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Zo všetkého čo nás obklopuje je najťažšie 

pochopiteľný sám život

Dnes sa dá život modelovať aj na počítači, niektorí ho 

dokonca prirovnávajú k počítačom a iní sú presvedčení, že 

počítače raz naozaj budú živé: množiť sa, myslieť, 

racionálne konať.

Kým však počítač je fyzikálny systém, život ako ho 

poznáme na Zemi je chemickým systémom - molekuly 

istým spôsobom usporiadané a interagujúce. Tieto 

molekuly vznikali spontánne na Zemi, prvé už krátko po 

jej vytvorení a zrejme sa tvoria vo vesmíre všade, kde sú 

rovnaké podmienky.





Čo určuje kontinuitu života, jeho zrod 

znova a znova, z pokolenia na pokolenie ?





Každý z nás je jedinečný



Už v štádiu embrya sú určené vlastnosti 

jedinca



Čo bolo rozhodujúce pre objav 

štruktúry  DNA ?



Chemické zloženie DNA

Molekula DNA obsahuje štyri bázy – adenín (A), guanín(G),

cytozín (C) a tymín (T), 2´- deoxyribózu a kyselinu

fosforečnú.

Obsah báz je určený pravidlami Chargaffa:

1. Mólový obsah adenínu sa rovná mólovému obsahu

tymínu, t.j. A/T=1

2. Mólový obsah guanínu sa rovná mólovému obsahu

cytozínu, t.j. G/C=1

Platí vzťah A/T=G/C=1



Chemické zloženie DNA
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Rtg. analýza Franklinovej a Wilkinsa



Linus Pauling a jeho model štruktúry DNA



Objav štruktúry DNA-

najvýznamnejší objav storočia, ak nie tisícročia
(1962 -Nobelova cena za fyziológiu a medicínu)

Molekula DNA má tvar dvojitého

helixu (špirály) zloženého z dvoch

polynukleotidových reťazcov, ktoré sa

otáčajú okolo spoločnej osi

Párovanie báz A-T a G-C

Pre mólové obsahy báz platí

A/T =G/C=1



DNA je dvojitou špirálou



Veľký žliabok - je vytvorený vonkajšou kontúrou bázových párov

odvrátenou od glykozidových väzieb

Malý žliabok - nachádza sa na vnútornej strane bázových párov

medzi  ostrými uhlami glykozidových väzieb
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DNA je dvojitou špirálou

Molekula DNA má jedinečnú vlastnosť autoreplikácie -
z jednej molekuly nukleovej kyseliny môžu vzniknúť dve 
identické molekuly. Samotný princíp nemá v sebe nič 
zázračného - plynie z jej chemickej štruktúry. 

Ak by však takáto exponenciálna replikácia DNA 
prebiehala, zanedlho by zaplnila celú Zem. Existujú však 
hranice určené súťažou o substráty (stavebné látky) a 
existenciou v určitom prostredí. Pretrvávajú tie molekuly, 
ktoré „priaznivé vlastnosti“ prostredia dokážu využiť a ku 
„škodlivým vlastnostiam“ si vypracujú odolnosť.  

Štruktúra dvojitej špirály je nevyhnutná nielen ako matrica 
pre kopírovanie identických molekúl DNA, ale zároveň
chráni genetickú informáciu proti poškodeniam. Keby 
molekula DNA mala jednoduché vlákno, nebol by nijaký  
vzor na opravu jeho poškodenia.



Molekula DNA má jedinečnú vlastnosť 

autoreplikácie

Nukleová kyselina

Náhrdelník

S granátmi nukleotidov

Dve krehké molekuly 

Abstraktný akt

Tu teda pramení 

Nitky sa zväčšujú

Sebectvo

Nitky sa oddeľujú

Nenávisť

Nitky sa splietajú

Láska

Peter Niňaj



Genetický kód je spôsob zápisu pamäťového 

záznamu štruktúry proteínov v molekule mRNA, 

ktorá vzniká prepisom DNA

 



Centrálna dogma molekulárnej biológie



DNA sekvenátory spojené s výkonnými  

počítačmi automaticky určujú poradie 

písmen (sekvenciu) DNA



Poznáme celý zápis DNA (genóm) 

niektorých organizmov



Čo nám povedal náš „životopis“ určením 

genómu človeka ?

Kniha má miliardu slov, je dlhšia ako 5000 zväzkov o veľkosti

bežnej knihy alebo rovnako dlhá ako 800 biblií.

Keby bol genóm čítaný rýchlosťou jedno slovo za sekundu osem

hodín denne, trvalo by to 100 rokov.

Keby bol ľudský genóm zapísaný spôsobom jedno písmeno na jeden

milimeter, text by bol taký dlhý ako rieka Dunaj.

Je to gigantický dokument, obrovská kniha, predpis nesmiernej dĺžky

a pritom sa vojde do vnútra mikroskopického jadra maličkej bunky,

ktorá sa ľahko vojde na špendlíkovú hlavičku.



Ako prispeje k pochopeniu všeobecných biologických 

zákonitostí napríklad štúdium ľudského genomu?

J.D.Watson (rozhovor v Karolíne pri udelení čestného doktorátu Karlovej 
univerzity 27.5.1998)

„Projekt sekvenovania ľudského genomu nám poskytne niečo 
ako knihu návodov, ale ešte to dá kus práce – neznamená to 
totiž, že tú knihu budeme vedieť čítať. Zatiaľ vieme čiastočne 
preložiť jej jazyk, budúcim cieľom je vedieť tento jazyk preložiť 
úplne. A potom ešte dlho potrvá, kým úplne pochopíme, čo tieto 
návody hovoria. Neviem ako dlho, ale v budúcom storočí tejto 
knihe ešte úplne rozumieť nebudeme. Potrebujeme aspoň sto 
rokov, aby sme pochopili, prečo naša kniha vyzerá tak, ako 
vyzerá.“ 



Zlatý rez a DNA



Fibonacciho postupnosť – postupnosť čísel, v ktorej každý ďalší člen F je súčtom

dvoch predchádzajúcich

F0 = 0, postupnosť (0)    

F1=1 (0,1)      

F2= F0+F1=0+1=1 (0,1,1)     

F3=F1+F2=1+1=2 (0,1,1,2)      

F4=F2+F3=1+2=3 (0,1,1,2,3) ....

Fibonacciho čísla - jednotlivé členy postupnosti

Zlatý rez – vyjadruje podiel dvoch po sebe nasledujúcich

Fibonacciho čísel

Zlatý rez je v prírode a živote človeka 

univerzálny a vytvára ich výtvarnú krásu

Φ = 1,61803398



Zlatý rez – zlatý obdĺžnik



Zlatý rez a DNA 



B – DNA       A – DNA               Z - DNA



Zlatý rez a umenie



Zlatý rez a ľudské telo

Gréci verili v ideálnu krásu 

ľudského tela



Zlatý rez a architektúra



Zlatý rez (zlatá špirála) v prírode



Zlatý rez a hudba

Nielen výtvarná krása nástrojov, 

ale tiež zvuková krása oktávy a 

intervaly medzi notami 

niektorých známych skladieb 

Mozarta sú výsledkom zlatého 

rezu.



Preklad genetického kódu do Ohnovho hudobného kódu



DNA a umenie



DNA a architektúra



Evolúcia DNA



Čo je život ?

“ ... Zem a 4 miliardy rokov trvajúca explózia, alebo 

replikačná bomba ... spúšťajúcou udalosťou replikačnej 

bomby je spontánny vznik samoreprodukujúcich sa, ale 

variabilných molekúl ... ”

(Richard Dawkins: Rieka z raja, edícia Majstri vied, 1994)



Chémia života spočíva na vlastnostiach 

vlastnej replikácie a katalýzy

V súčasnosti to zahrňuje vzájomné pôsobenie troch

druhov makromolekúl - proteínov, DNA a RNA. 

Proteíny katalyzujú chemické reakcie, ktoré

udržiavajú funkciu buniek a organizmov. 

DNA prenáša genetickú informáciu pre syntézu

proteínových katalyzátorov z jednej generácie na

ďalšiu. 

RNA poskytuje spojenie medzi obidvomi

prepisom vhodnej informácie z DNA pre syntézu

proteínov. 



Počas evolúcie bola prvou nukleovou kyselinou 

RNA

Počas skorej evolúcie jednoduchá chémia poskytovala

mechanizmus pre obidva deje – vlastnú replikáciu a katalýzu.

V prvej fáze evolúcie mala RNA jedinú funkciu replikácie

vlastnej molekuly.

V ďalších fázach evolúcie aj vytváranie špecifických štruktúr

iných molekúl – proteínov.



Evolúcia DNA

Pre vznik DNA mali rozhodujúcu úlohu 2 proteíny s katalytickou

funkciou:

1. ribonukleotidreduktáza - katalyzuje tvorbu stavebných

jednotiek (monomérov) 

2. DNA reverzná transkriptáza - katalyzuje prepis genetickej

informácie z RNA do DNA

DNA nahradila RNA ako genetický materiál, pretože dvojvláknová

DNA je stabilnejšia ako jednovláknová RNA a stala sa vhodnejšou

pre uchovanie genetickej informácie. 



Biosyntéza deoxyribonukleotidov 

v molekulárnej evolúcii
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Syntéza ribonukleotidov v evolúcii
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Ribonukleotidreduktázy –
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Rozdielne vlastnosti ribonukleotidreduktáz

a) stupeň fosforylácie ribonukleotidov 

b)   prítomnosť odlišných kofaktorov

1. trieda - nehemové železo (E. coli)

2. trieda – koenzým B12 (L. leichmannii)

3. trieda - mangán (B. ammoniagenes)

4. trieda - S-adenozylmetionín a železo (archaebaktérie a E. coli 

kultivovaná v neprítomnosti kyslíka) 

c) odlišná primárna a kvartérna štruktúra enzýmov



Biosyntéza deoxyribonukleotidov 
de novo
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dUMP
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dTMP dTTP

dGDP dGTP
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RNR - ribonukleotidreduktáza

TS - tymidylátsyntetáza
TS

DNA



Štruktúra ribonukleotidreduktázy E.coli



Spoločné vlastnosti ribonukleotidreduktáz

a) zložitý radikálový reakčný mechanizmus
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b) alosterická regulácia kontrolujúca substrátovú špecifitu

CDP
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GDP
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dCDP dCTP

dUDP dTTP

dGDP dGTP

dADP dATP

ATP

ATP
DNA



Evolúcia ribonukleotidreduktáz

Spoločné vlastnosti ribonukleotidreduktáz 
predpokladajú ich vznik zo spoločného predka 
divergentnou evolúciou.

Prvý enzým pravdepodobne vznikol pred fotosyntézou 
a mohol byť podobný enzýmom, ktoré boli objavené 
v organizmoch schopných rásť za anaeróbnych podmienok. 
Tento enzým získal unikátny reakčný a kontrolný 
alosterický mechanizmus.

Po objavení kyslíka na Zemi sa začali vyžadovať nové 
mechanizmy pre tvorbu radikálov a začali sa vyvíjať ďalšie 
triedy enzýmov.



Redukcia ribonukleotidov 
ribonukleotidreduktázou

deoxyribonukleotid (2´H)

ribonukleotid-
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tioredoxín
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glutation
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tioredoxín-

reduktáza

tioredoxín

tioredoxínový systémglutaredoxínový systém

glutation-

reduktáza

glutaredoxín

proteíny a metabolity

Hlavné bunkové

disulfid-redukčné systémy



Tioredoxíny

- univerzálne termostabilné proteíny 

- aktívne miesto tvorí charakteristická konzervatívna

sekvencia

32                     35

Cys X X  Cys    

SH SH

- v evolúcii sa objavujú u aeróbov v dôsledku adaptácie 

na prostredie obsahujúce kyslík ako nešpecifické

prenášače vodíka potrebné na udržanie stabilného

redukčného vnútrobunkového prostredia



Zúčastňuje sa mnohých tiol-disulfidových oxidačno-

redukčných reakcií v rôznych katalytických a regulačných

procesoch v odlišných kompartmentoch bunky a metabolických 

reakciách:

- redukcia ribonukleotidov na zodpovedajúce

deoxyribonukleotidy

- redukcia metionínsulfoxidu v proteínoch na metionín

- redukcia inzulínu

- aktivácia chloroplastových enzýmov v rastlinách 

- multifunkčná úloha v procese replikácie a reparácie DNA

- proteíndisulfidizomerázová aktivita

Funkcie tioredoxínu



Tioredoxínreduktázy

Flavoproteínové enzýmy, ktoré katalyzujú premenu 

oxidovaného tioredoxínu na redukovanú formu

Tioredoxín Tioredoxín
S

S
SH

SH

NADPH NADP+

Tioredoxín-

reduktáza



Tymidylátsyntetázy

dUMP dTMP

N5, N10 – metylén-

tetrahydrofolát

tetrahydrofolát

dihydrofolát

NADPH + H+

NADP+

glycín

serín

tymidylátsyntetáza

dihydrofolát-

reduktáza

fluorouracil

aminopterin
a

metotrexát



Kryštály tioredoxínu zo S.coelicolor

Kryštály Trx v roztoku: 0.2 M octan 

amónny, 0.1 M citrátový tlmivý roztok 

pH 5.6, 30% PEG 4000 

Kryštály Trx v roztoku: 0.2 M octan 

amónny, 0.1 M octanový tlmivý 

roztok pH 4.6, 30% PEG 4000



Pablo Picasso, Sediaca žena  (1909-1910)
Kryštály tioredoxínu 

zo S.coelicolor



Je krása DNA odrazom krásy prírody 

alebo nášho vnímania prírody?

Najmä tým, že veda je sama krásna.

Mária Sklodowska-Curie:

„Patrím k tým, ktorí považujú vedu za nesmierne 
krásnu. Vedec vo svojom laboratóriu však nie je 
len technikom, ale veľkým rojkom, pozorujúcim 
prírodné javy. Zvedavosť, podnikavosť a túžba po 
dobrodružstve zostávajú neoddeliteľnou súčasťou 
jeho bytosti až do staroby.“


