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

Informacja genetyczna u osobników jest przekazywana z kwasu
nukleinowego do białek, które warunkują fenotyp. Jest to przekaz poziomy.

Przepływ informacji genetycznej
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Przepływ informacji genetycznej

Centralny dogmat biologii molekularnej opisuje przepływ informacji
genetycznej pomiędzy biopolimerami (kwasy nukleinowe, białka).

1. Centralny Dogmat Biologii Molekularnej

„Przepływ informacji
genetycznej następuje zawsze
od DNA przez RNA do białka”.

Wersja Watsona jest
uproszczeniem  i stanowi tylko
jedną z możliwości przepływu
informacji.

F. Crick, 1956, 1958
„Gdy informacja genetyczna
dostanie się do białka, nie może
wrócić do kwasu nukleinowego” co
oznacza:
■przepływ informacji genetycznej

jest możliwy pomiędzy kwasami
nukleinowymi lub z kwasu
nukleinowego do białka;

■przepływ informacji pomiędzy
białkami lub od białka do kwasu
nukleinowego nie jest możliwy.

J. Watson, 1965. Molecular biology of
the gene.

Wersja I Wersja II
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Centralny Dogmat w wersji Cricka zakładał możliwość odwrotnej
transkrypcji czyli przepływu informacji od RNA do DNA.

Przepływ informacji pomiędzy białkami lub od białka do kwasu
nukleinowego nie jest możliwy.

Crick o Centralnym Dogmacie
■W 1970 r. odkryto odwrotną

transkryptazę.
■Nature opublikował artykuł o

rewizji Centralnego dogmatu.
■W odpowiedzi Crick wystosował

list protestacyjny stwierdzając,
że „o możliwości odwrotnej
transkrypcji mówił już w 1957 r.

■W odniesieniu do słowa
„dogmat” Crick stwierdził, że nie
rozumiał właściwie jego
znaczenia. Lepszym
stwierdzeniem byłaby
„centralna hipoteza. Pozwoliłoby
to uniknąć wielu nieporozumień.

1. Centralny Dogmat Biologii Molekularnej

Cobb 2017

Centralny Dogmat Biologii Molekularnej na podstawie Crick’a
(1956). Przepływ informacji z białka do kwasu nukleinowego
nie jest możliwy. Według Crick’a przepływ informacji między
kwasami nukleinowymi może odbywać się w dowolnym
kierunku.  Zielonym strzałkami zaznaczono typowy kierunek
przepływu informacji w komórce (DNA-RNA-białko). Strzałki
granatowe pokazują dodatkowe możliwości.

1. Centralny Dogmat Biologii
Molekularnej

2. Replikacja DNA
Zasady replikacji
Inicjacja replikacji in vivo
Reakcja PCR

3. Transkrypcja
Polimerazy RNA
Inicjacja: czynniki
transkrypcyjne i promotory
Powstawanie mRNA u Eukariota

4. Translacja
Rybosomy i tRNA
Kod genetyczny
Struktura białek

Przepływ informacji genetycznej
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Replikacja DNA to proces, w którym podwójna spirala DNA jest
kopiowana i powstają dwie identyczne cząsteczki potomne.

U Prokariota 500–1000 par zasad
jest replikowane w ciągu sekundy.
U Eukariota prędkość replikacji
jest 10-krotnie niższa i wynosi 50
par zasad na sekundę.

2. Replikacja DNA

Replikacja DNA poprzedza mejozę
i proces tworzenia gamet. Replikacja
jest podstawą dziedziczenia:
przekazywania cech potomstwu.

Replikacja zachodzi w komórkach
somatycznych. Poprzedza ona
mitozę i jest podstawą rozwoju i
wzrostu organizmów.

Różnicowanie
kalusa u Lolium
temulentum.

Somatyczne
embriony u bawełny.

Pyłek sosny na
wodzie.

Pylniki cebuli.

Plemnie
i sporofity
u Pellia.

Replikacja jest semikonserwatywna co oznacza, że nowo
zsyntetyzowana kopia zawiera jedną nić wyjściową i jedną nową.

Każda z dwóch nici cząsteczki DNA jest matrycą do syntezy nowej nici. W
wyniku replikacji jednej cząsteczki DNA powstają dwie cząsteczki potomne.

2. Replikacja DNA: semikonserwatywna

ATGCTTGGCCGTAAA3’ 5’

TACGAACCGGCATTT5’ 3’

Cząsteczka wyjściowa

TACGAACCGGCATTT5’ 5’

ATGCTTGGCCGTAAA3’ 5’

TACGAACCGGCATTT5’ 3’

ATGCTTGGCCGTAAA3’ 5’

nici
wyjściowe
(„stare”)

nici nowo
zsyntetyzowane

Replikujący plazmid
Salmonella typhimurium
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Wykorzystanie izotopu azotu N15 pozwoliło eksperymentalnie
udowodnić semikonserwatywny mechanizm replikacji DNA.

Doświadczenie Meselsona i Stahla
było pierwszym eksperymentalnym
dowodem potwierdzającym strukturę
opisaną przez Watsona i Crick’a oraz
mechanizm replikacji DNA.

2. Replikacja DNA: semikonserwatywna

E.coli:
DNA z N15

Pożywka
z N14

Replikacja
i podział I

Replikacja
i podział II

2 kopie, każda
zawiera łańcuch z
N15 i łańcuch z N14

4 kopie, 2 mają
łańcuch z N15

i łańcuch z N14,
2 mają
łańcuchy tylko
z N14.

Izolacja DNA i wirowanie w gradiencie chlorku cezu
pozwala rozróżnić niewielkie różnice w gęstości DNA.

DNA z N15 i N14
DNA z N14

DNA z N15 i N14

DNA z N15

Fotografia pokazująca
różnice w gęstości DNA
w kolejnych pokoleniach
po podziałach E. coli
(Meselson i Stahl 1958).

Wiązanie fosfodiestrowe łączy nukleotydy. Powstaje ono pomiędzy
grupami OH w pozycji 3’ i 5’ pentozy w kolejnych nukleotydach.

2. Replikacja DNA: kierunek

Reakcja syntezy DNA:

(dNMP)n + dNTP  (dNMP)n+1 +  2P

OCH2

5’

C4’

H

O

C

OH

3’

H

C

H

2’

H
C

H

1’

Zasada
azotowa 1P

OH

HO

O

OCH2

5’

C4’

H

O

C

OH

3’

H

C

H

2’

H
C

H

1’

Zasada
azotowa 2P

OH

O

O

P

O

OH

O

O

OH

HO P

Grupa OH w pozycji
3’ pierwszego
nukleotydu
i  grupa OH w reszcie
fosforanowej w
pozycji 5’ drugiego
nukleotydu tworzą
wiązanie
fosfodiestrowe.

OCH2

5’

C4’

H

O

C3’

H

C

H
2’

H
C

H

1’

Zasada
azotowa 1P

OH

HO

O

OCH2

5’

C4’

H

O

C

OH

3’

H

C

H

2’

H
C

H

1’

Zasada
azotowa 2P

O

HO

OHOH

2 cząsteczki
PO4

3-
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Tworzenie wiązania fosfodiestrowego determinuje kierunek
replikacji DNA in vivo: zawsze od końca 5’ do końca 3’ nowej nici.

Nowa nić DNA jest syntetyzowana w
kierunku 5’3’ na matrycy („stara nić”)
o przeciwnej orientacji czyli 3’5’.
Zapewnia to tworzenie kopii o niciach
antyrównoległych (różna orientacja).

2. Replikacja DNA: kierunek

Przyjęto zasadę, że ‚górną nić”
zapisuje się od końca 5’. Określa
się ją jako nić sensowną. Nić
sensowna ma taką samą
sekwencję jak mRNA.

AATATACCGGCTGAA

TTATATGGCCGACTT

5’ 3’

3’ 5’

Nić sensowna
ACTT 5’3’

G
C

Nić antysensowna
AATA

T
A

5’ 3’

Sekwencje zdeponowane w
bankach genów (np. NCBI)
zawsze podane są od końca 5’.

Zapis fragmentu sekwencji rDNA myszy w
bazie NCBI.

Replikacja DNA jest katalizowana przez polimerazy DNA, które
dodają nukleotydy do końca 3’ nowej nici (kierunek 5’ do 3’).

Polimerazy DNA nie mają zdolności katalizowania reakcji
przyłączania nukleotydów do końca 5’. Ma to konsekwencje
w sposobie replikacji obu nici DNA.

2. Replikacja DNA: kierunek

Dimery złożone z podjednostek
β-polimerazy DNA III E. coli
tworzą „kleszcze” („ślizgający
się zacisk”) wokół DNA.

DNA

Polimeraza

DNA: matryca

Starter RNA

dNTP

Model przestrzenny polimerazy DNA faga T7.



Genetyka. Materiały dla studentów
Pielęgniarstwa.

2023-02-21

Kornelia Polok 7

Polimerazy syntetyzują DNA jednocześnie na obu niciach, ale
łańcuch jest wydłużany w kierunkach przeciwnych.

Nić wiodąca DNA to nić replikowana w sposób ciągły. Nić opóźniona to nić
replikowana w postaci fragmentów Okazaki.

2. Replikacja DNA: fragmenty Okazaki

Polimeraza DNA może poruszać się
tylko w kierunku od 5’ do 3’.
Dlatego synteza DNA na jednej nici
odbywa się w sposób ciągły,
a na drugiej w postaci fragmentów.

Replikacja w postaci fragmentów
jest bardziej złożona, polimeraza
musi się zatrzymywać a
następnie ponownie rozpoczynać
replikację. Powoduje to
„opóźnienie” w stosunku do nici
syntetyzowanej w sposób ciągły.

5’

3’

5’

3’
5’3’

3’5’

5’

3’

5’

3’
5’

3’5’

3’

Nić wiodąca

Nić opóźniona

Fragmenty Okazaki, to krótkie fragmenty DNA syntetyzowane przez
polimerazę DNA na nici opóźnionej a następnie łączone.

Fragmenty Okazaki mają
1000-2000 nukleotydów
u Prokariota i 100-200 u
Eukariota.

2. Replikacja DNA: fragmenty Okazaki

Okazaki et al. 1968

U szczepów dzikich (aktywna ligaza) krótkie
fragmenty DNA pojawiały się tylko w początkowej
fazie (do 30 s). U mutantów bez ligazy replikacja
prowadziła głównie do krótkich odcinków DNA.

Doświadczenie Okazaki:
■Komórki E. coli znakowano

radioaktywnie poprzez
hodowlę na pożywce przez
krótki okres (10-600 s).

■Znakowane DNA
wyizolowano i określono
jego ruchliwość podczas
wirowania w gradiencie
sacharozy.

■Na podstawie ruchliwości
określono długość
fragmentów DNA.

Ruchliwość względna (odległość od góry probówki)

Po
zi

om
 r

ad
io

ak
ty

w
no

śc
i

Szczep
dziki

Mutant: brak
aktywności ligazy

Krótkie
fragmenty
DNA

Krótkie
fragmenty
DNA

Długie
frag-
menty
DNA
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Polimerazy DNA nie mogą inicjować syntezy DNA de novo. Mogą
jedynie dodawać nukleotydy do już istniejących łańcuchów.

Rolę starterów w procesie replikacji in vivo pełnią krótkie fragmenty RNA
o długości 10-60 nukleotydów.

2. Replikacja: inicjacja

Prymaza
(polimeraza RNA)

5’ 3’
TTATATGGCCGACTT3’ 5’D

N
A

AAUA5’ 3’

5’ 3’
TTATATGGCCGACTT3’ 5’

Starter RNA

Usunięcie starterów RNA i dosyntetyzowanie
powstałych luk przez polimerazę DNA

AAUA5’ 3’TACCGG

5’ 3’
TTATATGGCCGACTT3’ 5’

Starter RNA DNA

5’ 3’AATATACCGG

5’ 3’
TTATATGGCCGACTT3’ 5’

DNA

Polimeraza
DNA

Struktura
krystaliczna
prymazy
człowieka

Replikon to odcinek DNA, który jest replikowany z jednego miejsca
inicjacji replikacji. Miejsce inicjacji jest bogate w pary AT.

U bakterii występuje jedno miejsce inicjacji replikacji – cały chromosom
jest replikonem. U Archaea i Eukariota jest wiele miejsc inicjacji.

2. Replikacja: inicjacja

Miejsce inicjacji replikacji
u Prokariota: Ori C (origin). Kompleks DnaA i

ATP destabilizuje
wiązania
wodorowe w 13-
merach, co
pozwala na
przyłączenie
kolejnych białek i
rozpoczęcie
replikacji.

13-mery
powtórzone
tandemowo

Miejsca przyłączenia białek
inicjatorowych (DnaA)

GATCTNTTTATTT5’
1 13

GATCTNTTNTATT
17 29

GATCTCTTATTAG
32 44

Sekwencja 13-merów w OriC u Escherichia coli.
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U Eukariota występuje wiele miejsc inicjacji replikacji, inicjacja
może zachodzić w różnym czasie w poszczególnych miejscach.

2. Replikacja: inicjacja

Organizm Liczba
replikonów

Długość
replikonu

[kb]

Prędkość
replikacji

[bp/s]

Escherichia coli (bakteria) 1 4 200 830

Saccharomyces cerevisiae
(drożdże) 500 40 60

Drosophila melanogaster
(muszka owocowa) 3 500 40 45

Xenopus laevis
(płaz) 15 000 200 10

Mus musculus
(mysz) 25 000 150 40

Vicia faba
bób 35 000 300 ?

Widełki replikacyjne poruszają się w dwóch kierunkach od miejsca
inicjacji replikacji (model dwukierunkowy).

Replikacja kończy się, gdy widełki poruszające się w przeciwnych
kierunkach spotykają się.

2. Replikacja: inicjacja

PROKARIOTA EUKARIOTA
oriC

5’

3’

3’

5’

Widełki 1 Widełki 2

nić opóźniona

nić wiodąca

nić wiodąca

nić opóźniona

Widełki replikacyjne u Escherichia coli. Widełki replikacyjne u drożdży

Kierunek ruchu widełek replikacyjnych

W1 W2 W3 W4

5’ 3’

5’3’

nić opóźniona

nić wiodąca

nić wiodąca

nić opóźniona

miejsca inicjacji
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Na skalę przemysłową syntetyzowane są krótkie fragmenty DNA, np.
oligonukleotydy do reakcji PCR, sekwencjonowania itd.

Synteza oligonukleotydów DNA z wykorzystaniem stałego podłoża może
być prowadzona w którymkolwiek kierunku (5’3’ lub 3’ 5’) ze względu
na odpowiednią modyfikację nukleotydów. Najczęściej prowadzi się ją
w kierunku 3’5’, a więc odwrotnie niż in vivo.

2. Replikacja DNA: przemysł

Synteza oligonukleotydów DNA
prowadzona jest na stałym
podłożu, do którego są one
kowalentnie przyczepione.

Syntetyzer oligonukleotydów DNA,
Fisher Chemicals.

CPG: pory szklane
o średnicy 50 nm, IDT
Technologies.

Specjalnie przygotowany
polistyren może być
wykorzystany jako trwałe
podłoże do syntezy
oligonukleotydów.

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) to „replikacja in vitro”, która
umożliwia uzyskanie milionów kopii fragmentów DNA.

PCR polega na powtarzaniu cykli ogrzewania i oziębiania mieszaniny
reakcyjnej w celu manipulowania temperaturo-zależnymi procesami:

denaturacją DNA i replikacją prowadzoną przez enzym.

PCR
(ang. polymerase chain reaction)
■Składniki niezbędne do PCR:
DNA, które jest matrycą dla
replikacji;
startery: krótkie fragmenty
DNA, które inicjują reakcję;
nukleotydy: budulec dla nowo
powstałego łańcucha DNA;
enzym – termostabilna
polimeraza DNA prowadząca
replikację.

■Termocykler umożliwia szybkie
zmiany temperatur  zgodne
z zadanym schematem.

2. Replikacja DNA: reakcja PCR, zasady

Jeden z pierwszych
modeli termocyklerów

Współczesny model
z gradientem
temperaturowym
i grzejną pokrywą.

Model pozwalający na analizę w
czasie rzeczywistym (real time).
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Reakcja PCR obejmuje denaturację DNA, przyłączanie starterów
(annealing) i syntezę nowych nici DNA (elongacja).

Specyfika reakcji zależy od temperatury przyłączania starterów,
zbyt niska – starter przyłącza się do sekwencji niekomplementarnych,
zbyt wysoka – starter się nie przyłączy.

2. Replikacja DNA: reakcja PCR, etapy

1. Denaturacja:
rozplecenie nici
DNA, temp. 94oC.

3’ 5’
5’ 3’

Powielany fragment –
matryca DNA

2. Annealing:
przyłączenie
starterów, temp. 50-
70oC.

Startery to jednoniciowe
oligonukleotydy (10-25 bp),
komplementarne do danego
fragmentu DNA, umożliwiają
przyłączenie polimerazy DNA

3’ 5’
5’ 3’

5’ 3’

3’ 5’

3. Elongacja
(amplifikacja):
wydłużanie łańcucha
DNA, temp. 72oC.

Polimeraza DNA syntetyzuje nowy
łańcuch komplementarny do
matrycy wykorzystując nukleotydy
zawarte w mieszaninie reakcyjnej.

3’ 5’
5’ 3’

5’ 3’

3’ 5’

W wyniku pojedynczego cyklu PCR z każdej cząsteczki DNA powstają
dwie nowe cząsteczki DNA. Rutynowo przeprowadza się 25-40 cykli.

W reakcji PCR wykorzystuje się odporną na wysoką temperaturę
polimerazę z Thermus aquaticus (Taq) lub z T. flavus (Tfl).

2. Replikacja DNA: reakcja PCR, efekt

Powstałe cząsteczki DNA są
matrycami w następnym cyklu

3’ 5’
5’ 3’

5’ 3’

3’ 5’

5’ 3’
3’ 5’3’ 5’

5’ 3’

Cykl Liczba kopii

1 2

2 4

3 8

10 1 024

20 1 048 576

30 1 073 741 824

Liczba kopii danej sekwencji DNA
w reakcji PCR rośnie wykładniczo
według wzoru 2n (n: liczba cykli).
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Czas prowadzenia poszczególnych etapów waha się od 30 s do 150 s.
Najdłuższy jest czas elongacji.

■Wstępna denaturacja: wstępne
rozplecenie nici DNA: 94oC przez
3-5 min. Jednorazowo, nie
powtarza się w kolejnych cyklach.

30-45 cykli obejmujących:
■denaturację – 94oC przez 30-60 s

w zależności od metody;
■annealing czyli przyłączanie

starterów – 36-70oC w zależności
od temperatury topnienia
starterów przez 30-60 s w
zależności od metody;

■elongacja czyli wydłużanie
łańcucha – 72oC przez 60-150 s w
zależności od metody.

2. Replikacja DNA: reakcja PCR, czas

Końcowe procesy po zakończeniu
wszystkich cykli:

■końcowe wydłużanie – pozwala
dosyntetyzować końcowe
fragmenty DNA, 72oC przez 5-10
min. w zależności od długości
amplifikowanych sekwencji.

■4oC – ustawia się po zakończeniu
wszystkich reakcji, pozwala na
pozostawienie prób w
termocyklerze po zakończeniu
reakcji.

Temperatura topnienia DNA to temperatura, w której połowa
cząsteczek jest zdenaturowana.

2. Replikacja DNA: PCR, temperatura

Temperatura przyłączania
starterów (annealing) zależy od
temperatury topnienia. Dlatego
projektując warunki reakcji PCR
należy zacząć do określenia
temperatury topnienia starterów.

AGCTAAGGCCTAGCGTAGCCT5’ 3’

 Liczba nukleotydów: 21
 Liczba nukleotydów z G+C: 12
 Procent G+C: 57%

Tm = 81.5 + 16.6 (logNa+) +
41 ∑G+C/długość – 600/długość

Tm = 81.5 + 16.6 (log0.05) +
41 x 12/21 – 600/21

Tm = 81.5 + 16.6 (-1.3) + 23.43 – 28.57

Tm = 54.78 ≈ 55oC

Testowanie warunków
przyłączania starterów na ogół
zaczyna się od Tm +/- 5oC.

Projektując startery należy je
tak dobrać, aby ich
temperatury topnienia nie
różniły się znacząco.



Genetyka. Materiały dla studentów
Pielęgniarstwa.

2023-02-21

Kornelia Polok 13

Do przeprowadzenia reakcji PCR niezbędna jest matryca DNA oraz
elementy niezbędne do przeprowadzenia reakcji.

Matryca DNA
■Matrycą jest DNA, który

wyizolowany został z organizmu.
■Do reakcji dodaje się 10-100 ng w

zależności od metody.
Startery

■Startery są niezbędne do
zainicjowania reakcji replikacji in
vitro.

■Są to krótkie, jednoniciowe odcinki
DNA (10-25 bp).

■Startery projektuje się na
podstawie sekwencji, która będzie
amplifikowana.

■Startery powinny zawierać >50%
zasad z GC.

■Stężenie starterów wynosi 0.3-1 µM

2. Replikacja DNA: reakcja PCR, składniki

dNTP (nukleotydy)
■Nukleotydy: ATP, GTP, CTP, TTP

niezbędne do tworzenia DNA.
Stężenie każdego wynosi 200 µM.

■Polimeraza DNA: 0.75-1U polimerazy
TAQ (Thermus aquaticus) lub Tfl (T.
flavus).

Bufory
■Bufor dla polimerazy: 20 mM

(NH4)2SO4 i 50 mM Tris-HCl,
dostarczany z polimerazą jako
roztwór 10x lub 20x stężony.

■MgCl2: 1.5-2.0 mM, kofaktor
polimerazy, podnosi specyfikę
reakcji.

Objętość
■10-50 µl, uzupełnia się wodą do

ostatecznej objętości.

Aby powielić cały gen należy zaprojektować startery na jego
początek i koniec.

2. Replikacja DNA: reakcja PCR, startery

W bazach danych zawsze
podawane są sekwencje nici
sensownych od końca 5’ do 3’.

AAGGCTGA5’

GCCTTAGC 5’

AAGGCTGATCGGGCCTTAAATCGGAATCG5’ 3’

TTCCGACTAGCCCGGAATTTAGCCTTAGC3’ 5’
DNA

nić sensowna
(sekwencja w banku
genów).
nić antysensowna,
na tej nici zachodzi
transkrypcja.

Starter 1:
identyczny jak
sekwencja nici
sensownej.

Starter 2:
komplementarny do
sekwencji nici sensownej

Sekwencje starterów podaje się
od końca 5’ do 3’:

■Starter 1: 5’AAGGCTGA3’
■Starter2: 5’CGATTCCG3’
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2. Replikacja DNA: PCR, termocykler

1. Próby przygotowane do
reakcji PCR.

2. Umieszczenie prób w
termocyklerze.

3. Programowanie warunków
reakcji.

4. Reakcja PCR. 5. Rozdział prób na żelu
agarozowym.

6. Obserwacja w świetle UV,
dokumentacja.

1. Centralny Dogmat Biologii
Molekularnej

2. Replikacja DNA
Zasady replikacji
Inicjacja replikacji in vivo
Reakcja PCR

3. Transkrypcja
Polimerazy RNA
Inicjacja: czynniki
transkrypcyjne i promotory
Powstawanie mRNA u Eukariota

4. Translacja
Rybosomy i tRNA
Kod genetyczny
Struktura białek

Przepływ informacji genetycznej
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Transkrypcja to proces syntezy RNA na matrycy DNA: sekwencja
DNA jest odczytywana i komplementarny RNA jest syntetyzowany.

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

■RNA jest syntetyzowany od
końca 5’ do 3’ na matrycy DNA o
kierunku przeciwnym (3’5’).

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

■Zamiast tyminy (T) nukleotydy
zawierają uracyl (U), który jest
komplementarny do adeniny (A).

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

3. Transkrypcja

AATATACCGGCTGAA

TTATATGGCCGACTT

5’ 3’

3’ 5’

3’

Nić sensowna

Nić
antysensowna

AAUAUACCGG
C U

5’

DNA

RNA

Miejsca aktywne transkrypcyjnie
u Escherichia coli.

Polimerazy RNA mogą inicjować syntezę RNA de novo czyli
bez użycia starterów oraz mogą wydłużać łańcuch RNA.

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

3. Transkrypcja: polimerazy RNA

Typ Lokalizacja Liczba
podjednostek Funkcja Wrażliwość na

α-amanitynę

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

EUKARIOTA

I Jąderko 14 rRNA (28S,
18S, 5.8S) Niewrażliwa

II Nukleoplazma 12 mRNA,
snRNA

Wrażliwa od 1
g/ml

III Nukleoplazma 16 tRNA, 5S
rRNA, snRNA

Wrażliwa od 10
g/ml
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α-amanityna jest cyklicznym peptydem zbudowanym z 8
aminokwasów. Jest inhibitorem polimerazy RNA II i III u Eukariota.

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

3. Transkrypcja: polimerazy RNA

α-amanityna jest wykorzystywana
do rozróżniania typów polimeraz u
Eukariota.

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

Model przestrzenny i wzór chemiczny
α-amanityny.

Muchomor
sromotnikowy:
najczęstsza
przyczyna zatruć
grzybami w
Polsce.

Muchomor jadowity,
Amanita virosa, silnie
trujący, w Polsce
zagrożony
wymarciem, w
Czerwonej Księdze.

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

3. Transkrypcja: polimerazy RNA

 Podjednostki α odpowiadają za
powstanie tetrameru.

 Podjednostka β zawiera miejsce
wiązania trójfosforanów
nukleotydowych.

β’

βDNA

б

Tetramer,
rdzeń enzymu

Podjednostka (czynnik)
sigma

 Podjednostka β’ zawiera miejsce
wiązania DNA.

 Podjednostka б uczestniczy
jedynie w inicjacji transkrypcji,
rozpoznaje miejsce przyłączenia
polimerazy RNA do DNA.

Struktura przestrzenna
bakteryjnej polimerazy RNA.
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Część podjednostek wszystkich eukariotycznych polimeraz RNA jest
homologiczna z podjednostkami α, β i б polimeraz prokariotycznych.

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

3. Transkrypcja: polimerazy RNA

β

β’

Polimeraza RNA
Prokariota

α1

α2

б

Polimerazy RNA Eukariota
Podjednostki homologiczne
do polimerazy RNA Prokariota

I. 1 2

II. 1 2

III. 1 2

Podjednostki wspólne
dla wszystkich Eukariota

Podjednostki
unikalne
(liczba)

5

3

7

Transkrypcja jest inicjowana przez przyłączenie polimerazy RNA do
promotora, rozplecenie nici DNA i syntezę pierwszych nukleotydów.

3. Transkrypcja: inicjacja

Polimeraza RNA
przyłącza się do
regionu
promotorowego w
pozycji od -35
do -10.

Następuje
rozplecenie nici DNA,
synteza około 10
rybonukleotydów.
Podjednostka б
odłącza się, a
polimeraza porusza
się na prawo od
promotora i wydłuża
łańcuch (elongacja).

Bakteryjna polimeraza RNA samodzielnie inicjuje transkrypcję.
U Eukariota i Archaea wymagany jest współudział czynnika
transkrypcyjnego.
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Czynnik transkrypcyjny to białko wiążące się z DNA w specyficznym
miejscu (np. promotor) i regulujące transkrypcję.

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

Typy czynników transkrypcyjnych:
■Globalne: niezbędne, tworzą

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

■Wiodące: przyłączają się do DNA
przed miejscem inicjacji
transkrypcji, indukują lub
hamują transkrypcję:
odpowiadają za różnicowanie i
rozwój;
indukują odpowiedź na stresy
środowiskowe;
regulują cykl komórkowy.

3. Transkrypcja: czynniki transkrypcyjne

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

Czynnik
transkrypcyjny

DNA

U człowieka występuje 2000-3000 sekwencji (ORF) potencjalnie
kodujących czynniki transkrypcyjne.

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

3. Transkrypcja: czynniki transkrypcyjne

Vaquerizas et al., 2009

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

Aktywność czynników transkrypcyjnych w
tkankach człowieka. Najwięcej czynników jest
aktywnych w płucach płodu (>300), najmniej w
wyrostki robaczkowym (150).
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Czynniki transkrypcyjne mogą odpowiadać za zmienność cech
ilościowych i ich ewolucję.

Mutacja w genie tb1 była głównym czynnikiem
odpowiedzialnym za udomowienie kukurydzy.

3. Transkrypcja: czynniki transkrypcyjne

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

Kukurydza

Teosinte: przodek kukurydzy

Promotor: region DNA (100-1000 bp), który zlokalizowany jest w
pobliżu miejsca początku transkrypcji genu.

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

3. Transkrypcja: promotor

Przykłady sekwencji promotorowych u Escherichia coli.

Gen Funkcja -35 Przerwa -10

fliA Flagelina CTAAA 15 GCCGATAA
rpoH Szok termiczny CCCTTGAA 13-15 CCCGATNT
rpoS Niedobór pożywienia TTGACA 16-18 CTATACT
rpoN Metabolizm azotu CTGGNA 6 TTGCA

rpoD Funkcje życiowe
(housekeeping) TTGACA 16-18 TATAAT

TTGACA5’
-35

16-19 bp TATA
-10

5-9 bp GEN
+1

3’

Początek transkrypcji
Modelowy promotor bakterii.
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Promotory Eukariota są złożone, składają się z kilku sekwencji,
które różnią się w zależności od typu polimerazy.

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

3. Transkrypcja: promotor

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

5’

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 -10 +1

3’

Start
transkrypcji

Oktamer
box

GC
box

GC
box

CAAT
box

TATA
box

ATTTGCAT GGGCGG GGGCGGGGCCAATCT TATAAAA

GC box:
jeżeli występuje
to w wielu
kopiach.

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

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

U Prokariota w wyniku transkrypcji powstaje mRNA. U Eukariota
powstaje pierwotny transkrypt, który jest poddawany obróbce.

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

Dojrzewanie mRNA:
■Etap 1:

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

■Etap 2:
Dodanie sekwencji
polyA na końcu 3’:
pre-mRNA.

■Etap 3:
Wycinanie intronów,
dojrzały mRNA, transport do
rybosomów (cytoplazma).

3. Transkrypcja: mRNA u Eukariota

Egzon 1 Intron Egzon 25’ 3’ DNA

Obszar
terminacyjny

+ CAP:
m7GpppN1

Egzon 1 Intron Egzon 25’ 3’
hnRNA: pierwotny
transkrypt

m7GpppN1

Egzon 1 Intron Egzon 25’ AAAA…3’
pre-mRNA

m7GpppN1

+ PolyA

Egzon 1 Egzon 25’ AAAA…3’
mRNA

m7GpppN1



Genetyka. Materiały dla studentów
Pielęgniarstwa.

2023-02-21

Kornelia Polok 21

Introny wycinane są z pre-mRNA Eukariota w jądrze za pomocą
spliceosomu: kompleksu zbudowanego z RNA i białek.

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

3. Transkrypcja: mRNA u Eukariota, introny

Kompleks RNA i białek
w spliceosomie to
rybonukleoproteiny,
snRNP.

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

spliceosomu.

Spliceosom drożdży

Struktura
drugorzędowa
oraz białka
najważniejszych
snRNP człowieka.
Występują dwa
typy białek Sm
oraz LSm.

Wycinanie intronów rozpoczyna się od przyłączenia snRNP, U1 i U2
na granicy intronów i egzonów.

3. Transkrypcja: mRNA u Eukariota, introny

U1 i U2 przyłączają
się na stykach egzon-
intron.

Egzon 1 GU Intron AAG Egzon 25’ 3’ pre-mRNA

U1 U2

U1 U2
Egzon 1 Egzon 2GU Intron AAG5’ 3’ prespliceosom,

kompleks A

U6 U4

U5

U1

U2Egzon 1 Egzon 25’ 3’

prekatalityczny
spliceosom,
kompleks B.

U6 U4

U5
Kompleks U6/U4 oraz U5
przyłącza się do U1 i U2,
powstaje pętla.
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3. Transkrypcja: mRNA u Eukariota, introny

U6

U5
U2Egzon 1 Egzon 25’ 3’

aktywny
spliceosom,
kompleks B*.

Reorganizacja RNA,
destabilizacja kompleksu,
oddysocjowanie U4 i U1.

U4 U1

U6

U5
U2Egzon 1 Egzon 25’ 3’

1 etap wycięcia
intronu, kompleks C.

Helikaza RNA (DEAH)
powoduje zapętlenie
intronu.

U6

U5
U2Egzon 1 Egzon 25’ 3’

2 etap wycięcia
intronu,
kompleks post-
spliceosomowy.mRNA.

Wycięcie intronu.

Spliceosomy są strukturą dynamiczną. RNA wchodzący w jego skład
jest przearanżowany w trakcie wycinania intronów.

3. Transkrypcja: mRNA u Eukariota, introny

Will i Luhrmann 2011

Model spliceosomu człowieka.

U5 U4/U6 U4/U6 i U5

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

Formowanie
spliceosomu

u drożdży. Kompleks B Aktywny kompleks B* Kompleks C
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1. Centralny Dogmat Biologii
Molekularnej

2. Replikacja DNA
Zasady replikacji
Inicjacja replikacji in vivo
Reakcja PCR

3. Transkrypcja
Polimerazy RNA
Inicjacja: czynniki
transkrypcyjne i promotory
Powstawanie mRNA u Eukariota

4. Translacja
Rybosomy i tRNA
Kod genetyczny
Struktura białek

Przepływ informacji genetycznej

W procesie translacji informacja zawarta w mRNA zostaje
przepisana na sekwencję aminokwasów w polipeptydach/białkach.

Translacja zachodzi w rybosomach, które są kompleksem białek
i kwasu rybonukleinowego rRNA (65%). Rybosomy zbudowane są
z dwóch podjednostek: małej i dużej.

3. Translacja; rybosomy i tRNA

Rybosom Prokariota:
cytoplazma.

Rybosom Eukariota:
cytoplazma, retikulum
endoplazmatyczne.

Duża
50S

70S, 20 nm

Mała
30S

16S
rRNA

23S,
5S

rRNA

Podjednostki

Duża
60S

80S, 24 nm

Mała
40S

18S
rRNA

28S,
5.8S
5S

rRNA

Podjednostki

Struktura przestrzenna rybosomu
Prokariota (70S).

5S rRNA

23S rRNA

16S rRNAPrzyłączenie
tRNA

50S 30S

mRNA
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tRNA (transportujący): nieduże cząsteczki RNA (76-90 bp), które
dostarczają aminokwasy do rybosomów - miejsca syntezy białek.

Aminokwas jest kowalentnie przyłączany do grupy OH na końcu 3’ tRNA
i tworzy aminoacyl tRNA. Sekwencja CCA jest rozpoznawana przez
syntetazy aminoacyl-tRNA i dlatego jest krytyczna dla translacji.

4. Translacja: rybosomy i tRNA

Model tRNA człowieka.

3’0H
AC

C

Miejsce
przyłączenia
aminokwasu5’P

Grupa
fosforanowa

Pętla D Pętla T

Pętla
zmienna

Antykodon
Struktura krystaliczna tRNA drożdży.

Miejsce
przyłączenia
aminokwasu

5’P

Pętla
D

Pętla T

Antykodon

Translacja wymaga obecności trzech typów RNA: mRNA (informacja
o sekwencji genu), tRNA (dostarcza aminokwasy) oraz rRNA.

Centrum katalityczne rybosomu stanowi rRNA, dlatego rybosom można
uznać za rybozym będący pozostałością po „świecie RNA”.

4. Translacja: rybosomy i tRNA

Kodony: trójki
nukleotydów w mRNA,
które odpowiadają
aminokwasom oraz
sygnałom STOP.

Antykodon: trójka
nukleotydów w tRNA,
która jest
komplementarna do
kodonu w mRNA.

GGC UUU GCC
E P A

OH P
G

mRNA

tRNA dla
glicyny (G) tRNA

fenyloalaniny (P)
z łańcuchem białkowym

tRNA
dla następnego
aminokwasu

E (exit): miejsce, w którym
tRNA opuszcza rybosom

P (peptidyl): miejsce syntezy
łańcucha polipeptydowego A (aminoacyl):

miejsce
przyłączenia
aminoacylo-tRNA
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Kod genetyczny jest to sposób w jaki informacja genetyczna (DNA
lub RNA) jest przepisywana na sekwencję aminokwasów w białkach.

■G. Gamow: 3 spośród 4
możliwych nukleotydów dają
43=64 kombinacje trójek,
kodonów.

■Jest tylko 20 aminokwasów a
więc jeden aminokwas może
być kodowany przez kilka
trójek.

■M. Nirenberg: UUU koduje
fenyloalaninę.

■S. Ochoa: AAA koduje lizynę,
CCC koduje prolinę.

■HG. Khorana: identyfikacja
wszystkich kodonów.

■RW. Holley: struktura tRNA.

4. Translacja: kod genetyczny

G. Gamow,
Rosjanin,
kosmolog

M. Nirenberg,
Amerykanin,
chemik

HG, Khorana
Hindu, biolog

S. Ochoa, Hiszpan, fizyk, biochemik RW. Holley,
Amerykanin,
biochemikZłamanie kodu genetycznego było jednym z najważniejszych

odkryć w biologii (1968: Nobel dla M. Nirenberga, HG. Khorany
i RW. Holleya).

Kod genetyczny obejmuje zestaw 64 trójek nukleotydów (kodonów)
w mRNA, które determinują 20 aminokwasów, START i STOP.

Kodony są rozpoznawane przez antykodony: trójki nukleotydów w tRNA są
komplementarne do kodonów w mRNA.

Cechy kodu genetycznego:
■61 kodonów dla 20

aminokwasów;
■3 kodony STOP: UAA, UAG,

UGA;
■degeneracja – jeden aminokwas

może być kodowany przez
więcej niż jeden kodon;

■ciągłość – nie ma przecinków;
■uniwersalność – kod jest

prawie identyczny u wszystkich
organizmów; niewielkie
odstępstwa występują w
mitochondriach, bakteriach,
Archaea i grzybach.

4. Translacja: kod genetyczny
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Kodony w mRNA są rozpoznawane przez antykodon w tRNA
ponieważ tworzy się między nimi wiązanie wodorowe.

Pomiędzy trzecią zasadą od końca 5’ kodonu i 3’ antykodonu nie zawsze
występuje komplementarność. Jest to zasada tolerancji Crick’a, która
odpowiada za degenerację kodu genetycznego.

4. Translacja: kod genetyczny

Dla leucyny,
antykodonowi AAU
może odpowiadać
kodon UUA lub UUG.
Trzecia zasada od
końca 5’ kodonu to A
lub G. G nie jest
komplementarne do U.

Tolerancja w 3-ciej
pozycji kodonu
powoduje, że dany
aminokwas może być
kodowany przez co
najmniej 2 kodony.

Kodony zawsze podajemy od końca 5’.

W literaturze czasami spotyka się błędne użycie pojęcia „kodu
genetycznego”.

Kodem genetycznym NIE JEST informacja zawarta w DNA. Nie
można mówić, że np. „poznaliśmy kod genetyczny człowieka”
ponieważ kod ten jest taki sam jak u innych organizmów żywych.

4. Translacja: kod genetyczny

Definicja w SJP
(PWN) jest błędna,
gdyż utożsamia kod
genetyczny z
informacją
genetyczną zawartą
w DNA.

SPAeden.pl: portal o zdrowiu
opisujący testy genetyczne. „Twój
kod genetyczny” jest błędnie użyte,
gdyż kod genetyczny jest identyczny
u wszystkich. Autorom chodzi o
sekwencję DNA czyli informację
genetyczną, która jest unikalna.

Medonet.pl, serwis
ekspercki o zdrowiu.
Artykuł błędnie
opisuje genom
człowieka jako kod
genetyczny. Kod
genetyczny
człowieka nie różni
się od kodu
genetycznego np.,
kota, lipy, żaby,
glonu, pijawki itd.
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Struktura pierwszorzędowa białka (polipeptydu) to sekwencja
aminokwasów (np. Ala-leu-Gly…).

Aminokwasy połączone są wiązaniem peptydowym. Sekwencję białka
czyta się od lewej do prawej, czyli od końca N (N-terminus) do końca
C (C-terminus).

4. Translacja: struktura białek

Wiązanie peptydowe
powstaje pomiędzy grupą
COOH jednego aminokwasu
oraz grupą NH2 drugiego.

Aminokwasy różnią się
grupami bocznymi (R), które
wiążą się z centralnym
atomem węgla (Cα). Grupy
boczne odpowiedzialne są za
zróżnicowanie białek.

Aminokwasy nie występują z jednakową częstością w białkach.
Najczęściej występuje leucyna a najrzadziej tryptofan.

Mutacje w DNA, które skutkują zamianą jednej zasady w kodonie i
następnie zamianą aminokwasu to substytucje niesynonimiczne.

4. Translacja: struktura białek

Częstość aminokwasów w białkach.

Leucyna (9.1%)

Tryptofan (1.4%)

Częstość substytucji w kodonach
względem alaniny (100%).

Alanina
wzorzec

Asparagina Seryna

Tryptofan
Cysteina
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Struktura drugorzędowa to przestrzenna organizacja aminokwasów,
które tworzą motywy typu α-helis i β-kartek.

Struktura trzeciorzędowa dotyczy motywów tworzonych przez elementy
drugorzędowe. Struktura czwartorzędowa to łączenie się 2 lub więcej
polipeptydów (domen) w wielofunkcyjne struktury białkowe.

4. Translacja: struktura białek

α-helisy to 4-10
aminokwasów,
prawoskrętnie zwiniętych
w formie cylindra/walca.

β-kartka to 5-10
aminokwasów, które tworzą
„zig-zag” a następnie łączą
się w grupy.

Syntetaza stilbenowa Vitis
vinifera.

α-helisy

β-kartki

Katalaza- peroksydaza
Mycobacterium tuberculosis.

α-helisy

β-kartki

Monomer katalazy-
peroksydazy Mycobacterium
tuberculosis. Domena  N-
końcowa jest miejscem
aktywnym enzymu. Enzym
jest aktywny jako dimer
(homodimer).

N-końcowa domena

C-końcowa
domena

W jaju kurzym występuje wiele białek, w tym największy udział ma
owoalbumina w białku oraz foswityna i lipowitelina w żółtku.

Skład jaja kurzego:
■Białko:
woda 86%
białka 11%
tłuszcz 0.1%
Mikroelementy 0.9%.

■Żółtko:
woda 52%
białka 16%
tłuszcz 27%
Węglowodany 4%
Witaminy 0,8%
Mikroelementy 0.2%

4. Translacja: struktura białka

Białka występujące w białku jaja kurzego
(% białek w białku):

Lizozym (3.4%)Owomukoidyna (11%)

Owotransferyna (12%)Owoalbumina (54%)
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Właściwości fizyko-chemiczne białek jaja kurzego wykorzystywane
są w produkcji żywności.

4. Translacja: struktura białka

Różnice w zawartości tłuszczu
w białku (0.1%) i żółtku (27%)
pozwalają łatwo oddzielić je od
siebie.

Białka i tłuszcze
żółtka tworzą
„emulgator” –
system 2-fazowy
typu koloidu, który
pozwala utworzyć
gładką emulsję
(majonez).

Podczas ubijania
białka niszczone
są mechanicznie
wiązania tworzące
strukturę drugo- i
trzeciorzędową
(denaturacja).

Łańcuchy częściowo się rozplatają a w wolne miejsca wchodzą
pęcherzyki powietrza. Zdenaturowane białka łączą się otaczając
powietrze. Dodanie NaCl, miedzi lub zakwaszenie stabilizuje
nowe wiązania i umacnia pianę.

1. Centralny Dogmat Biologii Molekularnej
 Czy stwierdzenie, że przepływ informacji genetycznej zawsze

występuje od DNA do RNA i białka jest prawidłowe?
 Jakie procesy są związane z pionowym przepływem informacji

genetycznej?
 Jakie procesy obejmuje poziomy przepływ informacji genetycznej?
 Podaj z jakim typem przepływu informacji genetycznej jest związana

replikacja, powstawanie gamet, transkrypcja, translacja.
2. Replikacja DNA: replikacja, model semikonserwatywny

 Zdefiniuj replikację DNA.
 Gdzie i kiedy zachodzi replikacja? Podaj przykłady.
 Jaki proces genetyczny poprzedza wzrost i rozwój organizmów?
 Wyjaśnij na czym polega semikonserwatywny mechanizm replikacji.
 Jeżeli każdą z nici cząsteczki DNA oznaczymy jako A (AA cząsteczka

dwuniciowa), a każdą z nowo syntetyzowanych nici oznaczymy jako
B, to jak opiszemy cząsteczkę DNA powstałą w wyniku replikacji
cząsteczki AA?

 Jaki pierwiastek wykorzystano do wykazania semikonserwatywnego
mechanizmu replikacji?

 Dlaczego różnice w masie atomowej pomiędzy N14 i N15 mogły
pomóc w udowodnieniu semikonserwatywnego mechanizmu
replikacji?

 Na czym polegało doświadczenie Meselsona i Stahla?

Zagadnienia 1-2
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3. Replikacja: kierunek
 Pomiędzy którymi grupami OH powstaje wiązanie fosfodiestrowe

łączące nukleotydy (pozycja C w pentozie)?
 W jakiej pozycji znajduje się wolna grupa OH na początku cząsteczki

DNA, a w jakiej na końcu?
 Podaj kierunek replikacji DNA. Wyjaśnij z czego wynika taki kierunek?
 Jak zorientowana jest matryca, na której przebiega replikacja?
 Dzięki czemu zapewniona jest antyrównoległość łańcuchów DNA

podczas replikacji?
 Jaką funkcję pełnią polimerazy DNA?
 Do którego końca DNA polimeraza przyłącza nukleotydy, 5’ czy 3’?
 Czy polimerazy DNA mogą prowadzić replikację w dowolnym

kierunku?
 Co to jest nić sensowna?
 Jaka jest orientacja sekwencji DNA w bankach genów?

4. Replikacja: fragmenty Okazaki
 Na ilu niciach jednocześnie polimeraza prowadzi replikację?
 Wyjaśnij pojęcia: nić wiodąca i nić opóźniona?
 Dlaczego jedna z nici DNA jest syntetyzowana w postaci fragmentów?
 Co to są fragmenty Okazaki?
 Narysuj schemat replikacji DNA z uwzględnieniem nici wiodącej i

opóźnionej.

Zagadnienia 3-4

5. Replikacja: inicjacja, przemysł
 Czy polimerazy DNA mogą rozpoczynać syntezę łańcucha od

nowa (de novo)?
 Dlaczego w replikacji uczestniczy polimeraza RNA (prymaza)?
 Jakie cząsteczki pełnią funkcję starterów w replikacji DNA?
 Jaka jest funkcja RNA w replikacji?
 Co to jest replikon?
 Który organizm ma więcej replikonów: prątek gruźlicy czy

jęczmień; Escherichia coli czy człowiek?
 Co to jest miejsce OriC?
 Kto ma dłuższy replikon: człowiek czy bakteria?
 U którego organizmu widełki replikacyjne (replikacja) poruszają

się najszybciej: E. coli, drożdże, żaba, człowiek?
 Jak poruszają się widełki replikacyjne?
 Co oznacza, że replikacja jest dwukierunkowa?
 Kiedy kończy się replikacja?
 Czy replikacja u Eukariota może zachodzić w wielu miejscach

jednocześnie? Uzasadnij odpowiedź.
 W ilu miejscach jednocześnie zachodzi replikacja u prątka

gruźlicy a w ilu u człowieka?
 Czy replikacja DNA na skalę przemysłową odbywa się tak samo

jak w naturze?
 W jakim kierunku prowadzi się najczęściej replikację w procesach

przemysłowych?

Zagadnienia 5
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6. Transkrypcja
 Podaj definicję transkrypcji.
 Na ilu niciach jednocześnie odbywa się transkrypcja danego

fragmentu DNA?
 Jaki związek powstaje podczas transkrypcji?
 Czy kierunek transkrypcji jest taki sam jak replikacji? Uzasadnij

odpowiedź.
 W stosunku do której nici DNA (sensowna, antysensowna) jest

identyczny mRNA?
 ATGCTTTGGGCCAAA jest fragmentem genu zdeponowanym w

banku genów (np. NCBI). Podaj sekwencję mRNA dla tego
fragmentu?

7. Transkrypcja: polimerazy RNA
 Jakie startery są niezbędne do inicjacji syntezy RNA?
 Czym różni się polimeraza DNA od polimerazy RNA pod względem

inicjacji syntezy kwasu nukleinowego?
 Do syntezy, którego kwasu nukleinowego niezbędne są startery

RNA: DNA czy RNA? Uzasadnij odpowiedź.
 Ile polimeraz występuje u Prokariota a ile u Eukariota?
 Podaj funkcję polimeraz I, II i III Eukariota.

Zagadnienia 6-7

8. Transkrypcja: polimerazy RNA
 Jak rozróżniamy polimerazy Eukariota?
 Co to jest α-amanityna i gdzie ona występuje?
 Dlaczego zjedzenie muchomora sromotnikowego często prowadzi

do śmierci?
 Inhibitorem jakiego enzymu jest α-amanityna ?
 Z jakich jednostek składa się bakteryjna polimeraza RNA?
 Która z jednostek bakteryjnej polimerazy RNA rozpoznaje miejsce

inicjacji transkrypcji.
 Czy polimerazy Eukariota i Prokariota są podobne? Uzasadnij

odpowiedź.
 Które podjednostki polimerazy RNA Prokariota są homologiczne do

polimeraz Eukariota?
 Z ilu podjednostek składają się eukariotyczne polimerazy RNA?
 Ile podjednostek jest wspólnych dla wszystkich polimeraz RNA

Eukariota?
 Które podjednostki decydują o specyfice polimeraz RNA Eukariota?

9. Transkrypcja: inicjacja
 Jakie procesy rozpoczynają transkrypcję?
 Kiedy rozpoczyna się elongacja w procesie transkrypcji?
 Czy polimerazy RNA wszystkich organizmów mogą samodzielnie

inicjować transkrypcję? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Na czym polega różnica pomiędzy bakteriami, Archaea i Eukariota

pod względem inicjacji transkrypcji przez polimerazy RNA?

Zagadnienia 8-9
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10.Transkrypcja: czynniki transkrypcyjne
 Proszę podać definicję czynnika transkrypcyjnego.
 Na czym polega rola czynnika transkrypcyjnego?
 Jakie typy czynników  transkrypcyjnych wyróżniamy?
 Na czym polega różnica między czynnikami transkrypcyjnymi

globalnymi i wiodącymi?
 Na których chromosomach człowieka zlokalizowane są geny

kodujące czynniki transkrypcyjne?
 W jakim stadium rozwojowym człowieka jest aktywnych najwięcej

czynników transkrypcyjnych?
 W których tkankach człowieka podlegają ekspresji  czynniki

transkrypcyjne?
 Z jakim procesem genetycznym  związane jest udomowienie

kukurydzy? Proszę wyjaśnić odpowiedź.
 Co może być przyczyną zmienności cech ilościowych u roślin?
 Jakie efekty dla populacji ludzkich miała mutacja w genie tb1 u

teosinte?
 Co łączy kukurydzę z teosinte?

Zagadnienia: 10

11.Transkrypcja: promotor
 Podaj definicję promotora.
 O czym świadczy obecność sekwencji TTGACA w pozycji -35 oraz

TATA w pozycji -10 u Prokariota?
 Ile sekwencji konserwatywnych najczęściej występuje w typowym

promotorze polimerazy II Eukariota?
 Czy sekwencja TATA występuje u Eukariota? Proszę uzasadnić

odpowiedź.
 Proszę porównać promotor Prokariota i Eukariota?

12.Transkrypcja: mRNA u Eukariota
 Czy produkty transkrypcji u Prokariota i Eukariota są takie same?

Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Na czym polega dojrzewanie mRNA i gdzie występuje?
 Proszę wyjaśnić dlaczego produkt transkrypcji Eukariota musi

podlegać procesowi dojrzewania?
 Co oznacza hnRNA, pre-MRNA, CAP, polyA?
 Gdzie zachodzi dojrzewanie mRNA.
 Który z produktów transkrypcji jest transportowany do cytoplazmy,

hnRNA, pre-RNA, mRNA?

Zagadnienia 11-12
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13.Transkrypcja: mRNA u Eukariota, introny
 Gdzie odbywa się wycinanie intronów?
 Co to jest spliceosom?
 Co oznacza skrót snRNP?
 Jakie rybonukleoproteiny wchodzą w skład spliceosomu?
 Jaki proces rozpoczyna wycinanie intronów?
 Jaką funkcję pełnią rybonukleoproteiny U1 i U2?
 Co jest efektem działania spliceosomu?

14.Translacja: rybosomy i tRNA
 Na czym polega translacja?
 Gdzie zachodzi translacja?
 Jaką funkcję pełnią rybosomy?
 Jak zbudowane są rybosomy Prokariota i Eukariota?
 Jaki rodzaj RNA wchodzi w skład rybosomu?
 Dlaczego rybosom możemy nazwać rybozymem?
 Co jest centrum katalitycznym rybosomu?
 Co oznaczają miejsca E, P, A w strukturze rybosomu?
 Proszę podać definicję tRNA?
 Jaką funkcję pełni tRNA?
 Gdzie przyłączany jest aminokwas w cząsteczce tRNA?
 Jaka sekwencja jest krytyczna dla procesu translacji? Dlaczego?
 Co oznacza pojęcie aminoacyl tRNA?
 Co to jest kodon i antykodon, w jakiej cząsteczce występują?

Zagadnienia 13-14

15.Translacja: kod genetyczny
 Proszę podać definicję kodu genetycznego?
 Jak obliczyć liczbę wszystkich możliwych kodonów?
 Ile wynosi maksymalna liczba kodonów?
 Ile kodonów koduje aminokwasy?
 Co to są kodony STOP?
 Co wynika z faktu, że istnieją 64 kodony i tylko 20 aminokwasów?
 Na czym polega degeneracja kodu genetycznego?
 Proszę wymienić cechy kodu genetycznego?
 Na czym polega uniwersalność kodu genetycznego?
 W jaki sposób rozpoznawany jest kodon przez antykodon?
 Czy wszystkie zasady kodonu są zawsze komplementarne do zasad

antykodonu?
 Na czym polega zasada tolerancji Crick’a?
 Dlaczego leucyna może być kodowana zarówno przez UUA jak i UUG?
 Z czego wynika degeneracja kodu genetycznego?
 Czy kod genetyczny człowieka i kota jest taki sam?
 Czy kod genetyczny człowieka, jaszczurki, dębu jest taki sam?
 Czy zdanie: „poznałem swój kod genetyczny” jest prawidłowe? Proszę

uzasadnić odpowiedź?
 Proszę ustosunkować się do stwierdzenia „ kod genetyczny człowieka

– jego zadania i cechy”.
 Czy informacja genetyczna zawarta w DNA jest kodem genetycznym?

Zagadnienia 15
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16.Translacja: struktura białek
 Co to jest struktura pierwszorzędowa białka?
 Jeżeli zapiszemy: AlaGlyPheIsoLeu…, gdzie skróty oznaczają

aminokwasy, to którego rzędu strukturę opisujemy?
 Jak powstaje wiązanie peptydowe?
 Czym różnią się poszczególne aminokwasy?
 Co oznacza N-koniec i C-koniec białka?
 Jeżeli zbadamy skład 100 różnych białek to jakiego rozkładu częstości

aminokwasów możemy się spodziewać (czy wszystkie aminokwasy
wystąpią z jednakową częstością)?

 Na czym polega substytucja niesynonimiczna?
 W kodonie  CUU zamieniona została II zasada i otrzymano kodon

CCU. W efekcie leucyna została zastąpiona proliną? Z jakim typem
mutacji mamy do czynienia?

 Czym charakteryzuje się struktura drugorzędowa białka?
 Proszę scharakteryzować struktury α-helisy i β-kartki.
 Co to jest struktura trzeciorzędowa białka?
 Co to jest struktura czwartorzędowa białka?
 Jeżeli białko składa się z kilku domen, które dodatkowo pełnią różne

funkcje to jaki typ struktury reprezentuje?
 Gdzie jest większa zawartość procentowa białek: w białku czy żółtku

jaja kurzego?
 Z przekształceniem jakiego typu struktur białkowych wiąże się

ubijanie piany z białka jaja kurzego?

Zagadnienia 16
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