
Genomika 



    DNA se ani nezajímá, ani neví.  

DNA prostě je. 

A my tancujeme podle její muziky. 

Richard Dawkins: Řeka z ráje.  



    Obor genetiky, který se snaží 

stanovit úplnou genetickou informaci 

organismu a interpretovat ji v 

termínech životních pochodů.  



     

   Strukturní genomika  

   stanovení sledu nukleotidů genomu organismu, studium 

struktury genomu; konstrukce genomových sekvencí, 

identifikace a lokalizace genů, tvorba map 

(sekvenování…). 

    Bioinformatika 

   počítačovými metodami a prací v databázích interpretuje 

přečtenou dědičnou informaci. 



   Funkční genomika 

   studium biologické funkce genů (např. modely typu knock 

out), jejich produktů, jejich regulace vč. epigenetiky; 

analýza transkriptomu a proteomu; z toho vznikla 

   Transkriptomika (microarrays, chromatinová 

immunoprecipitace, real-time PCR, PCR s reverzní 

transkripcí, …) a  

    Proteomika (hmotnostní spektrometrie, krystalografie, 

dvouhybridová analýza, lokalizace proteinů pomocí GFP 

apod.). 



    

    Srovnávací genomika 

    studium evoluce genomu; srovnávání genových sekvencí 

mezi různými genomy (shody a rozdíly, syntenní mapy) → 

stanovení evolučních vztahů mezi organismy, studium 

evoluce chromozómů, identifikace genů, regulačních 

sekvencí, určení funkce genových produktů, lokalizace 

genů. 

 

    



    

K tomu všemu je potřebná 

 

    Bioinformatika 

  Vývoj metod pro zpracování ohromného množství dat, 

jejich analýza. 

 

   Farmakogenomika, nutrigenomika…. 



 

Veškerá genetická informace organismu. 

 

 

Celková sekvence DNA nebo RNA, která má informační 

hodnotu a je charakteristická pro daný organismus. 

Genom 



Genom 

 

Lineární nebo kružnicová NK 

 

Segmentovaná nebo nesegmentovaná 

 

DNA nebo RNA 

 

ss (single-stranded), ds. 

 



Struktura genomu 

 

Prokaryota: obvykle 1 kružnicová (nebo lineární) molekula 

(nukleoid) volně v cytoplazmě a plazmidy (kružnicové nebo 

lineární). 

 

Eukaryota: genom segmentovaný na jednotlivé chromozomy, 

jádro odděleno od cytoplazmy.  

V cytoplazmě mitochondriální DNA (kružnicová), u rostlin 

navíc chloroplastová DNA (lineární!!), u někt. plazmidy 

(kvasinky). 

 

Archea: cirkulární dsDNA rozdělené u řady zástupců do více 

molekul, chybí jaderná membrána. 



Buňka 



Buňka je základní stavební a funkční jednotkou 

organismů, která je schopná samostatné existence a 

reprodukce. 

 

Buňky mnohobuněčného organismu  

se vzájemně liší tvarem a funkcí. 







Buňky se během vývoje jedince diferencují 

buňky  

• proliferace    

– diferenční genová aktivita            

•  apoptóza 

•  diferenciace 

•  migrace 

 

organizmus            

• morfogeneze 

– mezibuněčné vztahy 

• růst 

• regenerace   

• degenerace 

 

Diferenční genová aktivita: 
  

 - vytvoření těla mnohobuněčného organismu je řízeno geneticky  

 - kvalita genomu se zachovává, mění se využití jednotlivých genů  

 - některé geny jsou blokovány, jiné aktivovány. 

 



Embryonální kmenové buňky 

• Zygota a časné embryonální buňky  
– blastomery z 2 – 4 (8) buněčného stadia  

– totipotentní 

– tj. mohou dát vzniknout jakémukoliv typu tkáně i extraembryonálním 

tkáním 

• Embryonální kmenové buňky (ESC)  
– odvozeny z ICM (inner cell mass) blastocysty, tj. raného stadia pre-

implantačního embrya 

– pluripotentní 

– tj. mohou dát vzniknout jakémukoliv typu tkáně kromě 

trofoektodermu 

• Tkáňové kmenové buňky 
– důležité pro obnovu tkání  

–  mohou dát vzniknout samy sobě nebo blízce příbuzným buňkám 

 



Diferenciace 

tkání  

člověka 



Buněčné jádro 

NOC – nucleolus organizing centrum 

-chromozomální oblast - formace jadérka 

-rRNA geny 

-u člověka na krátkém raménku 

chromozomů 

proteinové komplexy 

3-4 tis. 

Volná výměna iontů 

Řízený transport proteinů, lipidů  

NK, ribozomálních podjednotek, 

transkripční faktory, 

Histonové deacetylázy 

Importins / exportins 

Dvojitá  jaderná membrána 

 Vnější přechází v ER 

Hetero -/ Eu-chromatin 

Nukleocytoskeleton – jaderná lamina - Laminy 

Tvorba 

ribozómů 

(6µm) 



Buněčné 

jádro 



Buněčné jádro 

Lidská buňka – 2m DNA 



Buněčné jádro 

• Nezbytné pro život organismu 

• Všechny znaky organismu jsou 

uloženy v genetické výbavě jádra 

 

 



MTOC - Centrozóm 

Centrozom obsahuje 2 Centrioly 

(mateřská a dceřiná) 

microtubule-organizing center (MTOC) – růst mikrotubulů 

 nukleační místo – počáteční  místo růstu mikrotubulů - gama-tubulinový prstenec 

 organizace mitotického a meiotického vřeténka - Centrozom 

 organizace bičíků a řasinek  - Bazální tělísko 

  



Buněčný cyklus 



Buněčný cyklus má dvě fáze 

S objevem replikace DNA se  
tradiční pohled na interfázi změnil 



Mikrotubuly  

zeleně, 

DNA modře. 

interfáze 

mitóza 



 Interfáze se dělí na  

Gap 1 - Syntéza (replikace DNA) - Gap 2. 



V průběhu buněčného cyklu se DNA duplikuje a pak rozděluje 



Řízení buněčného cyklu u eukaryot a bakterií je odlišné 

U bakterií se chromozomy 

mohou zároveň replikovat 

a segregovat – kontrola 

obou dějů může být nezávislá 

U eukaryot dochází ke 

kondenzaci  

chromozomu kvůli 

segregaci  

– při replikaci DNA musí 

naopak 

dojít k její dekondenzaci. 

Je třeba zajistit střídání 

fází syntézy DNA  

a mitózy 

S→M→S→M→S 



Hlavní události buněčného cyklu S. cerevisiae 



Existuje centrální regulátor buněčného cyklu podobný 

pro všechny eukaryotické buňky 

 

Tento regulátor je založen na cyklicky aktivovaných proteinkinázách. 

Proteinkinázy mají dvě složky, cdk+cyklin,  koncentrace cyklinu se v průběhu cyklu mění. 



Mitóza 

    Dělení buněčného 

jádra, zajišťuje 

přesné rozdělení 

DNA. 

2n 2n 



1. profáze 

4. telofáze 

3. anafáze 

2. metafáze 



profáze 

telofáze 

anafáze 

metafáze 



Meióza 

• Zajišťuje snížení diploidního počtu 

chromozomů na haploidní 

• Probíhá ve dvou na sebe navazujících dělících 

cyklech 

• 1. fáze heterotypické dělení 

• 2. fáze homeotypické dělení 



Heterotypické dělení 

bivalenty 

segregace 
chromozomů 



Homeotypické dělení 



Kombinace chromozomů 

www.science.siu.edu/plant-biology/PLB117/JPEGs%20CD/0272.JPG 



    V průběhu profáze heterotypického dělení se 

homologické chromozomy spojují v tzv. 

bivalenty. Při tom může docházet k výměně 

částí nesesterských chromatid – crossing-over. 

bivalenty 

crossing-over 



Replikace  







Transkripce, translace a posttranslační 

modifikace  

















Klonování DNA 



Klonování DNA 

1. Isolace plasmidu z baktérie a isolace genu, který 

nás zajímá z genomu člověka 

2. Vložení genu do plasmidu 

3. Vrácení plasmidu do bakterie 

4. Z každým rozdělením bakterie dojde rovněž k 

replikaci plasmidu a tím i genu 

• Využití: buď za účelem genového produktu (insulin, 

růstový hormon), nebo za účelem namnožení 

samotného genu 



Klonování genů do plasmidů 



Klonování eukaryotického genu do 

bakteriálního plasmidu 
     Inserce DNA do vektoru 

– Vznikne pochopitelně 
mnoho útvarů: dva 
plasmidy slepené k 
sobě, plasmid s několika 
kusy DNA, re-
formovaný plasmid atd. 

– Díky náhodě ale 
vznikne i plasmid 
obsahující  gen našeho 
zájmu, jak ukazuje 
obrázek 

 
   



Klonování eukaryotického genu do 

bakteriálního plasmidu 

     Vrácení vektoru do bakterie 

– Tzv. transformací (zisk nahé DNA z okolního 

prostředí) se plasmidy vrátí do bakterie 

– Tyto bakterie jsou předem upraveny tak, že mají 

lacZ- mutaci = neumí hydrolyzovat laktózu 



Klonování eukaryotického genu do 

bakteriálního plasmidu 

   Klonování bakteriálních buněk (…a plasmidů 

v nich) 

– Bakterie jsou vloženy na živné médium obsahující 

ampicilin a cukr zvaný X-gal. 

– Každá reprodukující                                       se 

bakterie nakonec                                 vytvoří 

kolonii                                     viditelnou pouhým                                     

okem 



Klonování eukaryotického genu do 

bakteriálního plasmidu 

    Klonování bakteriálních buněk (…a plasmidů 
v nich) 

– Vyrostlé kolonie budou určitě obsahovat plasmid, 
neboť v médiu je antibiotikum ampicilin, které 
ostatné bakterie zahubí 

– Cukr X-gal je hydrolyzován β-galaktosidázou za 
vzniku modře zbarvených bakteriálních kolonií 

– Pokud ale baktérie nemá funkční gen lacZ, kolonie 
budou bíle zbarvené – ty nás zajímají 



Klonování eukaryotického genu do 

bakteriálního plasmidu 

    Klonování bakteriálních buněk (…a plasmidů 

v nich) 

– Tímto způsobem ovšem získáme kolonie bakterií, 

obsahujících mnoho a mnoho různých fragmentů 

lidské DNA, nejen ten, o který nám jde 

– Následuje nejtěžší krok: rozeznat kolonii bakterií, 

která obsahuje v plasmidu gen našeho zájmu 



Klonování eukaryotického genu do 

bakteriálního plasmidu 

   Identifikace klonu nesoucí gen našeho zájmu 

– Můžeme hledat buď gen sám nebo jeho proteinový 
produkt 

– Pokud víme, jakou sekvenci gen obsahuje, 
použijeme metodu hybridizování nukleových 
kyselin (nucleic acid hybridization)… 

– …za užití krátké jednovláknové DNA, která je 
komplementární ke známé sekvenci genu. Tato 
DNA se nazývá nucleic acid probe, česky poněkud 
slangově zvaná „próba“ 



Klonování genů 

do plasmidů 



Klonování eukaryotického genu  

do bakteriálního plasmidu 

   Identifikace klonu nesoucí gen našeho zájmu 

– Próbu označíme radioaktivním isotopem nebo 

fluorescenčním barvivem 



Identifikace 

klonovaného genu 

Důležitým krokem je denaturace 

bakteriální DNA. 

Provádí se buď teplem, nebo 

chemicky. 

Při následné renaturaci se próba 

naváže ke hledanému genu, je-li 

přítomen 



Klonování a exprese eukaryotických 

genů 

• Klonovaným genům chybí bakteriální 
promotor 

• Bakteriální geny nemají introny – a bakterie 
tedy postrádají aparát schopný sestřihu. 
Tomuto problému čelíme vytvořením tzv. 
cDNA 

• Mnoho eukaryotických proteinů funguje až po 
posttranslačních úpravách – přidání 
sacharidové složky atd. 



YAC 

• Problému prokaryotické-eukaryotické 
nekompatibility se můžeme zbavit užitím kvasinek 

– Kvasinky rostou stejně rychle jako bakterie  

– a mají plasmidy (což je u eukaryot vzácnost) 

• YAC je dalším pokusem – jedná se o umělý 
kvasinkový chromosom (Yeast Artificial 
Chromosome): má místa ori, centromeru a telomery 

– Při mitóze se chová jako „divoký“ chromosom 

– Vejde se do ně mnohem více DNA než do plasmidu 



Genové knihovny 
Klonované geny mohou být uchovány v genových 

knihovnách 

• Genová knihovna = tisíce bakterií obsahující 

plasmid s jedním určitým genem 

• Krom plasmidových knihoven existují i fágové 

knihovny 



Genové knihovny 
Klonované geny mohou být uchovány v genových knihovnách 


