitalizacji.

Genom adenowirusów
■Wyizolowane w 1950 r.
■Wektory adenowirusowe

wykorzystane są w inżynierii
genetycznej.

■Liniowy DNA ma 30-40 kbp.
■30-40 genów.
■Sekwencje terminalne to 100-

140 bp odwróconych powtórzeń.
■Białko 55 kDA kowalentnie łączy

się z końcem 5’ każdej nici. W
trakcie replikacji działa jak
starter inicjujący syntezę DNA.

■Niski poziom zmienności.

2. Budowa genomu wirusów: wirusy dsDNA

Chaitanya, 2019

Schemat budowy genomu adenowirusa. E: geny ulegające
wczesnej ekspresji. L: geny ulegające późnej ekspresji. E1A:
aktywność mitogenna, E2A i E2B: regulacja replikacji
wirusowego DNA, E3 i E4 modulują odpowiedź immunologiczną
gospodarza. MLP: promotor aktywujący geny późnej ekspresji,
rozpoczyna syntezę wirusowego DNA. L1-L5 powstają przez
alternatywny splicing.

0 5 10 15 20 25 30 35
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Wirusy ssDNA występują w różnorodnych środowiskach i wykazują
duże zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne.

Wirusy o najmniejszych o genomach 1-2 kbp i najprostszym proteomie należą
do ssDNA wirusów. Sekwencje tych wirusów są w ludzkich chromosomach.

2. Budowa genomu wirusów: wirusy ssDNA

Chaitanya, 2019

Taksonomia Morfologia
wiriona Topologia DNA Wielkość

genomu [kbp]

Microviridae Ikosaedryczny Kolisty 4,4-6,1

Pleolipoviridae Pleomorficzny Kolisty 7,0-10,6

Spiraviridae Zwinięty (coil) Kolisty 24,9

Anelloviridae Ikosaedryczny Kolisty 2,0-4,0

Bidnaviridae Ikosaedryczny Liniowy, 6,5 kb/segment

Circoviridae Ikosaedryczny Kolisty 1,7-2,3

Geminiviridae Ikosaedryczny Kolisty

Nanoviridae Ikosaedryczny Kolisty

Parvoviridae Ikosaedryczny Liniowy 4-6,3

Bakteriofagi: wirusy ssDNA infekujące bakterie. Należą do
najmniejszych wirus z najprostszymi genomami.

Całkowita populacja bakteriofagów w oceanach: 1-10 mln cząstek/1 ml wody.
Infekują one 1029 komórek dziennie uwalniając 1011 kg węgla dziennie.

Rola bakteriofagów
■Powszechne we wszystkich
środowiskach, wpływają na
ewolucję bakterii.

■Są wektorami przenoszącymi geny
np. oporności na antybiotyki
między bakteriami.

■Przyczyniają się do rozkładu
biomasy w oceanach, ograniczają
populację bakterii.

■Wykorzystywane w badaniach nad
replikacją, kodem genetycznym.

■W biotechnologii wykorzystane do
wykrywania bakterii, ograniczania
zakażeń bakteryjnych żywności.

2. Budowa genomu wirusów: wirusy ssDNA

Mapa faga фX174. Jest to pierwszy zsekwencjonowany
genom. Zbudowany z 5,4 kb, Koduje 11 białek. Geny są
zachodzące. Wykorzystywany jako kontrola pozytywna w
sekwencjonowaniu. Pierwszy genom wklonowany do drożdży.

Chaitanya, 2019
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Genomy wirusów RNA są mniejsze niż wirusów DNA ze względu na
tendencję RNA do pęknięć oraz wyższy poziom mutacji.

Oczyszczona nić RNA (+) jest zdolna zainfekować komórki gospodarza
nawet przy braku jakichkolwiek białek wirusowych.

Genom ssRNA (+)
■Zawiera elementy cis, które

odpowiadają za replikację,
transkrypcję subgenomowego
mRNA oraz translację.

■Genom zawiera mRNA z cap na
końcu 5’ oraz polyA na końcu 3’.

■Replikacja jest efektem translacji
ORF kodującego wirusową
polimerazę RNA (RdRp).

■W wyniku translacji
subgenomowego RNA powstają
białka strukturalne oraz kilka
białek nie-strukturalnych (nsp).

■Może występować „zagnieżdżona
transkrypcja” w jądrze.

2. Budowa genomu wirusów: ssRNA (+)

Genom Coronaviridae. RdRp: polimeraza RNA, S: białko kolca,
E, M, N: białka strukturalne, nsp1: antagonista interferonu.

Chaitanya, 2019, Payne 2017

Genomy wirusów ssRNA (-) są bardziej zróżnicowane i większe niż
genomy wirusów ssRNA (+). Często są one wieloczęściowe.

Genom wirusów RNA (-) nie jest infekcyjny, wirus musi wprowadzić do
komórki własną polimerazę RNA, aby rozpoczęła się jego replikacja.

Wirusy ssRNA (-), jednoczęściowe
■Genomy do 11 kbp.
■60 bp stanowi UTR5’ oraz 50 bp

sekwencja wiodąca 3’.
■Geny:
N: nukleoproteina;
P: fosfoproteina;
M: białko macierzy;
Glikoproteina;
L: Polimeraza RNA (RdRp).

■Każdy gen ma konserwatywny
sygnał polyA.

■Pomiędzy genami są regiony
międzygenowe.

2. Budowa genomu wirusów: ssRNA (-)

Burrel CJ, 2017

Genom i funkcje białek u
Rhabdoviridea na przykładzie
wirusa wścieklizny.

N P M G  L (polimeraza)3’ 5’
1424 991 805 1675 6475

Pseudogen
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Polifiletyczna grupa wirusów, która zawiera dwuniciowy RNA. Nić (+)
wykorzystywana jest jako mRNA w translacji.

dsRNA wirusy są patogenami roślin, grzybów i zwierząt. Należą do nich
rotawirusy, które wywołują choroby układu pokarmowego u człowieka.

Rotawirusy
■Kapsyd tworzą trzy ikosaedryczne

warstwy białek (TLP):
warstwa zewnętrzna zbudowana z
białek strukturalnych, VP7 i VP4
(60 kolców, każdy jest dimerem).
warstwa wewnętrzna zbudowana z
VP6, główne białko wirusa.
rdzeń (SL) zbudowana z VP2, które
otacza 10-12 segmentów dsRNA.

■Kanały wodne są cechą
charakterystyczną rotawirusa,
przechodzą przez VP7 i VP6,
umożliwiają transport substancji.

■Replikacja zachodzi w cytoplazmie.
■

2. Budowa genomu wirusów: dsRNA

Pesavento et al. 2006

Segmenty dsRNA genomu rotawirusa w zależnośi od
szybkości migracji na żelu PAGE (a). I, II i III oznaczają
kanały wodne (b), VP4: białko kolca, VP7: zewnętrzna
warstwa kapsydu, VP6: warstwa wewnętrzna, VP2: rdzeń.

Struktura białek VP8,
VP5 i VP6 uzyskana przy
pomocy krystalografii
rentgenowskiej.
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3. Budowa genomu wirusów
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Wirom człowieka obejmuje wszystkie wirusy obecne w ciele ludzkim.
Każdy organ ma inny wirom, który może zmieniać się także w czasie.

Ciało ludzkie stanowi niszę zarówno dla wirusów typowo infekujących
Eukariota, jak i wirusów infekujących Prokariota.

Wirusy w ciele ludzkim
■Jelita: 109 cząstek/gram.
■Jama ustna, nosogardziel,
ślina: 108 cząstek/ml.

■Mocz: 107 cząstek/ml.
■Skóra: 106 cząstek/cm2.
■Krew: 105 cząstek/ml.
■Część wiromu człowieka

stanowią bakteriofagi.
■Obecność wirusów stwierdza

się u osób zdrowych.
■Występuje zróżnicowanie

geograficzne, zależność od
diety, warunków życia.

3. Wirom człowieka

Zarate et al., 2018, Kumata et al., 2020.

Wirom zdrowego człowieka. Wirom obejmuje wirusy DNA i RNA. Obok
typowo ludzkich stwierdzono także występowanie wirusów owadzich i
roślinnych jako prawdopodobnie jako efekt zanieczyszczenia
pożywienia. Niektóre wirusy wykazywały podobieństwo do
telomerowego RNA. Analizą nie objęto retrowirusów ze względu na
trudność odróżnienia od retrotranspozonów.
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Piśmiennictwo
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1. Charakterystyka wirusów, struktura
 Proszę wymienić cechy wirusów, które są wspólne z organizmami
żywymi.

 Jakie cechy wirusów różnią je od organizmów żywych?
 Czy wirusy mogą być „naturalnym inżynierem genetycznym”? Proszę

uzasadnić.
 Czy wirusy mogą tworzyć kryształy?
 Co się dzieje po rozpuszczeniu w wodzie skrystalizowanych wirusów?
 Jak definiujemy wirion?
 Czym różni się kapsyd od nukleokapsydu?
 Czy kapsyd i otoczka oznaczają to samo? Proszę uzasadnić.
 Który typ wirusów jest bardziej odporny na zmiany?
 Czym jest macierz w wirusach?
 Proszę podać przykłady wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.
 Jakie znamy podstawowe kształty wirusów?

2. Charakterystyka wirusów, białka
 Jakie wyróżniamy typy białek wirusowych?
 Który typ białek jest kodowany przez genom wirusa, ale nie występuje

w wirionie?
 Co to jest kapsomer?
 U jakiego typu wirusów występują białka transmembranowe?
 Z czego zbudowana jest otoczka wirusów?

Zagadnienia: 1-2

2. Charakterystyka wirusów, białka, cd
 Do jakiej grupy białek zalicza się NS1 wirusa grypy? Jaką pełni funkcję?
 Jakie białko może być odpowiedzialne za szybkie tempo ewolucji

SARS-CoV-2?
 Co przemawia za wielofunkcyjnością białek strukturalnych? Proszę

omówić na przykładzie.
 Jaka funkcja białek wirusowych jest uważana za „skamieniałość

ewolucyjną”?
 Z jakimi białkami spokrewnione są białka wirusowe?
 Co oznacza, że białka kapsydu mają „superładunek”?
 Proszę wymienić funkcje białek kapsydu?
 Jakie jest pochodzenie białek kapsydu? Proszę omówić na przykładach.
 Jaka jest funkcja białek macierzy?
 Jaki jest związek między cyklofilinami a białkami macierzy wirusów?
 Jaki jest związek HIV z Vibrio cholerae?
 Co świadczy o koewolucji wirusów i ich gospodarzy?
 Jaką funkcję pełnią białka transmembranowe?
 Proszę zdefiniować wiroporyny?
 Jaki jest mechanizm działania  leków przeciw wirusowi grypy typu A?

Dlaczego leki te nie działają na wirus typu B?
 Proszę opisać klasy białek transmembranowych?

Zagadnienia: 2
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3. Charakterystyka wirusów, cykl życiowy
 Czy cykl życiowy wirusa i cykl życiowy komórki oznacza to samo?

Proszę uzasadnić.
 Proszę wymienić etapy cyklu życiowego wirusa?
 Jak wirus może wniknąć do komórki?
 Czym różni się cykl lityczny od cyklu lizogenicznego?
 Co to jest profag?
 Jak dochodzi do integracji profaga z genomem gospodarza?
 Jakie białka gospodarza są odpowiedzialne za wniknięcie wirusa?
 Co to jest czynnik adsorpcyjny?
 Co to jest receptor wirusowy?
 Na czym polega penetracja?
 Jakie wyróżniamy typy penetracji?

4. Budowa genomu wirusów
 Czy genom wirusów jest unikany? Proszę uzasadnić.
 Proszę wymienić cechy genomu wirusów?
 Proszę wymienić wszystkie formy materiału genetycznego wirusów.

Zagadnienia: 3-4

5. Genom wirusów, DNA
 Co rozróżnia genomy wirusów dsDNA?
 Jak zbudowany jest genom SV40?
 Które białka podlegają wczesnej ekspresji w genomie SV40?
 Jakie funkcje pełnią białka późnej ekspresji wirusa SV40?
 Proszę omówić budowę genomu adenowirusa?

6. Genom wirusów, RNA
 Proszę zdefiniować bakteriofagi.
 Jaką rolę pełnią bakteriofagi w środowisku?
 Jak zbudowany jest genom pierwszego zsekwencjonowanego wirusa?
 Dlaczego genomy wirusów RNA są mniejsze od genomów wirusów

DNA?
 Proszę podać główne elementy genomu wirusów ssRNA (+).
 Proszę podać główne cechy jednoczęściowego genomu wirusów ssRNA

(-).
 Jaki  typ kwasu nukleinowego tworzy genom rotawirusów?
 Dlaczego kapsyd rotawirusów oznacza się jako TLP?
 Co to są kanały wodne?

Zagadnienia: 5-6
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