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Genom człowieka
Genom człowieka obejmuje genom jądrowy zbudowany z liniowych
chromosomów oraz kolisty genom mitochondrialny.
Genom człowieka

■ Genom jądrowy: 23 liniowe

cząsteczki DNA – chromosomy.
człowiek jest diploidem;
x to liczba podstawowa = 23;
n to liczba haploidalna, czyli w
gametach = 23 chromosomy,
n = x = 23
2n to liczba diploidalna = 46
chromosomów w komórkach
somatycznych.

1990-2003: Projekt
sekwencjonowania
genomu człowieka.

2010- Projekt sekwencjonowania
genomu neandertalskiego.

1999- Analiza miejsc
metylacji (brak danych
na stronie).

2003-2005 Projekt sekwencjonowania
genomu szympansów.

■ Genom mitochondrialny:
kolisty,

1-15 cząsteczek w komórce.

Genom: materiał genetyczny zawarty w podstawowym (x) zestawie
chromosomów.
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Genom człowieka
1. Genom jądrowy
Wielkość genomu jądrowego
Zawartość GC
Geny
Rodziny genów
Sekwencje powtarzalne

2. Koliste DNA
Genom mitochondrialny
Koliste DNA w komórkach

3. Poznanie genomu ludzkiego
Projekt poznania genomu
ludzkiego (HGP)
Celera Genomics i genom 2021
Genom człowieka w bazach
danych

1. Genom jądrowy: wielkość
Genom człowieka ma 3,2 x 109 par zasad co odpowiada długości
1,09 m oraz masie 3,27 pg.
Płazy

■ Genom człowieka

■ Genom człowieka

jest większy od
genomów świni, psa i
kota o 3-5%.

■ Genomy większości

ssaków mają około 3
Gbp. Są większe od
genomów ptaków i
gadów, ale mniejsze
od genomów płazów.

6,00
Miliardy par zasad

(3,2 Gbp. jest o 11%
mniejszy niż genom
szympansa (3,6 Gbp.).

Ryby

7,00

5,00

Ssaki
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Gady

4,00
3,00
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Porównanie wielkości genomu człowieka z genomami kręgowców.
Liczbę par zasad obliczono na podstawie średniej wartości C podanej w
bazie AGSD (2021).

W diploidalnych komórkach człowieka zawarte są dwa genomy o łącznej
liczbie par zasad, 6,4 x 109 długości 2,18 m oraz masie 6,54 pg (2C).
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1. Genom jądrowy: wielkość
Chromosomy człowieka różnią się wielkością mierzoną liczbą par
zasad, największy jest chromosom 1, najmniejszy - 21.
249

Miliony par zasad

250

242

198

200

190

182

171
159
145

150

156
138 134 135 133
114

107 102
90

100

83

80
59

64

50

47

51

21

22

57

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X

Y

Wielkość chromosomów człowieka z milionach par zasad (Mbp.). Na górze podano liczbę
nukleotydów w milionach par zasad dla każdego chromosomu.

Człowiek posiada średnio 3 x 1012 diploidalnych, jądrowych komórek, zatem
każda osoba ma przeciętnie 19,2 x 1021 nukleotydów.
Piovesan et al. 2019

1. Genom jądrowy: wielkość
Długość chromosomów człowieka wynosi od 1,53 cm do 8,14 cm, zaś
ich masa od 0,05 pg do 0,25 pg.
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Wielkość chromosomów człowieka w
centymetrach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

Wielkość chromosomów człowieka w
pikogranach.

Masa DNA we wszystkich diploidalnych, jądrowych komórkach człowieka
wynosi 19,62 g.
Piovesan et al. 2019
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1. Genom jądrowy: zawartość GC
Zawartość GC w genomie człowieka wynosi 41%. Najwięcej par GC
jest w chromosomie 22 (47%), najmniej w chromosomie 4 (38%).

Escherichia coli, 51% GC.

Saccharomyces cerevisiae, 38% GC.

Caenorhabditis elegans, 35% GC.

Homo sapiens,
41% GC.

Danio rerio, 37% GC.

Zawartość GC u człowieka jest typowa dla organizmów eukariotycznych,
które mają mniej par GC niż organizmy prokariotyczne.
Piovesan et al. 2019

1. Genom jądrowy: zawartość GC
Zawartość GC zmienia się w zależności od regionu, genu. W genomie
człowieka są obszary i niskiej, średniej i wysokiej zawartości GC.
Izochory GC w genomie
człowieka

■ Wyróżnia się 5 rodzin

Przykładowy
rozkład izochor
obejmujący
fragment 50 Mbp.
chr. 1

izochor w zależności od
zawartości GC (bez rDNA i
satelitarnego DNA):
niska – L1 i L2;
wysoka – H1, H2, H3.

■ Różnice w zawartości GC
w obrębie izochory
wynoszą 1%.

■ Izochory korelują z

L1

L2

H1

H2

H3

Histogram
przedstawiający
rozkład izochor
w genomie
człowieka,
L1(33-37%), L2
(37-41%), H1
(41-46%), H2
(46-52%), H3
(53-59%).

gęstością genów,
procesami replikacji i
rekombinacji, transpozycji
i metylacji.
Izochory: segmenty DNA >300 kbp, który charakteryzuje się dużą
jednorodnością w odniesieniu do zawartości GC.

Constantini et al. 2006
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1. Genom jądrowy: zawartość GC
Wysoka zawartość GC koreluje z wysoką częstością rekombinacji i
występuje w sekwencjach podlegających ewolucji zbieżnej.
Wysoka zawartość GC jest
charakterystyczna dla:

■ genów dla rRNA,

GC[%]
90
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70

szczególnie ich intronów:
ITS (Iternal transcribed
region), ETS (External
transcribed region);

■ genów dla tRNA;
■ histonów;
■ trzeciej pozycji kodonów
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Zawartość GC w
genach dla RNA
u człowieka. Na
czerwono
zaznaczono
regiony
niekodujące.

tRNA
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(GC3) w miejscach
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będących hotspotami
40
rekombinacji, np. w
20
regionach
pseudoutosomalnych (PAR)
0
X
Y
PAR
AUT
chromosomu Y.
Ewolucja zbieżna: proces prowadzący do większego podobieństwa
paralogów w obrębie gatunku niż ortologów u blisko spokrewnionych
gatunków.
56,3

1. Genom jądrowy: zawartość GC
Konwersja genów w trakcie mejotycznej rekombinacji jest przyczyną
wzrostu zawartości GC w niektórych regionach genomu.
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Biwalenty u heterozygoty.
Każdy chromosom składa
się 2 cząsteczek DNA,
gdyż przed mejozą doszło
do syntezy DNA.

Powstanie heterodupleksu
podczas rekombinacji. Efektem
jest brak komplementacji
(mismatch) w heterodupleksie.
Błędnie sparowane zasady są
naprawiane.

Konwersja genów: sekwencja DNA zastępuje
sekwencję homologiczną, co prowadzi do
otrzymania identycznych sekwencji.
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Wzrost zawartości GC jest
wynikiem wyższej częstości
naprawy w kierunku GC.
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1. Genom jądrowy: geny
Szacuje się, że u człowieka liczba genów kodujących białka wynosi
około 22 000, jednakże liczba ta wydaje się zawyżona.
Liczba genów u człowieka

■ Początkowo liczbę genów

Pseudogeny
15 009 (24,7%)

kodujących białka określono na
24 000.

■ W genomie referencyjnym z 2013 r.
oszacowano, że liczba genów
kodujących białka wynosi
20 442.

■ Najnowsze wydanie genomu

referencyjnego z 2020 r. szacuje, że
genom człowieka zawiera
20 364 genów kodujących białka, w
tym immunoglobuliny.

sncRNA
7 567 (12,4%)

Geny
kodujące białka
20 364 (33,4%)

lncRNA
17 944 (29,5%)

Liczba genów oraz
potencjalnych
sekwencji kodujących
w genomie człowieka
(GenCode 2021).

antysensowne
18 881
(12,2 %)
Transkrypty
lncRNA
kodujące białka
48 752 (31,6 %)
86 757 (56,2%)

■ Geny kodujące białka stanowią

33,4% sekwencji kodujących. Na
poziomie mRNA – stanowią one aż
56,2% transkryptów.

Liczba różnych transkryptów w genomie człowieka
(GenCode 2021).

Geny kodujące białka stanowią około 3% genomu człowieka.

1. Genom jądrowy: geny
Wiele cech człowieka, w tym chorób jest uwarunkowana regionami
położonymi poza regionami kodującymi białka.
Elementy funkcjonalne

■ Są definiowane przez fenotyp,
konserwację sekwencji oraz
procesy molekularne.

■ Nie istnieje jednorodna

charakterystyka strukturalna
elementów funkcjonalnych.

■ Geny identyfikuje się poszukując
sygnałów typowych dla:

Transkrypcji, np. polyA;
hiperwrażliwości na DNA-zę;
Motywów typowych dla
czynników transkrypcyjnych;
specyficznej metylacji
histonów.

Identyfikacja elementów funkcjonalnych w genomie człowieka
w projekcie ENCODE na podstawie sygnałów transkrypcji, DNAazy oraz sygnałów histonowych.

Elementy funkcjonalne w genomie człowieka identyfikuje się na podstawie
danych ewolucyjnych, genetycznych i biochemicznych.
Kellis et al. 2014
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1. Genom jądrowy: geny
Istnieje korelacja między długością genu, transkryptu i wielkością
białka, a także korelacja między liczbą intronów i liczbą wariantów.
Długość genów człowieka

Zależność między długością
pierwotnego transkryptu a
długością białka. Wartości
podane w skali
logarytmicznej. Zgodnie z
oczekiwaniami, dłuższym
białkom odpowiadają dłuższe
transkrypty.

■ Najdłuższe geny u człowieka

są na ogół związane z funkcją
mózgu, zwłaszcza neuronów
oraz mięśni (30-100 kbp).

■ Krótsze geny (<30 kbp) na ogół

kodują białka związane z skórą
i systemem immunologicznym.

■ Geny związane z odpowiedzią

odpornościową nieswoistą
oraz szlakiem cytokin są
krótsze (mediana: 2 890 bp)
niż geny związane z
odpowiedzą swoistą (mediana:
3 112 bp).

Domena tytyny (konektyny) kodowanej
przez gen TTN (2q31.2). Jest to
największe białko u człowieka o długości
1 µm. Białko składa się z 244 domen.
Występuje w mięśniach poprzecznie
prążkowanych łącząc filamenty
miozynowe z linią Z. Mutacje w genie są
przyczyną kardiomiopatii oraz dystrofii
mięśniowych.

Najdłuższe transkrypty występują w naczyniach krwionośnych, neuronach,
w mózgu. Najkrótsze transkrypty występują w trzustce, skórze, żołądku.
Lopes et al. 2021

1. Genom jądrowy: geny
W latach 2002-2017 opisano 27 tys. genów ludzkich, w tym
pseudogenów i genów RNA, w 565 tys. publikacji.
Najczęściej badane geny

■ Najczęściej analizowane jest 10
genów, przy czym największa
liczba prac dotyczy genu TP53,
czynnik transkrypcyjny, około
50% nowotworów jest
związanych z mutacjami w tym
genie.

■ TNF: gen kodujący kachektynę –
cytokinę związaną z procesem
zapalnym, produkowana przez
monocyty i makrofagi.

■ EGFR: koduje receptor

nabłonkowego czynnika wzrostu.
Bierze udział w proliferacji
komórek.
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Liczba publikacji opisujących najczęściej badane
geny człowieka.

Najczęściej badane geny pełnią ważne funkcje w organizmie, związane
z regulacją ekspresji genów, podziałami komórkowymi czy odpowiedzią
immunologiczną. Mutacje w nich prowadzą do nowotworów.
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1. Genom jądrowy: rodziny genów
Rodzina genów: grupa genów o podobnej budowie i wspólnym
pochodzeniu, często o podobnej funkcji.
Liczba
genów

Chromosomy

Kalmodulina

3

2, 14, 19

Notch

4

1, 6, 9, 19,

Amylaza

5

1

Aktyna

6

1, 2, 7, 10, 15,
17

Tworzy mikrofilamenty, uczestniczy w
skurczu mięśni, ruchu komórek.

Dehydrogenaza
alkoholowa

7

4

Blok 365 kbp, przekształca alkohole w
aldehydy i ketony, występuje w
wątrobie i żołądku.

Rodzina genów

Charakterystyka
Szlak sygnałowy Ca2+, identyczne
sekwencje białkowe
Białka transmembranowe, szlak Notch
związany z różnicowaniem,
konserwatywny u Metazoa
Hydroliza skrobi, obecna w ślinie
ssaków, w tym człowieka, blok 265
kbp.

Sprzężenie genów należących do rodzinny świadczy o niedawnej ewolucji.
Rodziny rozproszone pomiędzy różne chromosomy są starsze ewolucyjnie.

1. Genom jądrowy: rodziny genów
W trakcie ewolucji człowieka doszło do zmiany rozmiarów rodzin
genowych poprzez pozyskanie jednych genów i utratę innych.
Liczba rodzin genowych u
człowieka i niektórych ssaków

■ Człowiek: 10 349 rodzin,

średnio 2,05 genów na rodzinę.

■ Szympans: 9 693 rodziny,

średnio 1,94 geny na rodzinę.

■ Mysz: 11 410 rodzin,

średnio2,24 geny na rodzinę.

■ Szczur: 9 969 rodzin, średnio
2,24 geny na rodzinę.

■ U człowieka pozyskanie

nowych genów jest częstsze
niż utrata genów.

Rozkład zyskania i utraty genów w niektórych liniach ssaków
(liczby pod nazwą) oraz proporcja rodzin, które się powiększyły
(zielone) i zmniejszyły (czerwone). U człowieka więcej genów
przybyło (689) niż zostało utracone (86) podczas gdy u szympansa
więcej genów zostało utracone (729) niż zyskane (26).

Człowiek i szympans różnią się co najmniej 1500 genami, co stanowi
6%. Wskazuje to na znacznie większe różnice między człowiekiem i
szympansem niż wynikałoby to tylko z porównania sekwencji DNA.
Demuth et al. 2006.
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1. Genom jądrowy: rodziny genów
W genomie ludzkim jest wiele szybko ewoluujących rodzin genów,
400 bloków uległo duplikacji w trakcie ewolucji hominidów.
Morpheus (NPIP):

■ Białko porów jądrowych

(nuclear pore interacting
protein).

■ Prawdopodobnie uczestniczy
w nieswoistej odpowiedzi
przeciwwirusowej, w tym
oporności na HIV i SARS.

■ Występują przeciwciała anty-

NPIP, co wskazuje na związek
z chorobami
autoimmunologicznymi.
Rodzina Morpheus u człowieka w porównaniu z wyjściowym genem

■ 25 lokalizacji na chr. 16.
■ Najszybciej ewoluująca

rodzina genów u hominidów.

u
makaka. Na czerwono zaznaczono duplikon: fragment, który uległ
segmentalnej duplikacji. Zaznaczono pozycje na chr. 16 (liczby
początku i końca), odpowiadające bloki są zaznaczone tym samym
kolorem. Dzieli się na dwie podrodziny: NPIPA i NPIPb. Różnią się one
egzonem 5 oraz powtórzeniami aminokwasowymi na końcu C białka.

Rodzina Morpheus powstała w wyniku duplikacji segmentu LCR16a (20
kbp), jednakże do tej pory nie zidentyfikowano paralogów u małp.
Bekpen i Tautz, 2019

1. Genom jądrowy: rodziny genów
Rodzina genów amylazy obecnej w ślinie (AMY1) wykazuje duże
zróżnicowanie pod względem liczby kopii genów.
Zależność liczby kopii AMY1 od
diety

Zależność ekspresji
amylazy w ślinie od
liczby kopii AMY1 w
populacji amerykańskoeuropejskiej. Ilość białka
w ślinie przedstawiona
jako wynik Western
blott. Intensywność
prążków jest
skorelowana z liczbą
kopii.

■ Im więcej kopii genów AMY1,

tym więcej amylazy w ślinie, co
zwiększa efektywność rozkładu
skrobi.

■ W populacjach z dietą

niskoskrobiową jest średnio
5,44 kopie AMY1, z dietą
wysokoskrobiową – 6,72 kopie.

■ W populacjach z dietą

niskoskrobiową jest więcej
osób z małą liczbą kopii (2-5).

■ W populacjach z dietą

wysokoskrobiową są osoby z
11-15 kopiami AMY1.

Histogram liczby kopii
AMY1 w populacjach o
diecie wysokoskrobiowej
(szary, Japończycy,
Hadza, amerykańskoeuropejska) i
niskoskrobiowej
(czerwony, Biaka, Mbuti,
Datog, Yakut). Liczby:
liczebność, medianę,
średnią liczbę kopii i SD.

Wzrost liczby kopii AMY1 w populacjach z dietą wysokoskrobiową jest
ewolucyjnym przystosowaniem społeczności rolniczych.
Perry et al. 2007
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1. Genom jądrowy: sekwencje powtarzalne
Sekwencje powtarzalne stanowią około 60-70% genomu ludzkiego.
Klasyfikuje się je na podstawie typu i wielkości powtórzeń.
Sekwencje powtarzalne

Powtórzenia tandemowe

Powtórzenia rozproszone

Sekwencja powtórzeń danego motywu
na danym odcinku DNA. Występują
jako powtórzenia proste i odwrócone.

Powtórzenia rozproszone w genomie,
głównie transpozony.

Satelity
Miliony kopii
jednostki
powtarzalnej.

Minisatelity

Mikrosatelity

10-100 kopii
jednostki
powtarzalnej.

>100 kopii
jednostki
powtarzalnej.

Retrotranspozony
Transpozony DNA

Sekwencje powtarzalne są związane z upakowaniem DNA, ekspresją
genów, plastycznością genomu i odpowiedzią na stres.

1. Genom jądrowy: sekwencje powtarzalne
Większość tandemowych powtórzeń jest pochodzenia
transpozonowego i powstała w wyniku remodelowania DNA.
Chr. 1

TE

Chr. 2

TE

TE

TE

Chr. 2
Niesymetryczny
crossing-over

Transpozycja i duplikacja w
miejscu wycięcia

Chr. 1
Chr. 2

Chr. 1

Chr. 2

TE TE

Pierwszy etap powstania
satelitarnego DNA.

Chr. 1

TE
TE
Retrotranspozycja

Amplifikacja i homogenizacja
zduplikowanego regionu.

Chr. 2

TE

Amplifikacja i homogenizacja
zduplikowanego regionu.

Powstawanie mini i mikrosatelitów.

Satelity, mini i mikrosatelity wykazują duże podobieństwo do odwróconych
do terminalnych powtórzeń transpozonów.
Paco et al. 2019
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1. Genom jądrowy: sekwencje powtarzalne
Sekwencje powtarzalne występują w regionach międzygenowych, w
obrębie genów, np. w intronach.
Region BRCA1

■ BRCA1: mutacje

powodują dziedziczne
nowotwory piersi,
zawiera promotor bogaty
w GC.

■ Rho7: koduje białko

wiążące GTP, zawiera
promotor bogaty w GC.

■ VAT1: koduje białko

błonowe obecne w
synapsach, zawiera
promotor bogaty w GC.

■ IFP35: ekspresja w

odpowiedzi na interferon.

Region BRCA1 (117 kbp) zawiera cztery geny i dwa pseudogeny
(retrokopie, białe prostokąty). Około 50% sekwencji w tym regionie
stanowią sekwencje powtarzalne. Rozmieszczenie pokazane na dolnym
wykresie. Egzony w genach są ponumerowane. Geny Rho1 i VAT1 są w
odwrotnej orientacji. Rho7 jest kodowany na nici antysensownej.

W regionie genu BRCA1 o długości 117 kbp występuje 170 kopii sekwencji
Alu oraz 8 kopii sekwencji LINE1.

Genom człowieka
1. Genom jądrowy
Wielkość genomu jądrowego
Zawartość GC
Geny
Rodziny genów
Sekwencje powtarzalne

2. Koliste DNA
Genom mitochondrialny
Koliste DNA w komórkach

3. Poznanie genomu ludzkiego
Projekt poznania genomu
ludzkiego (HGP)
Celera Genomics i genom 2021
Genom człowieka w bazach
danych
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2. Koliste DNA: genom mitochondrialny
Kolisty genom mitochondrialny (mtDNA) człowieka składa się z 16,5
kbp., zawiera 37 genów rozproszonych na dwóch niciach, H i L.
mtDNA u człowieka

■ H: łańcuch ciężki z przewagą G, 28
genów.

■ L: łańcuch lekki: 9 genów.
■ Geny nie zawierają intronów.
■ 37 genów kodujących białka, w tym:
13 genów łańcucha oddechowego
OXPHOS – MTND1-MTND6, MTCOI,
MTCOII, MTCOIII, MTATP6,
MTATP8, MTCYB;

H

L

■ Geny dla RNA:

2 geny dla rRNA: 16S rRNA i 12S
rRNA (zielone pola);
22 geny dla tRNA (czerwone koła).
W komórkach człowieka zazwyczaj jest 100-10 000 kopii mtDNA w
zależności od zapotrzebowania energetycznego.
Chinnery i Hudson, 2013

2. Koliste DNA: genom mitochondrialny
Główną funkcją mitochondrium jest przeprowadzanie fosforylacji
oksydacyjnej (OXPHOS).
OXPHOS

■ 13 białek systemu jest kodowane
przez mtDNA.

■ 79 białek jest kodowane przez
jądrowy DNA.

■ W mtDNA kodowane są między
innymi:

7 z 14 jednostek rdzenia
kompleksu I (NADH-ubikwinon
oksydoreduktaza.
1 (MTCYB) z 11 jednostek
kompleksu III (cytochrom c
oksydoreduktaza).

Interakcje pomiędzy genami kodowanymi przez mtDNA oraz
jądrowe DNA. Za fuzję odpowiedzialna jest mitofuzyna
zlokalizowana w zewnętrznej błonie mitochondrialnej,
kodowana przez geny Mfn1 i Mnf2. Dynamina kodowana przez
DNM1L odpowiada za rozdział mitochondriów.

3 z 14 jednostek kompleksu IV.
2 z 19 jednostek kompleksu V.
Geny kodujące system OXPHOS zlokalizowane są w jądrze i
mitochondriach. Wymusza to interakcję między jądrowym DNA i mtDNA.
Chinnery i Hudson, 2013
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2. Koliste DNA: genom mitochondrialny
W trakcie ewolucji geny mitochondrialne są przenoszone do jądra.
Ostatnie insercje w jądrze człowieka miały miejsce 6-4 mln. lat temu.
NUMT: sekwencje jądrowe
pochodzenia mitochondrialnego

■ U człowieka jest 211 sekwencji
jądrowych pochodzenia
mitochondrialnego.

■ 27 insercji (13%) jest unikalnych
dla człowieka.

■ Wiele insercji jest preferencyjnie
zlokalizowanych w genach lub
ORF:

 MADH2: czynnik transkrypcyjny,
supresor nowotworzenia;
geny związane z tworzeniem
naczyń włosowatych.

Lokalizacja sekwencji pochodzenia mitochondrialnego
(NUMT). Zielone strzałki pokazują insercje polimorficzne.

Chromosom 18 oraz Y były szczególnie podatne na kolonizację przez
mtDNA.
Ricchetti et al. 2004.

2. Koliste DNA: genom mitochondrialny
mtDNA dziedziczy się matecznie, podczas tworzenia zygoty mtDNA
ze spermy jest usuwany przez ubikwitynację.
Dziedziczenie mtDNA

■ W każdej komórce jest wiele

cząsteczek mtDNA, co tworzy
stan „poliploidalny”.

■ Homoplazmia: sekwencja

wszystkich cząsteczek mtDNA
jest identyczna.

■ Heteroplazmia: cząsteczki DNA

się różnią np. na skutek mutacji.
Mutacja

Homoplazmia

Heteroplazmia

Dziedziczenie mtDNA w 11-osobowej rodzinie, u której
wystąpił wysoki poziom heteroplazmii (24-76%). Nie
można jej było wytłumaczyć częstością nowych
mutacji. Przyczyną było dziedziczenie biparentalne
mtDNA u 4 osób. Niebieskie słupki to sekwencje
pochodzenia ojcowskiego, różowe – pochodzenia
matecznego.

U człowieka, w niektórych wyjątkowych sytuacjach możliwe jest
dziedziczenie mtDNA od obojga rodziców (biparental).
Luo et al. 2018
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2. Koliste DNA: genom mitochondrialny
Mutacje w genomie mitochondrialnym mogą być przyczyną chorób.
Choroby mitochondrialne dotykają 10 na 100 000 osób (0,01%).
Choroby serca
(CVD)

U osób z CVD, metylacja
genów mitochondrialnych w
trombocytach jest wyższa niż
w mitochondriach
trombocytów osób zdrowych.
Trombocyty mają wysoki
wskaźnik przemian ATP, stąd
mitochondria są istotne dla
prawidłowej funkcji.

Choroba nerek
w cukrzycy typu I

Choroba
Alzheimer’a

Mutacja A547T powoduje
obniżenie poziomu tRNAPhe,
tRNALeu w mitochondriach
fibroblastów, zredukowany poziom
translacji i oddychania
komórkowego.

Dysfunkcjonalne
mitochondria (A
i B) prowadzą do
zawyżonego
poziomu ROS i
uszkodzenia
neuronów,
zaburzenia
metabolizmu i
gromadzenia się
amyloidu . U
osób z chorobą
jest wyższa
częstość mutacji
w mtDNA,
zwłaszcza:
T414G, T477C,
T146C, T195C.

Pojedyncza mutacja w mtDNA może prowadzić do wielu chorób. Wynika to
z roli mitochondriów w prawidłowym funkcjonowaniu komórki.
Cappa et al. 2020.

2. Koliste DNA w komórkach człowieka
Niewielkie cząsteczki kolistego DNA pochodzenia chromosomowego
są powszechne w komórkach somatycznych zdrowych osób.
Ekstra-chromosomowe, koliste
DNA (eccDNA)

■ Może być produktem przemian
DNA, w tym delecji.

■ Może ko-egzystować z

liniowymi chromosomami jako
częściowo stabilne, koliste
cząsteczki DNA.

■ EccDNA występuje w

komórkach nowotworowych i
liniach komórkowych.

■ EccDNA często występuje w
komórkach mięśniowych i
leukocytach zdrowych osób.

■ EccDNA jest aktywne
transkrypcyjnie.

Występowanie eccDNA w mięśniach zdrowych mężczyzn: a)
nieaktywnych fizycznie, b) aktywnych fizycznie. Różnica nie jest
istotna statystycznie.

Część eccDNA stanowią
sekwencje powtarzalne, w tym:
 SINE - 3,1%,
 LINE – 3,5%,
 LTR transpozony – 1,7%,
 rDNA – 8,1%.

Ekstra-chromosomowe, koliste cząsteczki DNA mogą zawierać geny i
fragmenty genów, jednak najczęściej nie przekraczają 25 kbp.
Moller et al. 2018
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3. Poznanie genomu ludzkiego: HGP
Projekt poznania genomu ludzkiego: międzynarodowy projekt,
którego celem było zsekwencjonowanie całego genomu ludzkiego.
Projekt poznania genomu
ludzkiego (HGP)

■ 1986: inicjatywa Departamentu
Energii USA, aby poznać
sekwencję genomu ludzkiego,
workshop, Meksyk, Santa Fe.

■ 1988: plan projektu i stworzenie
zespołu koordynującego.

Pierwszy numer cyklicznych publikacji, które przez 13 lat
opisywały postępy w poznaniu genomu ludzkiego.

Pierwotne cele projektu:
wytworzyć bibliotekę wszystkich liniowych
fragmentów DNA specyficznych dla ludzkich
Centrum Badań nad Genomem
chromosomów;
Ludzkim (NCHGR) w ramach NIH
poprawić efektywność sekwencjonowania
USA, dyrektor – J. Watson.
DNA;
■ 1990: rozpoczęcie projektu, plan
zwiększyć możliwości obliczeniowe
na 5 lat, cały projekt – 15 lat,
komputerów niezbędne do złożenia, opisania i
finansowanie 200 mln $ rocznie.
interpretowania sekwencji.

■ 1989: powstanie Narodowego

Spodziewano się, że poznanie sekwencji genomu ludzkiego przyczyni się
do zrozumienia funkcji genów oraz przyczyn chorób genetycznych.
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3. Poznanie genomu ludzkiego: HGP
Pierwszą mapę genetyczną w ramach HGP przedstawiono w 1994 r.
W 1995 r. przedstawiono mapę fizyczną chr. 22 w oparciu o contigi.
Integracja mapy genetycznej i
fizycznej dla chromosomu 22

■ Chr. 22 – 1,9% haploidalnego,
autosomalnego genomu.

■ Wykorzystano 587 YAC: sztuczne
chromosomy drożdżowe (do 700
kbp).

■ YAC zawierały 287 markerów
zmapowanych na chr. 22

■ Zidentyfikowane YAC’i złożono w
contigi na podstawie
zmapowanych markerów.

■ Contig: zestaw pokrywających się
klonów, które tworzą fragment
mapy fizycznej chromosomu.

 Po lewej: pokrycie chr. 22 przez contigi,
linie horyzontalne pokazują granice 25
interwałów. Zaczernione bloki to
contigi.
 Po prawej: fragment największego
contigu z nałożonymi klonami (YAC).
Punty orientacyjne: zmapowane 287
markerów, pokazane u góry.

Projekt zakończył się w 2003 r. Poznano sekwencję regionów
euchromatynyowych (92% genomu). Regionów heterochromatynowych
(centromery, telomery) nie udało się zsekwencjonować.

Bell et al. 1995

3. Poznanie genomu ludzkiego: Celera
Pierwszą sekwencję genomu ludzkiego opublikował w 2001 r. JC
Venter, założyciel Celera Genomics.
Pierwsza sekwencja genomu
ludzkiego: wnioski

■ 2,91 Gbp. obejmujące obszar
euchromatynowy.

■ Odczytano 14,8 Gbp (pokrycie:
5,1) w ciągu 9 miesięcy.

■ DNA pochodziło od 5 osób.
■ Zidentyfikowano 26 588 genów

oraz 12 000 genów przewidziano
na podstawie modelowania.

■ 1,1% genomu stanowią egzony.
■ 24% genomu stanowią introny.
■ 75% genomu to sekwencje
powtarzalne.

■ Zidentyfikowano 2,1 mln SNPs.

Składanie danych z sekwencjonowanie w projekcie Celera.
Fragmenty wklonowane do BAC zaznaczone są na czerwono. Na
szaro zaznaczono dane z sekwencji 5 osób. Fragmenty złożono w
contig. Zielona linia to sekwencja konsensusowa. Contigi
połączono w rusztowanie (scaffold) na podstawie obserwacji
odległości i orientacji fragmentów. Rusztowania zmapowano na
podstawie STS (gwiazdki) znanych z mapy fizycznej.

Do sekwencjonowania wykorzystano WGS (whole genome shotgun), która
nie wymagała tworzenia mapy genetycznej.

Venter et al. 2001

Kornelia Polok

16

Genetyka, materiały dla studentów
kierunku lekarskiego

2021-10-10

3. Poznanie genomu ludzkiego: 2021
Dopiero w 2021 r. udało się zsekwencjonować obszary
heterochromatynowe uzyskując 100% pokrycie genomu człowieka.
T2T-CHM13: najnowsza
sekwencja genomu ludzkiego
(2021)

■ Zsekwencjonowano brakujące
8% genomu.

■ Uzyskano sekwencje
telomerów (T2T).

■ Wypełniono wszystkie luki w
22 autosomach i w
chromosomie X.

■ Skorygowano błędy.
■ Podano 200 Mbp nowych

sekwencji obejmujących 2 226
paralogów, z których 115
koduje białka.

Organizacja regionów satelitarnych krótkich ramion chromosomów
akrocentrycznych (13, 14, 15, 21, 22), które nie były zsekwencjonowane
w wersji GRCh38.p13.
 Część dystalna zawiera powtórzenia satelitarne oznaczone tym
samym kolorem. Strzałki pokazują dużą symetryczną duplikację
połączoną z inwersją. Male strzałki w segmencie DJ wskazują na
odwrócone powtórzenia.
 Region proksymalny jest bardziej zmienny chr. 13, 14 i 21 mają
segmentalną duplikację obejmującą region HOR.

Sekwencja T2T-CHM13 istotnie poprawia sekwencję referencyjną,
GRCh38.p13, która wywodzi się z HGP, powstała w 2013 r. Uzyskano ją
przez sekwencjonowanie metodą Sangera.

Nurk et al. 2021.

3. Poznanie genomu ludzkiego: bazy danych
NCBI: największa baza zawierająca informacje o ludzkim genomie, w
tym sekwencje referencyjne ludzkiego genomu.
Strona startowa
zasobów w bazie NCBI

Przykładowy fragment ludzkiego
genomu. Jest to fragment chr. 6. Po
wybraniu pozycji lub nazwy genu
można uwidocznić szczegóły danej
sekwencji.

W bazie podane są także informacje o zmienności, efektach fenotypowych,
SNPs, dane dotyczące ekspresji genów.
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3. Poznanie genomu ludzkiego: bazy danych
Ensembl: europejski odpowiednik NCBI. Informacje są podane na
podstawie aktualnego genomu referencyjnego.

Zrzut ekranu z bazy Ensembl

Zrzut ekranu z bazy danych o mutacjach
w genach człowieka.

The Human Gene Mutation Database: zawiera informacje o mutacjach
punktowych w genach człowieka.
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Zagadnienia: 1-2
1. Genom jądrowy, wielkość
 Proszę podać jakie rodzaje genomów występują w komórkach
człowieka?
 Proszę zdefiniować genom. Ile genomów jądrowych zawierają komórki
człowieka?
 Który genom jest większy – człowieka czy szympansa. Proszę uzasadnić
odpowiedź.
 Proszę porównać genom człowieka z genomem poszczególnych grup
kręgowców.
 Proszę podać chromosomy, które mają najwięcej i najmniej par zasad.
Jak na tle autosomów przedstawia się wielkość chromosomów płci?

2. Genom jądrowy, GC
 Ile wynosić zawartość GC w genomie człowieka. Jak wartość ta koreluje z
zawartością GC w genomach innych organizmów?
 Czy zawartość GC jest taka sama w całym genomie? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
 Proszę zdefiniować izochory?
 Jakie wyróżniamy typy izochor?
 Który typ izochor występuje najczęściej w genomie człowieka?
 Z jakimi procesami/zjawiskami koreluje zawartość GC?
 Proszę podać geny/regiony genomu człowieka o wysokiej zawartości GC.
 Na czym polega ewolucja zbieżna i jak ona wiąże się z zawartością GC?
 Na czym polega konwersja genów?
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Zagadnienia: 3
3. Genom jądrowy, geny















Jaka jest szacowana liczba genów u człowieka?
Jak zmieniały się szacunki liczby genów w genomie człowieka?
Czy każdy transkrypt podlega translacji? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Jaki procent genomu człowieka stanowią geny kodujące białka?
Jaki procent sekwencji kodujących stanowią geny kodujące białka?
Jaki procent transkryptów stanowią geny kodujące białka.
Co oznacza pojęcie: elementy funkcjonalne?
Czy geny są elementami funkcjonalnymi? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
Jak długość genów koreluje z długością ich produktów?
Z jakimi funkcjami związane są najdłuższe geny człowieka?
Czym charakteryzuje się białko występujące w mięśniach poprzecznie
prążkowanych, które łączy filamenty miozynowe z linią Z?
Proszę porównać wielkość genów związanych z odpowiedzią
immunologiczną nieswoistą i swoistą.
Gdzie występują najdłuższe, a gdzie najkrótsze transkrypty?
Jakie geny ludzkie są najczęściej badane?

Zagadnienia: 4
4. Genom jądrowy, rodziny genów
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Proszę podać definicję rodziny genów.
O czym świadczy sprzężenie genów w obrębie rodziny genów?
Proszę podać przykłady rodzin genowych człowieka?
Proszę podać przykłady rodzin genów, których członkowie
zlokalizowani są na jednym chromosomie.
W jaki sposób zmieniły się rodziny genów człowieka w trakcie
ewolucji?
U którego gatunku zidentyfikowano najwięcej rodzin genowych:
człowiek, mysz, szympans, szczur?
Przyjmuje się, że człowiek i szympans mają podobne DNA w 99%. Czy
ta wartość odzwierciedla różnice między człowiekiem a szympansem?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
Jak powstała rodzina genów Morpheus?
Czy u małp występuje rodzina genów Morpheus? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
Proszę opisać funkcję i lokalizację rodziny genów Morpheus.
Proszę scharakteryzować rodzinę genów AMY1.
Która populacja ma więcej kopii AMY1: japońska czy Yakuti?
Z czego wynikają różnice w liczbie kopii genów Amy1?
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Zagadnienia: 5
5. Genom jądrowy, sekwencje powtarzalne










Proszę podać typy sekwencji powtarzalnych w genomie człowieka.
czym różnią się satelity, minisatelity i mikrosatelity?
Jaki typ powtórzenia reprezentuje sekwencja AAGTAAGTAAGT?
Jakie mechanizmy prowadzą do powstanie powtórzeń
tandemowych?
Proszę przedstawić na schemacie rolę transpozonów w powstawaniu
mini- i mikrosatelitów?
W jaki sposób niesymetryczny crossing-over przyczynia się do
powstania sekwencji powtarzalnych? Jaki typ sekwencji
powtarzalnej najczęściej powstaje w tym procesie?
Jakie funkcje pełnią geny zlokalizowane w regionie BRCA1.
Czy wszystkie geny w regionie BRCA1 kodowane są na nici
sensownej? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Zagadnienia: 6
6. Koliste DNA, genom mitochondrialny
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Jak duży jest genom mitochondrialny człowieka?
Ile kopii mtDNA jest w komórkach człowieka?
Jakie geny znajdują się w mtDNA człowieka?
Czy w mitochondrium zachodzi transkrypcja i translacja? Proszę
uzasadnić odpowiedź.
Gdzie kodowane są białka uczestniczące w fosforylacji oksydacyjnej?
Z czego wynika konieczność interakcji między jądrem a mitochondrium?
Jaką funkcję pełni miofuzyna i dynamina?
Uważa się, że mitochondrium powstało w drodze endosymbiozy
organizmu Prokariota. Dlaczego mitochondrium zawiera tak mało
genów?
Co oznacza skrót NUMT?
Które chromosomy są szczególnie podatne na kolonizację mtDNA?
Jak powstał gen MADH2?
Jak dziedziczy się mtDNA u człowieka?
Dlaczego sperma nie zawiera mtDNA?
Co to jest homo i heteroplazmia?
Jak można wyjaśnić wysoki poziom heteroplazmii u niektórych osób?
Jakie mogą być efekty metylacji mtDNA?
Co powoduje i jakie efekty wywołuje obniżenie poziomu tRNAPhe i
tRNALeu w mitochondriach?
Jak zmieniają się mitochondria w chorobie Alzheimer’a?
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Zagadnienia: 7-8
7. Koliste DNA, eccDNA





Co oznacza skrót eccDNA?
Z czego wynika obecność eccDNA w komórkach człowieka?
Jakie elementy wchodzą w skład eccDNA?
Czy eccDNA występuje w zdrowych komórkach/tkankach? Proszę
uzasadnić odpowiedź.

8. Poznanie genomu ludzkiego
 Proszę omówić chronologię HGP.
 Jakie były pierwotne cele projektu HGP?
 Jakie metody wykorzystano w w projekcie HGG aby poznać sekwencję
genomu ludzkiego?
 Który chromosom ludzki został pierwszy zsekwencjonowany?
 Czy HGP umożliwił zsekwencjonowanie całego genomu ludzkiego?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Kiedy poznano całkowitą sekwencję genomu ludzkiego (100% pokrycia)?
 Na czym polega różnica między projektem HGP a sekwencją genomu
ludzkiego opublikowaną w 2001 r.
 Na czym polega metoda WGS?
 Jakie elementy genomu ludzkiego uzupełniono w sekwencji
T2T+CHM+13_
 Co oznacza symbol GRCh38.p13?
 Gdzie można znaleźć informacje o mutacjach w genomie człowieka?
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