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Monomer: NUKLEOTID, tvoří jej:

✓ kyselina fosforečná

✓ pentóza (ribóza, deoxyribóza)

✓ organická dusíkatá baze: 

puriny - adenin (A) (6-aminopurin)

- quanin (G) (2-amino-6-oxopurin)

pyrimidiny - cytozin (C) (6-amino-2-oxopyrimidin) 

- tymin (T) (2,6-dioxo-5-metylpyrimidin)  

- uracil (U) (2,6-dioxopyrimidin)

NUKLEOVÉ KYSELINY



deoxyribóza ribóza

5’ uhlík

3’ uhlík3’ uhlík

5’ uhlík

Cukry v NK

Komplementariata – párování bazí

U    AT    A C    G

purin + pyrimidin

Jaké znáte NK a v čem se liší?



Ribonukleová (RNA) – zpravidla jednovláknová, 

tvořena fosfátem, ribózou a bazemi A, G, C, U

▪ transferová (tRNA)

▪ ribosomální (rRNA)

▪ mediátorová (mesenžerová, informační) (mRNA)

▪ virová (jednořetězcová nebo dvojřetězcová)

Deoxyribonukleová (DNA) – dvouvláknová,

H můstky mezi N bazemi, tvořena fosfátem, 

deoxyribózou, bazemi A, G, C, T

▪ lineární – eukaryota

▪ cirkulární (kružnicová) – chromozom u 

prokaryot, plazmidy, mitochondrie, 

chloroplasty

Nakresli DNA s vyznačením polarity konců vláken

Typy nukleových kyselin



Polynukleotidový řetězec – spojení nukleotidů kovalentní

fosfodiesterovou vazbou (mezi fosfátovou skupinou jednoho nukleotidu 

vázanou na 3. uhlík pentózy a pátým uhlíkem pentózy druhého nukleotidu). 

V ose řetězce se střídá kyselina fosforečná a pentóza, baze 

se vážou na cukr glykozidovou vazbou

cukr
fosfát           

Délka NK = počet bazí (bp)

oligonukleotidy - krátké řetězce (< 50 bp) 

polynukleotidy - dlouhé řetězce

Animace DNA s písní:

* https://www.youtube.com/watch?v=UKEziIKHGOE

https://www.youtube.com/watch?v=UKEziIKHGOE


▪ primární – pořadí nukleotidů v polynukleotidovém řetězci

▪ sekundární – tvar řetězce v prostoru

RNA - šroubovice (virová RNA), jetelový list (tRNA)

DNA - pravotočivá dvouřetězcová šroubovice, lineární 

nebo cirkulární (virová DNA - jednořetězcová/dvojřetězcová, 

lineární/cirkulární)

▪ terciární – uspořádání DNA v chromozomu

t-RNA

Konformace

1953 - J. Watson, F. Crick - popis DNA 

1962 - J. Watson, F. Crick, M. Wilkins - Nobelova cena



Maurice Wilkins (1916)

New Zealand, King Edwards 

school v Birmingham, fyzika

Rosalind Franklin (1920-1958)

Londýn, Cambridge university, 

chemie a biologie

Francis Harry Compton Crick (1916 - 2004)

University College v Londýně, fyzika, organ. 

chemie, genetika

James Dewey Watson (1928)

University of Chicago, 

fyziologie, chemie, genetika



James Watson a Francis Crick u modelu DNA



REPLIKACE GENETICKÉ INFORMACE



REPLIKACE DNA

▪ vznik 2 identických molekul DNA z jedné původní

▪ oba řetězce DNA nesou stejnou informaci, každý

může být matricí (templátem, předlohou) pro 

syntézu komplementárního vlákna

▪ probíhá v jádře

V buňce jsou mechanizmy pro:

▪ přesné kopírování genetické informace

▪ ochranu genetické informace před chybami (mutace)

V které fázi BC dochází k replikaci DNA?



Enzymy - fáze replikace DNA:

1. TOPOIZOMERÁZA – uvolňuje nadšroubovicové 

vinutí DNA 

2. DNA-HELIKÁZA – denaturace DNA a vznik 

replikační vidličky prokaryota - 1 replikační počátek

eukaryota - mnoho replikačních počátků

3.  PRIMÁZA (specifická RNA polymeráza) – vytváří a 

připojuje primer („prajmr“, krátký RNA oligonukleotid) na DNA

4. DNA-POLYMERÁZA – připojuje nukleotidy na základě 

komplementarity 

Nové vlákno DNA roste ve směru 5´→ 3´

vedoucí řetězec - růst kontinuálně 5´→ 3´ (1 primer)

váznoucí řetězec (opožďující se) - růst diskontinuálně, vznikají 

Okazakiho fragmenty 3´ 5´ (více primerů)



5. NUKLEÁZA – odstraní primery

6. DNA-POLYMERÁZA – dosyntetizuje úseky DNA

7. DNA-LIGÁZA – spojí Okazakiho fragmenty

Animace DNA replikace: 
https://www.yourgenome.org/video/dna-replication

https://www.yourgenome.org/video/dna-replication


Eukaryota

Prokaryota

Jak vypadá replikační bublina?



Zkracování telomer

Na 3´konci DNA, nemůže být vlákno 

dosyntetizováno = zkracují se

telomery (opakující se sekvence nukeotidů 

na koncích eukaryontních chromozomů) = 

stárnutí buněk. 

Telomery může dosyntetizovat 

enzym telomeráza (aktivní v 

buňkách prokaryot, v zárodečných 

buňkách eukaryot)

Animace telomerázy: 

https://www.youtube.com/watch?v=

2NS0jBPurWQ

telomery
dospělá 

buňka

dlouhá 

telomera

telomera 

(opakující 

se sekvence

chromozom

krátká

telomera

buňka 

embrya

aktivní 

telomeráza
inaktivní 

telomeráza

https://www.youtube.com/watch?v=2NS0jBPurWQ


OPRAVA CHYB NA DNA

DNA-polymeráza
▪ dělá 1 chybu na cca 107 replik. párů bazí

▪ kontroluje, zda se báze správně spárovaly

▪ opravná funkce (chybné úseky DNA štěpí ve   

směru 3´→ 5´)

Trvalá změna DNA = MUTACE
▪ v gametách - promítne se do všech buněk

▪ v somatických buňkách - nekontrolované 

množení buněk (rakovina)

Mutace – důležitá pro evoluci !!



METODY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

K čemu slouží metody molekulární biologie?



Teorie

✓ objev nových genů a proteinů

✓ studium regulace genů a funkce proteinů

✓ poznání evoluční historie (fylogenetické mapy)

Praxe

✓ diagnostika původců infekčních onemocnění

✓ diagnostika a léčba genetických chorob

✓ farmaceutický průmysl - léky (př. inzulín)

✓ potravinářství (identifikace přídavků do potravin)

✓ genové inženýrství (GMO-genet.modifik.organismy)

✓ soudní lékařství (testování paternity a maternity)

✓ kriminalistika (identifikace osob)

✓ testování identity jedinců vzácných zvířat

✓ ověřování rodokmenů zvířat

Využití metod molekulární biologie



Princip: adsorpce DNA na kolonku a 

odstranění kontaminant pomocí centrifugace

Materiál:

▪ organizmy (viry, bakterie, paraziti, rostliny, 

hmyz), tělní tekutiny (krev, plodová voda, 

sliny..), tkáně (vlasy, orgány) 

▪ čerstvý/zmrazený/parafinovaný materiál

Izolace DNA



Polymerázová řetězová reakce (PCR)

Do PCR reakce se dává:

▪ DNA (izolovaná ze vzorku)

▪ primery (krátké úseky DNA)

▪ nukleotidy ve formě trifosfátů

▪ enzym Taq polymeráza (z bakterie Thermus

aquaticus)

Princip: množení (amplifikace) určitého úseku 

DNA v přístroji termocycler (Kery Mullis, 1993)



Jeden cyklus PCR obsahuje tři kroky (fáze)

Při 30 cyklech - amplifikace více

než 109 kopií úseku DNA

1. Denaturace 
(rozdělení řetězců DNA)

2. Annealing „anýling“
(nasednutí primerů)

3. Extension
(prodlužování řetězce DNA)

94 - 95oC 50 - 60oC 72oC

Animace PCR
*https://www.youtube.com/
watch?v=JmveVAYKylk

https://www.youtube.com/w
atch?v=iQsu3Kz9NYo

https://www.youtube.com/watch?v=JmveVAYKylk
https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo


Gelová elektroforéza

Postup:

▪ příprava gelu - agaróza + ethidium bromid

▪ obarvení vzorku - bromfenolova modř

▪ nanesení vzorku do jamek v gelu - nastavení napětí a doby

elektroforézy

▪ zviditelnění fragmentů DNA pod UV světlem (přístroj 

transluminátor) – díky obarvení DNA ethidium bromidem 

Princip: oddělení úseků DNA v gelu podle 

velikosti v gelové elektroforéze



Spolu se vzorkem se na gel 

do jedné z jamek nanáší 

velikostní standard (marker, 

ladder - DNA rozštěpena 

enzymem na úseky o určité 

známé velikosti) 

100 bp ladder

(velikostní marker)

„Bendy“ = (proužky, úseky 

DNA o různé známé 

velikosti)



DNA fingerprinting

Využití RFLP

✓ test paternity a maternity

✓ identifikace pohlaví u ptáků

✓ fylogenetické studie 

✓ identifikace pohlaví (kriminalistika, 

katastrofy)



Princip: štěpení celé DNA nebo určitého úseku 

enzymem - restrikční endonukleáza (při 37 oC 1h)

a analýza fragmentů DNA na agarózovém gelu

HaeIII
5´

3´

místo štěpení

RFLP (Restriction fragment length polymorphism, 

polymorfismus délky štěpných fragmentů)

DNA

Hind IIIEco RI

sta

rt

Animace – test paternity

*https://www.youtube.com/watch?v=DiX5fPL4YGU

Animace RFLP (kriminalistika):

https://www.youtube.com/watch?v=n2bVFcJP-HY

https://www.youtube.com/watch?v=sRChlozVu4c

https://www.youtube.com/watch?v=K9U2ROBPQb8

Využití RFLP

✓ test paternity a maternity

✓ identifikace pohlaví u ptáků

✓ fylogenetické studie 

✓ identifikace pohlaví 

(kriminalistika, katastrofy)

https://www.youtube.com/watch?v=DiX5fPL4YGU
https://www.youtube.com/watch?v=n2bVFcJP-HY
https://www.youtube.com/watch?v=sRChlozVu4c
https://www.youtube.com/watch?v=sRChlozVu4c


Princip: stanovení pořadí nukleotidů 

v DNA pomocí přístroje „sekvenátor “

Sekvenování

Do reakce:

➢ templátová DNA

➢ 1 primer

➢ DNA polymeráza (Taq polymeraza)

➢ 4 deoxynukleotidy

➢ dideoxynukleotidy

Frederick Sanger

dideoxynukleotid

Animace sekvenování (Sanger x automat): 

*https://www.youtube.com/watch?v=CP1fTcKB3TI

https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ

https://www.youtube.com/watch?v=ONGdehkB8jU

https://www.youtube.com/watch?v=CP1fTcKB3TI
https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONGdehkB8jU


Animace RT-PCR k detekci koronaviru: 
*https://www.youtube.com/watch?v=ThG_02miq-4

COVID-19 

Diagnóza pomocí - real time PCR (RT PCR)

https://www.youtube.com/watch?v=ThG_02miq-4

