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1. Co to jest mikroorganizm?
Mikroorganizm: jednokomórkowy organizm widoczny pod
mikroskopem, może występować jako kolonia komórek.
Mikroorganizmy

■ Archaea: jednokomórkowe

Prokariota, ściana komórkowa
pozbawiona mureiny, brak
fosfolipidów w błonie komórkowej.

■ Bakterie: jednokomórkowe

Prokariota, powszechne we
wszystkich środowiskach, ściana
komórkowa zawiera mureinę.

■ Grzyby: do mikroorganizmów

zalicza się jednokomórkowe grzyby,
ściana komórkowa zawiera chitynę,
są heterotrofami.

■ Protista: jednokomórkowy

Eukariota, który nie jest
zwierzęciem, rośliną lub grzybem.

Drzewo życia. Mikroorganizmy należą do Archaea,
Bacteria, Fungi i Protista.

Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach, szybko się
rozmnażają i ewoluują.

1. Co to jest mikroorganizm?
Mikroorganizmy pełnią istotne funkcje w ekosystemach, wpływając
na przemiany materii, w tym na obieg pierwiastków w przyrodzie.
Mikrobiom człowieka

Dynamika ludzkiego
mikrobiomu. Skład
zmienia się krótko i
długookresowo.
Zmiany obserwuje
się także w rytmie
dobowym.

■ Mikrobiom: zestaw

mikroorganizmów bytujących i
w ciele człowieka i
wchodzących z nim w
interakcje.

■ Mikroorganizmy kolonizują

wszystkie części ciała tworząc
złożony ekosystem.

■ Interakcja między człowiekiem
a mikrobiomem wpływa na
zdrowie, zależy od wieku,
żywienia i stylu życia.

■ Zaburzenie interakcji może
prowadzić do chorób
zagrażających życiu.

Zmiany
gatunkowe
mikrobiomu.

Mikroorganizmy wykorzystywane są w produkcji żywności, leków,
enzymów, a także w recyklingu odpadów i ścieków.
Gilbert et al, 2018, Ogunrinola et al, 2020
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2. Genomy mikroorganizmów: Archaea
Archaea różnią się zarówno od bakterii jak i Eukariota, 15% genów
kodujących białka jest unikalne dla tej grupy.
Cechy Archaea

■ Zawierają geny i szlaki

metaboliczne bliżej
spokrewnione z eukariotycznymi.

■ Błony komórkowe zawierają

lipidy z wiązaniem eterowym (np.
archaeol).

■ Wykorzystują zróżnicowane
źródła energii.

■ Często występują w

środowiskach ekstremalnych.

■ Stanowią istotny element
mikrobiomu człowieka.

■ Nie są znane formy patogenne.

A.

B.

A. Sulfolobus występujący w
gorących źródłach Yellowstone,
toleruje do 92oC oraz pH od 0,9
do 9,8. B. Methanobrevibacter
smithiis., przewód pokarmowym
człowieka, wspomaga trawienie
polisacharydów, częściej
występuj e u osób szczupłych. C.
Haloquadratum walsbyi,
kwadratowy kształt komórek. Jest C.
halofitem.

Archaea stanowią osobną domenę, która dzieli się na kilka linii
filogenetycznych.
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2. Genomy mikroorganizmów: Archaea
Genom Archaea jest kolisty, w komórce może być wiele genomów.
15% genów kodujących białka jest unikalne dla Archaea
Organizacja przestrzenna
genomów

■ Eukariota: występują dwa typy

współdziałających domen, które
różnią się ekspresją (A i B) oraz
TAD (topologicznie powiązane
domeny) od długości 1 Mbp.

■ Prokariota, bakterie: domeny

typu TAD określane jako CID
(chromosomowe współdziałające
domeny) o długości 200 kbp oraz
organizacja ori-ter.

■ Prokariota, Archaea: dwa

kompartymenty A i B różniące
się poziomem ekspresji (500
kbp), brak domen.

Topologia chromosomu
Eukariota i rozmieszczenie
miejsc początku replikacji.

Topologia chromosomu
bakteryjnego z miejscem
początku replikacji Ori, miejsce
terminacji, ter jest na
przeciwległym biegunie.

Topologia chromosomu
Archaea miejscami początku
replikacji. Wiele Archaea jest
poliploidami (oligoploid) tzn.
zawierają wiele kopii genomów
np. 55 u Methanococcus
maripaludis.

Genom Archaea tworzy kompartymenty A i B różniące się ekspresją i
zbliżone do kompartymentów Eukariota. Nie występują TAD.
Takemata i Bell, 2020

2. Genomy mikroorganizmów: Archaea
U Archaea występuje chromatyna, którą tworzy kompleks DNAhistony homologiczne do histonów Eukariota.
Chromatyna Archaea

■ Hypernukleosom: symetryczna
superstruktura zbudowana z
polimerów histonowych, które
tworzą rdzeń, wokół którego
nawinięte jest DNA.

■ Rdzeń zbudowany jest z 3 helis 
(1, 2, 3) połączonych luźnymi
pętlami (L1, L2).

■ Na rdzeń nawinięte jest 60-300 bp.
Na tetramer histonowy jest
nawinięte 60 bp, każdy następny
histon to nawinięcie dodatkowych
30 bp.

■ AHCP: histonowe polimery
chromatynowe Archaea.

AHCP: 9 spolimeryzowanych histonów typu B (zielone)
z nawiniętym DNA (szare) . Na schemacie zaznaczono
pozycję konserwatywnego motywu AGA w pętli.

Histony Archaea, w przeciwieństwie do histonów Eukariota mogą tworzyć
homodimery, które spontanicznie polimeryzują tworząc chromatynę.
Sanders et al. 2021.
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2. Genomy mikroorganizmów: Archaea
Wielkość genomu Archaea waha się od 0,49 do 5,8 Mbp. Podobnie jak
u bakterii, geny nie zawierają intronów, gęstość genów jest duża.
Archaea vs. Bakterie

■ Obie grupy zawierają niewiele

sekwencji niekodujących, co
związane jest z dużą efektywną
wielkością populacji oraz
nadmiarem delecji w trakcie
replikacji.

■ U bakterii proporcja regionów
międzygenowych jest stała, u
Archaea duże genomy
zawierają więcej sekwencji
międzygenowych.

■ Archaea wykazują mniejsze

zróżnicowanie genetyczne niż
bakterie.

Rozkład
wielkości
genomu u
Archaea
(czerwone) i
bakterii
(zielone), A.
geny, B.
regiony
międzygenowe.

Proporcja regionów
międzygenowych u Archaea i u
bakterii. Proporcja sekwencji
międzygenowych u Archaea
wzrasta wraz z wzrostem
rozmiaru genomu. Pod tym
względem Archaea są podobne
do Eukariota.

Różnica pomiędzy najmniejszymi i największymi genomami Archaea jest
10-krotna podczas gdy u bakterii jest ona 100-krotna.
Kellner et al, 2018

2. Genomy mikroorganizmów: Archaea
Methanobrevibacter smithii: główny archeon ludzkiego przewodu
pokarmowego, decyduje o skuteczności trawienia polisacharydów.
Genom M. smithii

■ Wielkość: 1,9 Mbp:

1795 genów kodujących
białka;
34 geney dla tRNA;
dwa klastery dla rRNA.

■ W porównaniu z wolnożyjącymi
Archaea zawiera więcej
genów:

dla budowy ściany
komórkowej i biogenezy;
związanych z transportem i
obroną;
umożliwiających obróbkę
metabolitów bakteryjnych.

Genom M. smithii.
Nić F (5’-3’)
oznaczona jest na
pomarańczowo, nić
R na niebiesko
(zewnętrzny krąg).
Nici zielone
oznaczają inne
szczepy. Kręgi
fioletowy i żółty to
M. stadtmanae i M.
thermoautrophicus.
Litery oznaczają
regiony zmienne.
ORF dla
potencjalnych białek
stanowią 50-92%.

Produkcja glikanów powierzchniowych, ekspresja białek typu adhezyny,
przystosowują M. smithii do bytności w przewodzie pokarmowym.
Samuel et al., 2007
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2. Genomy mikroorganizmów: bakterie
Genomy bakterii są małe, od 0,13-14 Mbp. Gęstość genów jest dużą,
sekwencje niekodujące są nieliczne.
Materiał genetyczny bakterii

Brodawki
indukowane
przez
Sinorhizobium
meliloti, bakterię
z największym
plazmidem (tzw.
megaplazmid)

■ 90% genomów bakteryjnych
jest kolista.

■ Występuje pozachromosomowe

DNA: plazmidy koliste i liniowe.

■ U niektórych bakterii

występują genomy liniowe
(Streptomyces, Borrelia).

A

B

Streptomyces ssp. (A) oraz
Borrelia burgdorferi (B)
mają liniowe genomy.

■ Znaczna część informacji

genetycznej może być
zlokalizowana w plazmidzie
(Sinorhizobium, Aureimonas).

A

dwa chromosomy
(Rhodobacter)

Aureimonas frygidaquae (A) i A.
jatrophae (B): rodzaj zawiera operon
rRNA w plazmidzie (9,4 kbp).

B

■ Mogą występować co najmniej
Rhodobacter sferoides
może zawierać dwa
chromosomy.

Zawartość GC jest w miarę stała w obrębie genomu, ale bardzo zmienna
pomiędzy gatunkami (13-75%) oraz w obrębie gatunku.

2. Genomy mikroorganizmów: bakterie
Genom wieloczęściowy (genom podzielony): genom zbudowany z
chromosomu oraz co najmniej jednego dużego replikonu.
Podział replikonów bakteryjnych

Porównanie wielkości
chromosomu
(pierwotnego replikonu) z
wielkością genomu
bakteryjnego. Duży
stopień nałożenia
wskazuje, że dla
większości bakterii
chromosom stanowi
prawie całość materiału
genetycznego.

■ Chromosom: pierwotny
replikon, największy w
zawierający większość
kluczowych genów.

■ Replikony wtórne:

plazmidy i megaplazmidy
(>350 kbp): nie zawierają
istotnych genów, podział na
podstawie wielkości
chromid: pośredni między
plazmidem a chromosomem;
drugi chromosom: powstaje
przez podział chromosomu
pierwotnego (Salmonella).

Porównanie wielkości
megaplazmidów i
chromidów oraz stopień
nałożenia. Chromidy różnią
się od plazmidów
obecnością genów
niezbędnych do przeżycia
komórki. Replikacja może
być skoordynowana z
podziałem komórki.
Chromidy wywodzą się z
megaplazmidów.

Replikon: odcinek DNA replikowany z jednego miejsca inicjacji replikacji.
diCenzo i Finan, 2017
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2. Genomy mikroorganizmów: bakterie
Genomy wieloczęściowe występują u wielu patogenów ludzkich, w
tym u Brucella, Vibrio i Burkholderia.
Występowanie genomów
wieloczęściowych

■ U 11,2% gatunków z 1 708

badanych występują genomy
wieloczęściowe:
7,4% zawiera co najmniej jeden
chromid;
6,4% zawiera co najmniej jeden
megaplazmid.

■ Niektóre gatunki zawierają zarówno
chromid jak i megaplazmid
(Burkholderia, Rhisobiales).

■ Chromidy pojawiły się niezależnie
co najmniej 45 razy w trakcie
ewolucji.

Rozmieszczenie genomów wieloczęściowych. Czerwone
koła: występują patogeny człowieka.

Chromidy wykazują specyfikę rodzajową, megaplazmidy nie są
konserwatywne dla rodzaju, gatunki mogą mieć różne megaplazmidy.
diCenzo i Finan, 2017

2. Genomy mikroorganizmów: bakterie
Vibrio cholerae jest modelowym systemem do badania koordynacji
replikacji w genomach wieloczęściowych.

Replikacja genomu V. cholerae

■ oriCI: podobny do oriC E. coli.,
zawiera 5 sekwencji DnaA.

■ oriCII: zawiera tylko jedną

sekwencję DnaA, funkcja zależy
od sekwencji powtarzalnych
konserwatywnych u Vibrionaceae
rtcA koduje niepodlegający
translacji trans-RNA.

■ Do replikacji chromidu niezbędne

jest białko RctB wiążące się z oriC
oraz RNA kodowane przez rtcA.

■ Replikacja chromidu jest

negatywnie kontrolowana przez
sekwencje inc przylegające do
oriCII.

oriCI

oriCII

Regiony inicjacji replikacji u V. cholerae na chromosomie
(oriCI) i chromidzie (oriCII). Oba zawierają regiony bogate w
AT, DnaA (czarne), sekwencje powtarzalne 11-mery (żółte), 12mery (niebieskie) .
Segregacja chromosomu
i chromidu V. cholerae.
Początkowo oriCI
(czerwony) jest
zlokalizowany na
biegunie, oriCII (zielony)
w centrum. Po replikacji
kopia oriCI przemieszcza
się na przeciwległy
biegun. Replikacjia oriCII
zachodzi później, kopie
przemieszczają się
symetrycznie z centrum
w kierunku biegunów do
pozycji ¼.

U Vibrio cholerae moment inicjacji replikacji chromosomu i chromidu są
różne tak aby terminacja była jednoczesna.
Egan et al, 2005
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2. Genomy mikroorganizmów: grzyby
Genomy grzybów należą do najmniejszych wśród Eukariota. Ich
wielkość waha się między 8,97-177,57 Mbp, ze średnią 42,3 Mbp.
Genomy grzybów

■ Liczba genów waha między 180035000, ze średnią 11 000.

■ Największe genomy występują u

Entromophthoromycotina, nawet 8
Gbp. Taka wielkość jest efektem
ekspansji transpozonów.

■ Genomy grzybów patogennych

wykazują często redukcję rozmiaru:
Microsporidia: 16-20 Mbp
Cryptococus (Cryptomycota): 19
Mbp
 Candida (Ascomycota): 9 Mbp
 Aspergillus (Ascomycota) : 34-37
Mbp.

Wielkość genomu grzybów i liczba genów. Małe genomy
mają większą gęstość genów.

Genomy grzybów są bardzo zróżnicowane nawet w obrębie jednego
rodzaju, duplikacje i translokacje odgrywają główną rolę w ewolucji.
Mohanta i Bae 2015

2. Genomy mikroorganizmów: grzyby
Gatunki z rodzaju Candida są najczęstszymi przyczynami zakażeń
oportunistycznych wywołanych przez grzyby.
Candida sp.

■ Należą do Ascomycota, rzędu
Saccharomycetales.

■ Pleomorficzne: komórki mają

różną morfologię: typu drożdży
lub włóknistą.

■ W większości komensale lub
symbionty, również w
przewodzie pokarmowym
człowieka (80% populacji).

C. albicans, hodowla 12 h.

C. glabrata, szczep oporny na
flukonazol i echinokandynę.

■ Przy uszkodzeniu błony śluzowej
lub osłabieniu układu
immunologicznego dochodzi do
infekcji oportunistycznej.

■ Infekcje mogą być promowane
przez antybiotyki

C. tropicalis, hodowla 12 h.

C. parapsilosis, hodowla 12 h.

Gatunki C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis są
odpowiedzialne za 95% zakażeń, udział ich zmienia się geograficznie.
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2. Genomy mikroorganizmów: grzyby
Genomy gatunków Candida mają 10,6-15,4 Mbp, 5733-6318 genów,
mogą być diploidalne lub haploidalne.
Zmienność genomu Candida

■ Zawartość GC waha się od
33,1 do 44,5%.

■ Zmienność kariotypu wynika z
translokacji i inwersji.

■ Zawartość transpozonów

SNP w szczepach
WO-1 (czerwone)
i SC5314
(niebieskie).
Chr.2 i fragmenty
chr. 5, chr. 6 są
homozygotyczne
u WO-1.

zależy od szczepu.

■ Szczepy mogą mieć znaczne
regiony homozygotyczne.

■ Kodon CUG oznacza serynę

zamiast leucyny. W efekcie
kodony CUG i CUA są rzadziej
wykorzystywane.

■ Wykorzystanie kodonów dla
leucyny jest skorelowane z
zawartością GC.

Procent genów z 0, 1 i 2
kodonami CUA i CUG.
tRNAGACSer odczytuje
CUG, tRNAGAILeu
odczytuje CUA, CUC,
CUU ponieważ inozyna
(I) może parować z A,
C, U. Zmiana kodu
genetycznego
powoduje mniejsze
użycie CUA.

Różnice w rozmiarach genomów Candida nie są skorelowane z liczbą
genów i wynikają z różnic w wielkości obszarów międzygenowych.
Butler et al, 2009.

2. Genomy mikroorganizmów: grzyby
Spośród 9209 rodzin genowych u Candida, 21 rodzin związanych z
właściwościami patogennymi jest szczególnie liczna.
Cechy patogenne w genomie Candida

■ 64 rodziny wykazujące pozytywną

selekcję u Candida, związane ze
ścianą komórkową, typem wzrostu,
patogenezą (ERG3, C-5).

■ Als: związana z wirulencją, adhezją

do komórek gospodarza oraz
pobieraniem żelaza. Nie występuje u
Saccharomyces.

■ Rodziny kodujące

zewnątrzkomórkowe enzymy:
permeazy, lipazy, dysmutazy
nadtlenkowe.

■ Zredukowane rozmnażanie płciowe

co jest związane ze zróżnicowaniem
locus MTL.

Organizacja locus MTL. Występują dwa idiomorfy a i ,
które kodują sekwencje regulatorowe a oraz 1 i 2.
Oba idiomorfy zawierają geny PAP, OBP, i PIK. Allele
MTLa i MTL  prowadzą do powstania haploidów a,
haploidów , diploidów a/

Rodziny związane z zewnątrzkomórkowymi enzymami oraz transportem
błonowym są charakterystyczne dla patogenów z rodzaju Candida.
Butler et al, 2009.
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3. Przepływ genów: horyzontalny transfer
Horyzontalny transfer genów (HGT): wymiana materiału
genetycznego bez procesów płciowych (mejozy).
Chromosom
bakteryjny
a-

Mechanizmy HGT u Prokariota

■ Transformacja: bezpośrednie

DNA
a+

pobieranie materiału
genetycznego z otoczenia
przez komórkę.

materiału genetycznego z
jednej komórki do drugiej za
pośrednictwem wektora, u
bakterii: bakteriofaga.

Pobierany jest na ogół własny
DNA lub blisko spokrewniony.

Liza komórki
bakteryjnej

■ Transdukcja: przeniesienie

Transformacja:

Biorca
aa+

■ Koniugacja: przeniesienie

materiału genetycznego z
komórki donorowej do
akceptorowej poprzez
bezpośredni kontakt komórek
u bakterii i Archaea.

Transdukcja:
Wymaga obecności
DNazy.

Koniugacja:
Donor
a+

Biorca
a-

Niezbędny jest kontakt
komórek. Uwarunkowany
ekspresją czynnika F,
który odpowiada za
powstanie pili (rodzaj
fimbrii).

Horyzontalny transfer genów zwiększa zróżnicowanie genetyczne,
umożliwia ekspansję do nowej niszy, zwiększa zdolności adaptacyjne.
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3. Przepływ genów: HGW. transformacja
Niektóre bakterie i Archaea pobierają materiał genetyczny ze
środowiska w procesie naturalnej transformacji.
Zdolność do transformacji

Receptor wiążący DNA

■ Bakterie wytwarzają

Białka
SSB

kompetencję w późnej fazie
wzrostu, bezpośrednio przed
zatrzymaniem podziałów.

■ Czynnikiem wyzwalającym są

DNA
dawcy

peptydy: feromony kompetencji.

■ Wysokie stężenie feromonów

transformacji pobierane jest 0,20,5% bakteryjnego chromosomu.

■ Naturalna transformacja nie
występuje u E. coli.

a+

Enzym
degradujący
DNA

Chromosom biorcy

Dwuniciowe DNA wiąże się z receptorem biorcy, po
wniknięciu do komórki enzym degradujący DNA trawi
jedną nić, druga jest stabilizowana przez białka SSB.

indukuje ekspresję genów
niezbędnych do transformacji.

■ Podczas pojedynczej

Komórka kompetentna

Pojedyncza nić dawcy
dokonuje inwazji do DNA
chromosomowego. Enzymy
uczestniczące w
rekombinacji włączają DNA
dawcy. Jeżeli donor i biorca
mają różne allele powstaje
heterodupleks: DNA z
różnymi „allelami” na każdej
nici.

a-

a+
Zastąpiona
nić biorcy jest
degradowana

a+

Heterodupleks

Komórki kompetentne: komórki mające zdolność do pobierania materiału
genetycznego ze środowiska. Stanowią 10-100% komórek w kulturze.

3. Przepływ genów: HGW, transformacja
Warunkiem transformacji jest obecność DNA w środowisku,
kompetencja komórek, możliwość integracji DNA do genomu.
Wydzielanie DNA do środowiska

■ Pasywne: w wyniku rozkładu

Neisseria
gonorrhoeae

martwych komórek, w rym
przez indukowaną lizę.

Ściana
komórkowa

95-100% bakteryjnego DNA u
człowieka jest efektem
działania DNazy po indukcji
układu immunologicznego.

■ Aktywne: sekrecja przez żywe
komórki, np. Acinetobacter,
Bacillus, Streptococcus.

Sekrecja DNA przez bakterie
jest niezbędna do tworzenia
biofilmów – wielokomórkowej
warstwy bakterii otoczonej
substancjami odżywczymi.

Peptydoglikan
Błona
komórkowa

Bacillus
subtilis
Peptydo
glikan
Błona
komórkowa

 PiLQ: sekretyna,
oddziałowuje z DNA i
ułatwia transport przez
ścianę komórkową.
 PilE: kompleks pilinowy,
przemieszcza DNA przez
peryplazmę i
peptydoglikan.
 ComE: bialko wiążące
się z DNA.
 ComA: tworzy kanał
membranowy.
 N: nukleaza, która
degraduje jedną nić
DNA.
 ComEA: białko
receptorowe dla DNA.
 ComEC: import i
rozpoznawanie DNA
 ComFA: ATP-zależna
DNA/RNA helikaza.

Przemieszczanie się DNA przez błonę komórkową jest możliwe dzięki
kompleksowi białek.
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3. Przepływ genów: HGW, transdukcja
Bakterie i Archaea mogą pozyskać DNA za pośrednictwem
infekcyjnych lub nieinfekcyjnych cząstek wirusowych.
Typy transdukcji

■ Ogólna: fag przenosi dowolny

fragment bakteryjnego DNA
(chromosomowy lub plazmidowy)
w trakcie cyklu litycznego.

Ogólna

Specyficzna

■ Specyficzna: fag przenosi

określony zestaw genów na
skutek błędnego wycięcia
profaga z genomu, zachodzi w
cyklu lizogenicznym.

■ Lateralna: przed wycięciem

profaga zachodzi replikacja
theta w cyklu lizogenicznym.
Częstość 1000 razy wyższa niż
transdukcji ogólnej i
specyficznej.

Lateralna

Ogólna: Terminaza DNA błędnie rozpoznaje miejsce pseudo-pack
w genomie gospodarza zamiast pack wirusowego. W efekcie
DNA gospodarza jest upakowany w wirionie.
Specyficzna: sekwencje flankujące są wycinane z profagiem,
replikowane i w obecności miejsca cos pakowane w wirion.
Lateralna: przed wycięciem zachodzi replikacja theta, terminaza
rozpoczyna pakowanie DNA, gdy profag jest jeszcze połączony z
chromosomem, inicjacja pakowania z wirusowego miejsca pac.

W transdukcji lateralnej regiony chromosomu bakteryjnego pełnią funkcję
„hypermobilnych platform”..
Chiang et al, 2019

3. Przepływ genów: HGW, transdukcja
PICIs (PAI): wyspy patogeniczności będące wysoce mobilnymi
elementami wykorzystującymi fagi w ich rozprzestrzenianiu.
Cechy PICI

Szczep z
profagiem
(czerwone) i SAPI
(zielone)

■ Wykryte u Staphylococcus

aureus (tzw. SAPIs). Kodują
toksyny szoku.

■ Zintegrowane w chromosomie

pac

A. Transdukcja SAPI u S. aureus

pseudo-pac

bakteryjnym.

■ W obecności faga pomocniczego
ulegają wycięciu i replikacji.

■ Mała terminaza kodowana przez

B. Transdukcja ogólna przy pomocy SAPI

PICI tworzy heterooligomery z
terminazą faga, które rozpoznają
miejsca pseudo-pac w PICI.

■ Fagowy mechanizm tworzenia

wirionów jest wykorzystany do
tworzenia wirionów z PICI.

Po wejściu w cykl lizogeniczny następuje replikacja theta,
następnie replikacja toczącego się koła i upakowanie SAPI w
wirionach po rozpoznaniu przez terminazę pac lub pseudo-pac.
SAPI pseudo-pac zawsze związane są z genami wirulencji.

PICIs przenoszą się z wysoką częstością w obrębie oraz pomiędzy
gatunkami, pośredniczą także w przenoszeniu bakteryjnego DNA.
Chiang et al, 2019
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3. Przepływ genów: HGW, koniugacja
W trakcie koniugacji materiał genetyczny jest przenoszony za
pomocą międzykomórkowego kanału (aparatu) koniugacyjnego.
Warunki koniugacji

Tworzenie kanału
koniugacyjnego
między dwoma
komórkami bakterii.

■ Bezpośredni kontakt komórek
bakteryjnych.

■ Pile warunkują kontakt między
komórkami, nie uczestniczą w
transferze DNA.

■ Obecność czynnika F (100 kbp)

w komórce donorowej, który
koduje pile. Komórka biorcy nie
musi posiadać czynnika F.

■ Czynnik F występuje w stanie:
autonomicznym – replikuje
niezależnie;
zintegrowanym – w
chromosomie bakteryjnym.

Pilus: struktura typu
włosowatego.
 Tip: adhezyna
wierzchołkowa,
 TraA: prekursor
piliny.
 TraQ: współdziała
z propiliną oraz
prekursorem piliny,
białko opiekuńcze.
 TraX: acetylaza

Poprzez koniugację jest na ogół przenoszony plazmid. Jednakże obecność
aparatu koniugacyjnego umożliwia transfer dowolnego fragmentu DNA.

3. Przepływ genów: HGW, koniugacja

Czynnik F (fertility factor)

■ Pozachromosomowy,

replikujący element genetyczny,
który może być przenoszony
pomiędzy błonami komórkowymi
szczepów rodzicielskich.

■ Czynnikami F mogą być:
plazmidy;

transpozony koniugacyjne;
zintegrowane elementy
koniugacyjne (ICE).

■ Elementy koniugacyjne na ogół
zawierają wszystkie geny tra
niezbędne do transferu, tworzą
one jeden promotor.

Relaksosome

Koniugacja jest procesem konserwatywnym, występuje u większości
bakterii i we wszystkich środowiskach.

R
OriC

4

5

FinP/O

5

TraM

TraJ

3

1

PM traM

PJ traJ

5. Ekspresja traM jest
regulowana przez
sprzężenie zwrotne.
FinP/O inhibuje ekspresję
traJ na poziomie
potranskrypcyjnym.

PY traY

2

PFinP

5

TraY

Tra T4SS
TraI

Kaskada ekspresji genów tra regulących transfer podczas
koniugacji. 1. Ekspresja traJ pod kontrolą PJ. Białko TraJ przyłącza
się do PY, który uruchamia ekspresję traY. 2. Białko TraY aktywuje
promotor PM oraz geny kodujące kompleks T4SS i relaksazę TraI. 3.
Aktywacja PM prowadzi do ekspresji traM. 4. Białko TraM z TraY i
TraI tworzą relaksosome, który łączy się z OriC: rozpoczęcie
koniugacji.

Koniugacja jest istotnym procesem ewolucyjnym umożliwiającym szybkie
rozprzestrzenianie się korzystnych cech.
Virolle et al., 2020
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3. Przepływ genów: HGW, koniugacja
Relaksosom: kompleks białkowy umożliwiający obróbkę DNA przed
transferem oraz transfer ssDNA podczas koniugacji.
Transfer do komórki biorcy

■ I: Ekspresja Tra u dawcy oraz
utworzenie pili, które ułatwią
transfer.

■ II: Utworzenie relaksosomu, który
integruje się z IHF i łączy z oriT w
celu przygotowania plazmidu i
przecięcia dsDNA.

■ III. Interakcja między

relaksosomem oraz T4CP
prowadzi do transferu nici T
ssDNA przy pomocy T4SS.

■ IV. Transfer ssDNA oraz

replikacja u donora w celu
odtworzenia czynnika F.

■ V. Biorca: po wniknięciu, ssDNA
jest stabilizowany za pomocą
białek SSB.

■ VI. Promotor Frpo inicjuje tworzenie

struktury szpilki do włosów
rozpoznawanej przez polimerazę RNA.

■ VII. Synteza starterów RNA i tworzenie
heterodupleksu RNA-DNA.

■ VIII. Polimeraza DNA replikuje drugą
nić, powstaje dsDNA.

Virolle et al., 2020

3. Przepływ genów: mejoza u grzybów
Rozmnażanie płciowe obejmuje trzy fazy, które mogą być rozdzielone
czasowo. Postacie rozmnażające się płciowo to teleomorfy.
Fazy rozmnażania płciowego
grzybów

■ Plazmogamia: dochodzi do fuzji
cytoplazmy dwóch komórek
haploidalnych. Powstają
heterokarionty: komórki z
różnymi jądrami.

■ Kariogamia: dochodzi do fuzji
jąder, dwa zestawy
chromosomów zbliżają się,
powstaje diploidalne jądro
zygotyczne.

n+

Plazmogamia

n-

Heterokariont
Dikariofaza

Cykl seksualny
Zarodnia
ze sporami (n)

2n, zygota
Mycelium (n)

Mejoza

Cykl aseksualny
Kiełkowanie

■ Mejoza: zachodzi w trakcie

tworzenia mejospor. Po mejozie
może zachodzić mitoza, która
zwiększa liczbę spor.

Kariogamia

Zarodnia
ze sporami (n)
Spory (n)

Grzyby nie wytwarzają żeńskich i męskich fenotypów, ale komórki zdolne
są do rozmnażania płciowego muszą być kompatybilne (np + i -, a i α).
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3. Przepływ genów: mejoza u grzybów
Typ płciowy komórek grzybów uwarukowany jest obecnością
specyficznych loci, np. MATa i MATα u drożdży.
Uwarunkowanie typu płciowego u

2. Typ , haploid

1. Typ a, haploid

Saccharomyces cerevisiae

Geny
specyficzne dla
typu a są
blokowane
przez
homodimery
α2 α2

■ 1. Typ a: konstytutywna ekspresja
białka kodowanego przez MAT,
czynnik a i Ste2 - receptor dla
czynnika α podlegają
konstytutywnej ekspresji.

3. Wydzielanie feromonów

■ 2. Typ α: Locus MAT koduje α1 i α2,
α2 tworzy homodimery blokujące
transkrypcję genów specyficznych
dla typu a – czynnika a, Ste2 i
feromonów specyficznych dla a.

■ 3. Przyłączenie feromonów do

receptora uruchamia szlak
sygnałowy, który prowadzi do fuzji
komórek.

3. Fuzja

Diploid a/ 

W komórkach α
produkowany
jest czynnik α,
który powoduje
zatrzymanie
cyklu
komórkowego w
fazie G1 w
komórkach a w
celu
synchronizacji
koniugacji.

Typ płciowy komórki jest regulowany jest także przez interferencję RNA.
Komórki a i α wytwarzają antysensowny RNA, diploidy a/α go blokują.
Wallen i Perlin 2018

3. Przepływ genów: mejoza u grzybów
Komórki diploidalne grzybów nie są zdolne do koniugacji, ale mogą
wejść w mejozę w odpowiedzi na stresy środowiskowe.
Wejście w mejozę u S. cerevisiae

■ Kluczową rolę ogrywa

heterodimer a1/α2, który jest
represorem MAT oraz Rme1

■ Rme1: inhibitor mejozy w

komórkach haploidalnych,
hamuje aktywność kompleksu
Ime1 i Ume6.

■ Ime1 aktywuje Ime2, który

koduje kinazę serynowotreoninową pozytywnie
regulującą ekspresję genów
mejotycznych.

■ Ime2 reguluje ekspresję Ime1 na
zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Geny regulujące
mejozę:
 MAT: geny kodujące białka
typu homeodomen.
 Rme1: represor mejozy
zależny od typu komórki.
 RIM1: kinaza mejotyczna
niezbędna do aktywacji
Ime1.
 Ime1: czynnik transkrypcyjny
niezbędny do indukcji
mejozy.
 Ime4: metylotransferaza
wrażliwa na zmiany
środowiska, indukuje Ime1.
 Ime2: kinaza serynowotreoninowa, mutanty są
wrażliwe na amfoterycynę B
(lek przeciwgrzybiczy).
 MCK1: kinaza serynowotreoninowa regulująca
segregację chromosomów.

Wejście w mejozę u grzybów jest kontrolowane sekwencyjną ekspresją
nawet 1000 genów należących do różnych grup.
Shewood i Bennett, 2010
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Genetyka mikroorganizmów
1. Co to jest mikroorganizm?
2. Genomy mikroorganizmów
Genomy Archaea
Genomy bakterii
Genomy grzybów

3. Przepływ genów u
mikroorganizmów
Horyzontalny transfer genów
Mejoza u grzybów

4. Genetyczne podstawy
patogenności

4. Patogenność: znaczenie pili
Wyróżnia się kilka typów pili u bakterii, w ułatwieniu transferu DNA
uczestniczą tylko pile typu IV.
Występowanie i funkcja pili

■ Bakterie Gram(-): głównie w

przyleganiu komórek, tworzeniu
agregatów, specyfika
receptorów wpływa na tropizm
bakterii patogennych.

■ Bakterie Gram(+): rola w

przyleganiu komórek i inwazji a
także w tworzeniu biofilmów.

■ Wyróżnia się:

3 typy pili u bakterii Gram(-);
2 typy pili u bakterii Gram(+).

■ Geny kodujące pile występują w
operonach lub w wyspach
patogeniczności (PICI, PAI).

Gram(-)
Typ I: E. coli Typ IV, E. coli, Neisseria, Kręcone, E. coli
Pseudomonas

Sztywne pręciki z
ruchomym
stożkiem, adhezyna.

Fibrylle:
Streptococcus
salivarius

Ruchomy pręcik.

Skręcone, tworzące
agregaty filamenty.

Gram(+)
Pili:
Streptococcus ssp.,
Corynebacterium ssp.
Krótkie,
cienkie
pręciki.

Ruchomy
pręcik.

Pili uczestniczą w przyleganiu do komórek gospodarza, tworzeniu
agregatów i immunomodulacji, tym samym są istotne w patogenezie.
Telford et al, 2006
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4. Patogenność: wyspy patogeniczności

Cechy PICI:

■ Wyższa zawartość GC
■ Geny tRNA flankują PICI, głównie

■ Geny typu fagowego (phag), u E.
coli profagi stanowią 16% wysp.

dla leucyny, seryny i treoniny.

■ Geny dla potencjalnych białek

związane z mobilnością,

■ Elementy insercyjne (IS),

geny systemu sekrecyjnego III i IV,
inwazyny (ułatwiają inwazję
komórek nabłonka), toksyny, geny
związane z pobieraniem żelaza.

■ Proste powtórzenia (DR) flankują

■ int, trans: integraza i transpoaza

tRNA

DR
IS

hypo3

hypo2

hypo1

vir4

vir3

vir2

vir1

trans

phag2

phag1

DR
int

tRNA

PICI (PAI) występują u patogennych bakterii, nie spotyka się ich u
bakterii wolnożyjących. Może ich być kilka u danego szczepu.

(hypo).

uczestniczą w rearanżacji PICI.

■ Geny wirulencji (vir): adhezyny,

region.

Wyspy patogeniczności powstają w wyniku horyzontalnego transferu
genów, zawierają elementy ruchome.

4. Patogenność: wyspy patogeniczności
PICI (PAI) kodują różne funkcje w zależności od środowiska, w
którym bytują.
Bakteria

Wyspa
(nazwa)

Rozmiar
[kbp]

Funkcja

E. coli

PAI I-IV,
LEE

30-120
35-43

Czynnik przylegania, toksyny, Fe
System sekrecyjny III, inwazja.

Yersinia spp.

HPI

36-42

System pobierania Fe.

Shigella spp.

SHI1-2

23-51

Toksyny, system pobierania Fe.

Salmonella ssp.

SPII-5

17-40

System sekrecyjny III, inwazja.

Vibrio cholerae

VPI

39,5

Przyleganie, regulacja ekspresji.

Helicobacter pylori

Cag

40

System sekrecyjny IV.

Neisseria
gonorrhoeae

PAI

60-70

Toksyny, odporność na surowicę.

U niektórych bakterii (np. Staphylococcus aureus) PICI mogą zawierać
także geny oporności na antybiotyki.
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Zagadnienia 1-2
1. Co to jest mikroorganizm?
 Proszę podać definicję mikroorganizmu.
 Jakie grupy organizmów zaliczamy do mikroorganizmów?
 Proszę podać definicję mikrobiomu.
 Czy mikrobiom człowieka się zmienia? Proszę uzasadnić odpowiedź.

2.Genomy mikroorganizmów, Archaea
 Czy Archaea to bakterie? Proszę uzasadnić.
 Proszę wymienić cechy Archaea.
 Jaki gatunek Archaea często występuje w przewodzie pokarmowym
człowieka? Jaką pełni on funkcję?
 Proszę porównać topologię chromosomu Archaea z topologią
chromosomu Eukariota i bakterii.
 Proszę wymienić cechy wspólne dla Archaea i Eukariota.
 Z czego wynika poliploidalność Archaea?
 Co oznacza pojęcie hypernukleosom?
 Jak upakowane jest DNA Archaea?
 Czy struktura genu Archaea jest podobna do struktury genów bakterii
czy do struktury genów Eukariota? Proszę uzasadnić.
 Proszę wymienić cechy charakterystyczne Methanobrevibacter smithii?
 Jakie cechy przystosowują M smithii do bytowania w przewodzie
pokarmowym człowieka?

Zagadnienia 3-4
3. Genomy mikroorganizmów, bakterie
 Jakie elementy składają się na materiał genetyczny bakterii.
 Jaki jest kształt genomów bakteryjnych?
 Czy u bakterii może występować więcej niż jeden chromosom? Proszę
uzasadnić.
 Co to jest genom wieloczęściowy u bakterii?
 Jakie typy replikonów wyróżniamy u bakterii?
 Co to jest chromid? Proszę podać przykład występowania.
 Co rozumiemy pod pojęciem replikon?
 Proszę omówić segregację chromosomu i chromidu u Vibrio cholerae.
 Jak kontrolowana jest replikacja chromidu?
 Czy miejsce inicjacji replikacji w chromosomie i chromidzie są identyczne?
Proszę uzasadnić odpowiedź.

4.Genomy mikroorganizmów, grzyby
 Czy genomy grzybów mogą być większe od genomu ludzkiego? Proszę
uzasadnić.
 Czy gatunki z rodzaju Candida mogą być zagrożeniem dla człowieka?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Czy u Candida występują odstępstwa od standardowego kodu
genetycznego? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Proszę podać cechy charakterystyczne genomu Candida.
 Jaką funkcję pełnią geny Als u Candida?
 Proszę scharakteryzować budowę locus MTL u Candida. Jaką funkcję to
locus pełni?
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Zagadnienia 5
5. Przepływ genów, transfer horyzontalny, transformacja,
transdukcja
 Proszę podać definicję horyzontalnego transferu genów.
 Proszę wymienić mechanizmy horyzontalnego transferu genów i podać
różnice między nimi.
 Który z procesów HGT wymaga bezpośredniego kontaktu komórek.
 Jaka jest funkcja horyzontalnego transferu genów?
 Na czym polega transformacja?
 Czy każda komórka bakteryjna ma zdolność do transformacji?
 Co to jest i jak powstaje heterodupleks?
 Jaką funkcję pełnią białka SSB w transformacji?
 Jaki warunki muszą być spełnione aby zaszła transformacja?
 Jak DNA dostaje się do środowiska?
 Jakie białka uczestniczą w przemieszczaniu się DNA przez błonę
komórkową w trakcie transformacji?
 Proszę zdefiniować transdukcję.
 Jakie wyróżniamy typy transdukcji?
 W jakim typie transdukcji chromosom bakteryjny pełni funkcję
hypermobilnej platformy?
 Proszę podać definicję wyspy patogeniczności?
 Jaki jest związek wysp patogeniczności z transdukcją?

Zagadnienia 6-7
6. Przepływ genów, transfer horyzontalny, koniugacja
 Proszę wymienić warunki, które muszą buć spełnione aby doszło do
koniugacji.
 Jaką funkcję pełnią pile?
 Jaką funkcję pełni czynnik F?
 Proszę omówić sekwencję ekspresji genów tra podczas koniugacji.
 Jaką funkcję pełni koniugacja?
 Co to jest relaksosom?
 Czy podczas koniugacji transferowana jest cała cząsteczka DNA? Proszę
uzasadnić.
 Proszę omówić etapy prowadzące do koniugacji w komórce dawcy.
 Jakie procesy zachodzą w komórce biorcy po wniknięciu DNA w trakcie
koniugacji?
 Jaką funkcję pełni polimeraza RNA podczas koniugacji?

7.Przepływ genów, mejoza u grzybów
 Proszę wymienić fazy rozmnażanie płciowego grzybów.
 Czy dowolne dwie haploidalne komórki grzybów mogą się połączyć i
utworzyć zygotę? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Proszę zdefiniować pojęcia: plazmogania i kariogamia.
 Czy różnią się komórki a i α u drożdży?
 Jaką funkcję pełno locus MAT u drożdży?
 Proszę omówić funkcje białek uczestniczących w indukcji mejozy u drożdży.
 Jaką rolę pełni homodimer α2 α2, a jaką heterodimer a1/ α2?
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Zagadnienia 8
8. Genetyczne podstawy patogenności
 Proszę omówić typy i występowanie pili.
 Który typ pili uczestniczy w koniugacji?
 Gdzie zlokalizowane są geny kodujące pile?
 Jak powstają wyspy patogeniczności?
 Czy wyspy patogeniczności występują u wszystkich bakterii> Proszę
uzasadnić odpowiedź.
 Które geny zlokalizowane na wyspach patogeniczności ułatwiają inwazję
do komórek gospodarza?
 Proszę wymienić cechy wysp patogeniczności.
 Proszę podać przykłady funkcji kodowanych przez PIVI.
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