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GENETYKA 



FRIEDRICH MIESCHER (1844-1895) 
W 1869 roku wyizolował z jąder komórkowych 

„nukleinę”, DNA związany z białkami. 

Jako pierwszy zidentyfikował DNA jako 

odrębny związek chemiczny. 

PHOEBUS AARON THEODOR LEVENE 

(1869-1940) 

Pokazał, że DNA zbudowany jest z nukleotydów, 

a każdy nukleotyd składa się z grupy fosforanowej połączonej z 

cukrem deoksyrybozą, a ta z kolei związana jest z zasadą 

azotową. Wykazał, ze są 4 typy zasad azotowych: adenina (A), 

guanina (G), cytozyna (C) i tymina (T).  

W 1938 roku zaproponował model budowy 

łańcucha DNA: polimer zbudowany z 

powtarzających się jednostek - tetranukleotydów 



 

 
Erwin Chargaff 

(1905-2002) jako 

pierwszy dokładnie ocenił 

zawartość poszczególnych 

nukleotydów w DNA 
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Francis Crick i  

James D. Watson 

 w 1953 r. 

odkryli podwójną helisę 

DNA  
na podstawie zdjęć 

krystalografii rentgenowskiej 

wykonanych przez   

Rosalind Franklin i 

Maurice’a Wilkinsa 
 

Metalowy model podwójnej helisy DNA 

zbudowany przez Watsona i Cricka 



koniec 5’ 

DNA to nierozgałęziony  

polimer zbudowany z 

monomerycznych 

podjednostek- 

nukleotydów 

koniec 3’ 

koniec 3’ koniec 5’ 

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ 



Podwójna helisa 

DNA 

http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch3B3.htm 



EPIGENETYKA  

 

zajmuje się dziedzicznymi zmianami funkcji genów, które 

zachodzą niezależnie od zmian w sekwencji DNA  



Transcription 

Epigenetic 

Silencing 

Szeroka definicja: 
Jako epigenetyczna jest określana każda potencjalnie stabilna lub 

dziedziczona zmiana w ekspresji genów która nie obejmuje zmian 

w sekwencji DNA  
- Definicja ta obejmuje interferencję RNA i działanie prionów 

Definicje epigenetyki  

Najczęściej stosowana definicja: 
Informacja epigenetyczna oznacza informację zawartą poza 

sekwencją DNA, ale w obrębie chromatyny (chromosomów) 

•Dosłownie, epigenetyka oznacza 

coś „ponad” lub „na”  genetyce 

  

The Plant Cell, Teaching Tools in Plant Biology 



Historycznie słowa „epigenetyka” używano do opisania 

zjawisk, które nie podlegały prawom genetycznym. 

 

 

Conrad Waddington – definicja epigenetyki (1942) 

- oddziaływania pomiędzy genami i produktami tych 

genów, decydujące o powstaniu fenotypu 



Komórka 

macierzysta 

Komórka  

zdeterminowana 

 Komórka A 

Komórka B 

Komórka C 

około 30 000 

genów 

? ? 
? 

? 
> 200 

rodzajów  

komórek. 

Taki sam  

genom 

Zjawiska epigenetyczne odpowiedzialne są za zmiany, które w trakcie rozwoju 
organizmów wielokomórkowych prowadzą do powstania z pojedynczej 

komórki macierzystej (zygoty) zróżnicowanych komórek organizmu 

http://blogs.discovermagazine.com/loom/2004/11/03/the-morula-solution/#.UkvYkxDkzQM 



Ten sam 

genotyp 

Zmiany epigenetyczne 

prowadzące do trwałych  

zmian w ekspresji genów 

Różne 

fenotypy 

Co oznacza epigenetyka ? 

http://www.environmentalhealthnews.org/newscience/2007/2007-0730dolinoyetal.html 



Ten sam 

genotyp 

Zmiany epigenetyczne 

prowadzące do trwałych 

zmian w ekspresji genów 

Różne 

fenotypy 

Co oznacza epigenetyka ? 

http://www.national-geographic.pl/foto/fotografia/gasienica-paz-krolowej-344513 

http://canis.flog.pl/wpis/4892047/paz-krolowej 



Zjawisko PEV  (ang. Posittion-effect variegation) 

Mozaikowe zabarwienie oczu 

muchy owocowej 

Nature 447, 399-406(24 May 2007) 

Ciałko Barra, nieaktywny chromosom X  

w komórkach somatycznych samic ssaków 

http://www.genetics.com.au/factsheet/fs14.asp 

http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/image/arabidopsis.jpg 

Proces wernalizacji u roślin 

Zjawiska o podłożu epigenetycznym 



Zjawiska o podłożu epigenetycznym  

http://discovermagazine.com/2006/nov/cover#.UkvSjBDkzQM 



http://www.med.upenn.edu/berger/research.shtml 

Eukariotyczny DNA w jądrze komórkowym  
jest związany z wyspecjalizowanymi białkami  
i tworzy kompleks nukleoproteinowy - Chromatynę 



W 1964 r. Vittorio Luzzati za pomocą dyfrakcji 

rentgenowskiej odkrył, że chromatyna posiada 

powtarzający się wzór różny od wzoru czystego 

DNA 



Preparaty mikroskopii elektronowej – lata 1973-1975 

 
 

 

•http://cellbio.utmb.edu/cellbio/nucleus2.htm 



 

 
Chromatyna

Trawienie chromatyny nukleazą mikrokokalną  

Dean Hewish i Leigh Burgoyne 

w 1973 r. wyizolowali z wątroby 

szczura nukleazę DNA, którą trawili 

chromatynę. Po trawieniu otrzymali 

specyficzny wzór powtarzających się 

prążków. 



Roger Kornberg  
w 1974 r. zaproponował 

model budowy nukleosomu, 

w którym DNA owinięty jest 

wokół rdzenia histonowego 

tworząc nukleosom 

  

NUKLEOSOM JEST PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ 

STRUKTURALNĄ CHROMATYNY 

 

Laureat Nagrody Nobla w 

dziedzinie Chemii w 2006 

 



Nukleosom zbudowany jest z rdzenia białkowego, z około  

147 bp DNA owiniętego wokół rdzenia oraz z 50 bp DNA 

łącznikowego 

Rdzeń składa się z dwóch kopii każdego z histonów  

H2A, H2B, H3 i H4  

Poza rdzeniem nukleosomu dołączony jest histon H1 

DNA 

histon H1 

histon H2A 

histon H2B 

histon H3 

histon H4 

http://fermat-2.cer.jhu.edu/~as410610/lecture_pdf/What_is_the_organization_of_a_eukaryote_.PDF 



Luger K, Mader AW, Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ. Nature 1997 Sep18;389(6648):251-60 

Karolin Luger 

Timothy Richmond 

NUKLEOSOM zbudowany jest z 147 bp DNA owiniętego wokół rdzenia białkowego 

zawierającego 8 cząsteczek histonów, po dwie każdego rodzaju:  

H2A, H2B, H3 i H4 

 



'Un prestidigitateur avec les planètes  

Nature Reviews Molecular Cell Biology 4, 809-814 (October 2003) 

Timeline: Chromatin history: our view from the bridge 

Donald E. Olins1 & Ada L. Olins 

 

Rozwikłanie budowy nukleosomu zrewolucjonizowało  

naukę o chromatynie 

http://www.nature.com/nrm/journal/v4/n10/full/nrm1225.html


http://ec.europa.eu/research/health/genomics/newsletter/issue4/article08_en.htm 

genom 

DNA 
Zachowana 

Informacja    

Chromatyna      Uorganizowana 

informacja 

E p i g e n o m y 

Struktura chromatyny pozwala na różny sposób odczytania  
informacji zawartej w DNA. Możliwe staje się ustanowienie 

specyficznych wzorów ekspresji genów  

Całościwy obraz struktury chromatyny i mechanizmów kontrolujących ją 



Podstawowe procesy zachodzące na poziomie DNA 

http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/seitz-stefanie-2004-10-20/HTML/seitz_html_21996ee1.png 

http://fig.cox.miami.edu/Faculty/Dana/replication.jpg 

http://www.langara.bc.ca/biology/mario/Assets/transcription.jpg http://www.nottingham.ac.uk/genetics/people/allers/images/im1.gif 

http://www.biomedcentral.com/content/figures/1471-2199-8-24-1.jpg 

replikacja naprawa DNA 

rekombinacja transkrypcja 



Dwa podstawowe stany chromatyny 

Euchromatyna Heterochromatyna 

dostępna,  

plastyczna 
niedostępna,  

nieplastyczna 

 
Komórki: 

macierzyste 

młode 

nowotworowe 

Komórki: 

zdeterminowane,  

zróżnicowane 

normalne 

Komórki hematopoetyczne szpiku kostnego 

Proerytroblast Późny erytroblast Granulocyt Monocyt 

NATURE REVIEWS | MOLECULAR CELL BIOLOGY | VOLUME 1 | NOVEMBER 2000 | 137 



Metylacja DNA 
 
Histony: 
warianty histonowe 
modyfikacje potranslacyjne 
 
Przebudowywanie chromatyny 
 
Niehistonowe białka (PcG i TrX) 
 
Niekodujący RNA 
 
 

Mechanizmy molekularne odpowiedzialne za  procesy  
epigenetyczne 

Chromatyna ulega  
dynamicznym zmianom  
strukturalnym 



Metylacja DNA 
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5-Metylocytozyna

U ssaków: metylacji podlegają przede wszystkim dinukleotydy CpG 
U roślin: CpG    CpHpG    CpHpH  (gdzie H jest każdą inną zasadą niż G) 
 
W DNA ssaków około 60% C jest metylowanych. 

Genom Arabidopsis zawiera 24% metylowanych CpG, 6.7% CpHpG i 1.7%  CpHpH 

 

 

 

Metylacja DNA 



Metylacja DNA 
 

•przyłączenie grupy metylowej do cytozyny powoduje zamknięcie danego obszaru 

chromatyny 

•może być podtrzymywana podczas podziałów komórkowych 

•może powstawać de novo 

Metylacja  

de novo 

 

niemetylowany 

metylowany 

hemimetylowany 

 
  Replikacja  
  DNA 

Metylacja 
podtrzymująca 



Białka z rodziny MBD (methyl-CpG-binding domain) rozpoznają  
5-metylocytozynę w kontekście CpG i przyczyniają się do  

zamknięcia obszarów chromatyny  

MBD 



Metylacja DNA odgrywa ważną rolę w regulacji ekspresji genów oraz w 
dziedziczeniu epigenetycznym 

 

Piętno genomowe (ang. genetic imprinting),  metylacja obszarów chromatyny niezbędna do utrzymania  

mono-allelicznej ekspresji piętnowanego genu 

 

Reprogramowanie genów - we wczesnych fazach rozwoju embrionalnego metylacja DNA podlega dynamicznym 

zmianom 

 

 

 

 

 

 

 

Inaktywacji chromosomu X - dzięki inaktywacji jednego z chromosomów X, u samic tak jak i u samców  aktywna jest 

tylko jedna kopia genów sprzężonych z płcią. 

 

Gamety Zygota Morula Blastocysta Zarodek 

zapłodnienie 

demetylacja DNA 

męskiego przedjądrza 

podziały  

komórkowe 

demetylacja 

matczynego DNA 

zagnieżdżenie 

metyalcja de novo  DNA  
 w komórkach  węzła  

zarodkowego ICM 

różnicowanie 

utrzymanie  wzoru  

metylacji DNA 

www.zymoresearch.com | 1-888-882-9682 | 



http://www.epigenome.org/ 



Histony 



PODSTAWOWE BIAŁKA BUDUJĄCE 

CHROMATYNĘ TO HISTONY 

Histony H3 i H4 : bogate w argininy, najbardziej 

konserwowane ewolucyjnie sekwencje białkowe  

 

Histony  H2A i H2B : wzbogacone w lizyny, 

sekwencje konserwowane ewolucyjnie 

 

 

Histon H1 : bardzo bogaty w lizyny, sekwencja 

białkowa słabo konserwowana ewolucyjnie, 

związany z nukleosomem poza jego rdzeniem 



Kowalencyjne modyfikacje histonów 

rdzeniowych 



Modyfikacje histonów rdzeniowych 

• Fosforylacja (seryna, treonina) 

• Acetylacja (lizyna) 

• Metylacja (lizyna, arginina) 

• ADP-rybozylacja 

 

• Ubikwitynylacja (lizyna) 

• Sumoilacja (lizyna) 

 

 Current Opinion in Cell Biology 2003, 15:172–183 

monometylacja 

dimetylacja 

trimetylacja 

monometylacja 

asymetryczna 

dimetylacja 

symetryczna 

dimetylacja 

B.Turner, Cell 2002 



  
Heterochromatyna / represja transkrypcji 
• H3K9me3 
• H3K27me3 
• H4K20me3 
 

 
Euchromatyna / aktywacja transkrypcji 
• H3K4me3 
• H3K36me3 
• H3K79me3 

Rola metylacji lizyn histonów rdzeniowych w regulacji transkrypcji 



Zmiana struktury chromatyny 

Hamowanie oddziaływania czynników białkowych 

Nowe miejsca wiązania dla czynników białkowych 



Jeppesen P, Turner BM Cell. 1993 Jul 30;74(2):281-9. 

DNA acetylowany H4 

Brak acetylacji histonu H4 charakteryzuje nieaktywny chromosom X u samic ssaków 

komórki mysie 

komórki ludzkie 



Rekrutacja białek rozpoznających określone modyfikacje 

Tony Kozaurides,  Cell  128 (2007) 693-705 



Przebudowywanie (remodeling)  
chromatyny 



przesunięcie  

oktameru 

 histonowego  

usunięcie  

oktameru 

histonowego  
nukleosom 

zmiana 

konformacji 

wymiana 

histonów  

w oktamerze 

ATP-zależna przebudowa  
chromatyny (remodeling) 

 histony 

rdzeniowe 

Mohrmann & Verrijzer, Biochimica et Biophysica Acta 1681 (2005) 59-73 

Przebudowa (remodelowanie) chromatyny 

Aktywność kompleksów przebudowujących chromatynę zależy od ATP, w wyniku  
ich działania zmienia się  sposób oddziaływania pomiędzy histonami, a DNA. 
 



ATP-azy 

Podjednostki 
rdzeniowe 

Białka 
towarzyszące 

Podjednostki kompleksu typu SWI/SNF u człowieka 

Jeśli podjednostki budujące  
ludzki kompleks SWI/SNF  
porównać do liter,  
mogą one stworzyć aż  
288 różnych słów 

Podjednostka Gen 

Cancer Res 2009; 69: (21). November 1, 2009 



 
Białka Polycomb i Tritorax 

 
regulatory ekspresji genów homeotycznych 

 
składniki pamięci transkrypcyjnej komórki 

 



Pamięć komórkowa 



PSC 
Ph 

Pc RING 

PRC1 

E(z) 

Su(z)12 

Esc 

PRC2 

E(z) – zawiera domenę SET i ma aktywność metylotransferazy HKMT – 
specyficznie metyluje K27 histonu H3 
 
Pc posiada chromodomenę, dzięki temu wiąże się do  
metylowanego histonu H3 w lizynie 27 
 

Działanie PcG zależy od aktywności HKMT i czynników zawierających chromodomenę 
 



Dwie podstawowe klasy białek TrxG 

Trx 

Ash1  
 

Metylotransferazy histonowe 

Zawierają domenę SET 

Specyficznie metylują K4 histonu H3 

Brm 

Osa 

Mor 
 

Czynniki współtworzące kompleksy remodelujące chromatynę 

Odpowiedniki drożdżowego kompleksu SWI/SNF 

Brm katalityczna podjednostka kopleksu, ortolog SNF 

Obie klasy białek Trx pełnią rolę w utrzymaniu aktywności genów, 
ale także znana jest ich funkcja w represji transkrypcyjnej.  



Niekodujące RNA (ncRNA) 
 
 
Niekodujący RNA to funkcjonalna cząsteczka, która nie podlega procesowi translacji,  
w rezultacie nie jest przepisywana na białko 
 

 



Czym są małe RNA? 

•Małe RNA to populacja cząsteczek RNA o długości 21 do 24 nt, 
które generalnie powodują wyciszanie ekspresji genów 
 

•Małe RNA przyczyniają się do potranskrypcyjnego wyciszania 
genów (PTGS, ang.post-transcriptional gene silencing) poprzez 
negatywne działanie na translację lub stabilność mRNA  
 

•Małe RNA przyczyniają się do transkrypcyjnego wyciszania 
genów (TGS, ang. transcriptional gene silencing) poprzez 
epigenetyczne modyfikacje chromatyny 

AAAAA 

RNA Pol 

Modyfikacje histonów, metylacja DNA 

The Plant Cell, Teaching Tools in Plant Biology 



Transkrypcyjne wyciszanie genów 

Małe RNA mogą inicjować wyciszanie DNA poprzez kowalencyjne modyfikacje DNA lub 
zasocjowanych z nim histonów, zakłócając w ten sposób transkrypcję.   

Transkrypcja 

Ta forma wyciszania 
występuje często na 
stabilnie wyciszonym 
DNA i dotyczy np. 
centromerów i 
transpozonów, ale 
niekiedy dotyczy także 
genów. 

DNA 

Białka 

histonowe 

Wyciszanie 

The Plant Cell, Teaching Tools in Plant Biology 



Długie niekodujące RNA (ang. large ncRNA) przyczyniają się do  
transkrypcyjnego wyciszania genów (TGS)  

poprzez epigenetyczne modyfikacje chromatyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Długie cząsteczki nc RNA są ściśle związane i wymagane do regulacji inaktywacji jednego  

z chromosomów X u samic ssaków 

Lessons from X-chromosome inactivation: long ncRNA as guidesand tethers to the epigenome 

Jeannie T. Lee  Genes Dev. 2009 23: 1831-1842 

 



Środowisko 

Środowisko 

Los komórki 

Stan prawidłowy/patologiczny 

Kod epigenetyczny 

Dziedziczenie epigenetyczne 

Pamięć komórkowa 

Komórki macierzyste 

Regeneracja 

Typ komórki 

Starzenie, nowotwory 

Najważniejsze pytania epigenetyki 


