
1. Kwas rybonukleinowy (RNA) 

Kwas RNA różni się od DNA tym, że składa się z pojedynczej nici (nie ma struktury podwójnej heli-

sy). Znajomość procentowej zawartości jednego z nukleotydów nie pozwala przewidzieć udziału po-

zostałych (odmiennie, niż w DNA). 

RNA budują rybonukleotydy, w których występuje cukier ryboza, a tyminę zastępuje uracyl (U). 
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3. Replikacja DNA 

Cząsteczki DNA stanowią swego rodzaju biologiczne instrukcje – ułożone w odpowiedniej kolejno-

ści nukleotydy DNA są bowiem zapisem, w jaki sposób mają być zbudowane białka danego organi-

zmu. Z kolei białka pozwalają realizować wszystkie funkcje życiowe. 

Możemy zatem zaryzykować stwierdzenie, że bez cząsteczek DNA żadna komórka i żaden orga-

nizm po prostu nie może istnieć. Stąd jest już tylko krok do hipotezy, że musi istnieć mechanizm po-

wielania cząsteczek DNA, czyli ich replikacji (replika to kopia). Rzeczywiście liczne eksperymenty 

potwierdziły, że replikacja istnieje i jest podstawowym warunkiem utrzymania ciągłości gatunkowej 

oraz wzrostu i rozwoju organizmów wielokomórkowych. 

A teraz odwołanie do poprzedniej lekcji 

Rozpatrzmy przez chwilę następującą teoretyczną (!) sytuację: w komórce przed podziałem mito-

tycznym nie następuje replikacja. Obie komórki potomne będą miały tylko połowę materiału gene-



tycznego. Kolejny podział oznaczałby, że drugie pokolenie komórek miałoby już tylko jedną czwartą 

DNA itd. Do takiej sytuacji nie dochodzi w naturze, gdyż każda komórka musi mieć komplet informa-

cji genetycznej, czyli 100% DNA (nie dotyczy to tylko komórek rozrodczych; por. mejoza!). To dlate-

go podziały komórkowe poprzedza replikacja prowadząca do podwojenia liczby cząsteczek DNA. 

 

 

Replikacja jest procesem bardzo skomplikowanym, wymagającym udziału różnych enzymów. Naj-

pierw specjalne białka częściowo rozplatają podwójną helisę DNA. W miejscu rozplecenia do obu nici 

DNA przyłączają się białka enzymatyczne, które przesuwają się po starych niciach i stopniowo dobu-

dowują nowe nici. Materiałem budulcowym nowych nici są wolne nukleotydy, które nie są wstawiane 

przypadkowo. Enzym syntetyzujący nową nić za każdym razem dołącza tylko taki nukleotyd, który 

pasuje do nukleotydu znajdującego się w starej nici. Inaczej mówiąc, wstawiane są tylko nukleotydy 

komplementarne. Zreplikowane cząsteczki DNA samorzutnie przyjmują postać podwójnej helisy. 

 

 

Istota procesu replikacji DNA (pomarańczowym kolorem zaznaczono enzymy) 

A zatem w procesie replikacji z jednej cząsteczki DNA powstają dwie cząsteczki potomne. Obie 

cząsteczki potomne są zbudowane identycznie z cząsteczką wyjściową (mają taką samą liczbę tak 

samo ułożonych nukleotydów). Każda potomna cząsteczka DNA ma jedną nić „starą”, pochodzącą z 

cząsteczki wyjściowej, i jedną „nową”, dobudowaną z puli wolnych nukleotydów. 

Uogólniając, replikacja jest to budowanie nowych cząsteczek zgodnie z zasadą komplementarności, 

przy czym matrycami są zawsze całe nici z cząsteczki macierzystej. Dzięki temu, że replikacja jest 

bardzo dokładna, możliwe jest tworzenie nieograniczonej liczby identycznych kopii DNA. 

4. Kod genetyczny 



Odcinek cząsteczki DNA, zawierający informację o budowie określonego białka lub jego 

fragmentu, to gen. W DNA są tylko 4 rodzaje nukleotydów, a w białkach występuje 20 aminokwa-

sów. To dlatego kod genetyczny jest trójkowy – trzy kolejne nukleotydy jednej nici DNA, czyli 

kodon, są informacją o jednym aminokwasie. Liczba możliwych kombinacji trzech nukleotydów wy-

nosi 4 x 4 x 4 = 64, w związku z czym niektóre kodony kodują ten sam rodzaj aminokwasu. Gen moż-

na porównać do liniowego ciągu określonych trójek nukleotydowych. Geny różnią się liczbą trójek i 

ich kolejnością (kodują różne białka). We wszystkich jednak organizmach zasady kodowania są iden-

tyczne – mówimy, że kod genetyczny jest uniwersalny. 

 

Schemat wyjaśniający, dlaczego kod genetyczny nie może być „jedynkowy” albo „dwójkowy”: 

A - gdyby był „jedynkowy”, można byłoby zakodować tylko 4 różne aminokwasy, 

B - gdyby był „dwójkowy”, można byłoby zakodować tylko 16 różnych aminokwasów 

 

5. Biosynteza białka 

Przy odrobinie wyobraźni gen można porównać do znalezionego w starym zeszycie babcinego przepi-

su na zupę. Chcąc przyrządzić zupę, gromadzimy niezbędne składniki i przepisujemy recepturę na 

podręczną kartkę (tak jest bezpieczniej). Dopiero wówczas rozpoczynamy gotowanie. Podobnie ko-

mórka wykorzystuje dany gen do syntezy białka. Kopią genu („przepisu na zupę”) jest cząsteczka 

mRNA – informacyjnego kwasu rybonukleinowego. Cząsteczka mRNA przemieszcza się do cytozolu. 

Tam łączy się z rybosomem – właściwym miejscem syntezy białka („garnkiem na zupę”). Do garnka 

dostarczane są odpowiednie aminokwasy („zgromadzone wcześniej składniki”). 



 

Podstawowe etapy odczytu informacji genetycznej 

Zostawmy teraz obrazowe porównanie i skupmy się na naukowym opisie procesu biosyntezy białka. 

Rozpoczyna go transkrypcja, czyli przepisanie informacji genetycznej z DNA na mRNA 

(łac. transcriptio – przepisywanie). Podczas transkrypcji DNA służy jako matryca określająca, jakie 

nukleotydy mają znaleźć się w mRNA (nukleotydy mRNA włączane są zgodnie z zasadą komplemen-

tarności). Właściwa synteza białka, czyli translacja (łac. translatio – przeniesienie), zachodzi w cyto-

zolu na rybosomach. Aminokwasy dostarczane są przez cząsteczki tRNA (transportującego kwasu 

rybonukleinowego), które rozpoznają trójki nukleotydów mRNA. 

 


