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                    Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny sú polymérne reťazce pozostávajúce z monomérov, 
ktoré sa  nazývajú nukleotidy. 

DNA - deoxyribonukleová kyselina
RNA - ribonukleová kyselina

Funkcie nukleových kyselín

Uchovávanie a prenášanie genetickej informácie:
                   

Ovplyvňovanie štruktúry a aktivity niektorých bunkových organel (napr. 
ribozómy).

Niektoré RNA fungujú ako enzýmy (tzv. ribozýmy).

proteínRNADNA →→



      Stavebné zložky nukleových kyselín 

Nukleotid pozostáva z:

- dusíkatej bázy 
- pentózového cukru
- zvyšku kyseliny fosforečnej        

Dusíkaté bázy:  
      

- purínové (adenín, guanín)
- pyrimídinové ( cytozín, tymín (DNA), uracil (RNA)

Pentózový cukor:  

- ribóza (RNA) 
- deoxyribóza (DNA)



           Chemická štruktúra dusíkatých báz

purínové:

pyrimídinové:



      Primárna štruktúra nukleových kyselín

Poradie nukleotidov v reťazci

Nukleotidy sú v reťazci spojené fosfodiesterickými väzbami.

Deoxyribóza obsahuje dve voľné OH skupiny na C-3’ a C-5’ atómoch, 
ktoré sa podieľajú na spájaní nukleotidov prostredníctvom väzby so 
zvyškom kyseliny fosforečnej.

Konce polynukleotidového reťazca sa označujú ako 3’ a 5’ konce:

Podľa počtu monomérov, reťazce nukleotidov delíme na:

oligonukleotidy (rádovo desiatky nukleotidov)
polynukleotidy (viac ako sto nukleotidov)   



          Znázornenie úseku polynukleotidového reťazca
                            (fosfodiesterická väzba)



                      Geometria ribózo-fosfátovej kostry
                           polynukleotidového reťazca



                Komplementarita báz v DNA 

Väčšina molekúl DNA je tvorená dvoma antiparalelnými reťazcami
vytvárajúcimi dvojitú špirálu.

Komplementarita dusíkatých báz umožňuje vznik dvojšpirály DNA.

A - T       bázový pár spojený dvomi vodíkovými väzbami
G - C      bázový pár spojený tromi vodíkovými väzbami

Komplementarita dusíkových báz umožňuje 
replikáciu (zmnoženie) genetickej informácie!!!



              Komplementarita báz v DNA



                   Konformácie DNA

V závislosti od poradia nukleotidov a vonkajších  fyzikálno-chemických 
podmienok (pH, teplota, iónová sila) sa DNA môže nachádzať v rôznych 
konformačných stavoch.

Najdôležitejšie konformácie DNA:
- pravotočivé - A, B 
- ľavotočivá   - Z

Jednotlivé konformácie sa od seba líšia rôznymi geometrickými 
parametrami.

V biologických organizmoch sa DNA vyskytuje najčastejšie v B konformácii.

A
B

Z



                  Kruhová DNA

Ak sa spoja konce polynukleotidového reťazca vzniká tzv. kruhová DNA 
(angl. circular DNA).

Výskyt kruhovej DNA: bakteriálne fágy, vírusy, DNA bunkových organel 
(mitochondrie, chloroplasty).

V kruhovej (existuje to však aj v lineárnej)  DNA sa vytvárajú
tzv. superzávity (angl. supercoils). 

Fyziologický význam: tvorba superšpirálových štruktúr umožňuje lepšie
„zbalenie“ (angl. packaging) DNA do kompaktných štruktúr vnútri bunky,
ako aj uľahčuje separáciu DNA reťazcov v procesoch DNA syntézy alebo
rekombinácie.  



Štruktúra RNA

Typy RNA molekúl: 

- mRNA (messenger)
- tRNA  (transferová) 
- rRNA  (ribozomálna)
- mtRNA  (mitochondriálna)

Väčšinou sú to jednovláknové molekuly, v ktorých je sekundárna 
štruktúra stabilizovaná vnútromolekulovými vodíkovými väzbami medzi 
jednotlivými bázami.

Odlišnosť RNA od DNA - v štruktúre RNA sa namiesto tymínu vyskytuje
uracil a namiesto deoxyribózy sa nachádza ribóza.

                            



Schematické znázornenie štruktúry tRNA



   Funkcie jednotlivých RNA

mRNA 
– templát, na základe ktorého sa na ribozómoch syntetizuje proteín

tRNA 
– molekuly špecificky viažuce jednotlivé aminokyseliny a prenášajúce ich 
   na ribozómy

rRNA 
– molekuly vytvárajúce štruktúru ribozómov

mtRNA 
– nositeľka genetickej informácie pre syntézu niektorých  
   mitochondriálnych proteínov



    Sily determinujúce štruktúru a konformáciu DNA a RNA 

Hlavný príspevok k stabilite špirálovej štruktúry majú tzv. vrstviace
(stacking) interakcie. Medzi nich sa zaraďujú hydrofóbne a van der
Waalsove interakcie.

Vodíkové väzby – medzi komplementárnymi bázami, taktiež prispievajú
k stabilite DNA dvojšpirály.

Iónové sily – záporne nabité fosfátové skupiny znižujú stabilitu štruktúry
nukleových kyselín. Kompenzácia týchto síl jedno- (napr. Na+, K+ ) a
dvoj- (Mg 2+, Ca 2+ )  mocnými katiónmi. 



Denaturácia DNA

Počas dôležitých biologických procesov (replikácia, transkripcia, 
oprava) sa musí dvojšpirála DNA čiastočne rozplietať. 

„Porucha“ rozpletenia časti DNA sa môže šíriť pozdĺž reťazca.

Vplyvom okolia (teplota, pH,  charakter rozpúšťadla) sa prerušia
vodíkové väzby medzi komplementárnymi reťazcami a reťazce
sa odseparujú. Tento jav sa nazýva prechod špirála-klbko, alebo 
denaturácia.

Proces denaturácie DNA je spojený so zmenami fyzikálno-chemických 
vlastností roztoku DNA (napr. pokles viskozity, zmena v schopnosti 
otáčať rovinne polarizované svetlo, zvýšenie absorpcie 
elektromagnetického žiarenia v UV oblasti). 



Denaturácia DNA

Na základe zmien fyzikálnych vlastností je možné zostrojiť krivku
topenia DNA. Z tejto krivky sa dajú určiť charakteristiky prechodu 
špirála – klbko.

Teplota topenia - Tm

Šírka teplotného intervalu topenia - ΔT
Entalpia prechodu – ΔH

Čím je v polynukleotidovom  reťazci vyššie pomerné zastúpenie 
GC párov, tým je stabilita DNA vyššia.



                Renaturácia DNA

Proces opačný k denaturácii sa nazýva renaturácia.

Ak v DNA existujú nejaké zachované vodikové väzby, proces 
renaturácie je relatívne rýchly.

Ak sú reťazce po denaturácii od seba separované, rýchlosť renaturácie 
závisí od rýchlosti s akou sa obidva reťazce dokážu „stretnúť“ s vhodnou 
orientáciou. Ak sa už raz začnú vytvárať vodíkové väzby medzi 
zodpovedajúcimi komplementárnymi bázami, tak molekula DNA je 
potom relatívne rýchlo renaturovaná.



Hybridizácia

Asociácia medzi  polynukleotidovými reťazcami toho istého, alebo
odlišného pôvodu a dĺžky, sa nazýva hybridizácia. 

Využitie tejto techniky:

- určenie, či sa istá sekvencia nachádza viackrát v DNA organizmu
- zisťovanie príbuznosti medzi DNA rôznych organizmov
- určenie počtu génov transkribovaných do konkrétnej mRNA
- determinácie lokalizácie konkrétnej sekvencie v DNA  
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