
Molekulární biologie  

 

Vladislav Čurn 

1998-2018 





 i

 

ÚVOD 
 

 

 

 Učební text představuje základní studijní literaturu pro předmět Molekulární 

biologie. Je určen pro studenty Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, studijního oboru 

všeobecně zemědělského - profilace Genové inženýrství a šlechtění rostlin. 

 

 Toto skriptum je koncipováno jako vstupní text do dané problematiky umožňující 

základní orientaci a zpřístupňující obtížně dostupnou zahraniční studijní literaturu. 

Předpokládá ale další studium této problematiky a řada podrobných pramenů je uvedena v 

doporučené literatuře k tomuto předmětu. 

 Text je členěn do 10 kapitol zahrnujících úvodní blok (historické souvislosti, 

chemické vazby a struktura nukleových kyselin), problematiku replikace a reparace DNA, 

transkripce a translace genetické informace. Pozornost je věnována i regulaci genové 

exprese u prokaryotních a eukaryotních organismů. Součástí skripta je i terminologický 

slovník, vysvětlující základní pojmy molekulární biologie. 
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1. HISTORIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 

 

 Moderní éra molekulární biologie buňky začala v roce 1953, kdy James D. Watson 

a Francis H. C. Crick odvodili dvoušroubovicovou strukturu DNA. Dalšími významnými 

mezníky byl objev restričních endonukleáz (Hamilton Smith 1970) a možnost klonování 

fragmentů DNA v bakteriálních plazmidech (Herbert Boyer a Stanley Cohen 1973). 

 Ještě v padesátých letech tohoto století neexistoval jednotný názor, ke kterému 

druhu molekul patří geny. Někteří předpokládali, že pravděpodobně k DNA, která je 

polymerní makromolekulou, ale jinak se o jejím složení, struktuře a funkci vědělo relativně 

málo. V roce 1869 objevil Frederich Miescher, švýcarský vědec, že DNA je hlavní 

složkou jádra. Protože jádro se označuje jako nucleolus, nazval tuto složku nukleová 

kyselina. Feulgen prokázal pomocí specifického purpurového barvení, že DNA je 

lokalizována v chromozómech. Koncem 19. století byla objevena i RNA, druhá nukleová 

kyselina lišící se chemickým složením a strukturou. Na rozdíl od DNA se nachází nejen 

v jádře, ale také v cytoplazmě a jadérku. 

 Řada biochemiků se domnívala, že přenos genetické informace se děje 

prostřednictvím proteinů, protože jsou více specifické pro řetězení 20 různých 

aminokyselin. Postupně získáváním nových informací však vědci došli k závěru, že 

genetická informace je kódována v DNA. Fred Griffith (1928) známý mikrobiolog se 

zabýval tvorbou kapsulárních polysacharidů u patogenních bakterií. Zjistil existenci 

aktivní substance, která se nezničí ani působením tepla a způsobuje tvorbu pouzder 

(enkapsulaci) patogenních bakterií v nepatogenních buňkách (např. Diplococcus 

pneumonia). Rovněž Oswald Avery (1944) studoval tvorbu pouzder u patogenních bakterií 

a zjistil, že transformačním faktorem je molekula DNA. Působením DNázy (enzymu 

degradujícího DNA) eliminoval transformační aktivitu při tvorbě pouzder, zatímco po 

působení proteolytických enzymů zůstala aktivita při tvorbě pouzder nezměněná. Právě 

pokusy Averyho jednoznačně prokázaly, že gen je DNA, nikoli protein. 
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Studie, které pomohly ozřejmit strukturu DNA 

 Začátkem 50.let Alexandr Todd odhalil, že DNA jsou polynukleotidové, přísně 

lineární řetězce (stejně i u RNA) a cukry, které jsou součástí nukleotidu, jsou spojeny 

fosfodiesterovou vazbou 5’  3’ (ve směru od 5. uhlíku ke 3. uhlíku cukerné složky 

nukleotidu). 

 K určení množství purinových a pyrimidinových bází v nukleových kyselinách 

byly použity chromatografické separační metody. Kvantitativně byly poprvé analyzovány 

Edwinem Chargaffem na lékařské fakultě Kolumbijské univerzity. Zjistil, že v molekule 

DNA je ekvimolární zastoupení dvojic dusíkatých bází - jedna dvojice je tvořena adeninem 

a thyminem a druhá cytosinem a guaninem. Chargaffova pravidla lze pak vyjádřit 

rovnicemi: 

   A = T   a   C = G  

   1



CT

GA
 

 

 Separační metody byly nepřesné, proto jeho pravidla nebyla považována za 

významná. Za významnější bylo považováno jeho zjištění, že molekuly DNA u různých 

druhů mají rozdílné složení bází. 

 Pomocí Rtg paprsků bylo možné provádět strukturní analýzu DNA. Při této metodě 

jsou vlákna DNA vložena do dráhy Rtg paprsků a obrazec odchýlených Rtg paprsků 

zachycen na fotografický film. Angličan William Astbury před a po II. světové válce 

zjistil, že purinové a pyrimidinové báze jsou uloženy kolmo k podélné ose molekul DNA 

(přesná struktura DNA zůstává však nezodpovězena). V roce 1950 fyzik Maurice Wilkins 

v londýnské Kings College získal difrakční obrazec skutečných krystalů DNA. Ukázalo se, 

že DNA má přesnou strukturu. Rosalinda Franklinová, spolupracovnice M. Wilkinse 

získala parakrystalické obrazce připomínající kříž - uspořádané agregáty DNA, které 

vzniknou vystavením DNA vyšší relativní vlhkosti, při níž DNA pohltí určité množství 

H2O. Proto se začalo usuzovat, že strukturou DNA je šroubovice. 

 Šroubovice je cukr–fosfátový řetězec, který zaujímá helikální konfiguraci. 

Rozšíření používání a možností elektronové mikroskopie umožnilo i určit průměr DNA. 

Průměr DNA je 2 nm, délka pak mnoho set nm. Jednotlivé nukleotidy jsou vzdáleny 

0,34 nm, na 1 závit připadá 10 nukleotidů, a proto vzdálenost mezi dvěma závity 
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šroubovice je 3,4 nm. Průměr 2 nm je příliš vysoká hodnota na 1 řetězec, a proto vědci 

došli k závěru, že základní jednotka DNA se musí sestávat z několika do sebe zavinutých 

řetězců a ty jsou orientovány navzájem opačně. Do této doby nikdo nepředpokládal, že 

DNA je víceřetězcovou molekulou. 

 

 
 

Obr. 1.1.: Watson a Crick demonstrují strukturu molekuly DNA na jimi 
vytvořeném modelu. 

 

 Záhadu, jak jsou oba řetězce drženy v DNA pospolu vyřešili na jaře 1953 James 

Watson a Francis Crick, kteří pracovali v Cavendishově laboratoři na Univerzitě 

v Cambridgi. Postavili 3 rozměrný model DNA, aby pátrali po energeticky 

nejvýhodnějších konfiguracích. Došli k závěru, že struktura DNA vypadá tak, že cukr–

fosfátové řetězce jsou na vnější straně molekuly DNA, purinové a pyrimidinové báze jsou 

uvnitř tak, že vytváří vodíkové můstky s bázemi v protějším řetězci. Párují se vždy 

purinové báze s pyrimidinovými bázemi A = T a C = G. Řetězce jsou komplementární a 

rozdělí se až  při 



 4

 

 
 

Obr. 1.2.: Popis struktury DNA uveřejněný Watsonem a Crickem v roce 1953 v 
Nature. 
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teplotách blízkých bodu varu. Existence dvoušroubovice poskytuje chemické vysvětlení 

Chargaffova pravidla A = T a C = G. Při komplementárním párování bází mají všechny 

cukr–fosfátové skupiny nosného řetězce identickou orientaci, proto DNA při jakékoliv 

sekvenci bází má stejnou strukturu. Objev dvoušroubovice byl odpovědí i na dlouho 

kladenou otázku duplikace genů. 

 

Zkoumání biochemických aktivit 

 Jeden z přístupů studia biochemických aktivit DNA bylo rozbití rostlinných a 

živočišných buněk, jejich separace a frakcionace. Každá frakce byla zkoumána pod 

elektronovým mikroskopem a byly prováděny biochemické analýzy. Běžný obrázek 

buněčné struktury a funkce byl přiměřený způsobu jejich výzkumu. 

 Druhý experimentální přístup měl velký úspěch. Byla jím genetická analýza. Práce 

Beadla, Tatuma a Lederberga a dalších ve 40. letech a na začátku 50. let ozřejmily, které 

geny kódují proteiny. Jak je genová aktivita regulována ještě známo nebylo. Předpokládalo 

se, že buňky, které se funkčně diferencují, sice obsahují stejnou informaci, ale nemají 

stejnou aktivitu genů. 

 Francouzští vědci Francois Jacob a Jacques Monod dokázali, že proteinové 

produkty určitých genů (regulačních) regulují aktivitu jiných genů. Tento princip sjednotil 

různé přístupy v molekulární buněčné biologii. 

 

Molekulární přístup byl aplikován i na eukaryotické buňky 

 Brzy po objevu regulačních genů Jacobem a Monodem (1961) byly učiněny tři 

významné objevy: 

 důkaz, že mRNA nese informaci od DNA k procesu syntetizující protein 

 objev genetického kódu, kterým je kódována genetická informace v nukleové 

kyselině 

 objev, že proteiny jsou translatovány transferovou RNA a ribozómy 

(nukleoproteinové granule - viditelné elektronovým mikroskopem). 
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 Většina biochemiků a molekulárních genetiků pracovala s Escherichia coli 

(E. coli). V 60. letech se podařilo kultivovat savčí buňky a živočišná virologie se stala 

kvantitativní vědou. 

 Na konci 70. let se objevily nové revoluční techniky při studiu DNA a genů. DNA 

z jakéhokoliv organismu může být rozštěpena na reprodukovatelné fragmenty specifickými 

restrikčními endonukleázami. Tyto fragmenty se mohou začlenit do bakteriálních vektorů 

(DNA virů a plazmidů se schopností nezávislého růstu) a ty jsou pak introdukovány do 

bakteriálních hostitelů. Tato technika se nazývá „genové klonování“ neboli 

„rekombinantní DNA“ technologie. Pro molekulární biology má velký význam, neboť je 

možné do buněk vnášet specifické mutace a změněné geny. To umožňuje zdokonalování 

metod pro biochemickou a strukturální analýzu buněk a jejich komponentů, což je 

předpokladem úspěchu budoucího výzkumu (např. pro zmapování lidského genomu do 

konce století, studium příčin rakoviny, studium molekulárního základu diferenciace a 

vývoje). 

 

2. CHEMICKÉ VAZBY 

 

 Procesy jako je produkce energie, její uskladnění a její využití, které jsou 

ekonomickým centrem buňky, řídí sílu chemických vazeb a určují směr a stupeň 

chemických reakcí. 

 Základním zdrojem energie pro život je slunce. Energie zeleného fotonu je 

například 57 kilokalorií na mol (kcal/mol). ATP (adenosintrifosfát) jako univerzální zdroj 

energie má využitelný obsah energie asi 12 kcal/mol. Hodnota vibrační energie v molekule 

je mnohem menší a představuje asi 0,6 kcal/mol při 25°C. Toto množství energie je 

mnohem menší než je potřebná energie k disociaci kovalentních vazeb (např. 83 kcal/mol 

pro C–C vazbu). Proto je, v případě že nejsou přítomné enzymy a potřebná energie, 

kovalentní struktura biomolekul stabilní. Na druhé straně nekovalentní vazby 

v biologických systémech mají typicky energii několik kcal/mol, a proto je tepelná energie 

dostatečná, aby je rozbila. Energie vazby je vyjadřována i v jednotce J (joule), 1 J 

odpovídá 0,239 kaloriím.  
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Existují dva druhy chemických vazeb: silné kovalentní a slabší nekovalentní vazby. 

 Kovalentní vazby udržují atomy v jednotlivých molekulách pohromadě. 

 Nekovalentní vazby určují 3-rozměrnou architekturu velkých biologických molekul 

a molekulárních komplexů. Žádná vazba sama o sobě není silná, ale působí-li několik 

vazeb společně, mohou představovat velkou energii. Nekovalentní vazby se sice dají 

snadněji rozbít, ale (možná právě proto) jsou základem mnoha dynamických biologických 

procesů. 

 

Kovalentní vazby 

 Kovalentní vazba je nejstabilnější vazba mezi atomy. Dva atomy jsou k sobě těsně 

vázané, protože jejich elektrony o opačných spinech se pohybují v orbitalech společných 

pro oba atomy. Většina molekul v živých systémech obsahuje pouze 6 základních atomů: 

vodík, uhlík, dusík, fosfor, kyslík a síru. Vnější elektronový obal atomů těchto prvků má 

charakteristický počet elektronů: 

 
                                                                                                        
H           C                 N                    P                  O                   S   
                                                                                                           

 

 Tyto atomy zpravidla formují kovalentní vazby s jinými atomy a zřídka existují 

samostatně. Každý atom formuje charakteristický počet kovalentních vazeb s jiným 

atomem: 

 VODÍK s 1 elektronem vytváří pouze 1 vazbu, UHLÍK se 4 elektrony 4 vazby jako 

např. v methanu. 

 
           H                                           H 
                                                        
H    C   H                         H    C    H 
                                                        
           H                                           H 
 
         methan 
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 DUSÍK a FOSFOR s 5 elektrony tvoří buď 3 kovalentní vazby nebo 5 

kovalentních vazeb, např. čpavek a kyselina fosforečná. 

 
                             H                                          O 
                                                                        
                    H –– N  H                      HO  P  OH 
                                                                           
                                                                          OH 
 
      NH3                                    H3PO4 

 

 KYSLÍK a SÍRA mají 6 elektronů. Atom kyslíku a síry obvykle formují pouze 2 

kovalentní vazby jako např. u molekulárního kyslíku (O2) nebo sirovodíku (H2S)  

 
                                                                                                     H 
                                                                                                      
                               O   O                 O  O                    H  S  
 

 Atom síry ale může vytvářet až 6 kovalentních vazeb v SO3 a v H2SO4. 

 
                                     O                                             O 
                                                                                  

     O == S == O                       HO   S  OH 
                                                              

                                                           O 
 
          SO3                                                          H2SO4 

 

 Energetické změny jsou spojovány s vytvářením a rozbíjením kovalentních vazeb. 

Energie potřebná k rozbití kovalentní vazby je mnohem větší než tepelná energie přístupná 

při pokojové nebo tělové teplotě (při 25°C a 37°C). Tepelná energie při 25°C je méně než 

1 kcal/mol. 

Energie potřebná pro rozbití C  C vazby v ethanu je 83 kcal/mol. 

  H3CCH3  ——   CH3 +  CH3                                E = +83 kcal/mol 

 
   E  - rozdíl energie mezi sloučeninou (ethanem) a produktem 
 

 Přesto chemické změny existují, protože energie potřebná k rozbití vazeb je 

získávána při utváření jiných vazeb. Typický rozsah energie je 1 - 20 kcal/mol. Molekuly 
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mohou získávat dočasně stav mnohem vyšší energie (100 kcal/mol představuje základ pro 

chemickou stabilitu molekuly). Tato energie se nazývá aktivační. Biologické systémy 

působí k překonání aktivační energie při chemických reakcích ve specifickém směru. 

 

Orientace kovalentních vazeb 

 Orientace kovalentních vazeb je určována mezi dvěma centrálními atomy. Úhly 

jsou dány vzájemným odporem vnějších elektronových orbitalů centrálního atomu. 

V methanu se atom uhlíku váže se 4 atomy vodíku. Úhel mezi jakýmikoliv dvěma vazbami 

je 109,5°. V ethylenu, kde je přítomna dvojná vazba C  ══  C, se atom uhlíku váže se 3 

dalšími atomy. 

 

 Dvojná vazba způsobuje, že všechny atomy leží v jedné rovině (atomy nemohou 

volně rotovat kolem osy vazby). Křehké rozložení dvojné vazby má enormní význam pro 

tvar velkých biologických molekul jako jsou proteiny a nukleové kyseliny. Vnější 

elektronové orbitaly, které nejsou zahrnuty do utváření kovalentní vazby, se spoluúčastní 

na konfiguraci molekul. 

 

 
 

Obr. 2.1.: V molekule ethylenu jsou uhlíkové atomy spojeny dvojnou vazbou, což 
má za následek, že všechny atomy leží v jedné rovině. Atomy spojené 
jednoduchou vazbou mohou rotovat volně kolem vazebné osy; atomy 
spojené dvojnou vazbou rotovat nemohou. 

 

 Elektronegativita je snaha atomu v molekule přitahovat vazebné elektrony. Atomy 

mohou v molekule mít stejnou elektronegativitu. Potom vazebné elektrony jsou sdíleny 

stejně oběma atomy a jedná se o nepolární vazbu, např. mezi C–C. Jestliže se 2 atomy 
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odlišují v elektronegativitě, jde o polární vazbu. Jeden konec je slabě negativně nabitý a 

druhý konec je slabě pozitivně nabitý.  

 

 
 

Obr. 2.2.: Molekula vody jako elektrický dipól. Symbol  reprezentuje náboj 
částice (slabší náboj než na elektronu nebo protonu). Velikost a směr 
rozdělení náboje jsou označovány jako dipólový moment. 

 

 

Nekovalentní vazby  

 Nekovalentní vazby jsou charakteristické pro nukleové kyseliny a proteiny. 

Stabilizují třírozměrnou architekturu velkých molekul a vážou jednu molekulu k druhé. 

Představují často mnohem volnější energii (1 - 5 kcal/mol) ( kinetické energie molekul 

při teplotě 25°C je 0,6 kcal/mol). Přestože mnoho molekul bude mít energii k rozbití těchto 

volných vazeb, tak společně produkují vysoce stabilní struktury. 

 

Existují 4 hlavní typy nekovalentních vazeb: 

 vodíková vazba 

 iontová vazba 

 van der Waalsovy interakce 

 hydrofobní vazba neboli interakce 

 

Vodíková vazba 

 Vodík formuje kovalentní vazbu pouze s jedním dalším atomem. Kovalentně 

vázaný atom vodíku ale může formovat dodatečnou vazbu, která se nazývá vodíková vazba 

(H-můstek). Vodíková vazba je volné spojení mezi elektronegativním atomem 

(akceptorový atom) a vodíkovým atomem, který je kovalentně vázaný k jinému atomu 

(donorový atom). 
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Vodíkový atom je lokalizován blíže k donoru (D) než k akceptoru (A): 

    D  H     +     A-       ———     D  Hδ+  • • •  A- 

 kovalentní                                                      vodíkový 
    vazba                                                            můstek 

 

 Kovalentní vazba mezi donorem a vodíkovým atomem musí být bipolární a vnější 

obal akceptorového atomu musí mít nevazebné elektrony, které přitahují + náboj 

vodíkového atomu. Klasickým příkladem je vodíková vazba v molekule vody - H2O 

(obrázek 2.2.). Vodíkový atom v jedné molekule je přitahován k páru elektronů ve vnějším 

obalu kyslíkového atomu sousední molekuly. Síla vodíkové vazby ve vodě je asi 

5 kcal/mol, je mnohem volnější než kovalentní vazba mezi vodíkem a kyslíkem (H–O). 

Síly vodíkových vazeb mezi jiným donorem a akceptorovými atomy jsou podobné. 

Důležitým rysem vodíkových vazeb je, že jsou přímé (u nejsilnějších vodíkových vazeb 

donor, vodíkový atom a akceptor leží v jedné přímé linii). Vzdálenost mezi jádrem atomu 

vodíku a kyslíkovými atomy sousedních molekul ve vodě je přibližně 0,27 nm, což je asi 

dvojnásobná vzdálenost atomů H a O v kovalentní vazbě ve vodě. Většina vazeb má délku 

0,26 - 0,31 nm. Přítomnost akceptoru způsobuje prodloužení kovalentní vazby. Akceptor 

má tendenci k sobě přitahovat atomy vodíku, pryč od donorového atomu. 

 Protože všechny vazby mezi dusíkem a vodíkem (N–H) jsou bipolární, dusík může 

působit jako donor ve vodíkové vazbě, stejně i kyslík v O–H vazbě v jiných molekulách 

než ve vodě. Dusík a kyslík mohou také být akceptory ve formování vodíkových vazeb se 

sousedními molekulami. Amino (–NH2) a hydroxy (–OH) skupiny jsou často součástí 

vodíkové vazby v biologických systémech (přítomnost takových skupin umožňuje 

rozpustnost molekul ve vodě). Např. (CH3OH) methanol a (CH3NH2) methylamin mohou 

vytvářet vodíkové vazby a jsou rozpustné ve vodě i ve vysokých koncentracích. 

Přítomnost vodíkových vazeb také způsobuje, že bod varu vody je 100°C, tedy daleko 

vyšší než kdyby tyto síly neexistovaly. 

 

 

Iontová vazba 
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 Kovalentní vazba různých atomů zpravidla bývá bipolární, jeden atom má obvykle 

větší elektronegativitu. Po rozbití takové vazby elektrony zůstávají u atomu s vyšší 

elektronegativitou a tím vzniká negativně nabitý atom (anion). Druhá část molekuly je 

kladně nabitý atom (kation). V některých sloučeninách je velký rozdíl v elektronegativitě. 

Potom atomy nikdy nesdílejí společně elektrony ve vnějších orbitalech, jako např. 

v chloridu sodném (NaCl).  

 NaCl  Na+   +   Cl–   atomy jsou ionizovány, tzn., že elektron Na je zcela 

přenesen na Cl. Protože sousední atomy nesdílejí společně své elektrony, vazba nemůže 

být kovalentní, vzniká vazba iontová.  

 Iontová vazba vzniká tím, že pozitivní náboj je přitahován k negativnímu. Tato 

vazba nemá fixovanou specifickou geometrickou orientaci (elektrostatické pole okolo 

iontu je uniformní ve všech směrech). 

 Příkladem iontové vazby jsou ionty biologického významu ve vodném roztoku, 

jako Na+, K+, Ca2+, Mg2+ a Cl–, které neexistují volně, izolovaně. Každý je obklopen 

stabilním orbitalem vodních molekul. Vazba mezi iontem a opačně nabitým koncem 

vodního dipólu se nazývá primární interakce. 

 

                                 H+ 

např.        K+   -O   

                                 H+ 

 

 Většina iontových vazeb je rozpustných ve vodě. Když se ionty vážou k molekulám 

vody, uvolňuje se velké množství energie. Nabité ionty jsou chráněny od sebe navzájem 

molekulami vody a nerekombinují se. 

 Molekuly s bipolárními vazbami (kovalentními vazbami) mohou také přitahovat 

molekuly vody stejně jako molekuly, které snadno formují vodíkové vazby. Takové 

polární molekuly se mohou rozpouštět ve vodě a nazývají se hydrofilní. Typické chemické 

skupiny, které interagují s vodou je hydroxylová skupina  –OH a amino skupina  –NH2. 

 

 

 Aminoskupina je součástí například peptidové vazby:  

                                                O        H 
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                                            C    N   
 

 

 Hydroxylová skupina je součástí esterové vazby  

                                                O   
                                                        
                                            C    O   
 

 

Van der Waalsovy interakce 

 Jestliže 2 atomy jsou blízko sebe, vytváří nespecifickou přitažlivou sílu, vznikající 

v důsledku van der Waalsových interakcí. Tyto interakce byly poprvé popsané a 

pojmenované holandským fyzikem Johannesem Diderikem van der Waalsem (1837 - 

1923). 

 Interakce vznikají tak, že momentální náhodná fluktuace v rozdělení elektronů 

jakéhokoliv atomu dává vznik přechodným dipólům. Jestliže dva nekovalentně vázané 

atomy jsou blízko sebe, přechodný dipól v jednom atomu bude zasahovat do elektronového 

obalu druhého atomu. To způsobí vytvoření dipólu v druhém atomu a dva dipóly se budou 

navzájem slabě přitahovat. Van der Waalsovy interakce mohou vytvářet všechny typy 

molekul: polární i nepolární. Přitažlivost molekul se snižuje se vzdáleností, ale jestliže se 

dostanou příliš blízko k sobě jsou odmítány negativními náboji ve svých vnějších 

elektronových orbitalech. 

 Jestliže se vytvoří rovnováha odpuzující síly dvou elektronových obalů, vzniká tzv. 

van der Waalsův kontakt. Každý atom má van der Waalsův rádius, ve kterém je s jiným 

atomem ve van der Waalsově kontaktu (obrázek 2.3.). Energie van der Waalsovy interakce 

je asi 1 kcal/mol (slabší než vodíková vazba, která má energii 1 - 2 kcal ve vodných 

roztocích). Van der Waalsovy kontakty lze nalézt i mezi interakcemi, které se vyskytují 

mezi protilátkou a antigenem a mezi enzymy a jejich specificky vázanými substráty. 
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Obr. 2.3.: Dvě molekuly kyslíku jsou přitahovány přechodnými dipóly ve svých 
elektronových obalech. Každý typ atomu má van der Waalsův rádius, 
v kterém van der Waalsovy interakce s jinými atomy jsou optimální. Van 
der Waalsův rádius je daný velikostí elektronového obalu, který obklopuje 
atom. Kovalentní rádius na obrázku odpovídá dvojné vazbě mezi atomy 
kyslíku; jednoduchá kovalentní vazba má kovalentní rádius větší. 

 

Hydrofóbní interakce 

 Nepolární molekuly neobsahují ani ionty ani bipolární vazby a nejsou hydratovány. 

Protože jsou nerozpustné nebo téměř nerozpustné ve vodě, označují se jako hydrofóbní 

interakce. 

 Kovalentní vazby mezi dvěma uhlíky a mezi uhlíkem a vodíkem v biologických 

systémech jsou většinou nepolární. Molekuly tvořené vodíkem a uhlíkem jsou skutečně ve 

vodě nerozpustné. Vyskytují se na povrchu nebo v centrální části biologických membrán 

buněk. Jsou složkou hlavně tuků, jejichž molekuly spolu agregují (nerozpouští se). 

Nepolární molekula nemůže vytvářet vodíkové vazby s vodou, obvykle pokroutí strukturu 

vody, vytvořením sítě okolo molekul vody, ale nikoliv s ní. Nepolární molekuly se dobře 

vážou van der Waalsovými interakcemi. 

 Například butan  CH3 – CH2 – CH2 – CH3 je ve vodě velmi málo rozpustný (90 g/l, 

při teplotě 25°C a tlaku 1 atm), na rozdíl od butanolu CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH, který je 

zcela rozpustný ve vodě (H v koncové methylové skupině je nahrazen  –OH skupinou - 

bipolární skupinou, která umožňuje formovat vazby s vodou a zvyšuje tak rozpustnost 

butanolu). 

 Násobné nekovalentní vazby zabezpečují stabilitu biologických molekul a určují, 

které oblasti různých molekul budou vázány společně. Aby se vytvořily nekovalentní 

vazby, musí existovat komplementarita mezi místy dvou interakčních povrchů. Obrázek 
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2.4. ukazuje, jak několik různých volných vazeb a interakcí mohou spolu vázat dva 

proteinové řetězce. 

 

 
 

Obr. 2.4.: Spojení hypotetického páru proteinů dvěma iontovými vazbami, jednou 
vodíkovou vazbou a jednou kombinací hydrofóbních a van der 
Waalsových interakcí. Strukturální komplementarita povrchů dvou 
molekul dává vznik určité kombinaci volných vazeb, což vede ke specifitě 
spojení mezi molekulami.  

 

 

3. CHEMICKÉ SLOŽENÍ, STRUKTURA A FUNKCE 

NUKLEOVÝCH KYSELIN 

 

 Nukleové kyseliny jsou molekuly, které uchovávají genetickou informaci, a rovněž 

prostřednictvím DNA dochází i k přenosu genetické informace. Buňky dostávají od DNA 

instrukce, jaké proteiny a v jakém množství mají být syntetizovány. Instrukce pro 

vytváření proteinu jsou zapsány v genetickém kódu. 

 Jaká je chemická struktura molekul, které nesou zakódovanou informaci? 

V buňkách se nacházejí dvě velmi blízké molekuly, které nesou genetickou informaci: 

deoxyribonukleová kyselina (DNA) a ribonukleová kyselina (RNA). Podobně jako 
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proteiny, i DNA a RNA jsou lineární polymery, s tím rozdílem, že počet zřetězených 

monomerů u nukleových kyselin je mnohem větší, než délka bílkovinné molekuly (počet 

aminokyselin v řetězci bílkovinné molekuly). Rozsah v počtu jednotek u RNA je několik 

desítek až tisíc, u DNA jde až do milionů. DNA a RNA jsou složeny pouze ze čtyř různých 

monomerů, které se nazývají nukleotidy. 

 

Chemické složení nukleových kyselin 

 Nukleotid, jako základní stavební jednotka nukleových kyselin, má 3 části: 

fosfátovou skupinu, pentózu (5uhlíkatý cukr) a organickou bázi. Pentóza u RNA je vždy 

ribóza a u DNA je vždy deoxyribóza. V nukleotidech a nukleových kyselinách je 5’ uhlík 

cukru vázán esterovou vazbou k fosfátu a 1’ uhlík cukru je vázán k dusíkaté bázi. Jediná 

odlišnost mezi DNA a RNA monomery je v jedné dusíkaté bázi. Báze nukleových kyselin 

jsou buď puriny nebo pyrimidiny. Puriny mají dva cyklické řetězce, pyrimidiny mají jeden 

cyklický řetězec. Puriny i pyrimidiny jsou heterocyklické, tzn., že v cyklickém řetězci jsou 

různé atomy (uhlík a dusík, který nahrazuje uhlík). Přítomnost dusíku dává těmto 

molekulám bázický charakter. Kyselý charakter nukleotidů je podmíněn přítomností 

fosfátu. 

 Báze v DNA jsou adenin - A, guanin - G (purinové) a cytosin - C, thymin - T 

(pyrimidinové), v RNA je thymin nahrazen uracilem U (Obrázek 3.1.). Cukr v nukleotidu 

je spojkou mezi bází a fosfátovou skupinou. U ribózy i deoxyribózy se uhlíkový atom 

1’ váže s 9’ dusíkem purinu nebo 1’ dusíkem pyrimidinu. Hydroxylová skupina na 

5’ uhlíkovém atomu cukru je nahrazena esterovou vazbou, kterou se cukr váže k fosfátové 

skupině. 

 

 V buňkách lze nalézt několik strukturně obdobných molekul - kromě již zmíněných 

nukleotidů i nukleosidy a nukleotidfosfáty: 

1. kombinace cukru a báze (bez fosfátové skupiny) se jmenuje nukleosid 

 ribonukleosidy: adenosin  - Ado 

      guanosin  - Quo 

      cytosin     - Cyd 

      uridin       - Urd 

 deoxyribonukleosidy:  
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      deoxyadenosin, deoxyguanosin, deoxycytidin, deoxythymidin 

 

2. nukleotidy, které mají jednu, dvě nebo tři fosfátové skupiny jsou nukleotidfosfáty - 

monofosfáty, difosfáty a trifosfáty. Pro potřebu v buňce je nezbytná zásoba 

nukleotidtrifosfátů. Adenosintrifosfát (ATP) je kromě své funkce ve struktuře DNA i 

nejvýznamnějším nositelem energie pro buňku.  

 

 
 

Obr. 3.1.: Chemická struktura základních bází v nukleových kyselinách. 
V nukleových kyselinách a nukleotidech 9 atom dusíku purinů a 1 atom 
dusíku pyrimidinů jsou vázány k 1’uhlíku ribózy nebo deoxyribózy. 

 

 Polymerizací nukleotidů se formují nukleové kyseliny. Hydroxylová skupina 

3’ uhlíku cukru jednoho nukleotidu formuje esterovou vazbu s fosfátem druhého 

nukleotidu při současné eliminaci vody. 
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            (báze)1                      O          (báze)2 

                                                          
            (cukr) – OH + HO  P  O  (cukr)     —— 
              3’C                                       5’C       
                                             O 
 
 

                         (báze)1         O          (báze)2 

                                                          
                         (cukr) – O  P  O  (cukr)  +  H2O 
                                                                         
                                              O 

 

 

 Takto jednoduchý řetězec nukleové kyseliny je fosfát–pentózový polymer 

(polyester) s purinovými a pyrimidinovými bázemi. Spojky mezi nukleotidy jsou 

označovány jako fosfodiesterové vazby. Stejně jako polypeptid i řetězec nukleové kyseliny 

má chemickou orientaci 5’ 3’. 3’–konec DNA má volnou hydroxylovou skupinu 

vázanou k 3’ uhlíku cukru 5’–konec má volnou fosfátovou skupinu a váže se k 5’ uhlíku 

cukru. 

 Směr, ve kterém jsou psány a čteny polynukleotidové řetězce je   5’ –→ 3’, tj.   od   

5. uhlíku ke 3. uhlíku. Orientace řetězce nukleové kyseliny je extrémně důležitou 

vlastností molekuly (obrázek 3.2.).  

 

 Atomy sacharidové molekuly jsou číslovány počínaje uhlíkem, který tvoří 

glykosidovou vazbu a čísla jsou označena apostrofem. Atomy fosforu nenesou číselné 

označení. 
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Obr. 3.2.: Chemická struktura trinukleotidu, jednořetězcová DNA obsahující 
pouze tři nukleotidy. Nukleotid na 3’–konci má volnou 3’–deoxyribózo 
hydroxylovou skupinu (hydroxyl, který není vázaný k jinému nukleotidu). 
podobně 5’–konec má volný 5’–hydroxyl nebo fosfát. 

 

 

Sekundární struktura DNA 

 Nejčastější podoba DNA je dvoušroubovice. Jejím charakteristickým rysem je 

dvoušroubovicové vinutí, což je možné si představit jako několikanásobné vzájemné 

otáčení jednoho řetězce DNA kolem druhého. 
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Základní vlastnosti dvoušroubovice DNA: 

1. Dvoušroubovice je pravotočivá nebo levotočivá (podle směru prstů pravé nebo levé 

ruky jestliže palec směřuje na osu dvoušroubovice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.3.: Stanovení směru vinutí dvoušroubovice. 

 

2. Existují různá prostorová uspořádání dvoušroubovicových molekul, tzv. typy 

konformací DNA. Konformace se označují velkými písmeny. Ty, které jsou příbuzné 

jsou označeny apostrofem - A, A’, B, B’, C, C’, C’’, D, E, T, Z, Z’, Z’’ (liší se velmi 

málo, např. v počtu bází na l závit). DNA určitého složení nevytváří obvykle všechny 

uvedené konformace. Konformace  A, B, C, D, E, T  jsou pravotočivé. Konformace  Z  

jsou levotočivé.  
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 Prostorová uspořádání vznikají v závislosti na sekvenci, hydrataci, koncentraci solí 

a dalších podmínkách. Řetězce a krystaly oligonukleotidů lze zaznamenat pomocí Rtg 

paprsků (X-záření). 

 Přechody konformace mezi typy A, B a C probíhají v přirozených DNA běžně, 

přechody na Z–konformace byly zaznamenány pouze u některých sekvencí. Určité 

DNA oblasti bohaté na guanin a cytosin uvnitř dlouhé molekuly mají Z-konformace 

(mohl by to být signál důležité funkce DNA).  

 

 
 

 
 

Obr. 3.4.: Obrysy modelů geometrie B, A a Z-konformace DNA. 
 

Z-konformace (obrázek 3.4.) má 12 párů bází na 1 závit na rozdíl od A-konformací, 

které mají v průměru na 1 závit 10 - 11 párů bází. Vyznačují se „cik cak“ (Z) 

geometrií kostry levotočivé dvoušroubovice. „Cik cak“ geometrie je dána tím, že 
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opakující jednotkou je dinukleotid (CGCGCG) místo mononukleotidu. V blízkosti 

cytosinu jsou téměř vodorovné úseky a v oblasti guaninu jsou téměř kolmé úseky. 

Osa dvoušroubovice prochází v oblasti vnitřního žlábku a vnější žlábek chybí. 

A-konformace (obrázek 3.4.) má vnější hlubší žlábek a vnitřní mělčí žlábek, protože 

páry bází jsou posunuty daleko od osy dvoušroubovice. V důsledku existujících 

žlábků každá báze je akceptovatelná pro molekuly vně nukleotidového řetězce. 

Tato konformace má uvnitř dutinu, jakoby výtahovou šachtu, okolo které je 

schodiště odchýlené od vodorovné polohy. Počet bází na 1 závit je 11. 

B-konformace (obrázek 3.4.) má osu proloženou uvnitř páru mezi bázemi, ve 

šroubovici chybí dutina (konformace připomíná točité schodiště v úzké věži). 

Schody jsou vodorovné. Počet bází na l závit je 10. 

A-konformace se vytváří při relativní vlhkosti 60 - 80 %, B konformace při vysoké 

relativní vlhkosti a konformace C při relativní vlhkosti 44 - 66 % a vysoké 

koncentraci solí. 

3. Oba řetězce jsou komplementární, na základě pravidla o párování bází. 

Komplementarita v párování bází je daná velikostí, tvarem a chemickým složením 

bází. Páry bází se nachází v jedné rovině a mezi bázemi, které jsou nad sebou v řetězci 

DNA, jsou hydrofóbní a van der Waalsovy interakce. Tento jev se označuje „stacking“, 

můžeme si to představit jakoby báze byly mezi sebou slepené. Tyto nekovalentní síly 

mají významný vliv na stabilitu dvoušroubovice. 

 Z důvodu geometrie dvoušroubovice se musí vždy párovat pyrimidinová báze 

s purinovou, respektive adenin s thyminem (A–T) a cytosin s guaninem (C–G). 

 Pravidlo ale může být více komplikované např. guanin (purin) může teoreticky 

vytvářet vodíkové vazby s thyminem (pyrimidinem), pak dochází k pokroucení 

šroubovice. Menší pokroucení vznikne, když se párují dva pyrimidiny, např. cytosin 

s thyminem. Tyto páry G-T nebo C-T se mohou normálně nacházet v DNA. 

 X-ray difrakční spektrum DNA ukazuje, že báze jsou umístěny pravidelně ve 

vzájemné vzdálenosti 0,34 nm, při 10 párech na 1 otočku, tj. vzdálenost 3,4 nm mezi 

dvěma závity šroubovice. 
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Obr. 3.5.: Model struktury DNA.  
 

4. Oba řetězce jsou antiparalelní, což znamená, že se liší směrem fosfodiesterové vazby. 

Jev je charakteristický pro všechny dvoušroubovicové nukleové kyseliny. V jednom 

řetězci směr fosfodiesterové vazby je od 3’–uhlíku k 5’–uhlíku (3’  5’) a ve druhém 

řetězci je směr vazby od 5’–uhlíku ke 3’–uhlíku (5’  3’). Paralelní řetězce jsou 

homologické, shodují se v nukleotidových řetězcích. 

5. Oba řetězce jsou drženy spolu vodíkovými můstky a hydrofóbními interakcemi. 

 
Tab. 3.1.: Porovnání A, B a Z konformací DNA. 

 Typ šroubovice 
A B Z 

Tvar Nejširší Prostřední Nejvíce 
prodloužená 

Vzdálenost bází 2,3 Å 3,4 Å 3,8 Å 
Průměr šroubovice 25,5 Å 23,7 Å 18,4 Å 
Točivost pravotočivá pravotočivá levotočivá 
Glykosidická vazba anti anti anti pro C, T 

syn pro G 
Počet bází na závit 

šroubovice 
11 10,4 12 

Vzdálenost závitů 
šroubovice 

24,6 Å 33,2 Å 45,6 Å 

Náklon roviny bází 
od osy šroubovice 

19° 1° 9° 

Velký žlábek úzký a velmi 
hluboký 

široký a poměrně 
hluboký 

plochý 

Malý žlábek velmi široký a 
mělký 

úzký a poměrně 
hluboký 

velmi úzký a 
hluboký 
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  Jednotka délky DNA řetězce je 1kb = 1 000 bází, 1 kbp = 1 000 párů bází 

 

 
 

Obr. 3.6.: Schématické znázornění základních vlastností sekundární struktury 
DNA. 

 

Denaturace lineární a cirkulární DNA 

 Při replikaci se řetězce dvoušroubovice DNA od sebe oddělují, přerušují se 

vodíkové vazby, při vytváření nových řetězců se opět znovu vodíkové vazby vytváří. 

Rozplétání dvouřetězcové DNA a separace DNA řetězců je možné provést experimentálně 

a sice působením vyšší teploty a vyšší koncentrace solí, kdy dochází k rozbití vodíkových 

vazeb a denaturaci. Detekce dvouřetězcové a jednořetězcové DNA je poměrně snadná. 
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Dvouřetězcová DNA pohlcuje méně záření o vlnové délce 260 nm než jednořetězcová 

DNA, u které se zvyšuje pohlcování UV záření. 

 Výše teploty potřebné pro denaturaci závisí na několika faktorech: molekuly 

s větším počtem G–C párů vyžadují vyšší teploty k denaturaci (mezi G  C vodíková 

vazba je stabilnější než A = T). Roztoky s nízkou koncentrací solí mají tendenci 

k destabilizaci dvoušroubovice a k rozpustnosti za nižších teplot. Alkalické roztoky také 

destabilizují vodíkové vazby.  

 Jednořetězcové molekuly po denaturaci jsou stabilní i za nižších teplot. 

Nerenaturují do přirozených dvoušroubovic, ale formují zamotaná klubka. Renaturace ve 

dvoušroubovici je možné dosáhnout upravením teploty a koncentrace solí (Obrázek 3.7.). 

Tato vlastnost se využívá při technice „hybridizace nukleových kyselin“.  

 

 
 

Obr. 3.7.: Denaturace a renaturace dvouřetězcových DNA molekul. 
 

 Denaturace u lineárních DNA v porovnání s cirkulární DNA probíhá poměrně 

snadno. Cirkulární molekuly DNA představované některými bakteriálními, virovými a 

mitochondriálními DNA (jsou malé, kódují několik proteinů), nemají volné konce, jde o 

uzavřené řetězce. Když dojde k denaturaci vytváří se „smotaná změť vláken“, protože se 2 

řetězce nemohou od sebe volně odmotat. Jestliže se teplota a pH vrátí na původní hodnoty 

rychle dojde k renaturaci párů bází a vytvoří se opět dvoušroubovice. Renaturace je 

snadná, protože zůstávají krátké úseky řetězce spojené a tak se snadno lokalizují navzájem 

komplementární oblasti. Naopak u lineární DNA k renaturaci je zapotřebí více času. Když 

přirozená cirkulární DNA je „rozstřižena“ (a rozstřihne se pouze jeden řetězec) jeden 

řetězec bude lineární a druhý řetězec zůstává cirkulární. „Rozstřižení“ cirkulární DNA 
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může nastat při procesu DNA replikace nebo experimentálně rozštěpením jednoduché 

fosfodiesterové vazby deoxyribonukleázou (Obrázek 3.8.). 

 

 
 

Obr. 3.8.: Denaturace cirkulární DNA.  
a) Jestliže oba řetězce jsou uzavřené kružnice, denaturace naruší dvoušroubovici, 

ale dva řetězce se smotají navzájem a nemohou se oddělit. 
b) Jestliže jeden nebo oba řetězce jsou přestřiženy, řetězce se zcela oddělí 

tepelnou denaturací 
 

Topologie dvoušroubovicové DNA 

 Uzavřené cirkulární DNA vytváří často nadšroubovice (= vinutí v prostoru). 

Nadšroubovice může mít záporné nadšroubovicové vinutí - vinutí je v opačném směru než 

dvoušroubovicové vinutí a kladné nadšroubovicové vinutí - vinutí je ve stejném směru 

jako dvoušroubovicové vinutí.  

 U dvoušroubovicové konformace je volná energie minimální a DNA ji využívá tak, 

že se spontánně vine, aby dosáhla stabilnější konformace. Malý segment je lineární, není 

stočený a po spojení dvou volných konců dvoušroubovice má snahu nestočený úsek 

(„unwind linear DNA“) stáčením se vrátit do původní konformace a tak vznikne buď 

pravá nadšroubovice nebo levotočivá spirála (Obrázek 3.9.). 

 Jestliže naopak DNA je stočena těsněji („overwind linear DNA“) než obvykle, pak 

DNA formuje levotočivou nadšroubovici nebo pravotočivou spirálu. 
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Obr. 3.9.: Nadšroubovicové vinutí uzavřené cirkulární DNA. 
 a) pravotočivá nadšroubovice nebo levotočivá spirála. 
 b) levotočivá nadšroubovice nebo pravotočivá spirála  

 

 Nadšroubovicová DNA je více kompaktní, proto se pohybuje rychleji při 

centrifugaci nebo při elektroforéze. Klíčem pro topologii je číslo vinutí (L), které vyjadřuje 

kolikrát jeden řetězec DNA se ovíjí okolo druhého řetězce ve směru doprava. Molekuly, 
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které se odlišují pouze v L jsou topoisomery. Topoisomery mohou být přeměněny pouze 

rozštěpením jednoho nebo obou DNA řetězců. Celkové číslo vinutí L = součet 

nadšroubovicového čísla W a dvoušroubovicového čísla (celkový počet 

dvoušroubovicových závitů, T): 

     L = W + T  

 U záporné nadšroubovice W nabývá záporných hodnot. Změna L vede spíše ke 

změně W, nikoliv T. Topoisomery odlišné v L mohou být separovány na agarózové 

elektroforéze. Jedním z parametrů pro dvoušroubovici je také hustota nadšroubovice 

  = (L - Lo) / Lo. Lo,, která vyjadřuje počet vinutí relaxované cirkulární DNA. 

 

 
 

Obr. 3.10.: Definice celkového čísla vinutí (L), nadšroubovicového čísla (T) a 
dvoušroubovicového čísla (W) molekuly cirkulární DNA. 

 L = 23  Lo = 25   = - 0,08  obvykle L - Lo = W 
 

 Hustota nadšroubovice většiny přirozených DNA je mezi –0,03 a –0,09. Negativní 

hodnoty vyjadřují, že se většinou jedná o záporné nadšroubovice, které vznikají z 
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„unwound circle“. Záporné nadšroubovicové vinutí připravuje DNA pro procesy 

požadující separaci řetězců, replikace, rekombinace a transkripce. U pozitivní 

nadšroubovice je separace obtížnější.  

 

Lokální odchylky ve struktuře DNA 

 V dlouhém řetězci DNA se mohou vyskytnout lokální odchylky od normální 

struktury podle Watsona–Cricka: 

 rotace řetězce je 36°, ale může být 28 - 42° 

 výskyt opačné rotace dvou párů bází okolo jejich dlouhé osy “propeller twisting“ 

(vrtulové kroucení), které zlepšuje slepení bází v každém řetězci (obrázek 3.11.). 

 „base roll“ je nachýlení báze k sousední bázi. 

 

 
 

Obr. 3.11.: Opačná rotace dvou bází páru okolo své dlouhé osy.  
 

 Všechny odchylky závisí na sekvenci bází. Některé odchylky se mohou vyskytovat 

pouze u některých konformací. B-konformace DNA může být jemně nakloněna do oblouku 

nebo v určitém místě může mít nadšroubovicové vinutí. Tato deformace je velmi důležitá 

biologicky. Umožňuje formovat cirkulární DNA a umožňuje DNA ovíjet proteiny. DNA se 

komprimuje do mnohem menšího objemu (tato schopnost závisí na její deformabilitě). 

Jinak lineární DNA vzhledem ke své velikosti by nebyla uzpůsobena pro buňky.  

 A-konformaci DNA téměř chybí malý žlábek, fosfátové skupiny se váží méně 

s vodou, a proto A-DNA je dehydratována. A–konformace se neomezuje pouze na DNA. 

Dvouřetězcové oblasti RNA (ve tvaru vlásenky ) a hybridní molekuly RNA-DNA jsou 

velmi podobné A-konformaci. Nemohou vytvářet podobu B-konformace, protože –OH 
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skupina ribózy zabraňuje tuto konformaci vytvořit. Kyslík O–2’ by byl příliš blízko ke 3 

kyslíkům fosfátové skupiny než je přípustná van der Waalsova vzdálenost (obrázek 3.12.). 

 DNA je většinou v bakteriálním nebo eukaryotickém genomu v klasické Watson–

Crickově B-konformaci. Ale objev, že některé úseky DNA se nacházejí v Z-konformaci 

potvrdil, že DNA je proměnlivá a dynamická molekula. Transice do Z-formy je častá u 

eukaryot a dochází k ní methylací cytosinů v 5’–C. 

 

 

 
 

Obr. 3.12.: Ribózové cukry se nehodí pro šroubovici typu B-DNA, protože ´2´-O 
atom potřebuje nezbytně prostor. Čtyři kontakty by byly těsnější než 
umožňuje van der Waalsova vzdálenost. 

 

 

DNA a nukleázy  

Deoxyribonukleáza I (DNáza I)  

 DNáza I se váže elektrostaticky k malému žlábku dvoušroubovicové DNA. DNáza 

je enzym získávaný z hovězího pankreatu, kde působí jako trávicí enzym, který degraduje 

DNA spíše nespecificky tím, že ji štěpí na krátké oligonukleotidy, které jsou zakončeny   

5’–fosfátem a 3’– hydroxylem. 
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 Hlavní roli ve vazbě DNA (substrát) a enzymu hrají elektrostatické interakce. 

Vazba existuje ve formě pentapeptidové smyčky obsahující zbytky argininu a lysinu, která 

se těsně váže k malému žlábku DNA (pozitivně nabité skupiny enzymu se vážou 

s negativně nabitými skupinami DNA), dvouřetězcová DNA je 104x rychleji 

hydrolyzována než jednořetězcová DNA. Enzym neinteraguje s bázemi DNA, nerozlišuje 

nukleotidové sekvence. 

 

Restrikční enzymy (restrikční endonukleázy, restriktázy) 

 Na rozdíl od DNázy I restrikční enzymy štěpí oba řetězce DNA na vysoce 

specifických místech. Jejich objev a používání znamenal revoluci v molekulární biologii. 

Bakterie je využívají jako důmyslné obranné zařízení při degradaci cizí DNA. Jejich 

vlastní DNA nemůže být rozštěpena, protože cílová (targetní) místa jsou methylována. 

Jak dosahují vysokou specifitu restrikční endonukleázy? EcoRI endonukleáza 

rozlišuje hexanukleotidovou cílovou sekvenci. Tato nukleotidová sekvence se označuje 

palindrom - má dvojnásobnou rotační symetrii, tzn. že obrácené repetice spolu 

bezprostředně sousedí. Oba řetězce jsou štěpeny ve stejných místech symetricky 

umístěných vzhledem k ose, proto enzym by měl být také symetrický. EcoRI endonukleáza 

je dimer identických subjednotek o velikosti 31 kd a váže se k DNA tak, že symetrická osa 

DNA cílového místa souhlasí s osou enzymu, symetrie enzymu se rovná symetrii svého 

substrátu. 

 

Rozpoznávací sekvence restriktázy EcoRI: 

 

                                štěpící místo 
               5’     – G – A – A – T – T – C –    3’ 
                                                    
               3’     – C – T – T – A – A – G –    5’ 
                                                           štěpící místo 
                                            
                                   osa symetrie                             

 

 

 Otázkou je, jak enzym selektuje GAATTC od jiných hexanukleotidů? Je třeba, aby 

se enzym a báze dostaly do těsné blízkosti. To umožňuje vytvoření smyčky v cílovém 
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místě. Navíc tato smyčka rozvine DNA šroubovici a tak umožňuje enzymu vstoupit do 

velkého žlábku. Celkem se na vazbě podílí čtyři –řetězce enzymu, které jsou bipolární a 

svou kladně nabitou aminoskupinou jsou orientovány k DNA a elektrostaticky jsou 

přitahovány k fosfátům DNA kostry. Jeden –řetězec se přibližuje k DNA argininem, 

který vytváří dvě vodíkové vazby s guaninem cílového místa na řetězci DNA. Druhý                

–řetězec, stejné subjednotky enzymu, obsahuje zbytky argininu a glutamové kyseliny, 

které formují celek čtyř vodíkových vazeb se sousedními adeniny v cílové sekvenci. Druhá 

subjednotka enzymu vytváří stejné kontakty se symetrickými GAA na druhém řetězci 

DNA. Tímto je založena vysoká specifita této interakce mezi proteinem a DNA, založená 

na symetrii a formování 12 přesných přímých vodíkových vazeb. 

 

DNA ligázy 

 Enzymy, které umožňují spojení dvou konců DNA, se nazývají ligázami. První 

DNA ligáza byla objevena v roce 1967. Ligázy katalyzují vytváření fosfodiesterové vazby 

mezi 3’–OH skupinou na jednom konci DNA řetězce a 5’–fosfátovou skupinou na konci 

druhém. E. coli a jiné bakterie získávají pro reakci energii z NAD+ 

(nikotinamiddinukleotid), bakteriofág z ATP (adenosintrifosfát). 

DNA ligázy nemohou spojovat dvě molekuly jednořetězcové DNA. DNA řetězce, 

které jsou spojovány prostřednictvím ligázy, musí patřit k dvouřetězcové DNA. Enzym 

z E. coli obvykle formuje fosfodiesterový most, jestliže alespoň několik párů bází je 

v blízkosti této spojky. Ligáza kódovaná T4 bakteriofágem může spojovat dva tupé konce 

fragmentů dvoušroubovice.  

Ligázy se uplatňují při normální syntéze DNA, opravách poškozené DNA a 

sestřihu (splicing) DNA řetězců při genetické rekombinaci. Během procesu ligace ATP 

(nebo NAD+) reaguje s DNA ligázou a formuje komplex enzymu a AMP (enzym-adenylát-

komplex) a uvolňuje se pyrofosfát nebo nikotinamid mononukleotid NMN v případě 

NAD+ : 

  E  +  ATP  (nebo NAD+)  —— E–AMP  +  PPi  (NMN) 

 
 Aktivovaný enzym s AMP je pak přenesen k fosfátové skupině 5’–konce DNA 

řetězce a formuje se DNA - adenylát – komplex: 

  E  –  AMP  +  P–5’–DNA  —— E  +  AMP–P–5’–DNA 
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 Pak reaguje  3’–OH skupina DNA s tímto aktivovaným  5’–koncem fosfátové 

skupiny: 

 DNA–3’–OH  +  AMP–P–5’–DNA  —— DNA–3’–O–P–5’–DNA  +  AMP 

 

 Tato část reakce je řízena hydrolýzou pyrofosfátu PPi. Takto jsou spotřebovány dvě 

makroergní () P vazby při konstrukci fosfodiesterového mostu v kostře DNA. ATP je 

energetickým zdrojem v reakci. 

 

Topoisomerázy 

Relaxace izomerů DNA je katalyzována topoisomerázami, které mění číslo vinutí a 

katalyzují proces skládající se ze tří kroků :  

 štěpení jednoho ze dvou řetězců DNA 

 přemístění jednoho neporušeného řetězce přes zlom protilehlého řetězce 

v dvoušroubovici 

 zacelení DNA zlomu 

 

Topoisomeráza I štěpí jeden řetězec a tím mění L o násobky jedné. Topoisomeráza II 

štěpí dva řetězce a L mění o násobky dvou. Gyrázy (prokaryotické topoisomerázy II) jsou 

schopné tvořit záporné nadšroubovice z relaxovaných forem uzavřených kružnic (a opačně 

tvořit relaxované formy) (obrázek 3.13.).  

 Podstatou působení některých antibiotik je vlastně zničit účinek gyrázy. Například 

účinné látky některých antibiotik zabraňují znovuspojení zlomů, u jiného antibiotika 

účinná látka blokuje spojení gyrázy a ATP, který je zdrojem energie pro reakci substrátu a 

gyrázy. 
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Obr. 3.13.:Topoisomerázy katalyzují změny v čísle vinutí DNA. DNA gyráza štěpí 
oba řetězce DNA a přesune segment dvoušroubovice DNA přes tento štěp. 
Vlákna jsou pak znovu spojena. 

 

 

RNA 

 RNA je dlouhá nevětvená molekula obsahující nukleotidy spojené 3’  5’ 

fosfodiesterovými vazbami. Počet nukleotidů se pohybuje od několika desítek (např. 76 u 

kvasinkové tRNAAla) až po tisíce nukleotidů. RNA molekuly jsou obvykle jednořetězcové 

(kromě některých virů, které mají dvouřetězcové molekuly). Proto u RNA se neuvádějí 

poměry komplementárních bází, zcela se odlišují poměry mezi A a U, rovněž i mezi G a C. 

Přesto RNA molekuly obsahují také oblasti dvoušroubovice při utváření vlásenky. Zde se 

pak vytváří páry A–U a C–G. Rovněž mohou vznikat páry G–U, mezi nimiž je ale slabší 

vazba. K vytváření těchto nekomplementárních párů bází dochází v důsledku vzniku 

vlásenek na jednořetězcové RNA. Podíl různých druhů řetězcové RNA se pohybuje kolem 

50 % podél řetězce. 
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Buňky obsahují několik druhů RNA:  

Messenger RNA (mRNA) - je templátem pro proteosyntézu. Molekula mRNA je 

syntetizována pro každý gen nebo skupinu genů, které jsou exprimovány. Proto je 

soubor různých mRNA velmi heterogenní.  

Transferová RNA (tRNA) - přináší aminokyseliny v aktivované formě na ribozóm, kde se 

syntetizují peptidové vazby podle sekvencí určených mRNA, která slouží jako 

templát. Existuje alespoň jeden druh tRNA pro každou z 20 aminokyselin. Sama o 

sobě tRNA je složena přibližně ze 75 nukleotidů, je to nejmenší RNA molekula.  

Ribozomální RNA (rRNA) - je součástí ribozómů, ale její přesná role v syntéze proteinů 

dosud není známá. Například u E. coli jsou přítomny v ribozómech tři druhy rRNA se 

sedimentační konstantou 23 S, 16 S a 5 S RNA.  

Eukaryotické buňky obsahují malé RNA molekuly „malé jaderné RNA“ (snRNA, small 

nuclear RNA), které se podílejí na sestřihu (splicing) RNA exonů. V jádře eukaryot se 

vyskytují i typy RNA označované jako hnRNA (heterogenní jaderná RNA), které 

představují primární transkripty kódujících oblastí a jedná se o prekursor mRNA. 

 

Tab. 3.1.: Výskyt molekul RNA v buňce E. coli. 
 

Typ Relativní 
zastoupení 

Sedimentační 
koeficient (S) 

Hmotnost 
(kd) 

Počet nukleotidů 

     
rRNA 80 23 

16 
5 

1,2 x 103

0,55 x 103 
3,6 x 101 

3700 
1700 
120 

tRNA 15 4 2,5 x 101 75 
mRNA 5 heterogenní 

 

 

mRNA 

 Představa o mRNA byla formulována F. Jacobem a J. Monodem v roce 1961, kteří 

usoudili, že proteiny jsou spíše syntetizovány v cytoplazmě než v jádře. Proto vytvořili 

představu, že musí existovat nějaký mezičlánek mezi genetickou informací v jádře a 

místem proteosyntézy v cytoplazmě. Na základě experimentů s E. coli vytvořili představu 

o messenger RNA, která by měla mít tyto vlastnosti: 

1. Molekula mRNA by měla být polynukleotid.  
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2. Složení bází mRNA by mělo být komplementární složení bází DNA. 

3. mRNA by měla být heterogenní ve velikosti, protože geny jsou různě dlouhé. 

Přesně odhadli, že 3 nukleotidy kódují jednu aminokyselinu. Molekulární hmotnost 

mRNA je alespoň 500 000.  

4. mRNA by měla být přechodně spojena s ribozómy, které jsou místem proteinové 

syntézy. 

5. mRNA by měla být velmi rychle syntetizována a degradována.  

 

 F. Jacob a J. Monod pokračovali ve svých pokusech, aby objasnili i vlastnosti 

rRNA, hlavně kdy je syntetizována. Jako model si opět zvolili E. coli, kterou infikovali 

fágem. Baktérie rostly na médiu, obsahující těžké izotopy 15N a 13C. Ribozómy 

syntetizované před a po infekci byly separovány na základě centrifugace v hustotním 

gradientu. Výsledkem uvedeného experimentu bylo: 

 ribozómy nebyly syntetizovány po infekci, což bylo zřejmé z absence „lehkých“ 

ribozómů 

 RNA byla syntetizována po infekci, ale byla spojena s již preexistujícími ribozómy 

 nové proteiny byly syntetizovány v preexistujících ribozómech. 

 

 Tyto experimenty vedly k závěru, že ribozómy jsou nespecializované struktury, 

které syntetizují v dané době protein předepsaný templátem messenger RNA. Molekula 

mRNA je spojka nesoucí genetickou informaci mezi genem a proteinem.  

 Další otázkou bylo, zda mRNA má komplementární sekvence s DNA. V roce 1961 

S. Spiegelman vyvinul novou techniku nazvanou hybridizace. Bylo známo, že ohřátím 

dvoušroubovice DNA dojde k vytvoření jednořetězcových DNA. Jestliže směs je pomalu 

ochlazena, je možné znovuspojení a vytvoření dvouřetězcových nukleových kyselin 

s biologickou aktivitou. Spiegelman navrhl experiment, kdy separoval řetězce DNA a 

předpokládal, že ve směsi s mRNA (vznikla podle templátu denaturované DNA) dojde 

k vytvoření hybridní molekuly RNA – DNA, jestliže budou mít komplementární báze. 

Jeho předpoklad se zcela vyplnil: 

 po infekci E. coli fágem T2 došlo k vytvoření mRNA T2, která byla označena 

izotopem 32P. T2 DNA byla značená 3H a byla připravena odděleně 
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 T2 mRNA a T2 DNA byla ohřáta na 100°C. T2 DNA denaturovala na jednořetězcovou 

molekulu. Pak směs byla pomalu ochlazena na pokojovou teplotu 

 analýzou směsi pomocí centrifugace v hustotním gradientu CsCl se ukázalo, že došlo 

k vytvoření hybridních RNA - DNA molekul. 

 

Na základě tohoto experimentu byl vysloven závěr, že: 

 sekvence bází mRNA jsou komplementární k DNA, která je pro ni templátem 

 

 

 

tRNA 

Vzniká rRNA a tRNA také podle templátu DNA? Pro zodpovězení této otázky byla 

rovněž použita hybridizační technika - přítomnost hybridů byla detekována na 

nitrocelulózové membráně. Tato metoda je jednodušší, rychlejší a citlivější než hustotní 

centrifugace. Nukleová kyselina, která je pevně vázána na membráně má schopnost 

hybridizovat s nukleovou kyselinou, která je v roztoku a je značena. RNA–DNA hybridy 

se utvářely s rRNA (5S, 16S, 23S) stejně tak i s tRNA, a proto musí existovat 

komplementární sekvence v genomu E. coli, s níž byl pokus prováděn.  

 F. Crick se zabýval studiem tRNA již v roce 1958. Pozoroval, že tRNA nemá 

„hrbolaté“ hydrofóbní povrchy, které by mohly rozlišovat např. valin od leucinu nebo 

izoleucinu, ani nemají náležitě umístěny nabité skupiny, které rozlišují pozitivně a 

negativně nabitá místa aminokyselin v řetězcích. Crick předpokládal, že musí existovat 

nějaký mechanizmus pro rozlišování sekvencí bází při čtení RNA templátu. Crick uvádí, 

že tRNA by měla mít sekvence nukleotidů, kde by se mohly vyskytovat vodíkové vazby, 

kterými by se tRNA navázala na templát. Molekula tRNA pak vystupuje v roli molekuly-

adaptéra, který hraje důležitou roli při přenosu genetické informace mezi jádrem a 

ribozómy. V nejjednodušším případě je potřeba 20 adaptérů pro 20 aminokyselin. Tato 

hypotéza se brzy stala skutečným faktem. „Adaptérem“ při proteosyntéze je skutečně 

tRNA. Sekvence bází tRNA byla poprvé určena R. Holleyem v roce 1965 po sedmi letech 

studia kvasinkové alaninové tRNA.  

 

Mutované transferové molekuly RNA 
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 V antikodónu tRNA může dojít mutací ke změně báze, což vede ke spontánním 

změnám, kdy aminokyselina je přitahována k tRNA, která je chemicky modifikována 

in vitro. Zjistilo se, že škodlivé účinky mutací se mohou změnit (zvrátit) druhou mutací. 

Například enzym se inaktivuje, protože mutuje mRNA kodón z GCU (alanin) na GAU 

(kyselina asparagová). Je pak otázka jaký druh mutace by mohl zrestaurovat aktivitu 

tohoto enzymu: 

 reverzní mutace stejné báze A  C, např.  GCU  GAU … GAU  GCU 

 odlišná mutace A  U by poskytla valin (GUU), čímž by se částečně nebo úplně 

obnovila aktivita enzymu  

 mutace v jiném místě ve stejném genu by mohla zvrátit účinek první mutace 

(změněný protein by se od původního odlišoval ve dvou aminokyselinách. 

 mutace v odlišném genu by mohla eliminovat účinky první mutace a ta se nazývá 

„intergenová supresorová mutace“. Nyní je známo z genetických a biologických 

studií, že většina těchto supresorových mutací působí prostřednictvím změny čtení 

mRNA.  

 

 Při nonsense mutaci vzniká kodón UAG, který je terminačním signálem a proto se 

produkuje neúplný polypeptidový řetězec. V buňce pak dochází k inaktivaci těchto 

peptidů. „UAG“ mutace může být supresorována mutacemi v několika různých genech. 

Jedna ze supresorových mutací vede k tomu, že UAG je čten jako kodón pro tyrosin a 

tento fakt pak může vést k tomu, že do proteinu je inkorporován tyrosin (namísto ukončení 

syntézy a tvorby neúplného polypeptidového řetězce). 

 Molekula tRNA pro tyrosin s normálním antikodónem AUG rozeznává kodóny 

UAC a UAU, ale tRNA, která rozlišuje kodón UAG je mutovaná. Mutace z G  C v první 

bázi antikodónu změnila její rozlišovací vlastnosti. Změněný antikodón rozlišuje pouze 

UAG podle wobbling hypotézy (kap. 7, str. 92). 

 

 Nemutované kodóny a 
antikodóny 

 Mutovaný kodón a antikodón 

     
mRNA UAC UAU  UAG 
     
tRNA AUG  AUC 
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Obr. 3.14.: Suprese mutace ukončující terminaci (mRNA) druhou mutací v 

molekule tRNA. 
 

 Mutace antikodónu tRNA je jedním z vysvětlení překonání mutace v sekvenci 

kodónu (terminační mutace). Ale s větší pravděpodobností bude vznikat supresorová 

mutace na místo vzniku mutované tRNA. Ale je tu i jiná otázka. Jestliže UAG se čte jako 

tyrosin, jak potom dochází k terminaci transkripce? Terminace u těchto mutantů probíhá 

normálně a předpokládá se, že terminační signál je složitější a nesestává jen z 

trinukleotidové sekvence UAG. 

 

Jinými mutacemi tRNA mohou být: 

Missense supresory, což znamená změna čtení mRNA po inzerci jedné aminokyseliny na 

místo jiné. 

Posunové supresory vznikají, jestliže jedna tRNA má extra bázi v jejich antikodónové 

smyčce. Čtyři nukleotidy jsou pak čteny jako kodón, např. sekvence UUUC je 

čtena jako kodón pro fenylalanin spíše než triplet UUU. 

 

 

RNA polymerázy 

 Představa RNA stimulovala výzkum, který měl odhalit enzym syntetizující RNA 

podle templátu DNA. J. Hurwitz a S. Wess nezávisle na sobě objevili enzym, který 

pojmenovali RNA polymeráza. Aby mohl tento enzym pracovat, jsou zapotřebí tyto 

komponenty: 

1. Templát. Preferovaná je dvoušroubovice DNA, templátem také může být 

jednořetězcová DNA. RNA nebo RNA – DNA hybridní molekuly nejsou vhodné. 

2. Aktivované prekursory, tzn. všechny čtyři ribonukleotidtrifosfáty - ATP, GTP, 

UTP, CTP. 

3. Bivalentní ionty kovu Mg2+ nebo Mn2+ jsou účinné (Mg2+ se používá in vivo). 

 

 RNA polymeráza katalyzuje iniciaci a elongaci RNA řetězců. Reakce katalyzovaná 

enzymem je:  

  (RNA)n residua + ribonukleotidtrifosfát —— (RNA)n+1 + PPi  
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Syntéza RNA je podobná v několika ohledech syntéze DNA: 

 Směr syntézy je stejný 5’  3’. 

 Mechanizmus elongace je podobný: 3’–OH skupina je na konci rostoucího řetězce 

a napojuje se na fosfát přibližujícího se nukleotidtrifosfátu. 

 Syntéza je řízena hydrolýzou pyrofosfátu. 

 

 Pro syntézu RNA platí ale některé rozdíly. RNA polymeráza nevyžaduje primer. 

DNA templát je zcela konzervativní v RNA syntéze (naopak semikonzervativní v DNA 

syntéze). RNA polymeráza nemá schopnost DNA polymerázy odstraňovat nesprávně 

inkorporované nukleotidy.  

 Všechny buněčné RNA - mRNA, tRNA a rRNA jsou syntetizovány v E. coli 

stejnou RNA polymerázou podle instrukcí daných DNA templátem. U eukaryot je syntéza 

různých molekul RNA zajišťována různými druhy RNA polymeráz. 

 

 
 

Obr. 3.15.: Mechanizmus reakce elongace řetězce RNA katalyzovaný RNA 
polymerázou. 

 

 

4. REPLIKACE DNA 

 

 Replikace DNA je vlastní mechanizmus, který zabezpečuje přenos genetické 

informace do dceřinných buněk. Replikace DNA je semikonzervativní proces - vlákna 
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„mateřské“ dvoušroubovice DNA segregují do dceřinných molekul. Každá ze dvou 

vznikajících dceřinných dvoušroubovic pak obsahuje 1 vlákno mateřské (původní) a 1 

vlákno nově syntetizované. Pro tento mechanizmus replikace byla podána řada důkazů 

např. za využití izotopů dusíku N14 a N15 a analýzy DNA centrifugací v hustotním 

gradientu CsCl. 

 Konzervativní mechanizmus naopak předpokládá nesymetrickou segregaci - 1 z 

dceřinných dvoušroubovic obsahuje 2 původní rodičovská vlákna a 2. dceřinná 

dvoušroubovice 2 nově syntetizovaná vlákna. Tento princip - konzervativní mechanizmus 

- se vyskytuje u eukaryot v případě segregace histonových molekul nukleozómového 

jádra. 

 

  
 

Obr. 4.1.: Model semikonzervativní replikace DNA založený na inkorporaci 15N 
(„těžkého“ - H) a 14N („lehkého“ - L) isotopu dusíku do molekul DNA a 
detekovaný po centrifugaci DNA v CsCl hustotním gradientu..  

 

 Klíčovým enzymem replikačního aparátu buňky je DNA polymeráza III holoenzym 

- mnohojednotkový enzym s velmi vysokou „produktivitou“, katalytickou schopností a 

přesností. DNA polymeráza III je tvořena 8 podjednotkami - , , , , ,, ,  a ‘ o 
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hmotnosti cca 800 kd. Podjednotky ,  a  vytváří katalyticky aktivní jádro, na 

podjednotku  je vázána katalytická aktivita - polymerázová 5’ – 3’ aktivita, na 

podjednotku   3’ – 5’ exonukleázová aktivita. 

 

 
 

Obr. 4.2.: Model DNA polymerázy III holoenzymu z E. coli (čísla v závorkách 
odpovídají molekulární hmotnosti v kd. Asymetrická dimerická struktura 
je významná pro její aktivitu v replikační vidlici. 

 

 Nicméně prvním objeveným enzymem spojeným s replikačním aparátem byla DNA 

polymeráza I - relativně malý jednořetězcový enzym o hmotnosti 103 kd, který katalyzuje 

postupné sekvenční přidávání dNTPs ke 3’ konci rostoucího DNA řetězce. DNA 

polymeráza I vyžaduje přítomnost Mg2+, primeru s volným 3’–OH koncem, dNTPs, 

templátu DNA. DNA polymeráza I se vyskytuje v buňce ve velkém počtu kopií (cca 300).  

 DNA polymeráza I získává „instrukce“ ke své činnosti z templátové molekuly - byl 

to první enzym, u něhož byl zjištěn tento mechanizmus. DNA polymeráza I vykazuje         

5’  3’ polymerázovou aktivitu, má rovněž 3’  5’ exonukleázovou aktivitu (polymeráza 

testuje výsledky polymerace předtím než připojí další nukleotid), DNA polymeráza I má 

také 5’  3’ exonukleázovou aktivitu, která se jeví jako klíčová v replikaci při 

odstraňování RNA primeru a v reparačním mechanizmu buňky při hydrolýze nesprávných 

nukleotidů (poškozených, chybně inkorporovaných). Při štěpení proteázou se DNA 

polymeráza I rozpadá na 2 fragmenty o hmotnosti 36 kd a 67 kd (větší fragment - Klenow 
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fragment si ponechává polymerázovou aktivitu a 3’  5’ exonukleázovou aktivitu). 

Klenow fragment je často využívaným enzymem v molekulární biologii. 

 

 E. coli obsahuje dvě další polymerázy - DNA polymerázu II a DNA polymerázu 

III, které mají obdobné vlastnosti jako DNA polymeráza I: katalyzují templátem řízenou 

syntézu DNA, vyžadují primer, mají polymerázovou aktivitu ve směru 5’  3’ a vykazují 

3’  5’ exonukleázovou aktivitu. 

 

Funkce DNA polymeráz: 

 DNA polymeráza I - odstraňuje primery, vyplňuje vzniklé mezery, klíčový 

enzym reparačního mechanizmu buňky 

 DNA polymeráza II - její funkce není zcela jasná 

 DNA polymeráza III - syntetizuje většinu nové DNA, klíčový enzym 

replikačního aparátu 

 

Mechanizmus replikace DNA: 

 Replikace DNA je striktně kontrolovaný proces, má specifické iniciační místo 

(počátek replikace odpovídá filosofii striktní kontroly - replikace nezačíná na libovolném 

místě chromozómu, ale v počátku replikace).  
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Obr. 4.3.: Mikrofotografie z elektronového mikroskopu - iniciace replikace virové 
DNA fága ΦX174. Obě kruhové molekuly DNA se váží na primozóm, 
proteinový komplex, který začíná replikaci DNA. 

 

 U E. coli replikace začíná v replikačním počátku - oriC. Replikace probíhá 

simultánně v opačných směrech (z replikační vidlice). Při replikaci dochází k rozevření 

šroubovice DNA, vytvoření replikační vidlice - obě rodičovská vlákna slouží jako templáty 

pro syntézu nové DNA. Rodičovská vlákna jsou antiparalelní, protiběžná a DNA replikace 

je semikonzervativní. Směr syntézy je pak pro jedno vlákno 5’  3’, pro druhé 3’  5’. 

Všechny známé DNA polymerázy ale syntetizují DNA pouze ve směru 5’  3’ - otázkou 

může pak být vlastní mechanizmus syntézy. 

 Okazaki prokázal, že významná část nově syntetizované DNA existuje v průběhu 

replikace v podobě malých fragmentů - o velikosti kolem 1 kb (Okazakiho fragmenty). 

Jedno vlákno se kontinuálně replikuje ve směru 5’  3’ (leading strand - řetězec vedoucí), 

na druhém vláknu se vytvářejí diskontinuální fragmenty (lagging strand - řetězec 

opožďující se, fragmenty jsou syntetizovány rovněž ve směru 5’  3’). Jak syntéza 

postupuje, Okazakiho fragmenty jsou kovalentně spojovány DNA ligázou do celistvého 

dceřinného vlákna. 
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Obr. 4.4.: Schéma sestavy replikačních proteinů v replikační vidlici u eukaryot. 
DNA polymeráza α a δ jsou funkčně obdobné dvěma asymetrickým 
ramenům DNA polymerázy III. 

 

 Počátek replikace u E. coli je umístěn do oriC lokusu - sekvence 245 bp s 

výjimečnými vlastnostmi - tandemově uspořádané 13-mery s prakticky identickou 

sekvencí. OriC lokus obsahuje 4 vazebná místa pro dnaA protein - tento protein odpovídá 

za rozvíjení molekuly DNA, syntézu primeru a počátek replikace. Otázkou zůstává 

načasování replikace. Ta musí korespondovat se signálem o zvýšení buněčné hmoty a 

koordinaci s buněčným dělením.  

 V dalším postupu se komplex dnaB a dnaC proteinů váže na dnaA protein a otevírá 

šroubovici. Enzym dnaB (helikáza - tento protein byl také v původních studiích označován 

jako rep protein) katalyzuje ATP poháněné rozvíjení šroubovice DNA, „rozvinutá“ vlákna 

DNA jsou stabilizovaná SSB proteinem (single strand binding protein). SSB protein se 

váže na  ta místa templátové DNA, která jsou již rozpletena, ale ještě nejsou duplikována. 

 Pro syntézu DNA je nezbytná přítomnost primeru - DNA polymerázy nemohou 

začít syntézu řetězce DNA de novo bez přítomnosti volného 3’–OH konce. Specifická 

RNA polymeráza (primáza) se připojuje ke komplexu v mnohojednotkové sestavě - 

primozómu. U E. coli primozómový komplex vytváří 6 proteinů spojených s primázou a 

nasedaná na počátek replikační vidlice na lagging strand vlákno DNA. Primáza syntetizuje 

krátký řetězec RNA - cca 5 nukleotidů, který slouží jako startovací sekvence pro syntézu 
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DNA (primer je po ukončení syntézy DNA odstraněn 5’  3’ exonukleázovou aktivitou 

DNA polymerázy I). 

 

Tab. 4.1.: Proteiny zúčastněné na replikaci u E. coli. 
 
Protein Funkce Velikost (kd) Počet molekul na buňku
    
dnaB protein začíná rozvíjení 

dvoušroubovice DNA 
300 20 

primáza syntetizuje RNA primer 60 50 
rep protein rozvíjí dvoušroubovici 

DNA 
65 50 

SSB stabilizuje jednovláknové 
regiony DNA 

74 300 

DNA gyráza způsobuje uvolnění 
nadšroubovice 

400 250 

DNA polymeráza III syntéza DNA ~800 20 
DNA polymeráza I odstraňuje primery a 

vyplňuje mezery 
103 300 

DNA ligáza spojuje konce DNA 74 300 

 

 
 

Obr. 4.5.: Schéma replikační vidlice u E. coli. 
 

 DNA polymeráza III má velmi vysokou katalytickou schopnost, účinnost a 

přesnost. Je schopna katalyzovat až několik tisíc fosfodiesterových vazeb než opustí 
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templát (oproti cca 20 u DNA polymerázy I). Rovněž rychlost polymerace je u DNA 

polymerázy III daleko vyšší - cca 1000 dNTP/s oproti 10 dNPT/s u DNA polymerázy I. 

 Celá tato sestava proteinů podílejících se na replikaci DNA („doplňkových“ 

proteinů a DNA polymeráza bývá někdy nazývána jako replisom. 

 Dceřinné vlákno, které roste od iniciačního bodu směrem k replikační vidlici se 

syntetizuje kontinuálně - je označováno jako vedoucí (leading strand). Vlákno opačné s    

5’ konci orientovanými k místu rozplétání se musí syntetizovat po částech (Okazakiho 

fragmenty) tak, jak se postupně stává matrice DNA dostupnou. Toto vlákno je označováno 

jako opožďující se vlákno (lagging strand). Mechanizmu syntézy zpožďovaného vlákna je 

poněkud komplikovaný. Opožďující se vlákno je syntetizováno po fragmentech - 5’  3’ 

polymerace vede k růstu vlákna ve směru 3’  5’. Tento mechanizmus syntézy může být 

zabezpečen vytvořením smyčky na templátu DNA pro lagging strand vlákno. Vytvoření 

„smyčky“ zajistí tu skutečnost, že templátové vlákno DNA prochází polymeračním místem 

jedné podjednotky dimerické DNA polymerázy III ve stejném směru jako templátové 

vlákno pro leading strand na druhé podjednotce polymerázy a DNA polymeráza III pak 

syntetizuje obě vlákna ve stejném směru současně. Po vytvoření Okazakiho fragmentu o 

délce cca 1000 nukleotidů se vytváří nová smyčka, primáza opět syntetizuje RNA primer a 

začíná syntéza dalšího Okazakiho fragmentu. 

 

 
 

Obr. 4.6.: Replikace DNA - smyčka na templátu DNA u opožďujícího se vlákna 
umožňující DNA polymeráze III současnou syntézu obou dceřinných 
vláken. 
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 Mezery mezi Okazakiho fragmenty vyplňuje DNA polymeráza I. Tato DNA 

polymeráza rovněž využívá své 5’  3’ exonukleázové aktivity k odstranění RNA primerů 

a vzniklá mezera je vyplněna dosyntetizováním poly dNTP úseku. Volné řetězce DNA pak 

spojuje enzym DNA ligáza. 

 

 Vzhledem k tomu, že DNA se v bakteriálních buňkách vyskytuje ve formě 

superhelixu, je zapotřebí enzymatický mechanizmus zabezpečující „odvinutí“ superhelixu 

(nadšroubovice) do helixu (šroubovice). Enzymy katalyzující tuto směnu struktury se 

nazývají topoisomerázy. 

 Topoisomeráza I byla prvním objeveným typem topoisomerázy a má schopnost 

odstraňovat negativní „nadšroubovici“ bez odpoutání se od molekuly DNA. Enzym se 

váže na DNA, štěpí jeden řetězec, komplex rotuje a uvolní se svinutí. U eukaryotních 

buněk topo I odstraňuje jak negativní tak pozitivní nadšroubovicové vinutí. 

 Topoisomeráza II je představována např. enzymem gyrázou izolovanou z E. coli. 

Tento enzym má schopnost štěpit dvouvláknovou molekulu DNA, přesunout jiný duplex 

tímto místem štěpení a znovu spojit rozštěpená místa. Oproti topo I tato reakce vyžaduje 

energii ve formě ATP. Gyráza je nezbytná pro replikaci DNA u E. coli, protože její 

aktivita je nezbytná pro kompletní replikaci cirkulární molekuly DNA. Během replikace 

zůstávají rodičovská vlákna intaktní a ponechávají si svoje supervinutí. Gyráza uvolňuje 

vzájemně propojené cirkulární molekuly a vznikají dvě nezávislé cirkulární šroubovice 

DNA. Topoisomeráza topo II je nezbytná i pro replikaci eukaryotních chromozómů. 

 

Hlavní body replikace u prokaryot: 

 jeden počátek replikace 

 DNA gyráza - odvinutí nadšroubovice, do které je svinutá šroubovice bakteriální 

DNA 

 helikáza - rep protein - oddělení řetězců DNA 

 DNA vazebné proteiny, HD proteiny - stabilizující, rozvíjející bílkoviny + ochrana 

jednovláknových řetězců proti nukleázám 

 primáza - syntéza RNA primeru 

 DNA polymeráza III - vlastní syntéza vlákna DNA 
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 DNA polymeráza I - odstranění RNA primerů, vyplnění vzniklých mezer 

 DNA ligáza - spojení fragmentů 

 
 Na replikaci se podílí asi 20 bílkovin, funkce většiny z nich není zcela objasněna. 

Otázkou zůstává i vlastní mechanizmus regulace replikace. 

 

Hlavní body replikace u eukaryot: 

 replikace začíná ve více specifických místech chromozómu - počáteční body replikace, 

iniciační body, replikační body 

 chromozóm eukaryotní buňky je tvořen asi 1000 replikony (úseky, které jsou 

replikovány z jednoho bodu, jejich délka je 12 - 15µm), u Drosophily je asi 30-50000 

iniciačních míst, 3 - 4 kb vzdálené, replikace jednoho replikonu trvá průměrně 9,5 min 

 není známa iniciace replikace, povaha replikačních míst 

 průběh replikace je obdobný jako u prokaryot, RNA primery jsou cca 10 nukleotidů 

dlouhé, Okazakiho fragmenty cca 40 - 290 nukleotidů 

 DNA polymeráza v eukaryotních buňkách se rovněž vyskytuje v několika formách - , 

 a  ; forma  se vyskytuje v mitochondriích 

 replikace DNA probíhá  pouze v S fázi buněčného cyklu, replikace různých skupin 

replikonů v S-fázi probíhá postupně, takže celá S-fáze je mnohonásobně delší, než 

replikace jednoho replikonu. 

 

Tab. 4.2.: Délka buněčného cyklu u eukaryot (příklad, uvedena jsou zobecněná data). 
 

  
Perioda buněčného cyklu 

 
Celková délka buněčného 

cyklu (zdvojení) M G1 S G2

      
Člověk        (h) 1 8 10 5 ~24 
Rostliny      (h) 1 8 12 8 ~29 
      
Kvasinky  (min) 20 25 40 35 ~120 
 

 Bezchybnost replikace je ošetřena řadou kontrolních mechanizmů. V buňkách 

existuje dvojnásobná kontrola správného zařazení připojovaného nukleotidu, který musí 

být komplementární k bázi templátu. Pokud je i přesto chybně zařazen nepatřičný 
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nukleotid bývá odstraněn na základě korekce (proofreading) DNA polymerázou. Tento 

mechanizmus zpětné kontroly správnosti přirazeného nukleotidu je zabezpečen 3’  5’ 

exonukleázovou aktivitou DNA polymerázy III.  

 Nižší míru přesnosti lze nalézt v případě syntézy RNA primerů. Primery obsahují 

více chyb a nesprávně inkorporovaných nukleotidů, nicméně další mechanizmus replikace 

zajišťuje, že RNA primery budou rozpoznány, odstraněny a nahrazeny DNA řetězci - a 

tento proces již probíhá včetně zpětné kontroly (na rozdíl od syntézy primerů) a je méně 

chybový. 

 

 U prokaryot po replikaci DNA následuje ještě i chemická modifikace DNA. Nově 

syntetizovaná DNA je methylovaná („označená“ DNA mimo jiné není napadána 

restriktázami). Methylace DNA je mechanizmus vedoucí i k odstranění virové DNA, 

vadných částí replikované DNA. U eukaryot nebyla chemická modifikace replikací vzniklé 

DNA prokázána.  

 

 

5. REPARACE DNA 

 

 Všechny buňky jsou stále pod silným mutačním tlakem vnějšího a vnitřního 

prostředí - jsou vystaveny fyzikálním vlivům a účinkům chemických činidel, které mohou 

měnit strukturu DNA, dochází i ke změně párování bází v důsledku samovolné tautomerie 

bází a konečně ke změnám a chybnému párování může docházet i vlivem nepřesnosti 

DNA polymerázy při replikaci. Buňky prokaryotních i eukaryotních organismů vlastní 

reparační (opravný) mechanizmus, který je schopen odstraňovat nežádoucí zásahy do 

struktury DNA. Tato reparace je velmi účinným opravným mechanizmem a je možná v 

případě, že jedno z vláken dvoušroubovice je nepoškozené a použitelné jako matrice. 

 

Reparace DNA u prokaryot 

 Mechanizmus reparace poškození DNA byl objasněn nejprve u prokaryotních 

buněk a na modelu E. coli budou vysvětleny principy DNA reparace.  
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 Klíčovým enzymem v otázce replikace DNA je DNA polymeráza III holoenzym - 

mnohojednotkový enzym s velmi vysokou „produktivitou“, katalytickou schopností a 

přesností. Ve srovnání s DNA polymerázou I se vyznačuje daleko vyšší produktivitou 

(rychlostí syntézy), ale ne na úkor přesnosti. 

 V otázce reparace DNA, resp. reparačního mechanizmu buňky hraje klíčovou 

úlohu druhá DNA polymeráza - DNA polymeráza I. Tento enzym při replikaci kontroluje 

správnost nově syntetizovaného řetězce (proofreading), hydrolyzuje RNA primery 

potřebné pro průběh replikace a vyžadované DNA polymerázou III a konečně vyplňuje 

vzniklé mezery mezi Okazakiho fragmenty. 

 Daleko většího významu má tento enzym při reparaci (opravě) poškození DNA. 

Příčiny těchto poškození (chybné sekvence nukleotidů, nesprávný nukleotid) jsou v 

podstatě dvojího původu:  

 chyba při replikaci 

 mutace 

 

 Mutace na úrovni sekvence nukleotidů DNA, jsou v zásadě představovány 3 

základními typy: 

1. substituce 1 báze za jinou (resp. substituce 1 bp za jiný) 

2. delece 1 nebo více bp 

3. inzerce 1 nebo více bp 

 

 Spontánní mutační poměr T4 fága je asi 10-7 na replikaci,  u  E. coli a Drosophily 

10-10 na replikaci a substituce 1 bp za jiný je nejčastějším typem mutace. 

 

A––T  T––A   A––T   T––A  
                
                
C––G  C––G   C––G   C––G 
 transice    transverze 

 
Obr. 5.1.: Substituce jednoho páru bází za jiný vedoucí k mutaci. 
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 Substituce má 2 formy - transice (náhrada purinu - A, G - jiným purinem, nebo 

pyrimidinu - T, C - jiným pyrimidinem) a transverze (náhrada purinu pyrimidinem a 

opačně).  

 Mechanizmus spontánní transice byl nastíněn již Watsonem a Crickem při jejich 

formulaci modelu struktury DNA - příčinou této formy mutace jsou tautomerní formy 

bází, kdy amino skupina (–NH2) může přecházet na imino skupinu (=NH) nebo keto 

skupina (–C=O) přechází na enol skupinu (=C–OH). Podíl bází ve formě imino– nebo 

enol– tautomerních forem je za normálních okolností asi 10-4. Přítomnost tautomerních 

forem bází vytváří podmínky pro možnost nestandardního párování. 

 

    A––T 
  A––T 
    A––T 
A––T 
    A––T 
  A*––C 
    C––G 

 
Obr. 5.2.: Párování tautomerní formy adeninu A* s cytosinem vedoucí k záměně 

AT za GC v další generaci. 
 

 Naprostá většina nesprávně vytvořených bp během polymerace (replikace) není 

trvale inkorporována do molekuly DNA. DNA polymeráza má funkci zpětné kontroly 

(proofreading) polymeračního kroku předtím, než přistoupí k navázání dalšího nukleotidu. 

Nesprávně párovaný nukleotid je pak téměř vždy odstraněn. 

 Tato zpětná kontrola ale i „zdržuje“ DNA polymerázu při syntéze nového řetězce - 

a ukazuje, že asi každý 10. správně inkorporovaný nukleotid je odstraněn 3’  5’ 

exonukleázovou aktivitou DNA polymerázy III. Toto je cena, kterou buňky platí za 

přesnost a správnost replikace. 

 

 Některé mutantní kmeny E. coli mají abnormálně vysoký mutační poměr. Tito 

mutanti mají pozměněnou  podjednotku DNA polymerázy III a výrazně sníženou 3’  5’ 

exonukleázovou aktivitu. Změna umožňuje vyššímu podílu nesprávně párovaných 

nukleotidů setrvat ve struktuře řetězce DNA a dále se projevit v dceřinných generacích. 
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 Naopak existují mutantní kmeny se zvýšenou exonukleázovou aktivitou enzymu a 

mutační poměr zjištěný u těchto kmenů je mnohem menší než normální mutační poměr. 

 

Excisní reparace DNA u E. coli  

 DNA může být poškozována řadou chemických a fyzikálních agens - genetická 

informace v ní obsažená musí obsahovat i mechanizmus pro opravu chyb a poškození. 

Báze mohou být pozměněny nebo ztraceny, fosfodiesterové vazby v kostře vlákna DNA 

mohou být přerušeny, řetězce mohou být kovalentně překříženy. Tato poškození jsou 

výsledkem ionizujícího záření, UV záření, chemomutagenů... 

 Naprostá většina poškození DNA může být opravena, protože genetická informace 

je uchováván na obou vláknech dvoušroubovice - informace ztracená jedním vláknem 

(většinou) může být zjištěna ze sekvence druhého nepoškozeného vlákna. 

 

 Příkladem fungování reparačního mechanizmu buňky je excise pyrimidinových 

dimerů vznikajících po ozáření UV zářením. Mezi pyrimidiny (thyminy) následujících za 

sebou v sekvenci nukleotidů na vláknu DNA dochází k vytvoření kovalentní vazby. Za 

normálního stavu jsou báze navázány na kostru DNA a H–můstky komplementárně 

napojeny na báze protiběžného řetězce, mezi bázemi jednoho vlákna tedy není žádné 

spojení. Vzniklé dimery nezapadají do struktury dvoušroubovice, je porušena její 

strukturní organizace, replikace a genová exprese je blokována až do odstranění poškození. 

Dochází k aktivaci reparačního mechanizmu buňky a v poměrně krátké době je poškození 

opraveno.  
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Obr. 5.3.: Tvorba thyminových dimerů po UV ozáření. 

 

K odstranění poškození u E. coli jsou indukovány 3 enzymatické aktivity: 

 enzymatický komplex - proteiny kódované UvrABC geny detekují poškození řetězce 

(struktury dvojité šroubovice DNA) způsobené dimery 

 proteiny UvrA a UvrB se váží na DNA a částečně rozplétají poškozený úsek DNA 

 UvrC enzym štěpí DNA řetězec - 8 nukleotidů od dimeru směrem k 5’ konci a 4 

nukleotidy směrem ke 3’ konci 

 12mer - oligonukleotid vyštěpený touto vysoce specifickou exonukleázou je 

helikázou II odstraněn od řetězce DNA (štěpí se pouze 1 vlákno - nesoucí poškození, 

dimer) 

 DNA polymeráza I vyplní vzniklou mezeru, jako primer slouží vlákno DNA 

předcházející vyštěpenému fragmentu 

 DNA ligáza spojí kovalentní vazbu DNA řetězce 

 

 Pro tento model reparace poškození DNA je zapotřebí specifická exonukleáza, 

DNA polymeráza I a DNA ligáza. 

 

 Pyrimidinové dimery mohou být ale opraveny i alternativním způsobem - existuje 

mechanizmus fotochemického štěpení dimerů za účasti enzymu DNA fotolyázy 

(fotoreaktivní enzym). Tento enzym vyžaduje pro svoji aktivaci viditelné světlo a přímá 

enzymatická reparace se nazývá fotoreaktivace. Většina poškození DNA nemůže ale být 

přímo opravována, poškozená místa jsou opravena mechanizmem excisní reparace. 

 

 Jiným příkladem možného poškození DNA je deaminace cytosinu. Cytosin 

obsažený v DNA spontánně deaminuje na uracil. Deaminace, resp. její produkt - uracil - je 

potencionálně mutagenní. U se páruje s A, naopak C s G. Této mutaci je ale předcházeno 

schopností reparačního systému rozpoznat uracil jako součást cizí pro molekulu DNA a 

nahradit nesprávný nukleotid správnou sekvencí.  
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Obr. 5.4.: Excisní reparace DNA u E. coli pomocí UvrABC mechanizmu. Oprava 
oblasti obsahující thyminové dimery sekvenční akcí specifické 
endonukleázy, DNA polymerázy a DNA ligázy. 

 

 V případě poškození DNA je naprosto nezbytné rozpoznat mutovaný a normální 

nemutovaný řetězec DNA. Mechanizmy zabezpečující tuto identifikaci původního řetězce 

a původní genetické informace nebyly zcela objasněny. V případě replikace a kontroly 

správnosti genetické informace obsažené v nově syntetizovaném vlákně DNA momentu 

rozpoznání napomáhají methylové skupiny v GATC skupině. Původní rodičovské vlákno 

je methylované a slouží jako templát pro porovnávání identičnosti vláken.  
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Reparační mechanizmus u eukaryot 

 Ačkoli většina enzymů potřebných pro reparaci poškozené DNA dosud nebyla v 

eukaryotních buňkách identifikována, je mechanizmus eukaryotní reparace objasňován na 

základě přirozeně se vyskytujících mutací. Příkladem může být dědičná choroba 

xeroderma pigmentosum - jedinci mají snadno pigmentovatelnou kůži, jsou náchylní na 

rakovinu kůže působenou UV složkou slunečního světla. Buňky pacientů pak vykazují 

několik defektů v reparaci UV-poškozené DNA. Lze usuzovat, že buňky vyžadují několik 

enzymů pro reparaci DNA po poškození UV zářením.  

 Jeden z identifikovaných genů „human DNA–repair gene“ má vysokou homologii 

k RAD10 genu kvasinek a UvrA a UvrC genu E. coli. Rovněž gen pro helikázu vykazuje 

homologii s kvasinkovým genem RAD3 a jiným lidským genem. Identifikace těchto a řady 

dalších genů může vést k lepšímu porozumění mechanizmu reparace a poznání vztahů 

mezi poškozením DNA a některými chorobami, zejména rakovinou. 

 

 Mechanizmus odstranění thyminových dimerů nachází u eukaryot analogii v 

prokaryotním mechanizmu excisní reparace - UV–specifická endonukleáza rozpozná 

poškozenou oblast a přeruší vadný řetězec DNA - v blízkosti dimeru, na jeho 5’ konci. 

DNA polymeráza β provede reparační syntézu - 3’ konec použije jako primer, 5’  3’ 

exonukleázová aktivita DNA–polymerázy umožní odstranění sekvence s poškozením, 

DNA–ligáza napojí řetězec s nově syntetizovaným úsekem na zbývající nepoškozenou část 

řetězce DNA. 

 

 

6. TRANSKRIPCE 

 

RNA transkripce probíhá za působení enzymu RNA polymerázy. RNA–polymerázu 

lze charakterizovat jako velmi velký enzym o velikosti 450 kd. Kompletní enzym 

(nazývaný holoenzym) je složen ze 4 subjednotek - 2, , ’,  . Subjednotky 2, , ’ se 

označují jako „jádro enzymu“, které obsahuje katalytická místa a tím umožňuje syntézu 

RNA řetězce. Promotorové místo vyhledává subjednotka , která podmiňuje specifickou 



 57

vazbu k promotoru a zahajuje transkripci. Po zahájení syntézy RNA disociuje od zbytku 

enzymu. Subjednotka 2 má zatím neurčitou roli. Subjednotka ’ se váže na DNA templát 

a subjednotka  zajišťuje prodlužování RNA řetězce, vytváří fosfodiesterové vazby mezi 

ribonukleotidtrifosfáty. 

Jádro enzymu in vitro transkribuje oba řetězce. Holoenzym pak transkribuje pouze 

asymetricky jeden řetězec. Vyhledává specifická místa promotorů, postupuje velice rychle 

tak, že klouže po DNA templátu opakovaně, ale nevytváří s ním vazby. Může detekovat 

oblast  –10 a  –35 na templátu DNA bez rozvinutí dvouřetězcové DNA, tzn. bez rozbití 

párů bází, což umožňuje velkou rychlost detekce daných oblastí. Kromě standardního typu 

holoenzymu se subjednotkou 70 (70 kd) existuje holoenzym, který má odlišnou 

subjednotku 32, která rozeznává „heat shock“ promotory, které se uplatňují při syntéze 

heat shock proteinů (proteiny tepelného šoku). 

 

 
 

Obr. 6.1.: Transkripce mRNA - RNA polymeráza skanuje řetězec DNA, váže se 
na DNA v oblasti promotoru, rozvíjí dvoušroubovici DNA a zahajuje 
transkripci. Po zahájení transkripce disociuje  faktor. 

 

 Polymerizační reakce mají tři stadia: iniciace, elongace a terminace. RNA 

polymeráza v tomto procesu má následující funkce: 
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 Vyhledává na DNA iniciační místa (E. coli má asi 2000 promotorových míst ve svých 

4x106 párech bází). 

 Rozvinuje krátký úsek dvoušroubovice DNA a vytváří jednořetězcovou DNA, která je 

templátem z něhož získává instrukce. 

 Vybírá správný ribonukleotidtrifosfát a katalyzuje fosfodiesterovou vazbu (to se 

opakuje mnohokrát tak, jak se RNA polymeráza pohybuje jednosměrně po DNA 

řetězci. Způsob transkripce se nazývá „totalite processing“ - transkript je syntetizován 

od začátku na konec prostřednictvím jedné molekuly RNA polymerázy bez přerušení. 

 Detekuje terminační signály, které specifikují kde transkript končí. 

 Je v interakci s aktivátorem a represorem proteinů, které regulují stupeň transkripce ve 

velkém rozsahu. Genová exprese je regulována hlavně na úrovni transkripce.  

 

 
 

Obr. 6.2.: Transkripční jednotka - mRNA je transkribována kontinuálně od 
počátku transkripce po terminační bod. 

 

Začátek a konec transkripce 

 DNA templáty prokaryotických genů obsahují oblasti známé jako promotorová 

místa, která se specificky vážou s RNA polymerázou a určují zda začne transkripce. U 

bakterie jsou dvě sekvence na konci 5’ od prvního nukleotidu (značí se +1), kde začíná 

transkripce. Jsou známé jako Pribnow box se sledem sekvencí bází TATAAT, který je 

umístěn v pozici –10 vlevo od startovacího místa a  –35 oblast, která má sekvenci 

TTGACA. První transkribovaný nukleotid je obvykle purin.  

Eukaryotické geny mají odlišná promotorová místa. TATA box (Hogness box), je 

podobný Pribnow boxu, ale je umístěn dál před prvním nukleotidem (–25 nukleotid) a je 
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charakteristický sekvencí TATAAA. Mnoho eukaryotických promotorů má také sekvenci 

CAAT (–75 nukleotid, „cat box“). Dále eukaryotické geny mohou být transkribovány za 

stimulace více vzdálených sekvencí i několika kilobází od startovacího místa na konci 5’ 

nebo 3’ (obrázek 6.3.).  

 Promotory se odlišují v síle. Účinnost transkripce je ovlivněna regulačními 

proteiny, které se vážou ke specifickým sekvencím v blízkosti promotorových míst a 

interagují s RNA polymerázou. Silné promotory iniciují transkripci každou druhou vteřinu 

u E. coli, slabé 1x za 10 minut. Silné promotory mají přesné sekvence, naopak slabé 

promotory mají různé substituce v oblasti  –10 nebo  –35, čímž ztrácí promotorovou 

aktivitu. Významná je vzdálenost mezi konzervativními sekvencemi dvou promotorů, kdy 

optimální je vzdálenost 17 nukleotidů mezi dvěma promotory.  

 

 
 

 
 

Obr. 6.3.: Základní rysy promotorů pro prekursory mRNA u prokaryot a vyšších 
eukaryot. 

 

 RNA polymeráza se pohybuje podél DNA templátu a transkribuje řetězec RNA 

dokud nedosáhne terminační sekvence. Terminační signál v E. coli je vlásenka ve které se 

párují báze na nově syntetizované RNA molekule. Vlásenka vzniká párováním 

komplementárních bází G a C v oblastech, které jsou na tyto báze bohaté (CG rich region). 

Nově syntetizovaná RNA spontánně disociuje (odděluje se) od RNA polymerázy, jestliže 

vlásenka je ukončena uracilovými zbytky (UUUU–OH3’) (obrázek 6.4.) nebo transkripce 

může být ukončena proteinem rho. Méně je známo o terminaci transkripce u eukaryot. 

Start a stop signály pro transkripci jsou pravděpodobně zakódovány v DNA templátu.  
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Obr. 6.4.: Sekvence bází 3’–konce mRNA transkriptu z E. coli. Stabilní struktura 
vlásenky pokračuje sekvencí uracilových zbytků. 

 

 Iniciace transkripce byla prokázána „footprinting“ technikou. K DNA templátu 

byla přidána RNA polymeráza, která se navázala na promotor. Ve směsi nebyly přítomny 

ribonukleotidy, proto syntéza mRNA řetězce neprobíhala. Po přidání DNázy došlo ke 

štěpení DNA v nespecifických místech, nedošlo ke štěpení v místě promotoru, protože zde 

byla navázaná RNA polymeráza. Současně byla připravena kontrola, u které chyběla RNA 

polymeráza, tudíž promotorové místo nebylo blokováno. U kontroly DNáza rozštěpila 

DNA na stejně dlouhé úseky asi po 60 párech bází. Pro identifikaci fragmentů DNA bylo 

třeba označit jeden konec DNA radioaktivním fosforem. Fragmenty obou vzorků byly 

rozděleny pomocí gelové elektroforézy: 

 V případě kontroly na gelu byly získány pruhy („bandy“), které byly 

v pravidelných vzdálenostech od sebe. U vzorku, kde byla přítomna RNA polymeráza, 

která blokovala promotor, pak některé pruhy chyběly. Podle lokalizace chybějících pruhů 

byly určena lokalizace promotoru. 
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Obr. 6.5.: Technika „footprinting“. Jeden konec DNA řetězce je označen 32P. 
Takto značená DNA je pak rozštěpena v omezeném počtu míst DNázou I. 
Stejný experiment je prováděn za přítomnosti proteinu (RNA polymerázy), 
který se váže ve specifických místech na DNA.Navázaný protein brání 
segment DNA před působením DNázy I. Proto některé fragmenty budou 
chybět. Chybějící pruhy na gelovém spektru identifikují vazebné místo 
DNA (promotor). 

 
 
Syntéza mRNA 

 RNA polymeráza se naváže k dvoušroubovici, ale syntéza zatím nemůže probíhat. 

Dvoušroubovice se musí rozvinout, aby DNA templát mohl vybírat správné 

ribonukleotidtrifosfáty a vázat je na sebe. Rozvinutí zabezpečuje RNA polymeráza (v 

případě nadšroubovicových molekul v součinnosti s topoisomerázami), která rozvinuje 

úsek 17ti párů bází na DNA, což odpovídá 1,6 otočkám šroubovice B–DNA. 

 Řetězce RNA obvykle začínají na 5’–konci pppG nebo pppA. Na rozdíl od 

replikace DNA není pro zahájení syntéza RNA potřebný primer. 3’–konec má volnou 

hydroxylovou skupinu. RNA řetězec je syntetizován ve směru  5’  3’. 

 

 Elongace se uskutečňuje v transkripčních bublinách (obrázek 6.6.), které se 

pohybují podél DNA templátu. Elongace začíná po vytvoření první fosfodiesterové vazby. 

Disociuje se   subjednotka a jádro enzymu RNA polymerázy se silněji váže na templát 
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DNA a zůstává navázané k templátu až do okamžiku terminace. Transkripční bublina, tj. 

DNA, RNA polymeráza a narůstající řetězec RNA tvoří hybridní dvoušroubovici. 

 

 
 

Obr. 6.6.: Model transkripční bubliny během elongace RNA transkriptu. RNA 
polymeráza rozvinuje vzdálený konec DNA dvoušroubovice, zavinuje její 
opačný konec. RNA-DNA hybrid rotuje. 

 

 Transkripční bublina je dlouhá 12 párů bází (odpovídá téměř jedné otočce A 

konformaci – DNA). 3’–hydroxylový konec přitahuje atom fosforu ribonukleotidtrifosfátu. 

Během elongace je rozvinutých 17 párů bází. Rychlost syntézy je 50 nukleotidů na sekund. 

Délka DNA – RNA hybridu a rozvinuté oblasti DNA zůstává konstantní po celou dobu, 

kdy se RNA polymeráza pohybuje po templátu. Z toho vyplývá, že DNA se znovu 

postupně zavinuje. RNA-DNA hybrid musí rotovat, když se připojuje nukleotid, tak že    

3’–OH konec zůstává v katalytickém místě. 12 párů bází je krátký úsek, pouze pro jednu 

otočku a aby nedošlo k zauzlení RNA řetězec je ostře odkloněn od konce RNA, aby se   

5’–konec opětovně nepřipojil k DNA.  

 RNA polymeráza nemá nukleázovou aktivitu a na rozdíl od DNA polymerázy 

nekontroluje narůstající polynukleotidový řetězec. Správnost („fidelita“) transkripce je 

proto mnohem menší než u replikace. Chyba transkripce je asi jeden nesprávně 

inkorporovaný nukleotid na 104 - 105 nukleotidů (je asi 105 větší než u replikace). Chyby 

ale mohou být tolerovány, protože nejsou přenášeny na potomstvo. Pro většinu genů je 

syntetizováno mnoho RNA transkriptů a je nepravděpodobné, že by několik defektních 

transkriptů bylo „škodlivých“. 
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 Terminace transkripce je v místě, kde RNA vlásenka je zakončena uracilovými 

zbytky. Tento signál je rozpoznáván RNA polymerázou a polymeráza ukončuje tvorbu 

fosfodiesterových vazeb. RNA–DNA hybrid disociuje, molekula mRNA se uvolní. 

Rozpletená DNA se znovu stáčí a RNA polymeráza se uvolňuje z DNA. Terminace 

transkripce je přesně kontrolována jako její iniciace. Transkribované oblasti DNA obsahují 

stop signály a další specifické strukturní charakteristiky. Nejjednodušším terminačním 

signálem je palindromická oblast bohatá na GC a pak následuje oblast bohatá na AT 

(obrázek 6.7.). RNA transkript této palindromické DNA je autokomplementární. Proto se 

mohou tvořit páry bází a vzniká vlásenka se smyčkou a stopkou. GC páry jsou stabilnější 

než AT. Smyčka je ukončena 4 nebo více uracily. Transkripce se zde pravděpodobně 

ukončuje, protože RNA polymeráza pauzuje, když narazí na vlásenku. RNA–DNA hybrid 

šroubovice tvořený po vlásence je méně stabilní, obsahuje páry U–A, které jsou 

nejvolnější. Proto se RNA oddělí od DNA templátu a pak od enzymu. DNA se znovu spojí. 

Jádro enzymu má malou afinitu k dvoušroubovici a tak se z DNA uvolňuje. K enzymu se 

znovu napojí faktor  a vzniká holoenzym, který opět hledá promotorové místo a zahajuje 

novou transkripci. 

 RHO protein pomáhá terminaci transkripce některých genů tím, že detekuje 

dodatečné terminační signály, které nejsou detekovány RNA polymerázou. Rho protein 

hydrolyzuje ATP za přítomnosti jednořetězcové RNA (ne DNA a duplexu RNA). Je to 

hexamer o velikosti subjednotek 46 kd, který se specificky váže na jednořetězcovou RNA 

o délce 72 nukleotidů, 12 nukleotidů připadá na jednu subjednotku. ATPázová aktivita Rho 

proteinu umožňuje jeho pohyb podél hybridní molekuly RNA–DNA. Charakteristickým 

rysem terminace je, že aktivní signály leží spíše na nově nasyntetizované RNA, než DNA 

templátu. 
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Obr. 6.7.: DNA sekvence odpovídající 3’–konci trp mRNA z E. coli. Stop    
signály – palindromická oblast bohatá na báze GC a oblast bohatá na AT. 

 

Prekursory tRNA a rRNA po transkripci 

 U prokaryot molekuly mRNA podléhají velmi málo modifikacím, které následují 

po syntéze RNA polymerázou. U mnoha z nich často probíhá současně transkripce a 

translace. Naopak tRNA a rRNA vznikají štěpením a modifikacemi nově vzniklých 

řetězců. Například ribonukleáza P připojuje u E. coli správné 5’–konce všem tRNA 

molekulám. Tento zajímavý enzym obsahuje katalyticky aktivní RNA molekulu. 

Ribonukleáza III odděluje 5S, 16S a 23S rRNA prekursory s primárního transkriptu 

štěpením oblastí vlásenek ve specifických místech.  

 Druhým typem úpravy je připojení nukleotidů na konci některých RNA řetězců. 

Např. CCA se připojuje na 3’–konci tRNA molekul. 
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 Třetím typem je modifikace bází a ribózových jednotek rRNA. U prokaryot jsou 

některé báze methylované zatímco u eukaryot 2’–hydroxylová skupina pouze asi u jedné 

ze sta ribózových jednotek je methylovaná. U všech tRNA byly objeveny neobvyklé báze 

(enzymové modifikace standardních ribonukleotidů tRNA prekursoru). 

U eukaryot jsou prekursory tRNA přeměněny na finální tRNA štěpením                

5’–sekvence, vystřižením intronů, nahrazením UU na 3’–konci sekvencí nukleotidů CCA a 

modifikací několika bází.  

 

 

Inhibice transkripce antibiotiky 

 Antibiotika jsou zajímavé molekuly, protože mnoho z nich jsou vysoce 

specifickými inhibitory biologických procesů. Rifamycin a Actinomycin jsou dvě 

antibiotika, která inhibují transkripci odlišným způsobem. Rifamycin (produkovaný 

některými kmeny Streptomyces) blokuje vytváření první fosfodiesterové vazby v RNA 

řetězci. Elongace není ovlivněna. Ty řetězce, které se již syntetizují nejsou ovlivněny. 

Místo působení je subjednotka β  RNA polymerázy. Aktinomycin D (polypeptid obsahující 

antibiotikum, z odlišného kmene Streptomyces) se silně váže na tRNA a ta se nemůže stát 

templátem pro RNA syntézu. Neváže se k jednořetězcové DNA, RNA, dvouřetězcové 

RNA a RNA–DNA hybridu. Neovlivňuje DNA replikaci a proteinovou syntézu. 

 

 

Transkripce u eukaryot 

 Transkripce u eukaryot probíhá v jádře odděleně od translace, která se uskutečňuje 

vně jádra. To znamená, že transkripce a translace probíhají v různých kompartmentech 

buňky, zatímco u prokaryot jsou oba tyto děje spolu velmi těsně spojené a probíhají 

současně. Tím se může genová exprese regulovat mnohem přesněji a to má také souvislost 

s bohatostí eukaryotických forem a funkcí (obrázek 6.8.). 
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Obr. 6.8.: Transkripce a translace probíhají u prokaryot současně, zatímco u 
eukaryot jsou prostorově i časově oddělené. (A) U prokaryot primárním 
transkriptem je mRNA, která je bezprostředním templátem pro 
proteinovou syntézu. (B) U eukaryot jsou mRNA prekursory vytvářeny a 
upravovány sestřihem v jádře, dříve než jsou transportovány do 
cytoplazmy. 

 

 

 Druhým rozdílem mezi prokaryoty a eukaryoty je, že přeměna nově vznikající 

RNA na zralou RNA je extenzivním procesem. Primární transkripty mají na 5’–konci 

čepičku a na 3’–konci poly(A) konec. Většinou všechny mRNA prekursory jsou 

sestřihávány - „RNA splicing“ (introny jsou vystřiženy a vzniká zralá mRNA). Nezralá 

mRNA je označována jako heterogenní RNA (hnRNA), která je v jádře degradována a 

pouze asi 20 % je přeměněno na mRNA. Zbytek je hydrolyzován nukleázami během 

několika minut. 

 

 RNA je syntetizována třemi typy polymeráz, které se odlišují v templátové 

specifitě, lokalizaci a citlivosti k inhibitorům. RNA polymeráza I je lokalizována 

v jadérku, kde transkribuje řadu genů pro 18S, 5,8S a 28S ribozomální RNA. Ostatní 5S 

rRNA a tRNA jsou transkribovány RNA polymerázou III lokalizovanou spíše v jádře. 

Prekursory mRNA jsou syntetizovány RNA polymerázou II v jádře, rovněž i snRNA. 

RNA polymerázy jsou multisubjednotkové komplexy dvou velkých a několika malých 

subjednotek. 
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Tab. 6.1.: Eukaryotní RNA polymerázy. 
 

Typ Lokalizace Funkce Citlivost na  
α–amanitin 

    
I jadérko 18S, 5.8S a 28S 

rRNA 
necitlivá 

II jádro prekursory mRNA a 
hnRNA 

silně inhibovaná 

II jádro tRNA a 5S RNA inhibovaná vysokými 
koncentracemi 

 

 Eukaryotické promotory jsou TATA box, lokalizace  –25, GC box jehož pozice 

není stálá přibližně  –40 (nesmí být  –35, pak je neúčinný), CAAT box, lokalizace většinou 

v pozici  –110. Uvedené boxy ale nejsou nezbytný pro promotorovou aktivitu. 

 Transkripční faktory (specifické proteiny) jsou proteiny, které mají schopnost se 

vázat na specifické úseky promotoru a vázat se navzájem. Při optimální konstituci 

transkripčních faktorů v úseku promotoru dojde k jejich interakci, která umožní vazbu 

DNA-polymerázy. Stimulační sekvence v eukaryotických genech jsou spíše rozeznávány 

těmito proteiny než přímo RNA polymerázou II. Ve vzdálenosti několika tisíc bází na obě 

strany genu nebo i uprostřed genu mohou být „enhancer“ sekvence (zesilovače). Tyto 

sekvence jsou účinné na kódujícím nebo templátovém řetězci. Jsou specifické, účinné jsou 

ale pouze v některých buňkách.  

 Molekuly mRNA u eukaryot požadují 5’–čepičku  (5’ caps) během transkripce. 

Transkripce obdobně jako u prokaryot obvykle začíná A nebo G. 5’–trifosfátový konec 

rostoucího RNA řetězce je téměř okamžitě modifikován. Fosfát je hydrolyzován a 

zbývající 5’–difosfátový konec reaguje s α–atomem fosforu GTP a vytváří neobvyklou   

5’ – 5’ trifosfátovou vazbu, která podmiňuje vznik čepičky. N7 dusík guaninu je 

modifikován/methylován S-adenosylmetioninem a vytváří čepičku 0 (cap 0). Sousední 

ribózy mohou být methylovány a vytváří čepičky 1 a 2 (cap 1 a cap 2). Struktura čepičky 

má význam pro sestřih. Chrání 5’–konec proti fosfatázám a nukleázám. Dále stupňuje 

translaci mRNA. Eukaryotní molekuly tRNA a rRNA nemají čepičky. 

 Poměrně málo je známo o eukaryotních terminačních signálech. Některé obsahují 

strukturu vlásenky následovanou uracilovými zbytky (obdobně jako u prokaryotní 
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transkripce). Většina eukaryotních mRNA ale na 3’–konci má poly(A) řetězec          

(poly(A) tail). Tato poly(A) sekvence není kódovaná na DNA a navíc nukleotid 

předcházející poly(A) není posledním nukleotidem, který je transkribován. Některé 

primární transkripty totiž obsahují až několik set nukleotidů za koncem finální mRNA. 

Eukaryotní primární transkript se štěpí specifickou endonukleázou, která zaznamenává 

sekvence AAUAAA. Po tomto štěpení poly A polymeráza přidá asi 250 adeninových 

zbytků k 3’–konci molekuly mRNA. Poly(A) konec se pak obtáčí kolem několika kopií 

78kd vazebného proteinu. Funkce poly(A) není zcela známa, ale i molekula mRNA 

zbavená poly(A) konce může být transportována mimo jádro a translatována (obrázek 

6.9.). Rovněž mRNA pro histonové bílkoviny nemají poly(A) konce. 

 

 
 

Obr. 6.9.: Štěpení a polyadenylace primárního transkriptu. Specifická 
endonukleáza štěpí RNA v sekvenci AAUAAA. Poly A polymeráza potom 
připojuje asi 250 A. 

 

 Eukaryotní molekuly mRNA se vyznačují i tím, že ve finálním stavu neobsahují 

introny. Sekvence intronů jsou vystřiženy z primárního transkriptu mRNA během procesu 

nazývaný jako splicing mRNA (sestřih). Místa sestřihu na mRNA prekursorech jsou 

specifikována sekvencemi na obou koncích intronů. Často začínají GU a končí AG. Někdy 

jsou specifické sekvence uvnitř intronů. Při sestřihu se intron odpojuje ve formě lasa 

(obrázek 6.10.). 
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Obr. 6.10.: Mechanizmus sestřihu mRNA prekursorů v eukaryotických jádrech. Y 
značí purinový nukleotid, R pyrimidinový nukleotid, N jakýkoliv 
nukleotid. 5’ místo sestřihu je přitahováno 2’–OH skupinou adenosinu 
lokalizovaného na rameni. 3’ místo sestřihu je pak přitahováno nově 
formovanou 3’–OH skupinou exonu. Exony jsou spojeny a intron se 
uvolňuje ve formě lasa. 

 

 

7. PROTEOSYNTÉZA 

 

 „Klasická genetika“ definuje geny jako biologické jednotky dědičnosti 

lokalizované v lineárním uspořádání na chromozómu. Později s rozvojem mikrobiální 

genetiky bylo ukázáno, že geny řídí strukturu proteinů. Od roku 1953, po objevu struktury 

molekuly DNA, byla hledána odpověď na 2 otázky molekulární biologie: jakým způsobem 

je DNA replikována a jak řídí syntézu proteinů. Odpověď na otázku syntézy proteinů byla 

dána až v souvislosti s rozvojem znalostí o syntéze RNA a mechanizmu jakým RNA 

ovlivňuje syntézu proteinů nejprve v prokaryotních a později v eukaryotních buňkách. 

 Proteosyntéza je proces biosyntézy proteinových molekul de novo. Na tomto 

komplexním procesu se zúčastňuje řada organel a buněčných struktur: 

 jádro (chromatin) - uchovávání a přenos genetické informace na mRNA 

 ribozómy - vlastní „továrna“ na výrobu proteinu 
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 tRNA - transport základních stavebních kamenů proteinů (AA) v buňce 

 ER (endoplasmatické retikulum) - úprava a transport proteinů 

 

 Úspěšná syntéza nového proteinu předpokládá přítomnost kompletního a funkčního 

proteosyntetického aparátu, tj. kromě výše zmíněných struktur i celé řady enzymů 

podílejících se na transkripci, úpravách mRNA, jejím transportu, aktivaci tRNA, vlastní 

translaci, posttranslačních modifikacích a transportu hotového proteinu a samozřejmě 

základních stavebních kamenů proteinu - aminokyselin. 

 Proteosyntéza může probíhat v případě splnění podmínky přítomnosti úplného a 

funkčního proteosyntetického aparátu i mimo buňku - této možnosti se využívá v případě 

translace in vitro. Příkladem může být detekce přítomnosti a aktivity specifického genu 

(např. gen pro buněčné dělení) a hledání jeho promotoru - prvním krokem je izolace 

celkové RNA, purifikace a získání mRNA a vlastní translace in vitro (např. za využití in 

vitro translačního aparátu - „rabbit reticulocyte lysate system“), detekce proteinu, zjištění 

jeho sekvence a tvorba cDNA knihovny. 

 

 
 

Obr. 7.1.: Krystalická struktura glutamyl–tRNA syntetázy komplexované s 
tRNAGln a ATP. 

 

Základní principy syntézy proteinů: 
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 Syntézu proteinů ve směru NH4
+  COOH– lze charakterizovat jako sekvenční, 

postupné přidávání aminokyselinových zbytků ke karboxylovému konci rostoucího 

peptidového řetězce. 

 Proteiny jsou tvořeny limitovaným počtem různých základních stavebních kamenů - 

aminokyselin (AA). Asi jen 20 aminokyselin je využíváno přímo pro proteosyntézu. 

Nicméně při další analýze je možné konstatovat, že v proteinových molekulách 

existuje asi 140 aminokyselin, které ale vznikají v důsledku posttranslačních 

modifikací. 

Některé skupiny peptidů (cyklické peptidy u nižších rostlin - Deuteromyceta) vznikají 

mimo rámec proteosyntézy a mají kromě méně častých AA ve svém řetězci i jinak 

uspořádanou strukturu - vazebné propojení AA způsobující jejich 

nemetabolizovatelnost. 

 Při konstrukci modelu proteosyntézy je možno vycházet ze dvou principů 

znázorněných obr. 7.2.: 1/ postupného sekvenčního skládání výsledné molekuly 

proteinu podle matrice uložené na templátu a nebo 2/ připojení všech součástí k 

templátu a simultánní polymeraci. Mechanizmus proteosyntézy odpovídá prvnímu z 

uvedených modelů, tj. aminokyseliny jako stavební kameny proteinu jsou skládány 

postupně, vždy po jedné. 

 Každý řetězec má specifický startovací bod - růst peptidového řetězce pak probíhá v 

jednom směru k určenému konci - vyžaduje to pak přítomnost startovacího 

(iniciačního) a ukončovacího (terminačního) signálu. 

 Primární syntetizovaný produkt je obvykle dále modifikován. Primární řetězec 

proteinu je velmi často neaktivní nebo nekompletní - polypeptidové řetězce jsou často 

„sestřihávány“, spojovány kovalentními vazbami (cross-linked), chemicky 

modifikovány - přidáním různým funkčních skupin nebo řetězců již během syntézy 

nebo po jejím ukončení. 
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Obr. 7.2.: Syntéza lineárního polymeru probíhá podle schématu sekvenčního 
skládání a polymerace monomerů (A) a neprobíhá přiložením všech 
odpovídajících monomerů a jejích simultánní polymerací (B). 

 
 

 
 

Obr. 7.3.: Lineární biopolymery jsou po syntéze obvykle dále modifikovány. 
 

Proteosyntetický aparát: 

 tRNA - transferová ribonukleové kyselina, její funkcí je transport příslušné 

aminokyseliny (resp. aminoacylového zbytku) na translační systém ribozómu  



 73

 

 Sekvence bází tRNA byla poprvé determinována Robertem Holley v roce 1965. 

Sekvence kvasinkové tRNAAla  byla první kompletní známou sekvencí nukleové kyseliny. 

Molekuly tRNA mají obecnou strukturu nazývanou jako „struktura jetelového listu“, 5’ 

konec je fosforylovaný (pG), 3’ konec má volnou hydroxylovou skupinu (~CCA–OH). 

 

  
      a/            b/ 
 

Obr. 7.4.: a: Obecné rysy molekuly tRNA. 
                 b: Základní sekvence tRNAAla z kvasinky. 

 

 Pro tRNA je výrazný vysoký obsah bází jiných než klasická čtveřice A, U, G, C. 

Ve struktuře tRNA je přítomno množství neobvyklých nukleotidů - inosin (I), 

pseudouridin (Ψ), dihydrouridin (D), ribothymidin (R), methylované a dimethylované 

deriváty guanosinu a inosinu (mG, m2G). Vznikají enzymatickou modifikací prekursoru 

tRNA. Methylace zabraňuje vytváření určitých párů bází a tímto některé báze jsou 

akceptovatelné pro jiné interakce. Kromě toho methylace propůjčuje hydrofóbní charakter 

některým oblastem tRNA a tak umožňuje interakci se syntetázami a ribozomálními 

proteiny. Jiné modifikace mohou měnit kodónové rozlišení: 5’–konec je fosforylován a 5’ 

terminační zbytek je pak obvykle pG. 

 3’ konec molekuly tRNA je typický sekvencí ACC–~, místo připojení amino 

kyseliny je 3’ hydroxylová skupina koncového adeninu. Ve struktuře tRNA jsou významné 
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i 3-4 smyčky a antikodón: – DHU smyčka (dihydrouridinová - obsahuje několik 

dihydrouracilových zbytků a zde dochází k vazbě příslušného aktivačního enzymu), 

antikodónová smyčka, variabilní smyčka („extra arm“, která nemusí být vždy zřetelná, má 

variabilní počet zbytků a její význam je nejistý), TΨC smyčka (celkem ji tvoří 7 

nukleotidů a pravděpodobně v tomto místě dochází k vazbě na ribozóm, téměř vždy 

přítomná sekvence v této smyčce je TΨCG). Antikodónová smyčka sestává ze 7 bází o 

následující sekvenci: 

 

5’ – pyrimidin – pyrimidin –   X – Y – Z   – modifikovaný purin – variabilní báze – 3’ 

           antikodón 

 

 Velikost molekuly tRNA kolísá mezi 73-93 nukleotidy (25 kd). Neobvyklé báze se 

vyskytují ve frekvenci  7-15 bází na molekulu. Asi polovina nukleotidů tRNA jsou 

spárované báze, tvořící dvoušroubovici. Naopak nespárované nekomplementární oblasti 

jsou 3’–CCA terminační oblast, TC smyčka, „extra arm“, DHU smyčka a antikodónová 

smyčka. 

 Trojrozměrná struktura molekuly tRNA byla odvozena v roce 1974 na základě     

X–ray krystalografických studií kvasinkové tRNAPhe a je nazývána L–tvarem. Vyznačuje 

se 2 úseky dvojité šroubovice – asi 10 bází dlouhými odpovídajícími jedné otočce 

šroubovice lineární DNA. Tyto dva segmenty jsou navzájem kolmé a dávají molekule 

tRNA prostorový tvar písmene L. Většina bází mimo oblasti dvoušroubovice se zúčastňuje 

neobvyklých H–vazebných interakcí. Tyto terciální interakce jsou mezi bázemi obvykle 

nekomplementárními (GG, AA, AC). Navíc ribózo–fosfátová kostra interaguje s některými 

bázemi a jinými oblastmi kostry molekuly - 2’–OH skupiny ribózy fungují jako donory či 

akceptory vodíku v těchto interakcích. Tyto hydrofóbní interakce hrají úlohu zejména při 

stabilizování terciální struktury molekuly. L–tvar molekuly tRNA rovněž způsobuje, že na 

jednom konci molekuly je antikodónová smyčka a na druhém konci přichycovací místo pro 

AA, tj. aminokyselina v aminoacyl–tRNA je dosti daleko od antikodónu (okolo 80 Å). 

CCA konec molekuly může měnit svoji konformaci během aktivace aminokyseliny a 

rovněž během syntézy proteinu na ribozómu. 
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  a/        b/ 
 

Obr. 7.5.: a: Obdobná struktura 4 tRNAs. 
                b: Schéma  trojrozměrné struktury tRNAPhe z kvasinky. 

 

 Oproti mRNA, která u prokaryot není po transkripci upravována, jsou tRNA a 

rRNA upravovány štěpením a modifikací syntetizovaného RNA řetězce. Příkladem může 

být primární transkript E. coli obsahující 3 druhy rRNA, tRNA a spacery. Ribonukleáza III 

vyštěpuje 5S, 16S a 23S rRNA prekursory, ribonukleáza P upravuje správné 5’–konce 

molekul tRNA. 

 

 
 

Obr. 7.6.: Štěpení primárního transkriptu obsahujícího 5S, 16S, 23S rRNA, tRNA 
a spacery. 
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 Prekursory prokaryotní tRNA jsou obvykle transkribovány jako multimerické 

prekursory (60 genů tRNA u E. coli je nahloučeno do 25 polycistronických jednotek). 

Primární transkript je pak štěpen ribonukleázou P  (RNáza P) na 5’ konci. Ribonukleáza D 

(RNáza D) pak vyhledává CCA sekvenci a vyštěpuje molekulu tRNA na 3’ konci. 

 Ribonukleáza P je ribonukleoprotein (komplex 377 nukleotidové M1 RNA a 20 kd 

proteinu) a je příkladem katalyticky aktivní RNA. M1 RNA má katalytické skupiny a 

interaguje specificky se substrátem. Protein zvyšuje hydrolytický stupeň a umožňuje, aby 

reakce proběhla za mnohem nižší koncentrace Mg2+. 

 Primární transkript o délce 950 nukleotidů je prekursorem sedmi tRNA: 1 

specifický prekursor pro leucin, 2 pro methionin, 2 x 2 pro dva druhy glutaminových 

kodónů (obrázek 7.7.). 

 

 
 

Obr. 7.7.: Primární transkript E. coli obsahující sedm molekul tRNA. 
 

 U eukaryot jsou prekursory tRNA upravovány do konečného stavu (mature tRNA) 

sérií kroků zahrnujících odštěpení 5’–zaváděcí sekvence, sestřih a odstranění intronů, 

náhrada 3’–terminálního UU za CCA, modifikace (zejména methylace) řady bází. Příklad 

úprav prekursoru kvasinkové tRNATyr – methylace G, odstranění intronu, odštěpení a 

fosforylace 5’ konce a úprava 3’ konce je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obr. 7.8.: Úprava prekursoru kvasinkové tRNATyr. 
 

 aktivovaná tRNAAA  

 

 Tvorba pepdidové vazby mezi aminoskupinou jedné aminokyseliny a karboxylovou 

skupinou druhé aminokyseliny je termodynamicky nevýhodná reakce. Tato bariéra je 

překonávána pomocí aktivace karboxylové skupiny prekursorové aminokyseliny. 

 Aktivované „meziprodukty“ v proteosyntéze jsou estery aminokyselin - 

karboxylová skupina aminokyseliny je vázána na 2’ nebo 3’ hydroxylovou skupinu ribózy 

na 3’ konci tRNA. Aktivovaný intermediát je nazýván jako aminoacyl–tRNA. 

 

 Napojení aminokyseliny na tRNA není významné jen pro aktivaci karboxylové 

skupiny - ale také a zejména proto, že aminokyseliny samy o sobě nemohou rozpoznat 

kodóny na mRNA. Proto musí být aminokyseliny navázány na ribozómy specifickými 

tRNA, které musí rozpoznat kodón mRNA na jedné straně a určitou aminokyselinu na 

straně druhé. Z tohoto pohledu vystupují molekuly tRNA jako adaptované molekuly. 

 Jak již bylo řečeno, tRNA plní funkci nejen přenašeče aminokyseliny (resp. 

aminoacylového zbytku) ale má i významnou funkci rekognitivní - rozpozná svoji 

příslušnou aminokyselinu (pro niž má v místě antikodónové smyčky příslušnou informaci). 
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Jak je tedy zabezpečeno, že tRNA jsou specifické pro své aminokyseliny? Tuto skutečnost 

ošetřuje specifický enzym - AAS: aminoacyl–tRNA syntetáza, která umí specificky 

rozpoznat aminokyselinu a její kompatibilní tRNA.  

 

 Tento enzym - AAS (aktivační enzym) napojuje aminokyselinu k volnému           

3’–hydroxyl konci ribózy terminálního adenosinu tRNA.  Aktivační reakce je 

dvoustupňová : 

 

  AS + AA + ATP    AAS(aminoacyl–AMP) + Ppi 

 

 

tRNA + AAS(aminoacyl–AMP)    aminoacyl–tRNA +AAS 

 

 

 Prvním krokem je tvorba aminoacyl–adenylátu, přičemž aminoacyl–AMP 

intermediát nedisociuje od syntetázy. Na krok je spotřebována energie dvou fosfátových 

vazeb (ATP  AMP) – jedna na tvorbu esterové vazby a druhá na jednosměrné vedení 

reakce. Druhým krokem je přenos aminoacylové skupiny AA–AMP na tRNA a vznik 

komplexu aminoacyl–tRNA - aktivované tRNA, přenášející příslušnou aminokyselinu 

(resp. zbytek aminokyseliny). 

 

Mg2+ 
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Obr. 7.9.: Aktivace aminokyseliny a tvorba aminoacyl–tRNA. 
 

 Reakce - tvorba komplexu aminoacyl–tRNA je vysoce specifická a je vlastní 

příčinou vysoké přesnosti proteosyntézy. Míra nepřesnosti syntézy proteinu, označovaná 

jako „fidelity“, je závislá na specifičnosti enzymu AAS. 

 AAS: aminoacyl–tRNA syntetáza je vysoce selektivní jak pro příslušnou 

aminokyselinu, tak i pro jí odpovídající tRNA receptor. 

 

 Molekuly tRNA, které přenášejí odlišné aminokyseliny se vyznačují odlišnými pro 

určité tRNA specifickými sekvencemi bází a mohou být rozlišovány jejich syntetázami 

(resp. odpovídající AAS). 

 

 Daleko významnější a složitější je otázka rozpoznání mnohdy velmi podobných 

molekul aminokyselin - např. dvojice valin – isoleucin. 
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Obr. 7.10.: Modely molekul valinu a isoleucinu. 
 

 Bylo zjištěno, že AAS určitým způsobem opravuje své vlastní chyby: bereme-li v 

úvahu dvojici podobných aminokyselin - valin – isoleucin a případ, kdy valin je v 

nadbytku. 

 Valin může být chybně aktivován AASIle, ale není přenášen na tRNA specifickou 

pro Ile (tRNAIle). Chybně aktivovaný valin (Val–AMP) je po vstupu tRNAIle do komplexu 

AASIle–Val–AMP hydrolyzován a není přenesen na tRNAIle a chybně inkorporován do 

proteinu. 
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a/     b/ 

 
Obr. 7.11.: a: Zpětná kontrola a hydrolýza nesprávné aminoacyl–AMP (STRYER 

1988). 
                  b: Tyrosyl–AMP vázaný k syntetáze mnoha H-můstky (STRYER 1988).  

 
 Tato přesnost a mechanizmus zpětné kontroly správnosti tvorby aminoacyl–tRNA 

se vysvětluje specifickou strukturou AAS, která má tzv. acylační místo a hydrolytické 

místo - tato struktura AAS funguje pak jako dvojité síto, kterým projde jen správná 

kombinace AA a tRNA. 

 Syntetické (acylační) místo nepřijímá (resp. vyloučí) aminokyseliny, které jsou 

větší než je správná velikost acylačního místa - a na druhé straně hydrolytické místo 

hydrolyzuje ty intermediáty, které jsou menší než je požadovaná velikost komplexu. 
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Obr. 7.12.: Mechanizmus dvojitého síta pro odstranění aminokyseliny, která je 
buď menší nebo větší, než správně rozpoznaná. Katalytické místo pro 
připojení aminokyseliny k AMP je prvním „sítem“, hydrolytické místo pro 
zpětnou korekci je druhým „sítem“ (STRYER 1988).  

 

 Valin a isoleucin mají obdobnou strukturu, tvar, pouze vzhledem k „další“ 

methylové skupině je isoleucin „delší“. Do acylačního místa AASIle „zapadnou“ obě 

aminokyseliny, obě jsou aktivovány (tvorba intermediátu Val–AMP, Ile–AMP). Do 

hydrolytického místa vstupuje pouze valin (vzhledem k menší velikosti) a je hydrolyzován. 

Na tRNAIle je přenesen pouze isoleucin a vytváří se specificky správný komplex     

tRNAIle–Ile. 

 

 Tento způsob kontroly je náročný energeticky i časově a je proto využíván jen u 

některých aminokyselin. Např. u tyrosyl–tRNA syntetázy není až takový problém s 

rozpoznáním správné AA – dochází k poměrně snadnému rozpoznání vazbou H–můstky 

hydroxyl skupin se skupinou Tyr. 

 

 ribozómy 

 

 Ribozómy jsou další klíčovou součástí komplexního procesu proteosyntézy. 

Fungují jako molekulární stroj, koordinující souhru tRNA, mRNA a proteinů. 

 Ribozómy mají obdobné rysy u prokaryotních i eukaryotních organismů. 
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   a/      b/ 
 

Obr. 7.13: a: Elektronová mikrofotografie eukaryotických ribozómů. 
                 b: Trojrozměrný model ribozómu E. coli. 

 

 Ribozóm E. coli je ribonukleoproteinová partikule, o velikosti 2700 kd, průměru 

200 Å, o sedimentačním koeficientu 70 S. Ribozóm může disociovat na velkou (50S) a 

malou (30) podjednotku. Bakteriální buňka obsahuje asi 20.000 ribozómů, tj. ribozómy 

představují 1/4 její hmoty. 

 

 Ribozóm obsahuje 1 kopii každé rRNA molekuly, dva L7 a dva L12 proteiny a po 

jednom z dalších proteinů. Malá podjednotka prokaryotního ribozómu obsahuje 

16 S rRNA a celkem 21 proteinů. Velká podjednotka 23 S + 5 S rRNA a 31 (resp. 34) 

proteinů. Ribozomální RNA tvoří asi 2/3 hmotnosti ribozómu. Tři molekuly rRNA - 5S, 

16S a 23 S jsou kritické pro strukturu a funkci ribozómů. 

 Klíčový význam těchto rRNA je dán jejich „složením“ do definované struktury 

mnoha krátkými duplexovými oblastmi (úseky). Tato struktura ribozomální RNA je velmi 

konzervativní a je velmi obdobná u prokaryotních i eukaryotních ribozómů. 
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Obr. 7.14.: Sekundární struktura srRNA u prokaryot (A) a eukaryot (B). 
 

 Sekvence a struktura rRNA mají význam nejen pro vlastní ribozóm (jeho 

prostorový tvar a strukturu), ale i pro vlastní translaci mRNA. 3’–konec 16 S rRNA (30 

S podjednotka u prokaryot) rozpoznává startovací místo mRNA templátu. Počáteční 

sekvence mRNA rozpoznávají sekvence na 16 S rRNA, vstupují do ribozómu a vytváří se 

relativně stabilní komplex.  

 Na purin bohatá sekvence na 5’ konci mRNA (Shine–Dalgarnova sekvence) je 

komplementární k sekvenci na 3’ konci 16 S rRNA. Několik bází po této rozpoznávací 

sekvenci následuje AUG (nebo zřídka GUG) kodón – vlastní iniciační kodón pro fMet a 

počátek translace.  

 Dva druhy interakcí pak determinují místo odkud začíná syntéza proteinu (iniciační 

místo translace – proteosyntézy). První interakcí je párování bází mRNA s 3’ koncem 

16 S rRNA a druhou je párování iniciačního kodónu s antikodónem fMet iniciační tRNA. 

 

AGCACGAGGGGAAAUCUGAUGGAACGCUAC E. coli trpA 
UUUGGAUGGAGUGAAACGAUGGCGAUUGCA E. coli araB 
GGUAACCAGGUAACAACCAUGCGAGUGUUG E. coli thrA 
CAAUUCAGGGUGGUGAAUGUGAAACCAGUA E. coli lacI 
AAUCUUGGAGGCUUUUUUAUGGUUCGUUCU ΦX174 phage A protein 
UAACUAAGGAUGAAAUGCAUGUCUAAGACA Qβ phage replicase 
UCCUAGGAGGUUUGACCUAUGCGAGCUUUU R17 phage A protein 
AUGUACUAAGGAGGUUGUAUGGAACAACGC λ phage cro 
 
                           párování s                párování s 
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                          16 S rRNA            iniciační tRNA 

 
Obr. 7.15.: Sekvence iniciačních míst proteosyntézy u některých bakteriálních a 

virových molekul RNA. 
 

 
 

Obr. 7.16.: Párování bází Shine–Dalgarnovy sekvence a 3’ konce 16 S rRNA. 
AUG kodón určuje počátek syntézy proteinového řetězce. 

 

 Molekuly ribozomální RNA se vytváří štěpením primárního 30 S transkriptu 

obsahujícího v tandemovém uspořádání 16 S, 23 S a 5 S jednotky (tyto velké prekursory 

jsou kódovány sedmi odlišnými rrn operony, v transkriptu jsou kromě rRNA i molekuly 

tRNA. Prekursorová RNA je štěpena ribonukleázou III (RNáza III) na pre–16 S a pre–23 S 

fragmenty. K dalším úpravám dochází až po navázání ribozomálních proteinů na tyto 

fragmenty. 

 

 U prokaryot se setkáváme s jedním termínem vážícím se k ribozómům - 

polyribozóm/polyzóm (polysom). 

 Několik ribozómů může totiž současně translatovat molekulu mRNA. Tento jev 

evidentně zvyšuje efektivnost využití mRNA - skupina ribozómů navázaných na 1 

molekulu mRNA se pak nazývá jako polyzóm/polyribozóm. Maximální hustota je asi 1 

ribozóm na 80 nukleotidů. 

 Polyzóm syntetizující hemoglobin, který je složen ze 145 aminokyselin, tj. 500 

nukleotidů mRNA, typicky sestává z 5 ribozómů navázaných na molekulu mRNA. 

Ribozómy nejblíže k 5’ konci mRNA mají nejkratší polypeptidový řetězec, zatímco 

ribozómy nejblíže ke 3’ konci mají téměř dokončený řetězec. Ribozómy disociují na 30 S a 

50 S podjednotky poté co je uvolněn polypeptidový produkt (protein). 
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a/    b/ 
 

Obr. 7.17.: a: Transkripce úseku DNA E. coli a současná translace mRNA. 
                  b: Souběžná transkripce a translace u prokaryot - elektronová 

mikrofotografie u E. coli. 
 

 Eukaryotní ribozómy jsou větší, jsou tvořeny 60 S velkou podjednotkou a 40 S 

malou podjednotkou. Po asociaci podjednotek vytváří partikuli 80 S o hmotnosti 4200 kd. 

 40 S podjednotka obsahuje 18 S rRNA, homologní s 16 S prokaryotickou rRNA, a 

33 proteinů. 60 S podjednotka pak obsahuje 5 S a 28 S rRNA (protějšky 5S a 23S 

z prokaryotických ribozómů) a 5,8 S rRNA - unikátní pro eukaryota. Větší podjednotka 

obsahuje 50 proteinů. 
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Obr. 7.18.: Složení prokaryotních a eukaryotních ribozómů. 
 

 RNA polymeráza I odpovědná za syntézu pre–rRNA v eukaryotních buňkách 

vyžaduje specifické vazebné faktory k iniciaci transkripce. Bylo zjištěno, že pro správnou 

funkci polymerázy a transkripci rDNA jsou zapotřebí 2 DNA–vazebné faktory. Tyto 

faktory pomáhají RNA polymeráze v rozpoznání, správné iniciaci a transkripci pre–rRNA 

genů. Faktor B je schopen se vázat na DNA–vazebné místo sám, nicméně jeho vazebná 

aktivita je významně vyšší v přítomnosti druhého faktoru S. Místo na DNA, kde se tyto 

faktory a polymeráza váží je lokalizováno v úseku asi 150 nukleotidů před iniciačním 

místem transkripce. 

 

 Rovněž u eukaryot jsou funkční molekuly rRNA vytvářeny štěpením primárních 

transkriptů. V souvislosti s úpravami pre-rRNA byly zjištěny zajímavé skutečnosti týkající 

se nejen mechanizmu sestřihu, ale i funkce RNA. U prvoka Tetrahymena je 414 nukleotidů 

dlouhý intron vyjmut z 6,4 kb prekursoru a vytváří se molekula 26 S rRNA. Intron je 

odstraňován na základě autokatalytické funkce RNA. RNA se vyznačuje vysoce 

specifickou katalytickou aktivitou a dochází k „samosestřihu“ – guanyl nukleotid 

vystupuje jako kofaktor.  
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     a/            b/ 
 

Obr. 7.19:  
a: Transkripce 5S–rRNA genu a vazba transkripčního aktivačního proteinu 

TFIIIA na 5S–rRNA gen. 
b: Vytváření iniciačního komplexu  pro transkripci eukaryotní rDNA 

RNA polymerázou I, S faktor zvyšuje afinitu B faktoru k DNA, ale sám se 
na DNA neváže. 

 

 

 Úprava pre–rRNA probíhá v jadérku a zahrnuje několik kroků vedoucích 

k vytváření 40 S a 60 S ribozomálních podjednotek. K 45 S prekursoru rRNA v jadérku 

přistupují proteiny a vytváří se 80 S nukleoproteinová částice. Prekursorová molekula 

RNA je v několika krocích štěpena (45S  20S + 32S; 20S  18S; 32S  28S + 5,8S; 

syntéza 5S rRNA probíhá mimo jadérko z odlišné transkripční jednotky). Malá 

podjednotka ribozómu obsahující 18 S rRNA je dokončena a transportována do 

cytoplasmy podstatně rychleji než velká ribozomální podjednotka. 
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        a/            b/ 
 

Obr. 7.20.: a: Organizace genů 40S prekursoru 18S, 5,8S a 58S rRNA eukaryot. 
                  b: Utváření savčích rRNA z primárního transkriptu. 

 
 

 
 

Obr. 7.21.: 45S prekursor rRNA v HeLa buňkách - elektronová mikrofotografie. 
 

 DNA kódující pre–rRNA byla purifikována z mnoha eukaryotních organismů a je 

možné pozorovat jistou podobnost mezi jednotlivými druhy. Preribozomální transkripční 

jednotky jsou uspořádány v dlouhých tandemových sestavách. 3 sekvence uvnitř           

pre–rRNA transkripčních jednotek odpovídají regionům 18 S, 28 S a 5,8 S rRNA. 

Uspořádání těchto 3 regionů je vždy stejné 18 S, 5,8 S a 28 S (ve směru 5’  3’).         

Pre–rRNA transkripční jednotky jsou delší než prostý součet 3 konečných molekul rRNA. 

Primární pre–rRNA transkript např. v lidských buňkách je 13 – 14 kb dlouhý, délka 18S 
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rRNA je 1,9 kb, 5,8S rRNA 160 bází a 28S rRNA 5,1 kb. Ribozomální transkripční 

jednotky jsou uspořádány v mnohonásobných tandemech. Délka netranskribovaných 

spacerů mezi transkripčními jednotkami poměrně značně kolísá, od ~2 kb u žab po ~30 kb 

u člověka.  

 

 
 

Obr. 7.22.: Transkripční jednotky rDNA oddělené netranskribovanými spacery. 
 

 Některé buněčné organely mají také ribozómy a vlastní proteosyntetický aparát. 

Chloroplastové ribozómy jsou i podobné prokaryotickým, mitochondriální ribozómy mají 

menší rRNA molekuly a méně proteinů než prokaryotické. 

 

 Sekvence rRNA je obdobná svoji strukturou a složením (primární a sekundární 

strukturou) u jednotlivých druhů. Obdobně i struktura ribozómů je podobná, ale ne stejná u 

všech druhů. Toto odráží obecný evoluční původ mnoha nejzákladnějších prvků živých 

buněk. Primární struktura (sekvence nukleotidů) rRNA může silně kolísat, všeobecná 

struktura rRNA je obdobná (zákruty, kličky…). 
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Obr. 7.23.: Ribozomální transkripční jednotky eukaryot (A). V genomu živočichů 
jsou obsaženy mnohonásobné  tandemově uspořádané kopie rRNA 
transkripčních jednotek - velikost netranskribovaných spacerů silně kolísá 
od ~2 kb u žáby po ~30 kb u člověka (B). 

 

 

Rozlišování kodónu na mRNA antikodónem tRNA 

 Antikodón tRNA je rozpoznávacím místem pro kodón mRNA a je tímto kodónem 

rozpoznáván na základě párování komplementárních bází. Nezodpovězenou otázkou bylo, 

zda aminokyselina připojená na tRNA hraje úlohu při rozpoznávání kodónu. Pro osvětlení 

této otázky byl proveden následující experiment: cystein byl aktivován a byl vytvořen 

komplex Cys–tRNACys : 

 
    cystein + tRNACys  cys–tRNACys 
 
 Poté bylo na komplex působeno mutagenem a proběhla reakce komplexu s 

mutagenem – výsledkem bylo odstranění atomu síry z molekuly cysteinu a vznik alaninu:  

 
            cys–tRNACys  Ala–tRNACys 
 
 Tímto způsobem byl produkován hybridní aminoacyl–tRNA, v kterém byl alanin 

kovalentně vázaný k tRNA specifické pro cystein. Otázka byla, zda hybridní tRNA 
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rozeznává kodón pro alanin nebo pro cystein. Po provedené translaci (syntetický templát 

RNA - templát mající poměr U a G 5 : 1, který normálně vede k inkorporaci cysteinu UGU 

a ne alaninu GCX) byl namísto Cys do polypeptidového řetězce inkorporován Ala. 

Aminokyselina pak nehraje žádnou úlohu v rozpoznání kodónu – veškerá „odpovědnost“ 

za správné rozpoznání kodónu je na straně tRNA. 

 

 Další otázkou bylo jaká jsou pravidla, která řídí rozeznávání kodónu antikodónem. 

Některé tRNA mohou totiž rozpoznat více než 1 kodón – a byla formulována hypotéza 

wobble base pairing (kolísavé párování bází). 

 Zjednodušeně by se dalo říci, že i zde musí platit Watson–Crickova 

komplementarita bází - že každá báze kodónu vytváří pár s komplementární bází na 

antikodónu. Pak kodón a antikodón se řadí v antiparalelním sledu, tzn. tvoří se páry A–U 

nebo U–A; C–G nebo G–C. Předpokládalo se, že určitý antikodón může rozeznávat pouze 

jeden kodón. 

 Skutečnost je ale jiná - bylo zjištěno, že některé tRNA molekuly rozpoznají více 

než 1 kodón. Např. tRNAAla (kvasinky) rozpozná 3 kodóny - GCU, GCC, GCA. 

 Zdá se, že stupeň rozlišení 3. báze kodónu je nižší (někdy), určitý charakter 

degenerace kodónu tomuto i napomáhá. Toto se projeví zejména v případě, že v kodónu je 

inosin (I). Vzhledem k „sterické volnosti“ (kolísání – wobbling) inosinu je umožněno jeho 

párování s různými bázemi kodónu. 

 

Tab. 7.1.: Možné párování třetí báze kodónu podle hypotézy kolísavého párování. 
 

1. báze antikodónu  3. báze kodónu 
   

C  G 
A  U 
U  A – G 
G  U – C 
I  U - C – A 

 

 Na základě těchto zjištění byla sestavena i nová hypotéza (wobble hypotesis) 

týkající se rozpoznávacího kodónu: níže zmíněné párování bylo i experimentálně 

prokázáno: 
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antikodón 
3’– C – G –  I –5’  3’– C – G –  I –5’  3’– C – G –  I –5’ 
      :      :      :         :      :      :         :      :      : 
5’– G – C – U –3’  5’– G – C – C –3’  5’– G – C – A –3’ 

kodón 
 

 Inosin se páruje  s uracilem, cytosinem i adeninem. Párování inosinu je ukázáno i 

na obrázku 7.24. tRNAPhe, která má sekvenci antikodónu GAA, pak rozpoznává kodóny 

UUU a UUC, ale ne UUA a UUG. 

 

 
 

Obr. 7.24.: Párování inosinu s cytosinem, adeninem a uracilem podle hypotézy 
kolísavého párování. 

 

 

Hypotéza kolísavého párování (wobble hypotesis) má tyto základní postuláty: 

 1. První dvě báze kodónu se párují standardním způsobem, rozpoznání je naprosto 

přesné - kodóny, které se tvoří prvními dvěma bázemi musí být rozpoznány 

různými tRNA 

 2. První báze antikodónu determinuje zda-li bude ta určitá molekula tRNA „číst“ 1, 2 

či 3 kodóny. 

 tj. část degenerace genetického kódu pochází právě z „nepřesného“ párování 3. 

báze kodónu 

 v otázce „nepřesného“, či lépe řečeno kolísavého (wobbling) párování hraje 

významnou úlohu minoritní báze inosin 
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Proteosyntéza 

 Proteosyntéza je syntéza peptidického řetězce, založená na sekvenčním přidávání 

aminoacylových zbytků ve směru aminoskupina  karboxyl. Proteosyntéza má 3 

základní fáze translace genetické informace z mRNA do proteinu. 

 

Iniciace 

 iniciační faktor (IF2 u prokaryot a eIF2 u eukaryot) váže molekulu GTP a molekulu 

Met–tRNAMet a vytváří se komplex (u prokaryot je iniciační methionin formylován - 

formylmethionin f-Met a vyžaduje specifickou tRNA - tRNAf-Met) 

 tento komplex se váže na další iniciační faktory, mRNA a malou podjednotku 

ribozómu  vytváří se iniciační komplex, specifické sekvence na 5’ konci mRNA se 

váží na komplementární sekvence 16 S rRNA malé podjednotky ribozómu 

 jakmile je Met–tRNAMet správně umístěna na AUG iniciačním kodónu, velká 

podjednotka ribozómu přistupuje ke komplexu a dotváří 70 S (resp. 80 S) iniciační 

komplex 

 Met–tRNAMet nesoucí první aminokyselinu je vázána na ribozóm v P místě    

(peptidyl–tRNA místo) 

 iniciační komplex je připraven k zahájení syntézy peptidového řetězce 

 

Elongace 

 rostoucí peptidový řetězec je vždy připojen k té tRNA, která nese příslušnou 

aminokyselinu 

 nová aminoacyl–tRNA se váže na ribozóm v A místě (aminoacyl místo) 

 během elongace u prokaryot, proteinový komplex Tu–Ts katalyzuje navázání          

AA–tRNA a ribozómu (u eukaryot jsou obdobné proteiny - elongační faktory EF1, 

EF1β) 

 aktivovaný Tu–GTP komplex se váže na TΨCG smyčku tRNA a umožňuje přesné 

umístění tRNA na ribozómu, GTP hydrolyzuje a cyklus se může opakovat (reaktivace 

Tu pomocí Ts) 
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Obr. 7.25.: Tři stádia translace genetické informace z mRNA do proteinu. 
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 poté co je aminoacyl–tRNA správně umístěna na A místě ribozómu, dojde k párování 

kodónu a antikodónu a narůstající peptidický řetězec je přenesen na aminoskupinu 

nově příchozí aminoacyl–tRNA  vytváří se peptidyl–tRNA(o 1 AA delší) 

 v tomto okamžiku je peptidyl–tRNA vázána na ribozóm v A místě - ribozóm se 

posouvá o 1 kodón po mRNA  dochází k translokaci, resp. translokační reakci 

katalyzované za využití energie z hydrolýzy GTP (elongační faktor G u prokaryot a 

EF2 u eukaryot) 

 po této translokaci je volná tRNA uvolněna z P místa a peptidyl–tRNA se posune do P 

místa 

 tato sekvence reakcí a kroků se opakuje po každou nově přidávanou AA, na každou 

AA se spotřebují 2 molekuly GTP (1 na umístění AA–tRNA a 1 na translokaci). 

 

Terminace 

 po dosažení terminačního kodónu (UAG) je translace ukončena připojením 3 

terminačních faktorů u prokaryot ( 1 u eukaryot) 

 dochází k hydrolýze peptidyl–tRNA, tj. uvolnění kompletního polypeptidu a poslední 

tRNA je následována disociací ribozomálních podjednotek, pro hydrolýzu je 

vyžadována energie ve formě GTP 

 

 

Poznámky ke kritickým okamžikům translace 

 

 Pro iniciaci proteosyntézy je kritickým okamžikem rozpoznání počátku translace - 

translace nezačíná bezprostředně na 5’ konci mRNA. Bylo prokázáno, že první 

translatovaný kodón je více než 25 bází od počátku. Navíc u bakterií jsou mRNA 

polycistronické, kódují 2 nebo více polypeptidických řetězců a každý z proteinů má svůj 

vlastní startovací a ukončovací signál. 
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Obr. 7.26.: Polycistronická mRNA prokaryot a monocistronická mRNA eukaryot. 
 

 Zjistilo se také, že téměř polovina proteinů E. coli má na amino–konci proteinu 

methionin, jinak méně častou aminokyselinu na jiných pozicích peptidového řetězce. 

Vzhledem k tomu, že amino–konec rostoucího proteinového řetězce bývá často 

modifikován, předpokládalo se, že derivát methioninu se zúčastňuje iniciace. Syntéza 

proteinů bakterií skutečně začíná formylmethioninem - speciální tRNAfMet přináší fMet k 

ribozómu a iniciuje proteosyntézu. Iniciační tRNAfMet je odlišná od tRNAMet, která 

odpovídá za inkorporaci Met uprostřed řetězce, přičemž tatáž aminoacyl–tRNA syntetáza 

napojuje methionin k těmto dvěma typům tRNA. Po vytvoření komplexu AA–tRNA 

specifický enzym formyluje aminoskupinu methioninu připojeného k tRNAfMet. 

Aktivovaný donor formylové skupiny v této reakci je N10–formyltetrahydrofolát. 

 

 Startovací signál je AUG (GUG) a je předcházen několika bázemi, které se párují s 

16 S rRNA - to odpovídá zjištěním o důležité roli, kterou hraje malá podjednotka ribozómu 

a její rRNA v rozpoznání mRNA a počátku translace. Sekvence bohatá na puriny - Shine–

Dalgarnova sekvence mRNA je komplementární k 16 S rRNA (Obr. 7.15.). Pak tedy 2 

klíčové interakce determinují start syntézy proteinů: párování mRNA a 3’ konce 16 S 

rRNA a párování iniciačního kodónu mRNA s antikodónem fMet iniciační tRNA. 

 

 Přesnost (fidelity) proteosyntézy závisí na umístění správné aminoacyl–tRNA v A 

místě ribozómu - v okamžiku tvorby peptidické vazby. Toto je klíčový okamžik, protože 

po vytvoření peptidické vazby mezi dvěma aminoacylovými zbytky není možné případnou 

chybu opravit. Příchozí aminoacyl–tRNA je pak pečlivě „prověřována“, tak aby bylo jisté, 

že její antikodón je komplementární ke kodónu mRNA v místě A.  
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 Nesmírně významným faktorem ovlivňujícím přesnost proteosyntézy je elongační 

faktor EF–Tu. V případě, kdy by docházelo k vytvoření peptidické vazby bezprostředně 

po příchodu aminoacyl–tRNA do místa, by byla pravděpodobnost vzniku chyby podstatně 

vyšší. Ribozóm se ale po určitý okamžik „rozhoduje“, zda příchozí aminoacyl–tRNA je ta 

správná a zda-li dojde k vazbě. Časovací mechanizmus nezbytný pro tento rozhodovací 

proces je dán GTPázovým místem elongačního faktoru EF–Tu. Peptidová vazba nevzniká 

předtím než dojde k uvolnění EF–Tu z aminoacyl–tRNA. Toto uvolnění vyžaduje, aby 

GTP byl hydrolyzován na GDP. V průměru trvá několik milisekund než dojde k hydrolýze 

GTP a dalších několik milisekund zabere než EF–Tu–GDP opustí ribozóm. Toto je délka 

rozhodovacího intervalu, kdy nesprávná aminoacyl–tRNA opouští A místo ribozómu, 

zatímco správná (komplementárně se vážící antikodónem na kodón mRNA) zůstává a 

dochází k peptidické vazbě - navázání příchozího aminoacylového zbytku na rostoucí 

peptidový řetězec. Během hydrolýzy GTP se mění konformace EF–Tu a rovněž stav 

systému kodón–antikodón doznává změn. Správná aminoacyl–tRNA interaguje pevně s 

mRNA v obou případech a nedochází k jejímu uvolnění, nesprávně vázaná je nestabilní a 

uvolňuje se. 

 

Translace u eukaryot 

 Proteosyntéza u eukaryot a prokaryot mají řadu shodných rysů, ale také odlišností. 

U eukaryot se setkáváme s vyšším počtem proteinových komponent zapojených do 

mechanizmu proteosyntézy. 

 

Nejvýznamnější odlišnosti proteosyntézy u eukaryot: 

 ribozómy - jsou větší, obsahující větší počet proteinových molekul a 5,8 S rRNA 

unikátní pro eukaryota 

 iniciační tRNA - u eukaryot je iniciační aminokyselinou methionin spíše než N–formyl 

methionin. Nicméně obdobně jako u prokaryot specifická tRNA zahajuje translaci - 

nazývá se Met–tRNAi (nebo Met–tRNAf). 

 startovací signál - iniciační kodón u eukaryot je vždy AUG, eukaryota nemají na purin 

bohatou sekvenci na 5’ konci mRNA, namísto toho jako iniciační kodón bývá vybrán 

nejbližší AUG kodón (od 5’ konce eukaryotní mRNA). 40S ribozomální podjednotka 

se přichycuje  k čepičce na 5’ konci mRNA a začíná hledat AUG kodón posunem po 
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molekule mRNA směrem ke 3’ konci. Toto skanování molekuly mRNA je poháněno 

hydrolýzou ATP. Antikodón Met–tRNAi vázané na 40S podjednotku se páruje s AUG 

kodónem a zahajuje translaci. 

 iniciační komplexy - eukaryota obsahují více iniciačních faktorů a jejich vzájemné 

působení je složitější. Zatím je známo 9 faktorů a řada z nich se skládá z 

mnohonásobných podjednotek. 

 elongační a terminační faktory - eukaryotní terminační faktory EF1α a EF1βγ 

odpovídají prokaryotním EF–Tu a EF–Ts. GTP spolu s EF1α umisťuje aminoacyl–

tRNA do A místa ribozómu, EF1βγ katalyzuje výměnu GTP za vázaný GDP. 

Eukaryotní EF2 faktor zprostředkovává translokaci (poháněnou GTP a odpovídající 

prokaryotnímu EF–G). Terminace u eukaryot je řízena faktory eRF. Faktor eIF3 

zamezuje reasociaci ribozomálních podjednotek v případě absence iniciačního 

komplexu. 

 

 

8. REGULACE GENOVÉ EXPRESE U PROKARYOT 

 

 Odlišná aktivita různých genů – regulace genové činnosti – determinuje fungování 

a vlastnosti buněk. Genová exprese a regulace genové činnosti byla objasněna na modelu 

prokaryotních organismů a nyní pomáhá pochopení a objasnění mechanizmů regulace 

genové exprese eukaryotních organismů. U prokaryot je regulace zajišťována primárně 

DNA-vazebnými proteiny, které ovlivňují transkripci, nicméně i zde funguje několik 

odlišných regulačních mechanizmů.  

 Prokaryotní (model bakteriální) buňky neobsahují organizované jádro a mRNA je 

plně dosažitelná ribozómy a dalšími komponenty proteosyntetického aparátu. Protože 

transkripce DNA na mRNA a translace mRNA na ribozómech probíhá ve směru 5’  3’, 

syntéza bakteriálních proteinů může začínat na molekule mRNA, která je vytvářena, tj. 

počátek translace může předbíhat ukončení transkripce. Navíc bakteriální mRNA není před 

translací nijak modifikována. 

Strategie regulace genové činnosti u prokaryot 



 100

 Vzhledem k tomu, že ribozómy začínají translatovat nově vznikající molekulu 

mRNA jakmile se objeví první vazebné místo pro ribozóm, jeví se iniciace transkripce 

kritickým momentem v regulaci genové činnosti u prokaryotních buněk. Transkripce může 

ale být řízeně ukončena ještě předtím než dosáhne kódující sekvence strukturního genu, 

nebo transkripce může být ukončena mezi dvěma geny (ne za posledním genem operonu). 

Proto je regulace terminace transkripce stejně významná jako regulace její iniciace. 

 

 Indukce a represe bakteriálních enzymů se projevuje zejména skrze regulaci 

transkripce příslušných genů. Bakteriální proteiny je možné rozdělit do 2 skupin. Větší 

skupina zahrnuje proteiny nezbytné v metabolických procesech, buněčném dělení a stavbě 

buňky (enzymy, membránové proteiny, proteinové komponenty ribozómů apod.). Geny 

kódující tyto proteiny se nazývají geny strukturní. Ačkoli syntéza mRNA většiny 

strukturních genů je pečlivě řízena, mohou být některé geny transkribovány konstitučně 

(stále) – míra jejich exprese je více méně stabilní (konstitutivní geny). Menší skupina 

zahrnuje regulační proteiny, které fungují jako receptory podnětů, regulují transkripci 

strukturních genů navázáním se na DNA. Tyto geny se nazývají geny regulační 

(regulátory). Původně se také uvažovalo, že aktivním produktem regulačních genů je 

RNA. Bylo však identifikováno pouze několik málo RNA s regulační funkcí a téměř 

všechny regulační geny kódují příslušný regulační protein, který je zapojen do negativní 

nebo pozitivní regulace transkripce. 

 Regulační bílkoviny mají obecné principy své funkce a struktury - objevuje se u 

nich strukturní motiv šroubovice–ohyb–šroubovice, stabilizovaný hydrofobními 

interakcemi mezi vnitřními stranami helixu. Jiné typy regulačních bílkovin mohou vytvářet 

tzv. „zinečnaté prsty“ (zinc fingers) - polypeptidový řetězec je složen do ohybů („prstů“) a 

stabilizovaný Zn2+ ionty. Regulační bílkoviny jsou většinou dimery a vzdálenost 

uvedených strukturních motivů odpovídá vzdálenosti ohybů B formy dvoušroubovice 

DNA - tj. 3,4 nm. Strukturní motivy regulačních bílkovin pak zapadají do velké rýhy B 

formy dvoušroubovice DNA. 

 Významná je rovněž otázka správného rozpoznání příslušného vazebného místa na 

dvoušroubovici DNA. K rozpoznání a vazbě regulačního proteinu na DNA dochází po 

„zapadnutí“ regulačního proteinu do velké rýhy DNA v místě regulační sekvence a 

vytvořením sítě H–můstků. Řada regulačních oblastí DNA vykazuje zřetelnou symetrii, 
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která se prakticky neobjevuje v jiných oblastech DNA - invertované identické sekvence a 

jejich rozpoznání příslušným proteinem budou zřejmě  „rozpoznávacím kódem“. 

Vzájemně inverzní sekvence symetrické kolem střední polohy (mající dvojčetnou osu 

symetrie) se nazývají palindromy (palindromní sekvence). Protože jsou palindromní 

sekvence komplementární nejen vůči druhému vláknu šroubovice, ale i vůči sobě, je 

možné že tyto úseky mohou vytvářet smyčky vybočující z dvojité šroubovice (struktura 

kříže) a rozpoznání regulačních míst může umožňovat nejen podélná symetrie palindromů, 

ale i jejich křížová uspořádání. Vedle palindromů mohou jako rozpoznávací místa sloužit i 

repetitivní sekvence.  

 

 Regulační proteiny jako produkty genů regulátorů reprezentují podle svého účinku 

2 skupiny: represory a aktivátory. 

 

  
 I/       II/ 
 

Obr. 8.1.: Negativní regulace exprese (I) a působení efektorů na represor - 
komplex represor–induktor (Ia) a represor–korepresor (Ib). Pozitivní 
regulace exprese (II) a vliv nízké a vysoké koncentrace aktivátoru na 
transkripci - při nízké koncentraci aktivátoru bývá zapotřebí vytvoření 
komplexu aktivátor–efektor pro úspěšné navázání aktivátoru na 
aktivátorové místo promotoru a zahájení transkripce. 

 

 Represor je negativně působící regulační protein, který se váže na DNA v místě 

promotoru nebo v jeho blízkosti a zabraňuje tak v přístupu RNA polymeráze k příslušnému 
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genu nebo operonu a následné transkripci mRNA. Místo na DNA, které je vazebným 

místem pro represor se nazývá operátorem.  

 

 
 

Obr. 8.2.: Uspořádání promotorové a operátorové sekvence a regulace lac 
operonu u E. coli. 

 

 Represor může mít vazebná místa pro specifické „malé“ molekuly – efektory, které 

významně ovlivňují afinitu represoru k operátoru. Prvním typem efektoru je induktor, 

který se váže na represor a komplex induktor–represor má sníženou afinitu k vazebnému 

místu na DNA. Komplex induktor–represor je uvolňován z DNA vazebného místa a 

příslušné geny mohou být exprimovány (lac operon – represor a alolaktóza jako induktor). 

 Druhým typem efektoru je korepresor. V případě systému represor a korepresor je 

samotný represor nefunkční. Teprve vzniklý komplex represor–korepresor se může vázat 

na příslušné vazebné místo – operátor – a zastavit syntézu příslušných enzymů, resp. 

zastavit transkripci příslušných genů či operonu (trp operon – represor a tryptofan jako 

korepresor). 
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Obr. 8.3.: Struktura Cro proteinu (B) a jeho vazebné místo na DNA (A). Cro 
protein je příkladem represoru z genomu bakteriofága λ. Cro protein se 
specificky váže na příslušné vazebné místo na DNA - jeho dimerická 
struktura odpovídá struktuře dihelixu DNA a Cro protein (obdobně jako 
jiné DNA vazebné proteiny) přesně „zapadne“ do velkých zářezů na 
povrchu dihelixu DNA (C). 

 

 Aktivátor je pozitivně působící regulační protein, který se váže na DNA v místě 

promotoru nebo jeho blízkosti a zvyšuje frekvenci s jakou se RNA polymeráza váže na 

příslušný promotor a zahajuje transkripci. Místo na DNA, které je vazebným místem pro 

aktivátor se nazývá aktivačním (aktivátorovým) místem. 

 Příkladem aktivátorů je AraC protein (nezbytný pro transkripci genů kódujících 

enzymy metabolismu arabinózy) a CAP protein (katabolický aktivační protein, jeho 

efektorem je cAMP - cyklický adenosin monofosfát) regulující řadu operonů, obvykle ve 

spojení s dalšími aktivátory nebo represory. 

 

 Bakterie jsou sice jednobuněčnými organismy, ale z pohledu biochemických 

metabolických jevů a pochodů jsou nesmírně složitými komplexními strukturami. Na 

úrovni proteinů (enzymů jako nezbytných součástí metabolických drah) je aktivita řízena 

alosterickými změnami konformace a reversibilními kovalentními modifikacemi. 

 Obdobně kritickým okamžikem determinujícím buněčné jevy je řízení genové 

exprese. E. coli obsahuje cca 10 kopií „vzácných“ proteinů a cca 105 kopií abundantních 
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proteinů. Poměr syntézy některých proteinů kolísá v 1000-ci násobném rozpětí - v 

závislosti na zdroji živin či změně prostředí. 

 

 Genová aktivita je primárně regulována na úrovni transkripce. U bakterií je mnoho 

genů seskupeno do velkých jednotek - operonů. Koordinovaná transkripce genů v 

operonech je blokována represorovými proteiny a aktivovaná stimulačními proteiny. Jako 

modely fungování operonů a regulace prokaryotní genové exprese mohou sloužit 

laktósový a tryptofánový operon. 

 

Model laktózového operonu: 

 E. coli může využívat laktózu jako zdroj uhlíku - naprosto nezbytným enzymem v 

metabolismu tohoto disacharidu je –galaktosidáza (hydrolýza laktózy na galaktózu a 

glukózu). V případě kultivace E. coli na laktózovém médiu (resp. na médiu s obsahem 

laktózy) buňka obsahuje molekulu –galaktosidázy v několika tisících kopiích. Na druhé 

straně, v případě přítomnosti jiného zdroje uhlíku v médiu (glukóza) je počet molekul –

galaktosidázy na buňku menší než 10. 

 Přítomnost laktózy v kultivačním médiu pak indukuje obrovské navýšení počtu 

molekul –galaktosidázy v buňce E. coli - a sice cestou syntézy nových molekul daného 

enzymu (ne aktivací neaktivních proenzymů). Z výše zmíněných skutečností vyplývá, že 

–galaktosidáza je inducibilním enzymem. 

 Společně s –galaktosidázou jsou syntetizovány i 2 další proteiny - β-galaktozid 

permeáza (zabezpečuje transport laktózy přes bakteriální membránu do buňky) a                

β-galaktozid acetyltransferáza (tento enzym není nezbytný pro laktózový metabolismus, 

jeho fyziologická úloha není zcela jasná). Fyziologickým induktorem zvýšené syntézy 

výše zmíněných 3 enzymů laktózového operonu v bakteriální buňce (E. coli) je 

allolaktóza. Tento induktor je vytvářen transglykosilací z laktózy - syntéza allolaktózy je 

katalyzovaná právě několika málo molekulami –galaktosidázy, přítomnými v bakteriální 

buňce před indukcí aktivity laktózového operonu. Jako induktor mohou složit i některé jiné 

syntetické nemetabolizovatelné deriváty laktózy, které vyvolávají stejně jako allolaktóza 

indukci produkce –galaktosidázy, permeázy a acetyltransferázy. 
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Obr. 8.4.: Řízení lac operonu dvěma proteiny - Lac represorem a CAP (cyklický 
AMP–vážící protein). Bez přítomnosti laktózy se nevytváří lac mRNA (A). 
V přítomnosti glukózy a laktózy (nebo allolaktózy) represor mění tvar a 
neváže se na operátor, nicméně množství cyklického AMP je nízké, 
protože glukóza je přítomná v médiu a CAP se neváže - výsledkem je malé 
množství vytvořené lac mRNA (B). V přítomnosti laktózy a absence 
glukózy se objevuje maximální transkripce lac operonu - represor se 
neváže, koncentrace cyklického AMP se zvyšuje a výsledný komplex CAP–
cAMP se váže v pozici –35 a aktivuje transkripci lac operonu. 

 

 Velmi důležitým faktorem v poznání indukčního a regulačního procesu bylo 

zjištění, že množství –galaktosidázy, permeázy a transacetylázy vzrůstá proporcionálně - 

tj. množství permeázy a transacetylázy roste přímo úměrně s rostoucím množstvím –

galaktosidázy. Při studiu mutantů bylo dále zjištěno, že –galaktosidáza, permeáza a 

transacetyláza jsou kódovány 3 geny - 3 sekvenčně následujícími geny - geny z, y a a. Byla 

izolována i řada mutantů (např. z- y+a+...), konstitutivní mutanti (syntetizující obrovská 

množství –galaktosidázy, permeázy a transacetylázy nezávisle na přítomnosti induktoru a 

na základě jejich chování byl postupně objasňován model indukce a regulace tohoto 

operonu.  
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Obr. 8.5.: Francois Jacob (vlevo) a Jacques Monod (uprostřed) v Pasteurově 
Institutu v Paříži.  

 

 Jacob a Monod objasnili funkci genové regulace u prokaryot právě na modelu 

laktózového operonu. Uvedli, že syntéza 3 proteinů lac operonu (–galaktosidázy, 

permeázy a transacetylázy) je řízena obecným mechanizmem - odlišným od genů 

určujících jejich strukturu. Gen pro tento regulační element je označován jako gen i (gen 

regulátor). Inducibilní typ bakterie má pak genotyp i+z+y+a+ a konstitutivní mutant i-

 z+y+a+. Vysvětlení pro mechanizmus ovlivňování syntézy proteinů kódovaných geny z, y a 

a genem i je následující: gen i determinuje syntézu cytoplazmatické částice - represoru, 

který je neaktivní nebo chybějící u mutanta i-.  

 Pro vysvětlení fungování regulace genové exprese u prokaryot bývá používán 

poměrně jednoduchý model laktózového operonu. 

 

 
 

Obr. 8.6.: Schéma laktózového operonu E. coli. 
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 Operonový model regulace prokaryotní genové exprese (syntézy proteinů) - 

nezbytné součásti modelu jsou regulační gen (gen regulátor - umístěny nezávisle na dalších 

genech na chromozómu), operátor, promotor (řídící sekvence genu), strukturní geny. 

 Gen regulátor produkuje represor, který je peptidické povahy a specificky 

rozpoznává strukturu příslušného operátoru. Navázání represoru na operátor zamezuje 

transkripci strukturních genů v důsledku zamezení pohybu RNA polymerázy přes tyto 

sekvence od promotoru ke strukturním genům (komplex DNA - RNA polymeráza se stává 

nestabilním a RNA polymeráza od komplexu odstupuje). Represor - v tomto specifickém 

případě lac represor (represor laktózového operonu) - se váže k DNA ve zcela přesně 

vymezeném úseku v místě operátoru lac operonu, příslušný represor se neváže na jiné 

molekuly DNA, resp. na jiné sekvence na DNA. Operátor se vyznačuje specifickou 

symetrickou sekvencí, tato symetrie je obecným charakteristickým rysem obdobných 

systémů i pro jiné operony. 

 

 
 

Obr. 8.7.: Nukleotidová sekvence lac operátoru. 
 

 Za normálních okolností buňka E. coli obsahuje cca 10 molekul lac represoru 

(0.001 % celkového proteinu buňky). Lac represor je tetramer složený z identických 37 kd 

podjednotek - každá s vazebným místem pro induktor. Represor se váže velmi silně a 

rychle k odpovídající sekvenci operátoru (disociační konstanta je asi 10-13 M). Konstanta 

asociace je na druhou stranu velmi vysoká - cca 1010.M-1s-1. Represor pravděpodobně 

nachází operátor „skanováním“ molekuly DNA, spíše než na základě náhodného 

přibližování a rozpoznávání terciální struktury. Specificita represoru je také velmi vysoká - 

lac represor se váže 4x106 silněji k operátoru než k jiné sekvenci na chromozómu - tyto 

všechny charakteristiky ukazují na velmi vysoký stupeň selektivity systému. 
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Obr. 8.8.: Schéma fungování laktosového operonu v reprimovaném (A) a 
indukovaném (B) stavu. 

 

 V případě indukce tohoto systému a uvolnění exprese dochází k navázání induktoru 

(allolaktózy) na represor. Komplex represor–induktor nemá schopnost vázat se na operátor 

a blokovat jej (resp. tento komplex odstupuje od operátorové sekvence) a je uvolněna 

transkripce. Vzniká polycistronický (polygenický) transkript mRNA (mRNA kóduje více 

než 1 protein) a dochází k syntéze odpovídajících proteinů. 

 

Model tryptofanového operonu: 

 Tryptofanový operon (trp operon) je regulován poněkud odlišným způsobem. 7 kb 

transkript mRNA tohoto operonu kóduje 5 enzymů zapojených do biosyntézy tryptofanu 

(přeměna chorismátu na tryptofan). Těchto 5 enzymů je syntetizováno sekvenčně, 

koordinovaně v ekvimolárních množstvích translací polycistronické trp mRNA. Translace 

trp mRNA začíná ještě předtím, než je ukončena transkripce. 



 109

 Trp mRNA je syntetizována cca 4 min. a je velmi rychle degradována - životnost 

molekuly je cca 3 min. Toto umožňuje bakterii velmi rychlou odezvu na změnu potřeby 

tryptofanu. U E. coli kolísá produkce biosyntetických enzymů tryptofanového 

metabolismu v 700-násobném rozsahu. 

 

 Tryptofanový operon má následující strukturu: řídící sekvence (promotor, 

operátor), gen pro leader sekvence (zaváděcí sekvence), atenuátor, strukturní geny. Gen 

regulátor je prostorově poměrně vzdálený. 

 Vlastní mechanizmus regulace exprese trp operonu je následující: specifický 

represor, kódovaný trpR genem (genem regulátorem) nasedá na trp operon na 

operátorovou sekvenci. Represor je představován 58 kd dimerickým proteinem, který má 

vazebná místa pro tryptofan (každá podjednotka po jednom). Tryptofan v tomto případě 

vystupuje jako korepresor. Komplex represor–tryptofan se pevně váže na operátor 

(samotný represor nemá tuto schopnost). Cílová sekvence operátoru je opět silně 

specifická a vyznačuje se výraznou symetrií. 

 

 V případě trp operonu se vyskytuje ještě jeden regulační faktor - spojený s 

atenuátorem. V bakteriální buňce dochází v závislosti na množství a okamžité dostupnosti 

tryptofanu ke 3 pochodům: 

 za výrazného nadbytku tryptofanu v buňce je trp operon zablokován a nedochází k 

jeho transkripci 

 v případě poklesu obsahu tryptofanu v buňce, ale stále za stavu jeho dostatečného 

množství, se produkuje nefunkční 130 b transkript operonu  

 v případě nedostatku tryptofanu se produkuje plnohodnotný translatovatelný 7 kb 

transkript 

 

 Regulace exprese trp operonu je „jemnější“ než je tomu u lac operonu a transkripce 

trp operonu je pak regulována ještě řídícím terminačním místem (controlled termination 

site) - atenuátorem. Atenuátor je umístěn mezi operátorem a genem pro první enzym (první 

strukturní gen trp operonu). Sekvence atenuátoru je opět výrazně symetrická, obsahuje 2 

oddělené regiony - oblasti s vyšším obsahem CG nebo AT (CG rich region a AT rich 

region). 
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Obr. 8.9.: Atenuace poskytuje sekundární řídící mechanizmus u trp operonu. 
Zaváděcí sekvence (L), která leží mezi operátorem (O) a strukturními geny 
(E, D, C, B, A), obsahuje atenuátor. 

 

 Atenuátor doplňuje operátor v regulaci trp genů - 1. úroveň je tvořena komplexem 

represor-operátor a 2. úroveň je tvořena systémem atenuátoru jako jemnějšího způsobu 

regulace genové exprese. 

 v případě výrazného nadbytku trp je transkripce blokována navázáním komplexu 

represor-tryptofan na sekvenci operátoru 

 jak se snižuje hladina trp v buňce, uvolňuje se represe a začíná transkripce - ale 

v některých případech RNA polymerázy disociují od templátu v místě 

atenuátoru (vytváří se 130 b transkript), zatímco jindy pokračují v syntéze 

celého trp operonu (7000 b plně funkční transkript) - podíl RNA polymerázy, 

která „přejde“ přes atenuátor a ukončí úspěšně transkripci roste se klesajícím 

množstvím tryptofanu v buňce 

 

 Otázkou je mechanizmus rozpoznání množství trp v buňce a řízená terminace 

transkripce. Z tohoto pohledu jako významný faktor regulačního mechanizmu vystupuje 

paralelní transkripce a translace trp operonu. Translace začíná v okamžiku, kdy RNA 

polymeráza ještě neukončila transkripci. Část vznikající mRNA je translatována na 

ribozómu a v pozici 10 a 11 vznikajícího polypeptidického řetězce je kodón pro Trp - tato 

přítomnost tryptofanu na počátku řetězce je velmi významná pro další průběh exprese 

operonu.  
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 V případě dostatku Trp v buňce dochází k rychlé syntéze polypeptidu, L sekvence 

(leader sekvence trp operonu) je translatována a následující úsek mRNA (úsek 2) vstupuje 

do ribozómu. Toto umožňuje komplementární vazbu mezi úsekem 3 a 4, vytvoření 

terminačního signálu a ukončení transkripce. Vytváří se nefunkční 130 b transkript. 

 

 
 

Obr. 8.10.: Model atenuace trp operonu u E. coli. V případě nadbytku tryptofanu 
(A), zaváděcí sekvence (úsek 1) na trp mRNA je plně translatována, úsek 2 
vstoupí do ribozómu a umožní párování úseků 3 a 4. Tyto 
komplementárně spárované úseky signalizují ukončení transkripce. 
Naopak v případě nedostatku tryptofanu (B) je úsek 1 zadržován v 
ribozómu, úseky 2 a 3 vzájemně interagují a úseky 3 a 4 se nemohou 
párovat, v důsledku čehož transkripce pokračuje. 

 

 V případě nedostatku trp v buňce dochází při translaci L sekvence na ribozómu k 

určitému „vyčkávání“ na kodónech 10 a 11 pro Trp. Translační mechanizmus „čeká“ na 

chybějící trypthophanyl-tRNA a to umožňuje změnu struktury transkribované mRNA. 

Dochází ke komplementárnímu párování úseků 2 a 3 (L sekvence je čtena pomaleji a úsek 

2 neproniká tak rychle do ribozómu jako v předchozím případě), uvolní se, resp. nepárují 

se úseky 3 a 4 a nevytváří se terminační signál. Transkripce celého trp operonu pak 

probíhá bez předčasného ukončení a vytváří se plnohodnotný funkční 7000 b transkript. 
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 Obdobným způsobem je regulována exprese histidinového, threoninového a 

phenylalaninového operonu (atenuátor a řada kodónů dané AK na počátku translace). 

 
 
A         Met – Lys – Ala – Ile –  Phe – Val – Leu – Lys – Gly – Trp – Trp – Arg – Thr – Ser 
 5’ – AUG AAA  GCA AUU UUC  GUA CUG AAA  GGU UGG UGG  CGC  ACU UCC – 3’ 
 
B         Met – Lys – Arg – Ile –  Ser – Thr – Thr – Ile –  Thr – Thr – Thr – Ile – Thr – Ile – Thr – Thr –  
 5’ – AUG AAA  CGC AUU AGC ACC  ACC AUU ACC  ACC  ACC AUC ACC AUU ACC ACA – 
3’ 
 
C         Met – Lys – His – Ile –  Pro –  Phe – Phe –  Phe – Ala – Phe – Phe – Phe – Thr – Phe – Pro 
 5’ – AUG AAA  CAC AUA CCG  UUU  UUC  UUC  GCA  UUC UUU UUU  ACC UCC  CCC – 3’ 
 
D         Met – Thr – Arg – Val – Gln – Phe – Lys – His – His – His – His – His – His – His – Pro –Asp 
 5’ – AUG  ACA CGC GUU  CAA UUU AAA  CAC CAC CAU CAU  CAC CAU CAU  CCU GAC– 
3’ 
 

 
Obr. 8.11.: Sekvence aminokyselin zaváděcích peptidů a sekvence bází  

odpovídající mRNA u (A) tryptofanového operonu, (B) threoninového 
operonu, (C) phenylalaninového operonu a (D) histidinového operonu. 

 

 

Regulace regulačních proteinů 

 Objev regulačních proteinů vzápětí vyvolal otázku, jakým způsobem jsou regulační 

proteiny samy regulovány. Např. u E. coli jsou některé regulační proteiny syntetizovány 

konstitutivně, některé samy řídí svoji syntézu (autogenní regulace), a některé jsou 

přítomny v inaktivní formě a v případě potřeby jsou převáděny do aktivní formy. 

 

 Laktózový represor je kódován lacI genem. Tento gen má svůj vlastní promotor a 

je stabilně exprimován na relativně nízké úrovni. Obdobná situace je i u jiných negativně 

působících regulačních genů, které mají „slabé“ promotory a jsou konstitutivně 

transkribovány na nízké úrovni nezávisle na přítomnosti nebo nepřítomnosti efektoru. 

Negativní účinek těchto regulačních proteinů je překonán v případě nadbytku molekul 

efektoru v buňce.  

 Některé regulační proteiny (např. řídící arabinózový operon nebo 2 hut operony 

zapojené do metabolizmu histidinu) podléhají autogenní regulaci. Syntéza AraC proteinu 

je ovlivňována přítomností arabinózy a represor hut operonů přítomností histidinu. 
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 Ntr operon E. coli je příkladem, kdy regulační protein je řízen interkonverzí 

inaktivní a aktivní formy. Regulačním proteinem tohoto charakteru je NR1 protein, stále 

přítomný v buňce, ale aktivní je v případě nízké koncentrace amonných iontů. Tuto 

konverzi inaktivní formy v aktivní zajišťuje fosforylace NR1 proteinu v cyklické 

metabolické dráze. Fosforylace a defosforylace je řízena druhým regulačním proteinem – 

NR2 proteinem, závislým na množství amonných iontů (resp. poměru glutaminu a 2–

ketoglutarátu). 

 

Regulace terminace transkripce 

 Regulace iniciace transkripce je dominantním prvkem v adaptačním procesu 

bakterií k prostředí. Nicméně otázka ukončení transkripce (tj. význam místa, kde RNA 

polymeráza ukončuje transkripci) je také významná z pohledu regulace exprese některých 

operonů. 

 Místo ukončení transkripce se nazývá terminačním místem. V poslední době bylo 

identifikováno několik proteinů, které mají funkci terminačních (nebo antiterminačních) 

faktorů. Jeden z nejlépe prostudovaných terminačních faktorů je faktor rho, který 

interaguje s rostoucím řetězcem mRNA. Terminace transkripce se může vyskytovat i 

nezávisle na rho faktoru a rovněž ribozómy mohou ovlivňovat terminaci transkripce 

působením na mRNA transkript. 

 

 Rho–dependentní terminace transkripce vyžaduje přítomnost specifického proteinu. 

Asi 1/2 terminačních míst u E. coli vyžaduje rho faktor. Mechanizmus účinku rho faktoru 

není zcela objasněn, tento protein pravděpodobně vytváří hexamer, který na sebe váže 70 – 

80 bází dlouhý úsek rostoucího RNA transkriptu. Dochází k aktivaci ATPázy a uvolněná 

energie může odpoutat polymerázu a nový řetězec RNA od templátu DNA. 

 Rho–independentní terminace transkripce je většinou spojená s určitými 

strukturními charakteristikami terminačního místa. Obecným rysem tohoto způsobu 

terminace jsou 2 základní charakteristiky sekvencí na DNA, které určují specifické rysy 

transkribované RNA. V místě terminace je na transkriptu mRNA série U (uracilových 

zbytků). Před tímto místem mRNA obsahuje na GC-bohaté úseky, vůči sobě 

komplementární (invertované repetice, např. 5’ CCCACT – AGTGGG 3’). Když je tato 

komplementární oblast transkribována na rostoucím řetězci mRNA, dochází ke 
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komplementárnímu párování těchto invertovaných úseků, vytváří se struktura „vlásenky“. 

Tato interakce společně s relativně slabým rU – dA párováním v terminačním místě vede 

k uvolnění řetězce mRNA a RNA polymerázy od templátové molekuly DNA. Příkladem 

rho–independentního terminačního místa je terminace trp operonu. Úspěšnost terminace na 

rho–independentním místě kolísá mezi 25 – 75 % porovnáváno s rho–dependentní 

terminací. 

 

 
 

Obr. 8.12.: Sekvence trp terminačního místa (T) - rho-nezávislé terminační místo 
vyznačující se GC-rich sekvencí  ve vlásenkové struktuře předcházející 
konečné 4 U. 

 

 Regulace terminace transkripce je ovlivňována ještě jedním již zmíněným 

mechanizmem – atenuací. Atenuace pak poskytuje sekundární regulace terminace 

rostoucího řetězce mRNA. 

 

 

9. GENOVÁ EXPRESE U EUKARYOT  

 

 Molekulární podstata regulace genové činnosti u eukaryotních buněk, zejména u 

živočišných buněk, je jednou z nejvíce studovaných oblastí biologie. Primární funkce 

regulace genové činnosti u prokaryot je sladění enzymatických pochodů v buňce vzhledem 

k aktuálnímu stavu a dostupnosti substrátů a vlivům okolního prostředí. V bakteriální 

buňce jsou geny reverzibilně indukovány a reprimovány transkripční regulací. 
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 Nejcharakterističtějším rysem regulace genů u mnohobuněčných organismů je 

přesné vývojově dependentní rozhodnutí, který určitý gen je aktivován v určité buňce a ve 

správném časovém období. Ve většině případů platí, že pokud buňka dosáhne určitého 

vývojového stupně, není možná její reverze. Tedy tato „rozhodnutí“ jsou zásadně odlišná 

od bakteriální indukce a represe. Všechny buňky mnohobuněčného eukaryotního 

organismu obsahují sice stejnou DNA, ale ne všechny její geny jsou aktivní v každé buňce. 

Specializace buněk je důsledkem selektivní exprese genů. 

 

 Poznání regulace genové exprese u eukaryot vyžaduje odpověď na 3 otázky:  

 Jaké jsou molekulární signály na které odpovídají specifické geny? 

 Na jaké úrovni je řízena exprese určitého genu? 

 Jaké jsou molekulární mechanizmy na každé z možných úrovní regulace genové 

činnosti? 

 Odpověď na první otázku byla alespoň zčásti na modelových objektech 

demonstrována. Mezi nejlépe známé sloučeniny, které působí na regulaci genové činnosti 

u mnohobuněčných organismů, patří hormony. Hormony jsou malé molekuly vnikající do 

buněk nebo polypeptidy vážící se na buněčné povrchy. Jsou produkovány specifickými 

buňkami a některé z hormonů působí na expresi určitých genů nebo genových skupin 

(prolaktin a gen pro kasein). Další signálem pro řízení genů může být přímý kontakt mezi 

buňkami (embryogeneze - interakce endodermálních a mesenchymatických buněk) a 

produkce růstových faktorů (např. TGF-α). Ve srovnání s jednobuněčnými organismy jsou 

u mnohobuněčných organismů signály prostředí a nutriční signály mnohem méně časté. U 

nižších jednobuněčných eukaryot jsou sice některé geny regulovány v závislosti na 

signálech prostředí a nutričním stresu (inducibilní enzymové systémy pro metabolizmus 

cukrů, využití sulfátů, fosfátů, syntézu NA a AA), ale míra indukce nedosahuje úrovně u 

prokaryot. 

 U eukaryot jsou studovány kaskádové systémy přenosu signálu od vnějších signálů 

přes membránové proteinové receptory k jádru, zahrnující kromě proteinů také 

nízkomolekulární složky typu  Ca–kalmodulin, inositol–inositol TP, GTP a GTP–vazebné 

proteiny. 
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 Řada otázek, týkajících se kontroly a regulace genové exprese u eukaryot je stále 

ještě neobjasněna. V této souvislosti se můžeme zmínit o 3 nejvýznamnějších okruzích 

otázek ovlivňujících genovou expresi u eukaryotních organismů. Tyto problémové okruhy 

jsou intenzivně studovány a jejich objasnění pomáhá získávat komplexnější pohled na 

eukaryotní genovou expresi: 

 otázka uspořádání („zabalení“) a replikace eukaryotní DNA (role histonových 

bílkovin, nukleozómová struktura chromozómů, chromatin) 

 uspořádání genů na eukaryotních chromozómu (nadbytek opakovaných - 

repetitivních sekvencí a nízký podíl kódujících, resp. protein kódujících sekvencí) 

 řízení/regulace exprese u eukaryot (regulace primárně na úrovni transkripce, 

transkripční faktory) 

 

Tab. 9.1.: Porovnání velikosti genomu nebuněčných, prokaryotních a 
eukaryotních organismů. 

 
Velikost DNA z různých zdrojů 

 Molekulární 
hmotnost 

Páry bází Délka 

Nebuněčné genetické systémy 
SV 40 (savčí virus) 3,5 x 106 5 226 1,7 µm 
Bakteriofág ΦX174 3,2 x 106 5 386 1,8 µm 
Bakteriofág λ 33 x 106 5 x 104 13 µm 
Bakteriofág T2 1,3 x 108 2 x 105 50 µm 
Myší mitochondrie 9,5 x 106 1,4 x 104 5 µm 
    
Prokaryota 
Hemophilus influenzae 8 x 108 1,2 x 106 300 µm 
Escherichia coli 2,8 x 109 4,2 x 106 1,4 mm 
Salmonella typhimurinum 8 x 109 1,1 x 107 3,8 mm 
    
Eukaryota (obsah DNA na haploidní jádro) 
Saccharomyces cerevisiae (kvasinka) 1,2 x 1010 1,8 x 107 6,0 mm 
Neurospora crassa (zelená řasa) 1,9 x 1010 2,7 x 107 9,2 mm 
Drosophila melanogaster (octomilka) 1,2 x 1011 1,8 x 108 6,0 cm 
žába 1,4 x 1013 2,3 x 1010 7,7 m 
myš 1,5 x 1012 2,2 x 109 75 cm 
člověk 1,9 x 1012 2,8 x 109 94 cm 
Zea mays 4,4 x 1012 6,6 x 109 2,2 m 
Lilium longiflorum 2 x 1014 3 x 1011 100 m 

 

Struktura eukaryotního chromatinu a replikace DNA 
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 Eukaryotní chromozóm - větší ve srovnání co do velikosti s prokaryotním 

chromozómem a vyznačuje se i vyšším stupněm strukturní organizace. Výrazná odlišnost 

je i ve velikosti genomů prokaryotních a eukaryotních organismů. Porovnáme-li genom 

E. coli s genomem kvasinky (jednobuněčná nižší rostlina), Drosophily a člověka, pak 

genom kvasinky je asi 4x větší než genom E. coli, genom Drosophily 40x a genom člověka 

asi 1000x větší. 

 Eukaryotní chromozóm obsahuje jednu lineární molekulu dvoušroubovice DNA. 

Např. u Drosophily největší chromozóm představuje molekulu o hmotnosti 41x106 kd = 

76x106 bp = 76 Mb (megabáze). Tento chromozóm je přibližně 20x větší než chromozóm 

E. coli. 

 Při studiu struktury a vlastností eukaryotní DNA a chromozómů je problematické i 

získání neporušených celistvých molekul DNA. Standardním postupem lze získat 

vysokomolekulární DNA, nicméně ne celé molekuly obsažené v eukaryotních 

choromozómech. Metodickým přístupem umožňujícím studium a separaci celých nebo 

velkých molekul DNA je speciální extrakce a separace pomocí pulsní elektroforézy. 

 

 Eukaryotní DNA je pevně vázána na malé bázické proteiny - histony, které tvoří 

přibližně 1/2 hmotnosti eukaryotního chromozómu. U eukaryot se vyskytuje 5 typů 

histonových bílkovin - histony H1, H2A, H2B, H3 a H4. Komplex histonů a DNA - 

nukleoproteinový chromozómový materiál je nazýván chromatinem. Histony mohou 

vytvářet různé formy - v procesu postranslačních modifikací (acetylace, methylace...).  

 Primární struktura histonů - sekvence aminokyselinových zbytků je (zejména u 

histonů H3 a H4) velmi konzervativní. Histony jsou silně konzervativní bílkoviny s 

vysokým stupněm homologie u různých organismů. H3 a H4 histony jsou prakticky 

totožné u všech rostlin a živočichů. U histonu H4 jsou shledávány malé odchylky jen na 

několika pozicích a sekvence těchto histonů se prakticky nezměnila za posledních 

1.200.000.000 let - po oddělení vývojových větví rostlin a živočichů. 
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Obr. 9.1.: Znázornění chromozómů v jádře Drosophila melanogaster a lokalizace 
genů na chromozómy. 

 

 Strukturní organizace eukaryotního chromozómu ve srovnání s prokaryotním je 

nesmírně složitá. Eukaryotní DNA je silně spiralizována a vytváří složitou strukturu, 

kterou můžeme vidět v podobě chromozómů. Lidský genom je představován 7.8x109 bp. V 

případě uspořádání všech nukleotidových párů do jedné prosté lineární struktury by lidský 

genom přestavoval 2,6 m dlouhé vlákno DNA. Ale v buňce je DNA kondenzovaná do 46 
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chromozómů, jejichž celková délka je 200 µm. Kondenzační stupeň (míra kondenzace 

DNA) se pak pohybuje v řádech 104. Během interfáze je chromatin více rozvolněný - míra 

kondenzace DNA je 102 - 103. 

 V otázce kondenzace eukaryotní DNA a její strukturní organizace hrají významnou 

úlohu nukleozómy a nukleozómový model struktury DNA. V případě šetrného ošetření 

chromatinu DNázou (mikrokokální nukleáza) jsou uvolňovány nukleoproteinové  (DNA–

protein) partikule nazývané nukleozómy. Dalším ošetřením DNázou dojde k digesci části 

DNA a získává se částice nazývaná chromatozóm (obsahuje asi 160 bp dlouhý úsek DNA). 

 Nukleozómy byly popsány a charakterizovány v roce 1974. Nukleozómy jsou 

tvořeny histonovým jádrem (2 podjednotky každého z histonů H2A, H2B, H3 a H4) a na 

toto jádro je ve spirále navinuta DNA - úsek asi 200 bp dlouhý. Mezi nukleozómy je 

„volné“ vlákno DNA o délce asi 160 bp, které zajišťuje pružnost celé struktury. Z vnější 

strany DNA mezi nukleozómovými jádry přistupují 2 podjednotky histonu H1. Histony 

mají kromě strukturní funkce i funkci ochranou - DNA navinutá jádro a obalená histony je 

lépe chráněna vůči poškození (mutageny chemické a fyzikální,...). Chromatinové vlákno v 

tomto modelu je pak představováno pružným řetězcem nukleozómů. Důkaz tohoto 

strukturního uspořádání byl podán na základě elektronové mikroskopie (100 - 110 Ă kulaté 

částice, spojené tenkým vláknem), X-ray a neutronové difrakce, na základě digesce 

nukleozómů a jejich rekonstituce (virová DNA + volné histony in vitro). 

 

 
        a/ 
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           b/ 
 

Obr. 9.2.: a/ Nukleozómové vlákno a vytváření vlákna solenoidu. 
                b/ Nukleozóm - jádro nukleozómu tvořené histonovými bílkovinami a 

navinutí DNA na toto jádro. 
 

 Nukleozómy jsou i prvním stupněm kondenzace DNA - 200 bp představuje 68 nm 

dlouhé vlákno v lineárním uspořádání (v roztoku), ale jeho délka je pouze 10 nm na 

nukleozómu - stupeň kondenzace DNA je pak roven 7. Šířka řetězce nukleozómu, 

nukleozómového vlákna, se pohybuje kolem 11 nm. 

 

 
 

Obr. 9.3.: Znázornění kondenzace dvoušroubovice DNA v jádrech eukaryotních 
buněk - vlákno DNA – řetězec nukleozómů – solenoid – složitá struktura 
smyček a záhybů tvořící chromozóm. 
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 Nukleozómy vytváří v dalším strukturním uspořádání šroubovicovou strukturu - 

solenoid, kde stupeň kondenzace se pohybuje na úrovni 40. Šířka vlákna solenoidu jako 

další nadšroubovicové struktury se pak pohybuje okolo 25 nm. Solenoidy jsou složeny do 

smyček a záhybů a vytváří vlastní cylindrickou strukturu chromozómů. 

 

 Histony nesou jedinými bílkovinami obsaženými v chromatinu. V eukaryotním 

chromozómu je asociována celá řada dalších proteinů, o funkci a složení mnohých z nich 

se ví však velmi málo. Tyto proteiny se nazývají jako nehistonové bílkoviny (proteiny). 

Příkladem nehistonové bílkoviny se známou funkcí je RNA polymeráza. Řada dalších 

bílkovin se pravděpodobně podílí na vytváření struktury chromozómu, řada má funkci v 

řízení genové exprese (regulační molekuly).  

 

 Vzhledem k velikosti eukaryotního genomu a jeho vyššímu strukturnímu 

uspořádání se bude i replikace a exprese u eukaryot vyznačovat určitými odchylkami. 

Hlavní principy replikace DNA v eukaryotních buňkách jsou zachovány. Replikace DNA 

je semikonzervativní proces, probíhá od počátku replikace obousměrně. Rychlost 

replikace, resp. růst nového vlákna DNA je ale ve srovnání s prokaryotními buňkami 

pomalejší. U Drosophily se replikační smyčka pohybuje rychlostí 2,6 bp/min., u E. coli 16 

bp/min. V případě replikace z jednoho počátku replikace jako je tomu u prokaryot by 

replikace eukaryotní DNA byla nepředstavitelně dlouhým procesem - replikace genomu 

Drosophily by trvala více než 16 dní. Ve skutečnosti probíhá kolem 3 min. To ukazuje na 

přítomnost mnoha počátků replikace v eukaryotním genomu (asi 6000 u Drosophily).  

 Ve srovnání se semikonzervativní replikací DNA je replikace histonů, tvořících 

jádra nukleozómů, konzervativním procesem. Rodičovské histony segregují konzervativně 

během replikace - kompletní rodičovská sestava histonů se objevuje u jedné z nově 

vznikajících dceřiných molekul DNA. Nové histony přistupují k vláknu - šroubovici DNA, 

která je syntetizována jako lagging strand DNA. 

 

 Struktura chromatinu významně ovlivňuje expresi genů - byla nalezena silná 

korelace mezi fyzikálním stavem chromatinu a aktivitou příslušných genů. V buňce 

existují 2 základní typy chromatinu - heterochromatin a euchromatin. Heterochromatin je 
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velmi silně kondensován a DNA je „nepřístupná“, RNA polymeráza nemůže nasednout na 

DNA a tyto úseky nejsou transkribovány. 

 

Transkripce a translace u eukaryot 

 U eukaryotních organismů kódující sekvence (protein kódující sekvence) 

představují jen malou část z celkové velikosti eukaryotního genomu (např. asi 2% u lidské 

DNA). Eukaryotní gen je tvořen řídícími sekvencemi, vlastní protein kódující sekvencí a 

terminačními sekvencemi. Eukaryotní geny jsou monocistronické, transkript mRNA 

obsahuje informaci pouze pro jeden protein. Geny, které kódují proteiny, se vyskytují v 

jedné kopii (single copy genes) nebo alespoň zdvojeně nebo v genových rodinách, RNA 

geny bývají tandemově duplikované, významný podíl eukaryotního genomu je 

představován krátkými i delšími repetitivními nekódujícími sekvencemi. 

 U prokaryot se setkáváme s jednou RNA polymerázou, která vytváří všechny 

hlavní typy RNA - mRNA, rRNA a tRNA. Zásadně odlišná situace je v eukaryotních 

buňkách/jádrech, kde se vyskytují 3 odlišné RNA polymerázy. Tyto enzymy byly 

separovány pomocí chromatografie (iontově výměnný nosič DEAE–Sephadex) a podle 

pořadí eluce z kolony pojmenovány jako RNA polymeráza I, RNA polymeráza II a RNA 

polymeráza III. Tyto RNA polymerázy se neliší jenom svými chemickými a strukturními 

charakteristikami, ale mají i odlišné úlohy - každá z nich se podílí na syntéze jiné RNA. 

 RNA polymeráza I syntetizuje rRNA (18S, 28S a 5,8 S), RNA polymeráza II 

mRNA a RNA polymeráza III tRNA. Vzhledem k tomu, že tyto tři typy RNA nejsou 

transkribovány v „konečné“ podobě, ale jako daleko větší prekursory, musí být dále 

upraveny („sestřihány“). Rovněž tak je správnější v souvislosti s funkcí eukaryotních RNA 

polymeráz hovořit o tvorbě prekursorů RNA (RNA polymeráza I pak vytváří prekursor 

rRNA). 

 

Tab. 9.2.: Funkce eukaryotních RNA polymeráz.  
 

Polymeráza Transkribovaná RNA 
  
I rRNA prekursor (18S + 28S + 5,8S) 
II mRNA prekursor 
III tRNA prekursor; 5S rRNA 
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 RNA polymeráza II rozpoznává proteinový komplex, spojený s aktivním 

promotorem, a v místě počátku transkripce začíná transkribovat a vytvářet prekursor 

mRNA. Pro správné rozpoznání promotoru a počátku transkripce jsou významné 2 obecné 

oblasti - „boxy“, tj. specifické sekvence rozpoznávané polymerázou II a předcházející 

počátek transkripce. První z těchto sekvencí je na A–T bohatý úsek (consensus sekvence 

TATAAAA) nacházející se v pozici  – 25 nazývaný TATA box. Další konzervativní 

sekvencí v eukaryotním promotoru je CCAAT box („cat box“, consensus sekvence 

GGCCAATCT) nacházející se v pozici  – 75. 

 V souvislosti s promotorovými sekvencemi je možné připomenout i odlišnou 

strukturu eukaryotního genu a z toho vyplývající nutné úpravy prekursoru mRNA. 

Eukaryotní geny jsou monocistronické, „přerušované“, tj. gen obsahuje vlastní protein 

kódující sekvence (exony) přerušované nekódujícími úseky (introny). Některé geny, např. 

dystrophin gen, obsahují i více než 100 intronů. Primární transkript mRNA - hnRNA je 

sestříhán (RNA splicing). Ještě před sestřihem je k 3’ konci hnRNA přidán řetěz  zbytků 

AMP - poly(A) konec a k 5’ konci čepička - cap (methylovaný guaninový nukleotid 

vázaný trifosfátem k „penultimate nukleotide“). Donor methylové skupiny pro methylaci 

guaninu je SAM (S–adenosyl methionin).  

 

 Regulace exprese u eukaryot je primárně na úrovni transkripce, ale na rozdíl od 

prokaryot eukaryota nemají operony a polycistronické mRNA. U eukaryot jsou 

transkripčně aktivní oblasti/regiony chromozómu nemethylované (resp. méně 

methylované) a hypersensitivní vůči DNnáze I. V některých případech, jako např. u 

vyvíjejícího se kuřecího embrya, je zvýšená sensitivita a hypersensitivita k digesci tkáňově 

a vývojově specifická - sekvence pro globinové geny u 20 hod. starého kuřecího embrya 

vykazují nesensitivitu vůči DNnáze I a po 35 hod. se stávají sensitivní. 

 Také stupeň methylace cytosinu DNA je v pevné korelaci s genovou aktivitou. 70% 

cytosinů v savčí DNA je methylováno (u rostlin ale jen asi 30% a např. u Arabidopsis 

thaliana jen 3%) a míra methylace ovlivňuje transkripční aktivitu daného regionu - aktivní 

savčí geny jsou méně methylované než neaktivní. Např. globinové geny jsou silně 

methylované v neeryhroidních buňkách a málo methylované v erythroidech. Methylová 

skupina zřejmě zasahuje do velkého zářezu na šroubovici DNA a tato změna vnější 

struktury interferuje s navázáním faktoru stimulujícího transkripci. Nicméně methylace 
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eukaryotní DNA není jediný univerzální regulační systém vyšších eukaryotních organismů 

(Drosophila nemá vůbec methylovanou DNA).  

 V eukaryotním genomu se setkáváme i s dalšími regulačními prvky - např. 

enhancery („zesilovače“). Enhancer stimuluje transkripci určitého genu (promotoru), ale 

není součástí tohoto promotoru. Enhancer je nezávislý co se týče orientace a pozice v 

genomu. Provázanost genů s enhancery byla nalezena u eukaryot v řadě případů, obvykle 

jsou tkáňově specifické, tj. gen s daným enhancerem může fungovat pouze v určitém druhu 

buněk. 

 

Typy regulace genové exprese u eukaryot 

 

 regulace na úrovni transkripce 

Genová exprese u eukaryot je mnohem komplexnější než u prokaryot a tato komplexita 

umožňuje řízení genové činnosti na více úrovních. Regulace na úrovni transkripce je 

asi nejobecnějším mechanizmem regulace genové činnosti. Jedním z důvodů je ten 

fakt, že tato úroveň je nejvíce „ekonomická“ z pohledu energetického metabolismu 

buňky. Tato úroveň regulace umožňuje buňce transkribovat jen ty geny, které mají být 

aktivní a mají se projevovat. 

 Specializované geny eukaryotních organismů jsou řízeny alespoň primárně na 

úrovni transkripce. Jsou průkazně aktivní jen v těch diferencovaných buňkách, kde 

jsou vytvářeny jejich proteinové produkty. 

 Důkazem regulace na transkripční úrovni je produkce globinové mRNA. RNA a jí 

komplementární vlákno DNA vytváří dvouvláknovou šroubovici - hybridní           

RNA–DNA vlákno. V případě hybridizace cDNA (copy DNA globinového genu) a 

mRNA z cytoplazmy různých buněk, můžeme shledat, že cDNA hybridizuje pouze s 

mRNA z červených krvinek. Krvinka obsahuje asi 50.000 molekul globinové mRNA 

ve srovnání  s méně než 1 molekulou této mRNA z jiných typů buněk. Na základě 

tohoto testu je možné usuzovat na transkripční regulaci, ale možné vysvětlení je i to, že 

globinový gen je sice aktivní ve všech buňkách, ale globinová RNA je degradovaná, 

ještě předtím než je transportovaná do cytoplazmy. Pro přesný důkaz aktivity genu je 

zapotřebí provádět hybridizaci s nově syntetizovanou RNA - ještě před možnou 

degradací, tj. s RNA v jádře. Při radioaktivním značení nově syntetizované RNA a její 
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hybridizaci s globinovou cDNA, bylo zjištěno, že  jádra krvinek obsahují velké 

množství transkriptů globinových genů, ale žádné transkripty ovalbuminových genů. 

Naopak jádra oviduct cells obsahovala ovalbuminové transkripty a žádné globinové 

transkripty. 

 

 posttranskripční úroveň 

 Genová exprese může být řízena na posttranskripční úrovni různými způsoby: např. 

přidání čepičky nebo poly(A) konce k určitým mRNA, ale ne ke všem, transport jen 

určitých mRNA do cytoplasmy, selektivní degradace některých mRNA nebo jejich 

prekursorů.  

 Příkladem posttranskripční regulace je selektivní degradace mRNA pro casein v 

cytoplasmě - po přidání hormonu prolaktinu k buňkám in vitro je stimulována tvorba 

caseinu, počet molekul mRNA pro casein se sice zvýšil 20x, ale syntéza mRNA se 

zvýšila jen 2 - 3x. Výsledné zvýšení počtu molekul mRNA není dáno vyšší intenzitou 

její syntézy, ale 20-ti násobným zvýšením její stability. 

 

 regulace na úrovni translace 

 Tento druh regulace exprese se projevuje  zejména v raných fázích embryogeneze. 

Mateřská mRNA, vytvářená během oogeneze, je uchovávané v cytoplazmě vajíčka. 

Tato mRNA pak postačuje k vývoji embrya v raných fázích i v případě absence 

transkripce. 

 

 posttranslační úroveň 

 Posttranslační úroveň regulace se týká regulačních jevů po syntéze proteinu a jeho 

uvolnění z ribozómu. Nově vzniklé proteiny jsou dále v mnoha případech 

modifikovány a upravovány (štěpení proteázami, vazba na cukry, fosfátové 

skupiny…). 

 Jedním z typů specifické úpravy proteázami během syntézy některých proteinů je 

odstranění asi 20 aminokyselin z proteinu na amino konci bílkovinné molekuly (tj. 

konci, kde začala syntéza proteinu). Tato část proteinu nazývaná signální peptid zavádí 

a upevňuje vznikající protein do endoplazmatického retikula (ER). Po zavedení 
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proteinu do ER je signální peptid odstraněn, po ukončení syntézy je protein 

transportován do Golgiho aparátu a dále upravován či transportován. 

 

 Klasickým příkladem proteolytické úpravy proteinu je tvorba insulinu z jeho 

prekursoru - preproinsulinu. Po odstranění signálního peptidu vzniká proinsulin. V 

dalším sledu úprav je odstraněn (vystříhnut) úsek proteinové molekuly - C peptid a 

zbývající 2 části - A peptid a B peptid jsou spojeny disulfidickými můstky a vytváří 

aktivní insulin.  

 

 
 

Obr. 9.4.: Schéma regulace na posttranslační úrovni - funkce signálního peptidu. 
 

 

Inhibice genové exprese exogenními látkami 

 Vedle výše zmíněných možností přirozené regulace genové činnosti se setkáváme s 

ovlivněním produkce bílkovin (exprese genů u prokaryot i eukaryot) exogenními látkami. 

Jako tyto inhibitory vystupují antibiotika a toxiny, které blokují nebo omezují různé fáze 

transkripce - translace. 

 Tyto látky mají různý mechanizmus účinku, a i různý efekt na prokaryotní či 

eukaryotní buňky. 
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Tab. 9.3.: Inhibice proteosyntézy antibiotiky a toxiny. 
 
prokaryota 
 puromycin vazba na A místo ribozómu, přerušení elongace 

rifamycin inhibitor RNA polymerázy 
streptomycin váže se na 30S podjednotku ribozómu a vyvolá změnu 

konformace (zpomalení a nesprávné čtení mRNA) 
tetracyklin vazba na A místo ribozómu a znemožnění navázání 

aminoacyl–tRNA 
eukaryota 
 α–amanitin inhibitor RNA polymerázy II 

puromycin vazba na A místo ribozómu, přerušení elongace 
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10. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK 

 

 Terminologický slovník vysvětluje vybrané odborné termíny z oblasti molekulární 

biologie a může být vodítkem pro studium cizojazyčné literatury: 

 

1. Abundance (abundance; representation). Relativní zastoupení určité specifické 

mRNA v buňce. 

2. Adenylátcykláza (adenylcyclase). Enzym katalyzující přeměnu adenosintrifosfátu 

(ATP) v cyklický adenosinmonofosfát (cAMP). 

3. Aktivace aminokyselin (aminoacid activation). Součást proteosyntézy představující 

proces, který zahrnuje sled chemických reakcí, jejichž výsledným produktem je 

aminoacyltRNA. 

4. Aktivátor transkripce (activator). Protein působící jako pozitivní regulátor 

transkripce.  

5. Alela (allele). Varianta genu o určité nukleotidové sekvenci.  

6. Alela mutantní (mutant allele). Alela změněná mutací. 

7. Alela standardní (wild allele). Alela genu převládající v přírodní populaci.  

8. Alfa-amanitin (alpha amanitin). Cyklický polypeptid izolovaný z houby Amanita 

phalloides, který inhibuje transkripci katalyzovanou RNA-polymerázou II.  

9. Aloenzymy (allozymes). Izoenzymy kódované různými alelami téhož genu.  

10. Aminoacyladenylát (aminoacyl adenylate); zkr. aaAMP. Přechodný produkt 

aktivace aminokyselin vzniklý reakcí karboxylové skupiny aminokyseliny a ATP za 

účasti aminoacyltRNA-syntetázy; výsledkem této reakce je AMP navázaný 

makroergickou vazbou na aminokyselinu. 

11. AminoacyltRNA (aminoacyltRNA); zkr. aatRNA. Transferová RNA, na jejíž 3-

konec je estericky vázaná aminokyselina.  

12. AminoacyltRNA-syntetázy (aminoacyltRNA synthetases). Enzymy katalyzující 

esterifikaci aminokyselin s příslušnými molekulami tRNA. 

13. Aminokyselina standardní (standard aminoacid). Aminokyselina zařazovaná do 

polypeptidového řetězce během translace na ribozómu.  
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14. Aminopeptidáza (aminopeptidase). Enzym katalyzující odstranění aminokyseliny 

(např. metioninu) z N-konce polypeptidového řetězce.  

15. Amplifikace (amplification). Zvýšení počtu kopií DNA-sekvence.  

16. Analog báze (base analogue). Purinová nebo pyrimidinová báze strukturně podobná 

bázi, která je složkou DNA nebo RNA.  

17. Antikodon (anticodon). Specifická trojice nukleotidů na tRNA, jejímž 

prostřednictvím se tRNA během translace přechodně váže ke komplementárnímu 

kodonu na mRNA. 

18. Antiparalelismus (antiparallelism; antiparallel orientation), syn. antiparalelní 

orientace. Orientace komplementárních polynukleotidových řetězců ve 

dvouřetězcových molekulách nukleových kyselin, která je charakteristická směrem 

fosfodiesterových vazeb 35 na jednom řetězci a 53 na řetězci druhém.  

19. Antirepresor (antirepressor). Protein, který inaktivuje represor.  

20. Antiterminace (antitermination). Proces, při kterém antiterminační protein 

umožňuje pokračování transkripce přes terminátor na další transkripční jednotku.  

21. Atenuace (attenuation). Způsob regulace transkripce operonu podmíněný 

přítomností atenuátoru.  

22. Atenuátor (attenuator). Oblast ve vedoucí DNA-sekvenci, která obsahuje specifický 

úsek působící jako předčasný terminátor, transkripce některých operonů; 

v primárním transkriptu atenuátoru se tvoří preemptor, protektor a terminátorová 

vlásenka.  

23. Bakteriofág (bacteriophage, phage); syn. fág, bakteriální virus. Virus reprodukující 

se v bakteriální buňce.  

24. Báze modifikovaná (modified base). Chemicky pozměněná purinová nebo 

pyrimidinová báze; v buňce probíhá modifikace po zařazení báze do 

polynukleotidového řetězce.  

25. Biologie molekulární (molecular biology). Vědní obor, zkoumající fyzikálními, 

chemickými a biologickými technikami vztah struktury, uspořádání a interakcí 

biologických makromolekul k jejich funkci a projevu v základních životních dějích 

a vlastnostech živých soustav. Tento vztah vysvětluje z komplexního hlediska 

integrujícího fyzikální, chemické a biologické metodologické přístupy.  
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26. Box Hognessův (Hogness’ box; Goldberg-Hogness’ box; TATA-box); syn. 

Goldbergův-Hognessův box; TATA-box. DNA sekvence 5 TATA 3 nebo s ní 

příbuzná sekvence ležící mezi nukleotidy -34 a -26 eukaryotického promotoru, na 

níž je RNA-polymeráza II uvedena do polohy vhodné pro iniciaci transkripce.  

27. Box Pribnowův (Pribnow’s box). Sekvence 5 TATA 3 nebo s ní příbuzná sekvence 

ležící u nukleotidu -10 prokaryotického promotoru, k níž se váže sigma-podjednotka 

RNA-polymerázy.  

28. Cistron (cistron). Segment DNA vymezený cis-trans testem jako jednotka kódující 

biologicky funkční protein složený z jednoho nebo více polypeptidových řetězců.  

29. C-konec polypeptidu (C-terminal end of the polypeptide). Zakončení polypeptidu 

karboxylovou skupinou, která se na základě konvence považuje za konec 

polypeptidového řetězce.  

30. Cyklus replikační (replication cycle). Sled dějů od zahájení replikace replikonu do 

jejího zakončení.  

31. Čepička (cap). Struktura m7G5’ ppp5’, kterou se v rámci posttranskripčních úprav 

modifikuje 5´-konec hnRNA.  

32. Četnost repetice (repetition frequency). Počet kopií dané DNA-sekvence vyskytující 

se v haploidním genomu.  

33. Číslo dvoušroubovicové (twisting number); zkr. Tw. Celkový počet 

dvoušroubovicových závitů v dvouřetězcové molekule DNA.  

34. Číslo nadšroubovicové (writhing number); syn. superhelikální číslo; zkr. Wr. 

Celkový počet nadšroubovicových závitů v nadšroubovici. 

35. Číslo vinutí celkové (linking number); zkr. Lk. Součet čísel dvoušroubovicového 

(Tw) a nadšroubovicového (Wr).  

36. Čtení genetického kódu (reading of genetic code). Součást translace spočívající 

v jednosměrném rozeznávání kodonů v mRNA antikodony tRNA.  

37. Deformyláza (deformylase). Enzym katalyzující odstranění formylové skupiny 

z formylmetioninu na N-konci polypeptidového řetězce.  

38. Degenerace genetického kódu (degeneracy in the genetic code). Kódování 

jednotlivých aminokyselin několika různými kodony.  
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39. Denaturace DNA (denaturation of DNA; melting of DNA). Přechod 

dvoušroubovicové DNA ve volné polynukleotidové řetězce spočívající v uvolnění 

vodíkových vazeb mezi bázemi komplementárních nukleotidů.  

40. Deoxyribonukleotid (deoxyribonucleotide); syn. deoxyribonukleozid-5’-fosfát. 

Sloučenina deoxyribonukleozidu s kyselinou fosforečnou.  

41. Deoxyribonukleozid (deoxyribonucleoside). Nukleozid obsahující deoxyribózu. 

42. Dereprese (derepression). Zvýšená transkripce genů vyvolaná inaktivací represoru.  

43. Dimer pyrimidinový (pyrimidine dimer). Dva sousední pyrimidiny v DNA-řetězci 

kovalentně spojené do cyklobutanového kruhu vlivem ozáření DNA UV-světlem 

44. Dimer tyminový (thymine dimer). Dva sousední tyminy v DNA-řetězci kovalentně 

spojené do cyklobutanového kruhu vlivem ozáření DNA UV-světlem.  

45. DNA-ligáza (DNA ligase). Enzym katalyzující ligaci fragmentů 

polydeoxyribonukleotidových řetězců.  

46. DNA-polymerázy (DNA polymerases). Enzymy katalyzující na matricovém řetězci 

nukleové kyseliny syntézu DNA z deoxyribonukleotidů.  

47. DNA-primer (DNA-primer). Krátký oligodeoxyribonukleotid, od jehož 3 - konce 

začíná na matricovém DNA-řetězci syntéza komplementárního DNA-řetězce.  

48. DNA-řetězce antiparalelní (antiparallel DNA strands). Komplementární DNA-

řetězce lišící se směrem fosfodiesterové vazby.  

49. DNA-řetězce komplementární (complementary DNA strands). DNA-řetězce, které 

jsou ve vztahu vyhovujícímu pravidlu o párování bází.  

50. DNA-řetězec (DNA-strand); syn. polydeoxyribonukleotid. Polymer 

deoxyribonukleotidů spojených navzájem fosfodiesterovými vazbami.  

51. DNA-řetězec negativní (DNA negative strand; anticoding strand; sense strand); 

syn. antikódující DNA-řetězec; zkr. -DNA. Řetězec dvouřetězcové DNA, který 

slouží jako matrice pro syntézu RNA.  

52. DNA-řetězec pozitivní (DNA positive strand; coding strand; antisense strand); syn. 

kódující DNA-řetězec; zkr. +DNA. Řetězec dvouřetězcové DNA o stejné sekvenci 

nukleotidů jako RNA syntetizovaná na negativním DNA-řetězci.  

53. DNA-sekvence (DNA sequence); syn. sekvence DNA. Úsek 

polydeoxyribonukleotidového řetězce vyznačující se určitým pořadím 

deoxyribonukleotidů. 



 132

54. DNA-sekvence jedinečná (unique DNA). DNA-sekvence vyskytující se v 

haploidním genomu příslušného druhu organismu pouze jednou.  

55. DNA-transkript (DNA transcript); syn. transkript DNA. Zpětnou transkripcí vzniklá 

DNA-sekvence, která je komplementární matricové RNA-sekvenci.  

56. Dogma molekulární biologie ústřední (Central dogma of molecular biology). 

Postulát, podle kterého přenos genetické informace z nukleové kyseliny do nukleové 

kyseliny nebo z nukleové kyseliny do proteinů je možný, ale její přenos z proteinu 

do proteinu nebo z proteinu do nukleové kyseliny možný není.  

57. Dvoušroubovice DNA (double helix; duplex DNA). Sekundární struktura DNA 

charakteristická dvěma komplementárními antiparalelními 

polydeoxyribonukleotidovými řetězci spojenými navzájem vodíkovými můstky; oba 

řetězce jsou stočeny kolem společné osy.  

58. Dvoušroubovice levotočivá (left-handed double helix). Vinutí dvoušroubovice 

vyhovující pravidlu levé ruky, tj. umístíme-li palec levé ruky ve směru osy 

dvoušroubovice, ukazují nám ostatní prsty její stoupání.  

59. Dvoušroubovice pravotočivá (right-handed double helix). Vinutí dvoušroubovice 

vyhovující pravidlu pravé ruky, tj. umístíme-li palec pravé ruky ve směru osy 

dvoušroubovice, ukazují nám ostatní prsty její stoupání.  

60. Efektor molekulární (molecular effector). Nízkomolekulární látka, která svou 

vazbou na regulační protein (např. represor, aktivátor aj.) mění jeho konformaci a 

tím i afinitu k příslušné regulační oblasti v DNA (alosterický efekt). 

61. Elongace polypeptidového řetězce (elongation of polypeptide chain). Prodlužování 

polypeptidového řetězce polykondenzací aminokyselin na ribozómu během 

translace podle informace v mRNA.  

62. Endonukleázy (endonucleases). Enzymy štěpící fosfodiesterovou vazbu uvnitř 

polynukleotidového řetězce.  

63. Euchromatin (euchromatin). Transkripčně aktivní chromatin.  

64. Excize (excision). Vyštěpení určité kratší nukleotidové sekvence z nukleotidové 

sekvence delší.  

65. Exon (exon). Nukleotidová sekvence složeného genu, jejíž transkript zůstává po 

sestřihu v mRNA zachován; exony jsou od sebe odděleny introny, které jsou 

sestřihem eliminovány.  



 133

66. Exprese genu (gene expression). Vyjádření genetické informace genu v primární 

struktuře a funkci polypeptidu (v případě strukturního genu), v primární struktuře a 

funkci RNA neurčené k translaci (v případě genů pro RNA) nebo vyjádření 

regulační oblasti v její činnost a funkci.  

67. Faktory elongační (elongation factors). Proteiny, které se podílejí na elongaci 

polypeptidového řetězce na ribozómu.  

68. Faktory iniciační (initiation factors). Proteiny, které se podílejí na iniciaci 

translace.  

69. Faktory sestřihu (splicing factors). Proteiny a některé snRNA (např. U1 a            

U2-snRNA) podmiňující, případně řídící nebo katalyzující proces sestřihu.  

70. Faktory terminační (termination factors; release factors). Proteiny, které se podílejí 

na terminaci translace.  

71. Faktory transkripční (transcription factors). Regulační proteiny, které vazbou na 

regulační oblasti transkripční jednotky se podílejí na regulaci její transkripce 

v eukaryotické buňce.  

72. Fotolyáza (photolyase). Enzym, který po aktivaci světlem o vlnové délce 340-400 

nm štěpí pyrimidinové dimery v DNA.  

73. Fotoreaktivace (photoreactivation). Reparace DNA spočívající ve štěpení 

pyrimidinových (tyminových ) dimerů fotolyázou.  

74. Fragment Klenowův (Klenow fragment). Část bakteriální DNA-polymerázy I, která 

má 53 polymerázovou funkci a 35 exonukleázovou, ale nemá 53 

exonukleázovou funkci.  

75. Fragment Okazakiho (Okazaki fragment); (Okazaki piece). Krátká nukleotidová 

sekvence, sestávající z RNA-primeru s polydeoxyribonukleotidu, která se 

syntetizuje na matricovém DNA-řetězci 53 ve směru 53; jednotlivé 

Okazakiho fragmenty se spojují ze odstranění RNA-primerů a zaplnění vzniklých 

mezer deoxyribonukleotidy do souvislého opožďujícího se DNA řetězce, jehož 

výsledná orientace fosfodiesterové vazby vzhledem k matricovému řetězci 53 je 

35. 

76. Gen (gene). Základní jednotka genetické funkce (genetické informace) vyznačující 

se fenotypovým projevem, která se vyskytuje v těchto formách: 1. Jako úsek     

DNA-řetězce nebo RNA-řetězce (jen u RNA-virů), který kóduje primární strukturu 
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polypeptidu jako translačního produktu; v tomto smyslu se obvykle označuje jako 

strukturní gen. 2. Jako úsek DNA-řetězce přepisovaný do primární struktury tRNA 

nebo rRNA, případně dalších druhů RNA, které nejsou určeny k translaci.  

77. Gen nekódující protein (gene for RNA). Gen přepisovaný do primární struktury 

jedné molekuly tRNA nebo rRNA, případně dalších druhů RNA neurčených 

k translaci.  

78. Gen regulační (regulator gene). Strukturní gen kódující polypeptid s regulační 

funkcí (např. represor).  

79. Gen strukturní (structural gen). Gen kódující primární strukturu jedné molekuly 

polypeptidu jako translačního produktu.  

80. Genetika molekulární (molecular genetics). Vědní oblast molekulární biologie 

zabývající se funkcí informačních makromolekul při přenosu genetické informace.  

81. Genom (genome). Soubor genů autonomní organely. Genom prokaryotické buňky 

zahrnuje prokaryotický chromozóm (nukleoid) a plazmidy. Genom eukaryotické 

buňky zahrnuje jaderný genom, mitochondriální genom a u rostlinných buněk ještě 

chloroplastový genom. Některé eukaryotické buňky obsahují plazmidy. Virový 

genom je tvořen jednou nebo více molekulami DNA (u DNA-virů) nebo RNA (u 

RNA-virů). 

82. Gyráza (gyrase). Topoizomeráza typu II zavádějící za přítomnosti ATP do DNA 

negativní nadšroubovicové vinutí a za nepřítomnosti ATP způsobující uvolnění 

nadšroubovice.  

83. Helikáza II (helicase II). Enzym katalyzující odvíjení matricového řetězce 

z dvouřetězcové DNA, na kterém probíhá syntéza opožďujícího se řetězce; 

analogický proces se synchronně odehrává na komplementárním řetězci za účasti 

rep-helikázy. 

84. Heterochromatin (heterochromatin). Transkripčně inaktivní chromatin.  

85. Hodnota C (value C). Celkové množství DNA připadající na haploidní genom; 

vyjadřuje se v pikogramech na buňku.  

86. Hybrid RNA-DNA (RNA-DNA hybrid). Dvoušroubovice sestávající z DNA a    

RNA-řetězce, která vzniká přechodně buď při transkripci nebo hybridizací molekul 

RNA a DNA in vitro.  
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87. Chyba ve čtení (reading mistake). Začlenění nesprávné aminokyseliny do 

polypeptidového řetězce vlivem tRNA chybně zařazené během jeho elongace.  

88. Induktor (inducer). Negativní molekulární efektor vyvolávající syntézu příslušného 

indukovatelného enzymu (enzymů); jeho spojení s represorem způsobuje, že 

represor přechází do konformace zabraňující jeho vazbě na operátor.  

89. Informace genetická (genetic information). Informace primárně obsažená 

v nukleotidové sekvenci.  

90. Iniciace transkripce (initiation of transcription). Sled dějů zahrnující navázání 

RNA-polymerázy na promotor a zahájení syntézy RNA-řetězce.  

91. Iniciace translace (initiation of translation). Zahájení translace zahrnující sled dějů, 

jejichž výsledkem je spojení iniciačního komplexu s velkou ribozómovou 

podjednotkou za vzniku aktivního ribozómu.  

92. Iniciátor replikace (initiator). Regulační protein kódovaný genem prokaryotického 

replikonu, který svou vazbou na replikátor pozitivně nebo negativně reguluje 

zahájení replikace.  

93. Intron (intron). Nukleotidová sekvence složeného genu, jejíž transkript se při 

sestřihu z primárního transkriptu vyštěpuje; introny ve složeném genu oddělují 

jednotlivé exony.  

94. Introny první skupiny (group I introns). Introny vyznačující se konzervativními 

sekvencemi dlouhými asi 10 nukleotidů. Dvojice těchto sekvencí jsou navzájem 

komplementární a párují se v primárním transkriptu, čímž vzniká v transkriptu 

intronu sekundární a terciární struktura, která je nezbytná pro proces samosestřihu. 

95. Introny druhé skupiny (group II introns). Introny vyznačující se konzervativními 

sekvencemi odlišnými od intronů první skupiny. Jejich transkripty vedou při 

samosestřihu k tvorbě lasovité RNA.  

96. Inženýrství genetické (genetic engineering). Vývoj a využití experimentálních 

postupů k cílenému měnění genomu organismů s následným využitím v praxi; 

v širším smyslu zahrnuje i klasické šlechtitelské postupy.  

97. Inženýrství genové (recombinant DNA technology, gene splicing, molecular 

cloning, plasmid engineering). Technologie přípravy rekombinantních molekul 

DNA. Změny vlastností organismů způsobené vnášením cizích genů, resp. řízenými 

změnami jejich vlastních genů, prováděnými metodami molekulární biologie.  
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98. Izoenzymy (isoenzymes, isozymes). Mnohočetné formy téhož enzymu katalyzující 

stejnou reakci.  

99. Jádro nukleozómu (nucleosome core). Chromatinová částice sestávající 

z histonového oktameru (H2A, H2B, H3, H4)2 a úseku DNA o délce 146 1 bp, 

který tvoří 1,75 otáčky kolem histonového oktameru; není přítomen histon H1.  

100. Jednotka transkripční (transcription unit). DNA-sekvence vymezená startovacím 

nukleotidem a posledním přepisovaným nukleotidem. 

101. Kilobáze (kilobase); zkr. kg. Jednotka délky nukleových kyselin rovnající se 1000 

bázím; může být též vyjádřena jako kbp, tj. 1000 párů bází.  

102. Knihovna genová (gene library). Kolekce klonovaných fragmentů DNA, která 

představuje část nebo celý genom příslušného organismu.  

103. Knihovna klonů cDNA (cDNA clone library). Kolekce klonovaných fragmentů 

cDNA určitého eukaryotického organismu.  

104. Kód genetický (genetic code). Soustava zákonitostí, podle kterých jednotlivé 

kodóny určují zařazení standardních aminokyselin do polypeptidu.  

105. Kodon (codon). Pořadí tří nukleotidů kódující příslušnou standardní aminokyselinu 

v polypeptidu nebo signalizující začátek nebo zakončení jeho syntézy na ribozómu.  

106. Kodon iniciační (initiation codon). Pořadí tří nukleotidů kódující první standardní 

aminokyselinu při syntéze polypeptidového řetězce.  

107. Kodon terminační (termination codon). Pořadí tří nukleotidů nekódující žádnou 

aminokyselinu a signalizující zakončení syntézy polypeptidu na ribozómu, (amber, 

ochre, opal). 

108. Kódování genetické (genetic coding). Určování primární struktury polypeptidu 

nukleotidovou sekvencí podle genetického kódu, které se uskutečňuje translací.  

109. Koeficient sedimentační (sedimentation coefficient). Rychlost pohybu částice 

během centrifugace při jednotkovém odstředivém zrychlení.  

110. Komplex iniciační (iniciation complex). Komplex vytvářený při iniciaci translace; 

sestává z malé ribozómové podjednotky, z molekuly mRNA, GTP, iniciačních 

faktorů a iniciační transferové RNA (aatRNAi). 

111. Konec 3’ (3’ end); označuje se jako 3’ - konec. Konec polynukleotidového řetězce 

tvořený OH-skupinou (na C3- uhlíku). 
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112. Konec 5’ (5’ end); označuje se jako 5’-konec. Konec polynukleotidového řetězce 

tvořený fosfátem (na C5-uhlíku) polynukleotidového řetězce.  

113. Korektura (proofreading). Enzymové odstraňování chybně zařazených 

monomerních podjednotek při replikaci, transkripci a translaci.  

114. Korepresor (corepressor; effector molecule); syn. efektorová molekula. Metabolit 

dráhy působící jako pozitivní molekulární efektor, jehož spojení s represorem 

způsobuje, že represor přechází do konformace, v níž se může vázat na operátor.  

115. Kyselina deoxyribonukleová (deoxyribonucleic acid); zkr. DNA. Nukleová kyselina 

složená z jednoho nebo dvou polydeoxyribonukleotidových řetězců 

(komplementárních), které obsahují v mnohonásobném opakování v různém pořadí 

monomery dAMP. dTMP, dCMP a dGMP 

116. Kyselina deoxyribonukleová komplementární (complementary deoxyribonucleic 

acid); zkr. cDNA. DNA vzniklá in vitro zpětnou transkripcí mRNA. 

117. Kyselina deoxyribonukleová rekombinantní (recombinant deoxyribonucleic acid); 

zkr. rekombinantní DNA. DNA vzniklá spojením různých molekul DNA nebo jejich 

fragmentů in vitro.  

118. Kyselina ribonukleová (ribonucleic acid); zkr. RNA. Nukleová kyselina složená 

z jednoho nebo dvou (např. u reovirů) komplementárních polyribonukleotidových 

řetězců obsahujících v mnohonásobném opakování v různém pořadí monomery 

AMP, UMP, CMP a GMP.  

119. Kyselina ribonukleová protismyslová (antisence ribonucleic acid; messenger 

interfering complementary RNA); Antisence RNA. Ribonukleová kyselina, která je 

komplementární k mRNA a při navázání na ni inhibuje její funkci při translaci.  

120. Kyselina ribonukleová heterogenní jaderná (heterogenous nuclear ribonucleic 

acid; heteronuclear ribonucleic acid); zkr. hnRNA. Prekurzorová mediátorová 

ribonukleová kyselina (pre-mRNA) vzniklá transkripcí strukturních genů v jádře 

eukaryotické buňky.  

121. Kyselina ribonukleová malá jaderná (small nuclear RNA); zkr. snRNA. 

Nízkomolekulární druh RNA vyskytující se v jádře eukaryotické buňky.  

122. Kyselina ribonukleová mediátorová (messenger ribonucleic acid); zkr. mRNA. 

Ribonukleová kyselina nesoucí přepis genetické informace obsažené ve strukturních 

genech a sloužící jako matrice pro syntézu polypeptidového řetězce na ribozómu.  
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123. Kyselina ribonukleová ribozómová (ribosomal ribonucleic acid); zkr. rRNA. 

Ribonukleová kyselina obsažená v ribozómech.  

124. Kyselina ribonukleová transferová (transfer ribonucleic acid); zkr. tRNA. 

Ribonukleová kyselina přenášející určitou standardní aminokyselinu na ribozóm.  

125. Kyselina ribonukleová transferová iniciační (initiator transfer RNA); zkr. tRNAi. 

Transferová RNA vstupující při translaci do peptidylového místa na ribozómu jako 

první; váže se antikodonem na iniciační kodon mRNA.  

126. Kyselina nukleová (nucleic acids). Makromolekuly (biopolymery) tvořené 

polynukleotidovými řetězci.  

127. Makromolekula (macromolecule). Molekula o molekulové hmotnosti několika tisíc 

až set milionů (proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy aj.).  

128. Makromolekuly biologické (biological macromolecules). Makromolekuly 

biologického původu, tj. proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy aj.). 

129. Mapa fyzikální (physical map). Udává polohu cílových míst pro restrikční 

endonukleázy na DNA. 

130. Mapa oligonukleotidová (footprint). Obraz fragmentů nukleových kyselin po jejich 

enzymové hydrolýze získaný dvourozměrnou dělící technikou (chromatografií a 

elektroforézou).  

131. Mapa peptidová (fingerprint). Obraz fragmentů proteinů po jejich enzymové 

hydrolýze získaný dvourozměrnou dělící technikou (chromatografií a 

elektroforézou).  

132. Mapa restrikční (restriction map). Schéma znázorňující místa štěpení molekuly 

DNA restriktázami a polohu jednotlivých DNA-fragmentů v genoforu; forma 

fyzikální mapy.  

133. Místo aminoacylové (aminoacyl site; A site); zkr. A-místo. Oblast na ribozómu, 

k níž se připojuje aminoacyltRNA. 

134. Místo peptidylové (peptidyl site; P site); zkr. P-místo. Oblast na ribozómu, k níž se 

váže peptidyltRNA.  

135. Místo pro restriktázu rozpoznávací (recognition site of restriction endonuclease). 

Specifická DNA-sekvence, na níž se váže určitá restriktáza.  

136. Modifikace DNA (DNA modification). Změny na deoxyribonukleotidech po jejich 

zařazení do DNA-řetězců (např. metylace bází).  
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137. Nadšroubovice (superhelix; supercoil); syn. superhelix. Konformace DNA vzniklá 

nadšroubovicovým vinutím.  

138. N-formylmetionin (N-formylmethionine). Aminokyselina zařazovaná u prokaryot, 

chloroplastů a mitochondrií jako první při iniciaci translace do polypeptidového 

řetězce.  

139. N-konec polypeptidu (N-terminal end of the polypeptide). NH2-konec polypeptidu, 

který se na základě konvence považuje za začátek polypeptidového řetězce.  

140. Nukleotid (nucleotide); zkr. N. Sloučenina nukleozidu s kyselinou 

trihydrogenfosforečnou.  

141. Nukleozid (nucleoside); zkr. Nuc. Sloučenina purinové nebo pyrimidinové báze 

vzniklá N-glykozidovou vazbou s C1 ribózy nebo deoxyribózy.  

142. Nukleozidy vzácné (rare nucleosides). Modifikované nukleozidy vyskytující se 

v nukleových kyselinách, zvláště v tRNA, např ribotymidin, 5,6-dihydrouridin,       

5-ribozyluracil (pseudouridin), inozin, 1-metylinozin, 1-metylguanozin a                

N2-dimetylguanozin, aj.  

143. Nukleozóm (nucleosome). Základní jednotka chromatinu představující částici, která 

sestává z oktamerů histonů (H2A, H2B, H3, H4)2, jedné molekuly histonu H1 a 

úseku DNA o délce 160 až 240 bp, který tvoří dvě otáčky kolem histonového 

oktameru.  

144. Oblast regulační (regulation region). Nukleotidová sekvence, která je rozeznávána. 

specifickým proteinem signalizujícím zahájení nebo zastavení určitého 

molekulárního děje, např. transkripce, translace aj.  

145. Oko replikační (replication eye). Replikovaná oblast dvoušroubovicové DNA ležící 

mezi dvěma nereplikovanými oblastmi.  

146. Operátor (operator). Regulační oblast na DNA u prokaryont, na kterou se váže 

represor.  

147. Operon (operon). Transkripční jednotka u prokaryont řízená z promotoru a 

operátoru.  

148. Palindrom (palindrome). Přilehlé rotačně symetrické sekvence obrácené repetice na 

dvouřetězcové DNA.  

149. Paradox hodnoty C (C value paradox). Skutečnost, že často neexistuje korelace 

mezi hodnotou C daného druhu a jeho postavením v biologické evoluci.  
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150. Pár bází (base pair); symbol bp. Adenin spojený dvěma vodíkovými vazbami 

s tyminem nebo guanin spojený třemi vodíkovými vazbami s cytozinem ve 

dvouřetězcové DNA.  

151. Párování bází kolísavé (wobble base pairing). Odchylky od pravidla párování bází 

spočívající v tom, že guanin na 5-konci antikodonu se může párovat s uracilem 

nebo cytozinem na 3-konci kodonu, uracil s adeninem nebo guaninem a hypoxantin 

s adeninem, uracilem nebo cytozinem.  

152. Párování chybné (mispairing). Zařazení nekomplementárního nukleotidu při 

replikaci DNA.  

153. Peptid signální (signal peptide). N-koncová sekvence 15 až 25 aminokyselin, kterou 

se preprotein váže během své syntézy na ribozómu k signální rozpoznávací částici.  

154. PeptidyltRNA (peptidyl tRNA). Transferová ribonukleová kyselina, k jejímuž    

3-konci je estericky vázán nascentní polypeptidový řetězec.  

155. Počátek replikace (replication origine); zkr. místo ori. Specifická nukleotidová 

sekvence, na které začíná replikace a která je rozeznávána specifickým komplexem 

proteinů. 

156. Polyadenylace 3’-konce hnRNA (polyadenylation of 3’ end of hnRNA). 

Posttranskripční úprava hnRNA spočívající v napojení asi 200 zbytků kys. 

adenylové na 3’-konec hnRNA, které je katalyzováno bez matrice poly(A) 

adenylázou. 

157. Poly(A)-konec (poly(A)-tail; poly(A)-end). Segment sestávající asi z 50 až 200 

zbytků kys. adenylové na 3 konci hnRNA. 

158. Polynukleotid (polynucleotide); syn. polynukleotidový řetězec. Polymer nukleotidů 

spojených navzájem fosfodiesterovými vazbami.  

159. Polypeptid (polypeptide); polypeptidový řetězec. Polymer aminokyselin spojených 

navzájem peptidovými vazbami.  

160. Polyprotein (polyprotein). Translační produkt štěpený posttranslačně proteázami na 

jednotlivé funkční proteiny.  

161. Polyribozóm (polyribosome; polysome); syn. polyzóm. Několik ribozómů spojených 

jednou molekulou mRNA.  
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162. Pravidla Chargaffova (Chargaff’s rules). Ve dvouřetězcové molekule DNA se 

množství adeninu rovná množství tyminu, množství guaninu se rovná množství 

cytozinu a celkové množství purinů se rovná celkovému množství pyrimidinů. 

163. Pravidlo o párování bází (base-pairing rule). Ve dvouřetězcových nukleových 

kyselinách se adenin páruje s tyminem (nebo s uracilem) a guanin s cytozinem.  

164. Primáza (primase). Polymeráza katalyzující syntézu RNA-primeru.  

165. Primer (primer). Krátký oligonukleotid, od jehož 3-konce začíná na matricovém 

řetězci syntéza polynukleotidového řetězce.  

166. Primozóm (primosome). Komplex proteinů řídící syntézu RNA-primerů na 

matricovém DNA-řetězci; součástí tohoto komplexu je primáza.  

167. Produkt genový (gene product). Translační produkt nebo RNA, která není určena 

k translaci.  

168. Produkt translační (translation product). Molekula polypeptidu vzniklá na 

ribozómu translací mRNA-sekvence vymezené iniciačním a terminačním kodonem.  

169. Promotor (promotor). Regulační oblast, na kterou se váže RNA-polymeráza 

zahajující transkripci přilehlé transkripční jednotky.  

170. Promotor silný (strong promoter). Promotor vyznačující se vysokou frekvencí 

iniciace transkripce.  

171. Protein vázající se na čepičku (cap binding protein); zkr. CBP. Protein vázající se 

na čepičku během iniciace translace.  

172. Proteiny (proteins); syn. bílkoviny. Makromolekuly (biopolymery) složené 

z jednoho nebo více polypeptidových žetězců.  

173. Proteiny regulační (regulatory proteins). Proteiny podílející se na regulaci 

transkripce, např. represor, transkripční faktor aj.; většinou se vážou na regulační 

oblasti.  

174. Proteiny regulační negativní (negative regulatory proteins). Regulační proteiny, 

jejichž vazba na regulační oblast zabraňuje RNA-polymeráze přepis transkripční 

jednotky.  

175. Proteiny regulační pozitivní (positive regulatory proteins). Regulační proteiny, 

jejichž vazba na regulační oblast umožňuje RNA-polymeráze přepis transktipční 

jednotky.  
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176. Proteiny replikační (replication proteins). Soubor proteinů podílejících se na řízení 

replikace nukleové kyseliny (např. dnaB-protein atp.). 

177. Rámec čtecí (reading frame); syn. čtecí fáze. Jedna ze tří možností čtení sledu 

tripletů založená na pevně stanoveném počátku tohoto čtení, např. triplety ATG 

ATG ATG ATG mohou být čteny třemi různými způsoby, tj. ATG ATG ATG ATG 

nebo TGA TGA TGA nebo GAT GAT GAT.  

178. Rámec čtecí otevřený (open reading frame, ORF). Čtecí rámec vymezený 

iniciačním a terminačním kodonem tak, že může kódovat souvislý a dostatečně 

dlouhý polypeptidový řetězec.  

179. rDNA (rDNA). Úseky DNA nesoucí geny pro rRNA.  

180. Regulace operonu negativní (negative control of operon). Regulace spočívající 

v tom, že vazbou represoru na operátor se transkripce operonu zastavuje a jeho 

uvolněním z operátoru se opět navozuje.  

181. Regulace operonu pozitivní (positive control of operon). Regulace spočívající 

v tom, že vazbou CAP (v komplexu s cAMP) na promotor se za přítomnosti 

induktoru transkripce operonu navozuje a jeho uvolněním z promotoru (za 

nepřítomnosti cAMP) se zastavuje.  

182. Regulátor (regulator). 1. Látka podílející se na regulaci molekulárního děje . 

(transkripce, translace aj.). 2. Prokaryontní gen, který kóduje represor.  

183. Reparace DNA (DNA repair); syn. oprava DNA. Enzymové odstranění chyb 

v DNA vzniklých v průběhu replikace, rekombinace nebo působením vnějších vlivů. 

184. Reparace chybného párování (mismatch repair); syn. oprava chybného párování. 

Odstranění chybně spárovaných nukleotidů v DNA mechanizmem excizní reparace.  

185. Repetice (repetitive DNA sequence; repetitious DNA; DNA repeat; redundant 

DNA). Stejná DNA-sekvence několikanásobně opakovaná v haploidním genomu.  

186. Rep-helikáza (rep-helicase). Enzym katalyzující odvíjení matricového řetězce 

z dvoušroubovicové DNA, na kterém probíhá syntéza předbíhajícího řetězce.  

187. Replikace (replication). Tvorba kopií (replik) molekul nukleových kyselin 

zajišťující přenos genetické informace z DNA do DNA a z RNA do RNA.  

188. Replikace semidiskontinuální (semidiscontinuous replication). Způsob replikace 

dvouřetězcové DNA spočívající v tom, že jeden DNA-řetězec se syntetizuje na 

matricovém řetězci kontinuálně a druhý diskontinuálně.  
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189. Replikace semikonzervativní (semiconservative replication of DNA). Způsob 

replikace dvouřetězcové molekuly DNA, při kterém se tato molekula rozplétá a oba 

její řetězce slouží jako matrice pro syntézu komplementárních řetězců.  

190. Replikon (replicon). Molekula nukleové kyseliny nebo její část obsahující počátek 

replikace, schopná autonomní replikace in vivo.  

191. Represor (repressor). Negativní regulační protein kódovaný regulačním genem, 

jehož vazbou na operátor se zastaví transkripce operonu. 

192. Restriktázy (restriction enzymes); syn. restrikční enzymy; restrikční endonukleázy. 

Enzymy, které jsou součástí restrikčně-modifikačního systému bakteriální buňky; 

rozeznávají specifické DNA-sekvence a štěpí DNA v nich (restriktázy typu II) nebo 

v sousedství (restriktázy typu III) nebo v nespecifickém vzdáleném místě 

(restriktázy typu I).  

193. Ribozóm (ribosome). Ribonukleoproteinová částice, v níž probíhá translace.  

194. Ribozym (ribozyme). Katalytická molekula RNA; katalyzuje štěpení a ligaci 

oligonukleotidových substrátů.  

195. RNA-dependentní RNA-polymerázy (RNA dependent RNA polymerases); syn. RNA 

replikázy. Enzymy katalyzující syntézu RNA z ribonukleozid-5-trifosfátů na 

matricovém řetězci RNA.  

196. RNA-polymeráza I (RNA polymerase I). RNA-polymeráza katalyzující syntézu    

pre-rRNA v eukaryotické buňce a 5,8S-rRNA. 

197. RNA-polymeráza II (RNA polymerase II). RNA-polymeráza katalyzující syntézu 

hnRNA, U3-snoRNA a U1 až U6-snRNA.  

198. RNA-polymeráza III (RNA polymerase III). RNA-polymeráza katalyzující syntézu 

pre-tRNA, 5S-rRNA a 7S-scRNA v eukaryotické buňce.  

199. RNA-polymerázy (RNA polymerases; transcriptases); syn. transkriptázy. Enzymy 

katalyzující syntézu RNA z ribonukleotidů na DNA-řetězci jako matrici.  

200. RNA-transkript (RNA transcript); syn. transkript RNA. Nukleotidová sekvence 

komplementární k sekvenci nukleotidů matricového řetězce DNA, která vznikla 

transkripcí. 

201. Rodina genová (gene family). Skupina sekvenčně příbuzných genů majících 

společný evoluční původ. 
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202. Řetězec nukleozómový (nucleosome chain, polynucleosome); syn. polynukleozóm. 

Jednotlivé nukleozómy (mononukleozómy) spojené DNA.  

203. Řetězec opožďující se (lagging chain; lagging strand). DNA-řetězec, který 

s diskontinuálně syntetizuje prostřednictvím Okazakiho fragmentů syntetizovaných 

ve směru 5’3’ na matricovém řetězci 5’3’ v replikační vidlici; výsledná 

orientace fosfodiesterové vazby tohoto řetězce vzhledem k jeho matricovému řetězci 

5’3’ je 3’5’. 

204. Řetězec vedoucí (leading chain; leading strand). DNA-řetězec, který se syntetizuje 

kontinuálně ve směru 5’3’ na matricovém řetězci 3’5’ v replikační vidlici; 

výsledná orientace fosfodiesterové vazby tohoto řetězce vzhledem k jeho 

matricovému řetězci 3’5’ je 5’3’. 

205. Samosestřih (self-splicing). Autokatalytický proces úpravy sestřihem spočívající 

v řadě transesterifikací RNA za nepřítomnosti enzymů a proteinů.  

206. Sekvence aminokyselinová (aminoacid sequence). Úsek polypeptidového řetězce 

vyznačující se určitým pořadím aminokyselin.  

207. Sekvence nukleotidová (nucleotide sequence). Úsek polynukleotidového řetězce 

vyznačující se určitým pořadím nukleotidů.  

208. Sekvence nukleotidová kódující (nucleotide coding sequence). Nukleotidová 

sekvence obsahující informaci o primární struktuře polypeptidu.  

209. Sekvence nukleotidová konzervativní (conservative nucleotide sequence). 

Nukleotidová sekvence invariantně se udržující během evoluce.  

210. Sekvence Shineova-Dalgarnova (Shine-Dalgarno’s sequence); čti (Šajn-Dalgarno). 

Sekvence5 A G G A G G 3 nebo sekvence s ní příbuzné ve vedoucí sekvenci 

prokaryotické mRNA, kterou se tato RNA komplementárně připojuje k 16S-rRNA 

ribozómové podjednotky 30S. 

211. Sekvencování (sequencing; sequence analysis); syn. sekvenční analýza. Stanovení 

pořadí monomerních jednotek v biopolymeru.  

212. Sigma-faktor (sigma factor). Protomer prokaryotické RNA-polymerázy podmiňující 

její specifickou vazbu k promotoru.  

213. Signál polyadenylační (polyadenylation site). Sekvence A A T A A A nacházející 

se před 3-koncem pozitivního DNA-řetězce transkripční jednotky; signalizuje, že 
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asi 10 nukleotidů za ní bude transkript štěpen specifickou endonukleázou a 3-konec 

primárního transkriptu bude polyadenylován.  

214. Sonda nukleotidová (probe). Oligonukleotid nebo polynukleotid použitý k detekci 

komplementární sekvence v nukleové kyselině.  

215. SSB-proteiny (single strand binding proteins). Proteiny vázající se na 

jednořetězcovou DNA nebo na denaturované úseky dvoušroubovicové DNA, které 

fixují v daném strukturním stavu.  

216. Terminace transkripce (termination of transcription). Zakončení transkripce 

transkripční jednotky zahrnující zastavení elongace RNA-řetězce na terminátoru a 

jeho uvolnění z matricového DNA-řetězce.  

217. Terminace translace (termination of translation). Děje zahrnuté do procesu 

zakončení syntézy polypeptidového řetězce na ribozómu, které je signalizováno 

terminačním kodonem a uvolnění polypeptidového řetězce jako konečného 

translačního produktu z ribozómu.  

218. Terminátor (terminator). Regulační oblast, na níž končí přepisování transkripční 

jednotky.  

219. Transgenoze (transgenosis). Přenos klonovaného genu do eukaryotického genomu a 

jeho integrace do struktury chromozómů.  

220. Transice (transition). Záměna purinového nukleotidu za purinový nebo 

pyrimidinového za pyrimidinový v nukleotidové sekvenci.  

221. Transkripce (transcription). Přepisování genetické informace z DNA do RNA.  

222. Transkript (transcript); syn. přepis. Transkripcí vzniklá nukleotidová sekvence, 

která je komplementární matricové sekvenci.  

223. Transkript primární (primary transcript). Bezprostřední produkt transkripce.  

224. Transkriptáza zpětná (reverse transcriptase); syn. RNA-dependentní               

DNA-polymeráza, reverzní transkriptáza. Enzym katalyzující syntézu DNA 

z deoxyribonukleotidů na RNA-řetězci jako matrici.  

225. Univerzalita genetického kódu (universality of the genetic code). Skutečnost, že 

většina kodonů standardního genetického kódu je u všech organismů čtena stejným 

způsobem.  

226. Úprava posttranskripční (RNA processsing; processing of RNA). Modifikace 

primárních RNA-transkriptů sestřihem, čepičkou, metylací, polyadenylací atd.  
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227. Úprava posttranslační (posttranslation modification). Modifikace translačního 

produktu, kterými vzniká funkční polypeptid; spočívající např. v hydroxylaci, 

fosforylaci, acetylaci glykozylaci, v tvorbě terciární struktury atd.  

228. Úprava sestřihem (splicing); syn. sestřih. Posttranskripční úprava primárního 

transkriptu (pre-mRNA, hnRNA, pre-rRNA, pre-tRNA) spočívající ve vyštěpení 

transkriptů intronů a spojení transkriptů exonů.  

229. Zesilovač transkripce (enhancer; enhancer element). DNA-sekvence zvyšující 

účinnost transkripce sousedního genu.  

230. Zlom (nick; break). Přerušení fosfodiesterové vazby mezi dvěma sousedními 

nukleotidy v nukleové kyselině.  

231. Žlábek vnější (major groove; wide groove); syn. větší žlábek. Žlábek 

v dvoušroubovicové DNA tvořený vnější konturou párů bází odvrácenou od 

glykozidových vazeb.  

232. Žlábek vnitřní (minor groove; narrow groove); syn. menší žlábek. Žlábek 

v dvoušroubovicové DNA u vnitřní strany párů bází mezi ostrými úhly 

glykozidových vazeb.  
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Tab. 10.1.: Standardní genetický kód: 
 

UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys 
UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys 
UUA Leu UCA Ser UAA Stop UGA Stop 
UUG Leu UCG Ser UAG Stop UGG Trp 
        
CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg 
CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg 
CUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg 
CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg 
        
AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser 
AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser 
AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg 
AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg 
        
GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly 
GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly 
GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly 
GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly 

terminační (nesmyslné) kodóny: UAG - amber 
     UAA - ochre 
     UGA - opal 
 

 

 

Tab. 10.2.: Odchylky od standardního genetického kódu: 
 

Kodón Standardní 
AA 

AA podle genetického kódu mitochondrií 
člověk Neurospora Saccharomyce

s 
Drosophila rostliny 

UGA term Trp Trp Trp Trp term 
AUA Ile Met Ile Met (Ile) Met Ile 
AGA Arg term Arg Arg Ser Arg 
AGG Arg term Arg Arg Arg Arg 
CUA Leu Leu Leu Thr Leu Leu 
CGG Arg Arg Arg Arg Arg Trp 
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Tab. 10.3.: Symboly a názvy standardních aminokyselin: 
 

A Ala alanin 
B Asx asparagin nebo kyselina asparagová 
C Cys cystein 
D Asp kyselina asparagová 
E Glu kyselina glutamová 
F Phe fenylalanin 
G Gly glycin 
H His histidin 
I Ile isoleucin 
K Lys lysin 
L Leu leucin 
M Met methionin 
N Asn asparagin 
P Pro prolin 
Q Gln glutamin 
R Arg arginin 
S Ser serin 
T Thr threonin 
V Val valin 
W Trp tryptofan 
Y Tyr tyrosin 
Z Glx glutamin nebo kyselina glutamová 

 
 

 


