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Co kryje się pod poję ie  iologii 
molekularnej? 

      Biologia molekularna jest to dziedzina nauki z 

pogranicza kilku nauk biologicznych, m.in. biochemii, 

biofizyki i genetyki. Zajmuje się ona ustalaniem 

związku po iędzy udową substancji 

wielko ząste zkowy h głów ie DNA, RNA i iałek , a 

rolą, jaką peł ią one w komórce. Przedmiotem jej 

adań jest rów ież organizacja organelli komórkowych 

oraz molekularne podłoże ich funkcjonowania. 

          Termin biologia molekularna został po 

raz pierwszy użyty w 1930 r. przez Warrena 

Weavera, pra ują ego dla Fundacji 

Rockefellera. 
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Warren Weaver 1894 - 1978 
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Rozwojowi biologii molekularnej 

zawdzię za się…. 
… opra owa ie taki h te h ik, jak: 

 

• mikroskopia elektronowa 

• łań u howa reak ja poli erazy PCR) 

• elektroforeza 

• hro atografia 

• etody dyfrak yj e i hybrydyzacyjne 

• klo owa ie olekular e 

• sekwencjonowanie. 
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Materiał ge ety z y jako arzędzie 
biologii molekularnej 

substancja chemiczna, która stanowi oś iki i for a ji ge ety z ej i 
dziedzi z oś i. Materiałe  ge ety z y  u wszystki h orga iz ów jest 
DNA, u wirusa grypy lu  wirusa HIV, fu k ję tę peł i RNA. 

kwas deoksyrybonukleinowy 
U złowieka, DNA „upakowa y” 

jest w chromosomach (posiadamy 

23 pary chromosomów). 
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Czym jest zatem DNA? 

 

Wielko ząste zkowy orga i z y związek 
chemiczny z grupy kwasów nukleinowych 

U organizmów eukariotycznych zlokalizowany 

w jądrze ko órkowy  99%  oraz 
mitochondriach (1%). U prokariotów – w 

cytoplazmie. 

 

6 



Odkrycie DNA 

James Watson i Francis Crick w 1953 roku 

doko ali przeło owego dla edy y y odkry ia 
udowy ząste zki DNA. 

W 1962 roku wraz z Maurice Wilkins otrzymali 

agrodę No la w dziedzinie fizjologii. Watson 

iał 5 lat. 

James Watson  

Francis Crick. 7 



Budowa ząste zki DNA 

Cukier deoksyryboza 

Zasady azotowe 

Reszta fosforanowa 
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ZASADY AZOTOWE 

jed opierś ie iowe PIRYMIDYNY dwupierś ie iowe PURYNY 
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Ko ple e tar ość zasad w DNA  

Między A a T są  wiąza ia wodorowe, a iędzy G a C – 3. 



Struktura ząste zki DNA  
adenina 

tymina 

Koniec 3’ 

Koniec 5’ 

Szkielet z 

fosforanu i 

deoksyrybozy 

guanina cytozyna 

Koniec 3’ 

Koniec 5’ 
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Ogól e zastosowa ia teorii węzłów w 
biologii 

• opis struktury kwasów nukleinowych (DNA, 

RNA) 

• badanie procesów rekombinacji DNA  

• opis działa ia e zy ów katalizują y h 
pro esy ży iowe  
• opis struktury ko pleksów DNA z iałka i 
• poznanie topologii iałek 
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Kilka słów o topologii 

    Teoria węzłów jest podzbiorem większej gałęzi matematyki zwanej topologią. 

Topologia jest dziedzi ą matematyki, która zajmuje się włas oś ia i figur 

geometrycznych w stanie niezmienionym przez odkształ e ia sprężyste, takie jak 

roz iąga ie lub skrę a ie.  

Dla topologa, kula jest taka sa a jak kostka, a pą zek jak filiża ka do kawy. 
Teoria węzłów jest o szare  topologii, która zaj uje się węzła i i i h 

łą ze ie .  
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DNA podlega topologicznemu manipulowaniu w  

procesach  ży iowy h. 

) ra ji, iż DNA jest tak ias o upakowa e w takiej 
ogra i zo ej przestrze i, ie dziwi fakt, że jest o o 
spląta e. 

Odpowiadają za to EN)YMY! 
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)wiązek iędzy DNA a teorią węzłów 

DNA posiada strukturę podwój ej helisy. W 
iektóry h przypadka h DNA, oże przyjąć 

postać pierś ie ia złożo ego z pojedy zej 
i i lu  zwi ięty h w podwój ą helisę.  

Doko ują  odpowied i h przekształ eń, 
pojedy zą ić DNA oż a przedstawić w 

posta i WĘ)ŁA LUB SPLOTU  

Wizualizacja DNA z po ocą ikroskopu 
elektronowego  

15 



Cykli z e struktury DNA określa się za po o ą trze h 
liczb:  

Lk (linking)  - dwukrot a li z a skrzyżowań  
dwóch nici dupleksu 

  

Tw (twisting) - liczba o rotów wstęgi  
wokół osi helisy  

Wr (wirthing) – liczba zwojów  
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Dzięki ykli z e u odelowi DNA wyz a zo o zależ ość:  

Lk = Tw + Wr 



Cykli z a ząste zka DNA oże występować w róż y h posta ia h: 

Rozluź io a  

Superhelikalna  

Odwi ięta  

W rozluź io ej liczba skrzyżowań i i dupleksu 
jest większa iż w odwi iętej ząste z e. 
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Jak węzły w DNA wpływają a jego 
aktyw ość iologi z ą w ko órka h? 

• zagęsz za ie DNA  
• topoizomeryzacja 

• rekombinacja miejscowo-specyficzna 

• replikacja  

• transkrypcja 
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Procesy takie jak: 

… ogą doprowadzić do tworze ia 

 węzłów DNA w ko órka h 
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Występowa ie węzłów w DNA oże 
powodować szkodliwe skutki w wielu 

pro esa h ko órkowy h prowadzą e do wad 
i uta ji w ge o ie.  A y przezwy iężyć te 

pro le y, ko órki wytwarzają, 
wszechobecne enzymy zwane 

topoizomerazami. 



O zekuje się, że teoria węzłów po oże odkryć mechanizm, 

dzięki które u działają e zy y związa e z DNA.  

DNA musi zostać rozpląta y przez enzymy, aby ogła astąpić 

replikacja czy transkrypcja. Z tego względu matematyczna 

teoria węzłów i biologia są ze so ą powiąza e.  

Teoria węzłów pomaga określić stopień 

skrę e ia helisy DNA.  
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W roku 1971, biochemik James Wang dostar zył dowodów na to, że 

pewne enzymy topoizomerazy z ie iają topologi z ą ko figura ję 

DNA, na przykład poprzez rozpląta ie, a topologia ząste zki DNA, 

wpływa na ich działa ie na ko órkę.  

Badanie topologicznych konfiguracji DNA 

oże wię  a  wyjaś ić, w jaki sposó  DNA 
uczestniczy w mechanizmie komórkowym. 

James Wang  
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Działa ie e zy ów polega a a ipula ji DNA a kilka róż y h 
sposobów: 

Mogą z ie iać ustawie ia  
mostów i tuneli 

Mogą o e powodować zwija ie się 
DNA (supercoiling) 
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Mogą rozplątać parę i i i reko i ować je 
do róż y h koń ów.  

Miejscowo-specyficzna rekombinacja  
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Topoizomerazy 

Są enzymami odpowiedzialnymi za stopień skrę e ia podwój ej helisy DNA.  

Topoizo erazy katalizują pro es: 

1. przecinanie nici DNA 

2. przenoszenie segmentu DNA 

3. łą ze ie prze iętego DNA 

 

Głów ą rolą topoizomeraz jest rozplatanie podwójnej helisy 

udostęp iają  w te  sposó  atry ę dla e zy ów replikacyjnych 

oraz transkrypcyjnych. 
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• Topoizo erazy są zaa gażowa e w kontrolowanie superskrę e ia. 

 

• Róż y e ha iz  działa ia topoizomeraz stał się podstawowy  
kryteriu  i h podziału a dwa typy - I oraz II, które a i ają 
odpowied io jed ą lu  dwie i i DNA.  
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Topoizomeraza typu I 

       E zy  owija się wokół helisy DNA i a i a tylko jed ą z jej i i. Póź iej, 
utrzy ują  się w iejs u uszkodze ia, pozwala helisie wirować. ) osi to 

apręże ia wy ikają e z jej zwi ię ia. Gdy struktura jest już rozluź io a, 
topoizomeraza łą zy prze ięty łań u h, przywra ają  pierwot ą strukturę 

podwójnej helisy DNA. 

 

Hydroliza  wiąza ia 
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Działa ie topoizo erazy I 
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Topoizomerazy 1A w bakteryjnym chromosomie 

(A).W efekcie nukleofilowego ataku OH reszty tyrozyny w centrum katalitycznym 

topoizo erazy a wiąza ie fosfodiestrowe do hodzi do jego hydrolizy wiąza ia 
fosfodiestrowego  z jed o zes y  utworze ie  przejś iowego ko pleksu kowale yj ego 

iędzy grupą hydroksylową tyrozy y, a uwol io ą grupą fosfora ową a ’-koń u prze iętej 
nici (B). Następ ie ietk ięta ić jest prze iąga a przez utworzo e pęk ie ie. 
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C  Pełe  ykl katality z y koń zy się religa ją wiąza ia fosfodiestrowego i uwolnieniem 

ząste zki kwasu deoksyrybonukleinowego. (D) Następstwe  działa ia topoizomeraz 

typu IA jest usu ię ie jed ego, egatyw ego superskrętu z ząste zki DNA po każdy  
cyklu katalitycznym  
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Działa ie topoizo erazy A  

iałko 

DNA 

ko pleksu iałko / DNA. 

S he at przedstawiają y propo owa y e ha iz  relaksa ji DNA według topoizo erazy 
1A.  
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Topoizomeraza typu II 

Topoizomerazy typu II rozsz zepiają podwój ą ić DNA przez z ia ę li z y 
powiąza ia ząste zki DNA. Przekształ ają  dodat i skręt do 1 ujemnego.  

Topo 

Hydroliza  wiązań 

Zastosowanie: do topoizomeraz II zali za się Topo IV, który odgrywa waż ą rolę w rozłą za iu 
owo replikowa y h ge o ów, zapew iają  ty  sa y  właś iwą segrega ję pod zas 

podziału ko órki. 
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O e ość topoizomeraz I i II u 

wybranych typów bakterii 
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Przykład topoizo erazy II – gyraza 

DNA 

To e zy  występują y w orga iz a h prokariotycznych. Przy użyciu e ergii 
pochodzącej z hydrolizy ATP katalizuje o  wprowadza ie uje ych skrętów w 
helisie DNA. 

gyraza 

33 



34 

Do określe ia topologii iałko – DNA stosuje się etody pośred ie, . i . topologię 
e zy aty z ą. 
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Pod zas replika ji, prze iesz zają e się widełki replikacyjne 

ge erują pozytyw e superskręty przed widełka i oraz 
negatywne superskręty za nimi.  

Rola topoizomerazy w procesie 

replikacji 

Replikacja DNA − pro es, w który  podwój a ić DNA podwój a 
helisa  ulega skopiowa iu pro es sa oodtwarza ia się DNA  

Topoizomeraza I i gyraza, usuwają  z DNA 
odpowiednio negatywne i pozytywne 

superskręty, zapew iają efektyw e 
prze iesz za ie się ko pleksu replikacyjnego 

wzdłuż hro oso u.  



Replikacja DNA 

Topoizo erazy I występują we wszystki h orga iz a h, i h utrata jest ś iertel a dla ko órki. 
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Rola topoizomerazy w procesie 

transkrypcji 
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Transkrypcja - w ge ety e pro es sy tezy RNA a atry y DNA przez róż e 
polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA. 

Topoizomeraza odpowiada także za przemodelowywanie chromatyny podczas 

cyklu transkrypcji. 

Podczas transkrypcji, topoizomeraza I u ożliwia usuwa ie 
negatywnych superskrętów i zapo iega powstawa iu tzw. pętli R, 
tworzo y h przez powstają e pod zas tra skryp ji hy rydy 
DNA:RNA.  
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Rola topoizomerazy I podczas transkrypcji jest szczególnie widoczna w 

warunkach stresu. Dochodzi wtedy do ekspresji dużej puli genów. 

Towarzyszą a temu intensywna transkrypcja, wymaga zaa gażowa ia 

dodatkowych ząste zek iałka TopA, którego wytwarzanie jest w takich 

okoli z oś ia h podwyższo e.  

Transkrypcja 



Rekombinacja 

Rekombinacja jest to proces wymiany ateriału genetycznego, w wyniku którego 

powstają nowe genotypy. Stanowi ona głów e źródło występują ej w przyrodzie 

z ie oś i dziedzicznej oraz podstawę dla procesów ewolucyjnych. 

Jed o z zastosowań teorii węzłów 
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Miejscowo-specyficzna rekombinacja  

      Miejscowo-specyficzna rekombinacja jest procesem, w którym blok DNA zostaje 

prze iesio y do i ej pozy ji w ząste z e zi tegrowa ej z ge o e  gospodarza. 
)a hodzi iędzy iespokrew io y i sekwe ja i ukleotydowy i.  

Enzym: rekombinaza 

      Częś i ząste zki lu  róż y h ząste zek są rozpoz awa e, a astęp ie 
związa e przez e zy . Jest to etap reak ji zwa y Synapsis. Cząste zka DNA 

wraz z e zy e  określa się ia e  ko pleksu sy apty z ego. Przed 
reko i a ją ząste zka DNA azwa a jest 

substratem, a po rekombinacji – produktem. 
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      Po związa iu z DNA, enzym przerywa go w dwóch miejscach, a astęp ie rekombinuje 

koń e przez ich wy ia ę.  

substrat 
produkt Kompleks 

synaptyczny, 

rekombinaza 

przyłą zo a do 
obu stron 
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Schemat rekombinacji miejscowo-specyficznej 
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Każde z iejs  reko i a ji są odpowied io zorie towa e. 
Jeśli orie ta ja stro  się zgadza, ko figura ję ząste zki 
określa się direct repeats, a jeśli ie to tzw. inverted repeats. 

direct repeats – właś iwe powtórze ie inverted repeats – odwrócone powtórzenie 
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a) Jeżeli su strate  jest węzeł DNA we właś iwy  
powtórzeniu  - produkt to złą zo e  ko po e ty DNA 

b) Jeżeli su strate  są  sple io e ząste zki DNA – produkt to 

węzeł DNA DNA knot) 

c) Jeżeli su strate  jest węzeł DNA w odwró o y  
powtórzeniu  - produkt to węzeł DNA DNA knot) 

44 



Ist ieje kilka etod, które pozwalają 
aukow o  określić, jakiego rodzaju 

węzeł lu  połą ze ie jest utworzo e 
po miejscowo-specyficznej 

rekombinacji. 

45 



Elektroforeza w żelu agarozowym –  
rozdziele ie ząste zek DNA 

Proces rozdzielania DNA:  

1. Na ię ie DNA w elu uwol ie ia 
superzwojów.  

2. Przygotowa ie płytki żelowej i  
u iesz ze ie jej w kąpieli wod ej 

3. Przepusz ze ie prądu przez tę kąpiel 
4. Na iesie ie a ięty h ząste zek DNA 

a żel. 
5. Pro es rozdziele ia w żelu 

Określe ie topologii DNA 
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Grupy fosfora owe są aładowa e uje ie, a 
wię  DNA ędzie igrować do dodat iego 

koń a w żelu. 

W świetle UV pojawiają się ie e prążki w 
dół iałego żelu. Każde pas o odpowiada 

wielu ząste zko  DNA, a jego i te syw ość 
jest propor jo al a do iloś i o e ego DNA. 
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Metoda elektroforezy w żelu oże jedy ie osza ować li z ę splotów jakie DNA zawiera, 
dlatego dla  ardziej pre yzyj ego po iaru… 
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W ty  pro esie, ząste zka DNA jest osło ięta 
powłoką, która gęst ieje i usztyw ia ją. Jest 

wię  ożliwe określe ie dokład ie węzłów lu  
łą zeń.  

... stosuje się wizualiza ję ząste zki DNA za 
po o ą ikroskopu elektro owego 

49 



Kompleks synaptyczny 
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RNA - pseudowęzły 
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Pseudowęzeł powstaje, kiedy 

jednoniciowy frag e t RNA, p. pętla, 
tworzy pary zasad z sekwe ją odległą od 

iego w ząste z e. 

      Pseudowęzeł defi iuje się jako strukturę RNA 
składają ą się z o aj iej dwó h helikalnych 

seg e tów połą zo y h ze so ą przez jednoniciowe 

regio y lu  pętle. 
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Powstawanie obszaru pseudowęzła H w RNA. 

a) Liniowa organizacja podstawowych elementów parowania 

b) Tworzenie struktury tzw. szpinki do włosów przed tworze ie  
pseudowęzła 

c) Utworzenie struktury H  

struktura pseudowęzła 

wirusa żółtej ozaiki 
rzepy 
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pseudowęzeł 

Lokalizacja pseudowęzła w RNA 



Funkcje pseudowęzłów RNA: 

 

- kataliza 

- regulacja rybosomalna 

- regulacja translacyjna 

- regula ja i i ja ji sy tezy iałek w RNA 
wirusowym 
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W prze iwieństwie do DNA, RNA ie tworzy 
węzłów i splotów. Jed ak zęsto przyj uje 

struktural ie złożo e ko for a ji, w 
który h z ajdują się li z e topologi z e 

skrzyżowa ia łań u ha w posta i 
pseudowęzłów. 

Struktura pseudowęzła 

jest stabilna. 



Białka także posiadają szereg 
skomplikowanych topologicznych cech 
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wiąza ia niekowalencyjne ogą prowadzić do 

zazę ie ia oligomerycznych podjednostek 

pierś ie i iałkowy h, w których dwa 

pierś ie ie tworzą splot Hopfa, a zatem stają 

się ierozłą z e. 

struktura splotu Hopfa utworzona przez 

wiąza ia disiarczkowe wew ątrz każdej 
podjednostki 

dimerycznego iałka 
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wiąza ie dwusiar zkowe tworzy pętlę 
kowale yj ą, przez którą zęść łań u ha 
polipeptydowego jest wkrę o a 

czynnik wzrostu nerwu zawiera cysteinowy 

węzeł utworzo y przez trzy wiąza ia 
dwusiar zkowe zar e słupki  iędzy dwo a 

od i ka i łań u ha polipeptydowego 
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łań u h polipeptydowy  
metylotransferazy E. coli 

zawiera trójlistnik 

ludzka fosfataza 
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Eksperymentalna charakterystyka zwijania metylotransferaz  

Łań u h polipeptydowy 
składa się do węzła 
trójlistnika. 

Dowiedzio o, iż iałka 
tworzą spo ta i z ie węzły 
bez pomocy jakichkolwiek 

olekuł. 
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W 2010 roku grupa Yeates sko struowała sztu z ie spląta e a kształt 
trójlistnika iałka przez kowale yj e połą ze ie ze so ą dwó h o o erów 
tworzą  di ery z ą strukturę HP  z Helicobacter pylori 

Po i o, iż spląta e knotted  iałko jest 
ardziej sta il e iż iespląta e unknotted) to 

zwija się w z a z ie wol iejszy  te pie około 
20-krot ie , wskazują , iż zapętle ie lu  

oddziaływa ie związa e z i  ogra i zają 
szy kość zwija ia iałek.  
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Występowa ie węzłów w poli era h 

Węzły atural ie pojawiają się w długi h 
łań u ha h poli erów i odgrywają waż ą rolę 
w procesach biologicznych.  

„spląta y” o szar 
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