Branduolys
Branduolys buvo pirmasis pastebėtas ir aprašytas ląstelės struktūrinis elementas. Jį pirmasis pastebėjo
ir aprašė Franz Bauer 1802 m. Tačiau branduolio atradėju laikomas škotų botanikas Robert Brown,
kuris 1831 m. nustatė, kad branduolys yra daugumos gyvų augalų ląstelių organelė, nuolat esanti
ląstelėse.

1 pav. HeLa (žmogaus epitelio) ląstelių branduoliai: kairysis ir vidurinis – interfaziniai, dešinysis –
prometafazinis. wikipedia
Branduolys – dvigubą membraną turinti eukariotinės ląstelės organelė. Jame lokalizuotos
chromosomos, vyksta DNR replikacija, RNR sintezė, RNR brendimas, ribosomų subvienetų brendimas
ir sąranka. Greta šių ypatingų ir išskirtinių branduolio funkcijų, jame vyksta ir reakcijos, panašios į
kituose ląstelės skyriuose vykstančius virsmus – baltymų modifikacija ir skaidymas, biomolekulių
pernaša.
Daugumoje eukariotinių ląstelių branduolys, kaip membraną turinti organelė, egzistuoja tik interfazės
metu, t.y. kai ląstelė nesidalija. Todėl turėkime omenyje, kad nagrinėsime organelę, kuri mitozės metu
iš esmės pakinta.
Branduolio sandara
Fiziniu požiūriu, ląstelės branduolys – tai klampi amorfinė medžiaga, kurią nuo ląstelės citoplazmos
atskiria dviguba membrana – branduolio apvalkalėlis. Tai du lipidų dvisluoksniai, tarp kurių plyti
tarpmembraninė ertmė. Kai kur ši ertmė siekiasi su grūdėtojo endoplazminio tinklo vidine ertme.
Branduolio apvalkalėlio išorinė membrana nusagstyta ribosomomis. Stebint savitai dažytą branduolį
pro optinį mikroskopą, matyti netolydi branduolio sandara. Ryškiausios vidinės branduolio zonos – tai
euchromatinas, heterochromatinas ir branduolėlis.

2 pav. Gyvūnų ląstelės branduolio elektroninės mikroskopijos nuotrauka.
cellbio.utmb.edu/cellbio/nucleus
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Nesidalijančios ląstelės branduolį sudaro:
 branduolio apvalkalėlis,
 branduolio užpildas,
 nukleoplazma,
 chromatinas,
 branduolėlis ir kiti vidiniai branduolio skyriai.
Branduolio apvalkalėlis
Branduolio apvalkalėlis – tai sudėtinis darinys gaubiantis ląstelės branduolį. Jį sudaro
 dvi lygiagrečios branduolio membranos (išorinė ir vidinė, jos yra sujungtos, ne atskiros),
 branduolio porų kompleksai (NPC, angl. Nuclear Pore Complex),
 branduolio lamina, kurią kai kas laiko atskiru branduolio komponentu, o ne apvalkalėlio dalimi.
Branduolio apvalkalėlis – požymis, pagal kurį ląstelės skirstomos į prokariotines ir eukariotines.

3 pav. Branduolio pakraščio sandara
Branduolio apvalkalėlis atskiria genetinę medžiagą, esančią branduolyje, nuo citoplazmos. Kasdienė
ląstelės veikla – tai įvairūs baltymų virsmai. Branduolio apvalkalėlis erdviškai atskiria dvi baltymų
virsmams būtinas programas – informacijos apie baltymus dauginimą (transkripcija vyksta
branduolyje) ir baltymų gamybą (transliacija vyksta citoplazmoje). Branduolio apvalkalėlis – užkarda,
ribojanti makromolekulių pernašą tarp branduolio ir citoplazmos.
Branduolio apvalkalėlio išorinė membrana yra grūdėtojo endoplazminio tinklo tęsinys, prie jos
tvirtinasi struktūriniai citoplazmos elementai. Vidinė membrana savo sudėtyje turi unikalių integraliųjų
ir su membrana susijungusių baltymų, prie kurių jungiasi lamina ir chromatinas. Tarp abiejų membranų
plyti 10-50 nm pločio tarpmembraninė ertmė. Pastaruoju metu imama manyti, kad branduolio
apvalkalėlio forma nėra paprastas rutulys, joje gali būti daugiau ar mažiau giliai į nukleoplazmą
įsiterpusių segmentų.
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Per branduolio apvalkalėlį branduolys jungiasi su ląstelės griaučiais. Saviti branduolio apvalkalėlio
baltymai jungia branduolio apvalkalėlio vidinės membranos integraliuosius baltymus su tarpinėmis ir
aktino gijomis – ląstelės griaučių komponentais. Taip branduolys pririšamas prie ląstelės griaučių ir
laikomas tam tikroje ląstelės vietoje. Baltymai, jungiantys branduolį su ląstelės griaučiais – nesprinai.
Tai didelės molekulinės masės (apie 800 kDa) baltymų šeima: Nesprin 1 ir 2, ANC-1, Msp-300 ir kt.
Branduolio lamina
Tai baltyminių filamentų tinklas, supantis branduolio periferiją. Vidinės membranos integralieji
baltymai LAP1 (angl. Lamina Associated Protein) , LAP2 ir kt. laiko laminą tvirtai prikabintą prie
branduolio apvalkalėlio. Todėl ji laikytina branduolio apvalkalėlio dalimi.

4 pav. Branduolio lamina ir jos sandaros schema. http://npd.hgu.mrc.ac.uk/ compartments/lamina
Branduolio lamina daugiausia sudaryta iš laminų A/C ir B, kurie sudaro apie 10 nm gijas. Laminai
priklauso didšeimei polipeptidų, kurie sudaro tarpines gijas citoplazmoje (ląstelės griaučių elementai).
Kaip ir tarpinių gijų citoplazmoje, taip ir branduolio laminos gijų vientisumą valdo fosforilinimas ir
defosforilinimas. Manoma, kad prasidedant mitozei, branduolio laminą suardo savita baltymų kinazė.
Branduolio laminos funkcijos:
 palaiko branduolio formą,
 palaiko branduolio porų išsidėstymą,
 pritvirtina interfazinį chromatiną,
 svarbi transkripcijos ir replikacijos valdymui (kol kas miglotai suprantama).
Augalų ląstelės neturi branduolio laminos.
Branduolio užpildas
Branduolio užpildas (angl. nuclear matrix) - tai amorfinis gijų ir grūdelių darinys, kuris lieka, branduolį
veikiant hipertoniniais tirpalais, detergentais ir nukleazėmis (suyra membranos ir chromatinas). Šią
struktūrą sudaro likę netirpūs baltymai (85-95%) ir likusi DNR (5-15%), tvirtai prisijungusi prie
baltyminio pagrindo. Manoma, kad branduolio užpildas yra ląstelės griaučių analogas branduolyje.
Tačiau nėra vieningos nuomonės dėl jo sandaros ir reikšmės.
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5 pav. Branduolio užpildo (kairėje) ir ląstelės griaučių citoplazmoje gijos (dešinėje). Elektroninės
mikroskopijos nuotrauka (x47000). Pelės fibroblastas buvo veikiamas detergentais, po to DNaze.
http://8e.devbio.com/image.php?id=169
Manoma, kad prie branduolio užpildo gijų jungiasi chromatino siūlai, kad branduolio užpildas lemia
chromosomų teritorijų vientisumą, susijusį su mitozinėmis chromosomomis. Nuo ląstelės tipo
priklausantis chromatino kilpų išsidėstymas ir savita genų raiška rodo branduolio užpildo ir chromatino
sąveikos svarbą ląstelėse.
Nukleoplazma
Prieštaringas terminas. Nukleoplazma suprantama kaip 1) citoplazmos analogas – branduolys be
branduolio apvalkalėlio (arba labai tiesmukai – dar ir be branduolėlio); 2) mažos molekulinės masės
medžiagų ir tirpių baltymų tirpalas (branduolys be apvalkalėlio ir chromatino).
Chromatinas
Chromatinas - svarbiausia branduolio sudėtinė dalis. Tai DNR ir baltymų kompleksas.
Žmogaus ląstelėje yra DNR, sudaryta iš 6,4·109 bazių porų (nukleotidų porų), suskirstytų į 46
chromosomas (nereplikuotas kiekis). DNR molekulių bendras ilgis - apie 2 m. Viena nukleotidų pora
suriša apie 6 molekules vandens – didžiulis tūris. Telpa apie 10 μm skersmens branduolyje ir dar geba
atlikti savo funkcijas, t.y. prie jos prieina dideli baltymų kompleksai – fermentai ir reguliaciniai
(valdymo) baltymai.
DNR branduolyje yra supakuota, apsivijusi apie vienus baltymus ir kitų baltymų prilaikoma, t.y. sudaro
chromatiną – DNR ir baltymų kompleksą. Branduolyje gerai matyti netolygus chromatino
pasiskirstymas.
Euchromatinas – rečiau supakuotas chromatinas, ten aktyviau nurašoma DNR - sintezuojama RNR.
Heterochromatinas – tankiau supakuotas, kompaktiškas, mažiau aktyvus chromatinas.
Heterochromatinas skirstomas į dvi klases: nuolatinis (konstitutyvus) ir nenuolatinis (fakultatyvus).
Nuolatinis heterochromatinas būna kondensuotas visose organizmo ląstelėse visą laiką (pvz., prie
chromosomų centromerų). Nenuolatinis heterochromatinas – tai DNR regionai, savitai nutildomi arba
tam tikrose organizmo gyvenimo fazėse, arba tam tikrose diferencijuotose ląstelėse.
Cromatino baltymai priklauso dviems grupėms:
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histonai – tai maži, gerai ištirti baziniai baltymai, turi labai daug lizino ir arginino liekanų,
žmogaus ląstelėje jų būna apie 300 mln molekulių;
nehistoniniai baltymai – labai įvairūs fermentai ir reguliaciniai baltymai.

6 pav. Chromatino siūlas interfaziniame branduolyje (kairėje, apačioje matyti branduolio užpildo gijos)
ir chromosoma mitoziniame branduolyje (dešinėje). www.anisn.it/omodeo/omodeo/images/wpe45
Histonai skirstomi į 5 klases pagal arginino ir lizino liekanų santykį ir modifikacijas (fosforilinimą ir
acetilinimą).
Beveik visos histono amino rūgštys sąveikauja arba su DNR, arba su kitu histonu. Histono molekulėje
labai maža amino rūgščių, kurias galima pakeisti kita amino rūgštimi, nepakenkus histono
funkcionavimui.
Nukleosomos
DNR ir histonai yra organizuoti į pasikartojančius struktūrinius chromatino vienetus – nukleosomas.
Kiekvienoje nukleosomoje yra DNR regionas iš ~ 146 bp (bazių porų). DNR apsivynioja maždaug du
kartus apie disko pavidalo aštuonių histonų kompleksą – histoninę nukleosomos šerdį. Dar vienas
histonas – H1 – paprastai būna prisijungęs arčiau DNR segmento, jungiančio dvi gretimas
nukleosomas. Visi 9 histonai kartu sąveikauja su ~ 168 bp. Kartais 9 histonų ir DNR vienetas
vadinamas chromatosoma.

7 pav. Chromatino struktūros
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DNR ir histonus jungia nekovalentiniai ryšiai:
 joniniai ryšiai tarp neigiamų DNR molekulės fosfatų ir teigiamų histono amino rūgščių Arg ir
Lys liekanų;
 vandeniliniai ryšiai tarp DNR ir histonų funkcinių grupių.
Nukleosomos sudaro 10 nm skersmens giją. Tokios gijos ilgis būna 7 kartus trumpesnis už ištiestos
DNR molekulės ilgį.
Kitos chromatino struktūros
Nukleosomų gija chromatine gali būti dar labiau supakuota. Susidaro triskart storesnės gijos,
vadinamosios 30 nm gijos. Šių gijų struktūrą palaiko gretimų nukleosomų histonų sąveiką. Susidarant
30 nm gijoms, nukleosomos gija sutrumpėja 6 kartus.
30 nm gijos gali būti dar labiau supakuotos, kai gija surenkama į eilę superspiralizuotų kilpų arba
domenų, susidarant 80-100 nm gijoms. Paprastai tokios kilpos prasideda ir baigiasi daug AT
turinčiomis sekomis, prijungtomis prie branduolio užpildo baltymų.
1 µm metafazinės chromosomos turi 1 cm DNR, t.y. DNR „suspaudžiama“ 10 000 kartų.
Branduolio skyriai
Branduolio vidinės substruktūros neturi membranų, tačiau jos laikomos savitais skyriais, nes:
 jose randamos savitos baltymų grupės;
 jas galima atskirti optinės ir elektroninės mikroskopijos būdais;
 kai kurias substruktūras galima išskirti biocheminiais metodais.

8 pav. Branduolio skyriai, išryškinti fluorescencuojančiais žymenimis; (a) splaisingo dėmelės
(raudonos); b) branduolėliai (žali); c) Kachalo kūneliai (žali) ir branduolėliai (raudoni); d) PML
kūneliai (raudoni) ir Kachalo kūneliai (ryškiai žali); e) pelės chromosomos metafazės metu; f) pelės
chromosomos interfazėje užima chromosomų teritorijas. Dundr and Misteli, Biohem J, 2001, 356, 297.
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Branduolėlis
Branduolėlis - tai vieta, kurioje vyksta rRNR genų transkripcija, pre-rRNR brendimas ir ribosomų
subvienetų surinkimas. Žinduolių branduolys paprastai turi 1-5 branduolėlius, kurių kiekvienas yra 0,55,0 µm dydžio.
Eukariotų branduolėlis yra dinamiška struktūra, kuri susirenka aplink rRNR genų sankaupas vėlyvos
telofazės metu, išlieka interfazėje ir suyra mitozės pradžioje.
“Klasikinė” branduolėlio funkcija – ribosomų subvienetų sąranka.
Tačiau rRNR genų transkripcijai, rRNR brandinimui ir modifikacijai reikalingi baltymai; didžiojo ir
mažojo ribosomų subvienetų baltymai sudaro tik šiek tiek daugiau kaip pusę visų branduolėlio
baltymų. Kiti baltymai neturi akivaizdaus ryšio su “klasikine” branduolėlio veikla:
 ląstelės ciklo valdymas (3,5% branduolėlio baltymų),
 DNR pažaidų taisymas (1% branduolėlio baltymų),
 pre-mRNR brendimas (5% branduolėlio baltymų),
 RNR redagavimas,
 telomerų apykaita,
 tRNR brendimas,
 baltymų apykaita.
Chromosomų teritorijos
Dažant chromosomas ir naudojant fluorescencinę hibridizaciją in situ (FISH) parodyta, kad
interfaziniame branduolyje kiekviena chromosoma užima tam tikrą vietą – chromosomos teritoriją.

9 pav. Žmogaus fibroblasto chromosomų teritorijos. wikipedia
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Chromosomų teritorijos yra nepastovios formos, mažai klojasi ir užima atskiras vietas branduolyje.
Daug genų turinčios chromosomos išsidėsto arčiau branduolio vidurio, o turinčios mažiau genų branduolio pakraštyje. Interfazinių chromosomų vietą branduolyje lemia ir genų aktyvumas:
chromosomos, kuriose daug aktyvių genų, būna arčiau branduolio centro, o turinčios mažiau aktyvių
genų – arčiau branduolio pakraščio. Chromosomų kondensuoto heterochromatino domenai išsidėsto
branduolio pakraštyje ir prie branduolėlio, mažiau kondensuotas euchromatinas – branduolio viduryje.
Branduolio viduje išskiriama ir daugiau ryškių struktūrų
Pernaša tarp branduolio ir citoplazmos
Branduolį gaubia nepralaidi dviguba membrana, atskirianti medžiagų virsmus citoplazmoje nuo virsmų
branduolyje. Tačiau darniai ląstelės veiklai būtina, kad kai kurios molekulės judėtų tarp citoplazmos ir
branduolio (pvz., į branduolį patektų citoplazmoje sintezuoti baltymai, reikalingi transkripcijai; į
citoplazmą patektų branduolyje surinktos ribosomos). HeLa ląstelėje yra 10 mln ribosomų. Kad ląstelė
gyvuotų, per vieną minutę į branduolį turi būti įnešta apie 0,5 mln ribosominių baltymų ir išnešta apie
14 tūkst. ribosomų subvienetų.
Vienintelė galimybė medžiagoms patekti į branduolį ar jį palikti yra praeiti pro branduolio poros
kompleksą (NPC, angl. Nuclear Pore Complex). Tai baltyminiai cilindriniai kanalai, pro kuriuos
laisvai praeina mažos molekulės ir tos makromolekulės, kurios turi „bilietą“ – žymę, rodančią, kad jos
turi būti branduolyje arba gali iš jo pasišalinti. Įdomu, kad kai kurie virusai geba „klastoti“ tokius
„bilietus“ ir lengvai patenka į branduolį.

10 pav. Branduolio apvalakalėlio su branduolio poromis elektroninės mikroskopijos nuotraukos.
B – branduolys, Ba – branduolio apvalkalėlis, C – citoplazma. Viduriniosios nuotraukos kairiajame ir
dešiniajame pakraštyje abipus NPC matyti tamsesnės zonos – heterochromatino sankaupos. Dešiniojoje
nuotraukoje matyti branduolinė NPC pusė. www.kcl.ac.uk/biomed/bscb/images/tem72.gif
NPC perveria branduolio apvalkalą vietose, kuriose vidinė ir išorinė branduolio membranos susilieja.
NPC tankis stuburinių branduolio paviršiuje būna įvairus: nuo 2/μm2 (metaboliškai neaktyvūs paukščių
eritrocitai) iki daugiau kaip 100/μm2 (aktyvios kiaušialąstės).
NPC - didžiulės struktūros (125 nm skersmens), kurių molekulinė masė nuo 60 MDa (mielių) iki 125
MDa (daugialąsčių). Palyginimui, ribosomos molekulinė masė 4 MDa, ją sudaro ~80 skirtingų
baltymų.
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Branduolio poros kompleksą sudaro apie 30 skirtingų baltymų – nukleoporinų. Vienoje NPC būna 8,
16 ar net 32 vieno nukleoporino kopijos. NPC būdinga 8-kartinė rotacinė simetrija. Baltymai išsidėstę
taip, kad NPC viduryje susidaro kanalas, kurio vidinis skersmuo - 55 nm.

11 pav. Branduolio poros sandaros schema
NPC sudaro trys koncentriniai žiedai:
 citoplazminis žiedas,
 vidurinis stipinų žiedas,
 branduolinis žiedas.
Prie kiekvieno žiedo prisitvirtinę po 8 baltyminius darinius (paveiksle parodytas poros pjūvis su 4+4
elementais):
 citoplazminės gijos (fibrilės) prie citoplazminio žiedo,
 stipinai prie vidurinio žiedo (pro juos turi prasisprausti nešami kompleksai),
 branduolio krepšio gijos, kurių ilgis – apie 100 nm.
Jonai, metabolitai, maži baltymai lengvai praeina pro stipinus, išsidėsčiusius tarp NPC citoplazminio ir
branduolinio žiedų.
Dideli baltymai praeina tik tada jei turi savitą amino rūgščių seką. Iš citoplazmos į branduolį pernešami
baltymai, kurie turi vadinamąją branduolio lokalizacijos seką NLS (angl. Nuclear Localisation Signal).
Geriausiai ištirti NLS yra sudaryti iš vienos ar dviejų trumpų sekų, sudarytų iš bazinių amino rūgščių,
pvz., -Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-.
Tyrimais in vitro nustatyta, kad baltymus ir nukleorūgštis per branduolio apvalkalėlį perneša saviti
judrūs baltymai – pernašos receptoriai, arba karioferinai. Jais tarsi keltais molekulės keliauja per
NPC. Būna dviejų tipų pernašos receptorių: importinai perneša makromolekules iš citoplazmos į
branduolį, o eksportinai – iš branduolio į citoplazmą.

12 pav. Pernaša tarp citoplazmos ir branduolio
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Baltymo įnašos į branduolį etapai:
1) baltymas, turintis NLS, prisijungia citoplazmoje prie heterodimerinio, tirpaus NLS receptoriaus
(importino α/β);
2) NLS receptorius neša prisijungusį baltymą prie branduolio paviršiaus, kur prisijungia prie NPC
citoplazminio žiedo gijos;
3) receptoriaus ir nešulio kompleksas juda per NPC, „šokinėdamas“ nuo vienos sąryšos vietos prie
kitos; gali būti kad kartu kinta nešiklio (NPC centre esančio baltyminio „kamščio“)
konformacija;
4) patekęs į branduolį receptoriaus ir nešulio kompleksas prisijungia prie G baltymo Ran-GTP
5) į branduolį įneštas nešulys atsiskiria, o importinas β su prisijungusiu Ran-GTP juda atgal į
citoplazmą (importiną α į citoplazmą grąžina eksportinas);
6) citoplazmoje prie Ran prijungtas GTP hidrolizuojamas ir susidaręs Ran-GDP atsiskiria nuo
importino;
7) Ran-GDP juda atgal į branduolį, kur GDP pakeičiamas GTP ir vėl gali jungtis prie branduolyje
atsidūrusio receptoriaus-NLS komplekso.

A
B
C
1.16 pav. Karioferinų ir jų nešulių kompleksai.
A. Importinas β (mėlynas) randa NPC, prisijungia prie jos ir įtempia visą priekabą į branduolį;
importinas α (žalias) yra raištis, vienu galu prisijungiantis prie importino β, kitu surišantis nešulį
(geltonas); čia nešulys – nukleoplazminas, šaperonas, svarbus nukleosomų sąrankai; jo NLS – tai ilga
uodega, visu ilgiu prisiplojanti prie importino α.
B. Branduolyje prie importino β prisijungia G baltymas Ran (rausvas), turintis GTP (ryškiai raudona
dėmė); pakinta importino β konformacija, ir importinas α atsikabina; importinas β su Ran-GTP plaukia
atgal į citoplazmą, kur GTP hidrolizuojamas, o Ran-GDP negali išlaikyti importino β; šis atsikabina ir
laukia kito importino α.
C. Importinas α prie NPC kabintis nesugeba; jam padeda eksportinas CAS (violetinis – koks panašus į
importiną β!) su Ran-GTP. Tokia trijulė lengvai praeina pro NPC.
http://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=education_discussion/molecule_of_the_month/pdb85_1.html ir
..._2/html
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Makromolekulių išnašos iš branduolio etapai nėra taip smulkiai atskleisti. Iš branduolio dažniausiai
nešamos įvairios RNR: mRNR, rRNR, tRNR, kurios gaminamos branduolyje, o veikia citoplazmoje.
RNR dažniausiai nešamos per NPC kaip kompleksai su baltymais – ribonukleoproteinai, RNP.
RNP baltyminė dalis turi savitą amino rūgščių seką, vadinamąjį branduolio išnašos signalą NES (angl.
Nuclear Export Signal). Tai trumpa 5-6 hidrofobinių amino rūgščių seka.
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