
Nutrigenomika



Odporúčaná a študijná literatúra



Genomika – štúdium úplnej dedičnej

informácie celého organizmu a jej

interpretácia v životných pochodoch

- štrukturálna genomika – stanovenie sledu 
(sekvencie) nukleotidov genómu

- bioinformatika – interpretácia prečítanej 
genetickej informácie

- funkčná genomika – štúdium funkcie génov
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Prierezové genetické oblasti

Genomika –stanovenie komplexnej genetickej informácie organizmov a jej 
interpretácia v termínoch životných pochodov

Proteonomika – štruktúra, expresia a funkcia bielkovín

Transkriptonika – zapájanie a odpájanie súborov mRNA transkriptov
v určitom type buniek alebo tkanív a zmeny expresie génov vyvolávané 
vnútornými a vonkajšími faktormi 

Metabolomika - analyzuje metabolom, úplný súbor malých molekúl 
v bunke a hľadá jeho zmeny v čase

Farmakogenomika – štúdium reakcie genómu na biologicky aktívne látky

Nutrigenomika - štúdium vplyvu bioaktívnych zložiek potravy na genóm, 
proteóm a metabolóm na úrovni populácie, resp. jedinca.



01:16 Dinner discussion:  Integrative Bioinformatics & Genomics VU
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Genomika
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Výživa

Nutrigenomika



Zakladateľ genetiky :  Johann Gregor Mendel (1822- 1884)

▪ použil pojem elementy  (od roku 1909 sa nazývajú 
gény)

▪ interpretoval výsledky svojich 

pokusov, neskôr sformulované 

na Mendelove zákony

gén – základná jednotka dedičnosti

- úsek DNA, ktorý nesie informáciu o tvorbe bielkoviny

- poradie nukleotidov udáva znaky a vlastnosti 
organizmu

alela - konkrétna forma génu
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Dedičnosť – súbor procesov a javov spojených s prenosom a realizáciou znakov 
a vlastností medzi generáciami

Dedivosť – podiel genotypovej premenlivosti z celkovej fenotypovej 
premenlivosti vlastnosti
DNA – dezoxyribonukleová kyselina, materiálny nosič genetickej informácie
Recesívny – potlačený
Dominantný – vystupujúci
Homozygotnosť – zostava aliel s rovnakou účinnosťou
Heterozygotnosť – zostava aliel s rôznou účinnosťou
Genotyp – súbor génov organizmu
Fenotyp – súbor realizovaných génov, pozorovaných na organizme
Chromozóm – útvar kondenzovanej DNA a bielkovín tvoriaci sa pred delením 

bunky
Karyotyp – zostava chromozómov bunky
Autozóm- párový chromozóm
Heterozóm – nepárový, „pohlavný“, chromozóm
Lokus – úsek chromozómu, na ktorom je lokalizovaný gén
Genóm – a, súbor prvkov genetickej konštitúcie jedinca

b, haploidný počet chromozómov
Genomika – štúdium funkcie génov



Metabolizmus – súbor všetkých biochemických zmien chemických 
zlúčenín v organizme 

Expresia génu – proces konverzie (realizácie) GI v DNA do RNA (mRNA, 
rRNA, tRNA)

Ploidia – počet úplných základných  sád chromozómov (haploidia, 
diploidia, haplodiploidia, aneuploidia)

SNP – polymorfizmu v sekvencii nukleotidov DNA

Živina – chemická látka, ktorú organizmus prijíma a spracováva 
metabolizmom  

Anabolizmus – biosyntéza organických zlúčenín

Katabolizmus – degradácia organických zlúčenín

Polymorfizmus – výskyt viacerých foriem jedného génu

Mutácia – zmena genetickej informácie prenášaná do ďalšej generácie





História objavu DNA

Johann Friedrich Miescher
v jadrách bielych krviniek objavil látku s 
kyslou reakciou, ktorá obsahovala fosfor 

a dusík . Nazval ju nukleín

(1871)

01:16



História objavu DNA

Archibald Garrod
Prvý poukázal na vzťah medzi 

dedičnosťou a poruchami bielkovín  v 
metabolizme (alkoptonúria)

(1902)
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História objavu DNA

Phoebus Levene
Identifikoval 5-C ribózu a podobnú
deoxyribózu. Zistil, že zložky DNA 
(cukor, fosfát, bázy) sú prítomné v 

rovnakých množstvách
(1909)
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História objavu DNA…

Frederick Griffith
Objavil „transformačný princíp“, ktorý by 

sa mohol prenášať medzi bakteriálnymi 
kmeňmi

(1928)
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História objavu DNA

Avery, MacLeod, McCarty
Transformačným princípom je DNA a nie 

bielkoviny

(1944)



História objavu DNA

Erwin Chargaff
Ukázal, že DNA niektorých druhov
obsahuje rovnaké množstvá adenínu a 

tymínu ako aj guanínu a cytozínu
(1950)
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Chargaffove pravidlá :
%A=%T
%G=%C

1 purín: 1 pyrimidín



James Watson, Francis Crick, 
Maurice Wilkins :

Dovtedajšie údaje o DNA:

1 – Bázy, cukrové a fosfátové skupiny sú 
spojené do polynukleotidového reťazca
2 - Chargaffove pravidlá:  A = T a G = C. 
3 - Rosalind Franklinová a Maurice Wilkins 
zistili pomocou röntgenovej difrakcie, že
molekula DNA má závitnicovú štruktúru

Watson a Crick použili tieto údaje na vytvorenie
trojdimenzionálneho modelu štruktúry DNA



Pozorovania Watsona & Cricka :

1. DNA pozostáva z dvoch reťazcov v pravotočivom 
usporiadaní (double helix).

2. Priemer je 2 nm.
3. Reťazce sú antiparalelné (opačná polarita).
4. Cukornato-fosfátová kostra je na vonkajšej strane 

molekuly a bázy sú vo vnútri. 
5. Bázy sú navzájom spojené slabými vodíkovými väzbami.
6. Bázové páry sú od seba vzdialené 0,34 nm. Kompletná 

360° závitnica obsahuje 10 bázových párov a je 3,4 nm 
dlhá. 

7. Kvôli spôsobu väzby párových báz dochádza k 
nerovnakej veľkosti medzi antiparalelnými vláknami ( 
malá a veľká ryha). Toto usporiadanie je významné z 
hľadiska interakcií DNA  s bielkovinami
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Rosalind Franklin
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Double helix štruktúra DNA

01:16

P

A

P
C

P

G

P
T

P
C

P

G

P

A

P
C

P
T

G

P

P
C

P

Väzba pentózy a fosfátu 
vytvára kostru, ktorá 
spája  nukleotidy do 
reťazca.

P

G

P

Dva nukleotidové reťazce 
sa stáčajú do závitnice - helix.

DNA vlákna sú antiparalelné.

DNA je smerovaná.

5’

3’

3’

5’

Vodíkové väzby medzi 
párovými bázami držia 
dohromady obidva 
reťazce spolu.



Čo sú nukleové kyseliny?



Orientácia DNA 

• Smerovosť DNA reťazcov je spôsobená 
orientáciou fosfo-pentózových skupín
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Atómy uhlíka v cyklickej molekule cukru 

sa číslujú. 5’ a 3’ hydroxylové skupiny 

viažu fosfátové skupiny.







Molekulárna štruktúra B formy DNA



• Natiahnutá DNA najmenšieho 
humánneho chromozómu má dĺžku 14 
mm (14 x 10-3 m) 

• Dĺžka chromozómu počas replikácie 
= 2 m (2 x 10-6 m)

• DNA sa musí skrátiť 7000 x, aby sa 
zmestila do jadra bunky!



Štruktúra chromatínu

• Nukleozóm = osem histónových bielkovín ( po 2 
molekuly H2a, H2b, H3, and H4 = nukleozómové
základné častice)
– Približne 200 bp DNA spojených do 

nukleozómu (10 nm “korálok na vlákne”)
– Histón H1 ukotvuje na krátke väzbové úseky 

DNA za vzniku 30 nm vlákna
– Nehistónové výstuže stáčajú a upevňujú DNA-

histónové komplexy do chromatínu
• Chromatín = 30% histónových bielkovín, 30% 

DNA väzbových bielkovín, 30% DNA, a 10% RNA
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• Link

• https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhF
wQ4s

Link

How DNA is Packaged (Advanced).avi
https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s


Replikácia ako proces

1. Dvojitá špirála DNA sa rozpletá.
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2. Rozpletenie spojených

vlákien - replikačná vidlička.

3. Nové vlákno sa tvorí párovaním
komplementárnych báz s pôvodným
reťazcom.

4. Výsledkom je vznik dvoch 

molekúl DNA s jedným pôvodným 

a jedným novosyntetizovaným 

vláknom. 







Enzýmy pri DNA replikácii
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Helikáza rozpletá 
pôvodnú dvojvláknovú 
molekulu

Väzbové 
bielkoviny
stabilizujú 
separované vlákna

DNA polymeráza
viaže nukleotidy
do nových vlákien

Ligaza spája
Okazakiho
fragmenty a 
stabilizuje

Primáza prikladá
krátky primer
k šablónovému 
vláknu

Exonukleáza odstraňuje
RNA primer a vkladá
správne bázy



Link

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

DNA Replication Process [3D Animation].mp4
https://www.youtube.com/watch?v=mxAjSBhDkBQ


Link

https://www.youtube.com/watch?
v=bee6PWUgPo8

Mechanism of DNA Replication (Basic).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bee6PWUgPo8
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Porovnanie presnosti replikácie 
DNA:

Včasné doručenie poštových zásielok – 5 chybných na 100 
zásielok

Letisková batožina – 1 stratená batožina z 200

Pisárka so 120 údermi/min -1 chyba na 250 znakov

Nehodovosť v automobilovej doprave – 1 mrtvý na 10 000 

DNA replikácia (bez opravy) - 1 chyba na 107 kópií 
nukleotidov

DNA replikácia (po oprave) – 1 chyba na 109 kópií 
nukleotidov 



Transkripcia*

Trans-scribo - prepisujem
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Ribonukleové kyseliny

• Jednovláknové

• Namiesto tymínu je uracyl

• mRNA, tRNA, rRNA



typ RNA angl. názov skratka miesto syntézy

mediátorová RNA messenger RNA mRNA jadro

transferová RNA transfer RNA tRNA jadro

ribozomálna RNA ribosomal RNA rRNA hlavne jadierko

malé jadrové RNA small nuclear RNA snRNA jadro

malé jadierkové RNA small nucleolar RNA snoRNA jadierko
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Produkty transkripcie



01:16

Syntéza mRNA spočíva v rozpletení DNA
reťazcov a v tvorbe mRNA molekuly od 5´
ku 3´konca. Reakciu katalyzuje RNA-
polymeráza, ktorá používa reťazec DNA
ako templát.



Link

https://www.youtube.com/watch?v
=5MfSYnItYvg

DNA Transcription (Basic).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=5MfSYnItYvg


Translácia*

*translatio - prenášanie
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- preklad GI z poradia nukleotidov mRNA do poradia AMK v peptidovom reťazci

- mRNA opustí jadro a dostane sa do kontaktu s ribozómami v cytoplazme

- na ribozómy sa ku kodónom mRNA komplementárne pripájajú antikodóny tRNA

- antikodóny tRNA nesú jednotlivé AMK zo zásoby voľných molekúl

- tRNA utvorí peptidový reťazec s primárnou štruktúrou

- na tomto deji sa zúčastňuje aj rRNA
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Ribozómy

• Ribozómy sú 
organely, na ktorých 
prebieha translácia 
mRNA 

• Ribozóm pozostáva z 
dvou podjednotek, 
ktoré obsahujú 
rRNA a proteíny na ribozóme sú tri miesta:

Exit
Peptidylové
Aminoacylové
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tRNA

tRNA sú kódované tRNA génmi

všetky tRNA majú podobný tvar a 
veľkosť

Všetky tRNA končia na 3´konci 
sekvenciou CCA; tu  sa k nim 
viaže príslušná aminokyselina

Na opačnom „konci“ tRNA 
molekuly je antikodón, ktorý 
počas translácie „číta“ kodóny 
na mRNA
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Polyzómy
V danom čase môže rovnakú mRNA čítať niekoľko ribozómov

Celý útvar sa označuje polyribozóm alebo polyzóm
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VHLTPEEKSAVTALWGKVNVDE

VGGEALGRLLVVYPWTQRFFE

SFGDLSTPDAVMGNPKVKAHG

KKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFA

TLSELHCDKLHVDPENFRLLGN

VLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAY

QKVVAGVANALAHKYH

Primárna štruktúra (sekvencia aminokyselín)

Kvartérna štruktúra (oligoméry, domény)

Sekundárna štruktúra (helix, list)

Terciárna štruktúra (skladanie)



Link

https://www.youtube.com/watc
h?v=I_c8GlWRQJo

From RNA to Protein Synthesis.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=I_c8GlWRQJo


Link

https://www.youtube.com/watch?v
=8dsTvBaUMvw

mRNA Translation (Basic).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=8dsTvBaUMvw

