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bunkové jadro

obsahuje 23 párov chromozómov

gény 

chromozóm

bázy

reťazce DNA



DNA je hrubá

1 milióntinu milimetra

DNA z jednej bunky je dlhá asi

2 metre

DNA má

3 miliardy stavebných kameňov – báz

Každá ľudská bunka má

~ 25 000 génov
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V našej galaxii - Mliečnej dráhe je

100 000 000 000 hviezd (1 x 1011)

V našom tele je 

100 000 000 000 000 buniek (1 x 1014)

Každý deň v každej bunke vznikne asi

10 000 poškodení DNA (1 x 104)

V ľudskom tele je teda potrebné opraviť každý deň

1 000 000 000 000 000 000 poškodení DNA (1 x 1018)

http://www.ian.cz/redsys/upload/794157-5678.jpg


Aké sú zdroje poškodenia DNA?

• vonkajšie - slnečné žiarenie, fajčenie, ...

• vnútorné  - vrodená nestabilita DNA, 

kyslíkové radikály, ...



Obvod Zeme:

40 000 km =

40 000 000 m =

40 000 000 000 mm

DNA má

3 000 000 000 báz

40:3= 13,33mm



Ako si teda bunka chráni

svoje gény?

Je dobrým opravárom, ktorý 

má k dispozícii vynikajúce 

náradie !!!





Ochrana bunky

transport

metabolizmus

vnútrobunková organizácia

bunkový cyklus

oprava DNA



• Priama reverzia

• Nukleotidová excízna oprava

• Bázová excízna oprava

• Oprava chybne spárovaných báz

• Rekombinačná oprava

• Translézna syntéza

Metabolické dráhy opravy DNA

Oprava

vyštiepením



Oprava vyštiepením



tymín

tymín

reťazec DNA

ultrafialové žiarenie

dimér     

Príklad: poškodenie DNA spôsobené opaľovaním



Coriell Institute, 2009



Xeroderma pigmentosum

Klinické symptómy:

• fotosenzitivita

• abnormálna pigmentácia

• rakovina kože (> 8 rokov)

• (rastové defekty)



Cockaynov syndróm

Klinické črty:

• mentálna retardácia

• rastové defekty

• neurodysmyelinizácia

• sterilita

• dĺžka života: 12 rokov (progeria)

• žiadna rakovina



Oprava rekombináciou





Závery

 Bunky nášho tela majú mechanizmy, ktorými si vedia opraviť  

svoje gény. Sú to najmä oprava vyštiepením a rekombinačná 

oprava.

 Musíme dbať, aby sme nepreťažili túto ich schopnosť, 

pretože to vedie k nezvratným zmenám v génoch – k 

mutáciám, ktoré, ak sa nahromadia, môžu spôsobiť 

nádorové ochorenie, predčasné starnutie a smrť.

 Predchádzať vzniku nádorového ochorenia môžeme:

• ako jednotlivci - rozumným životným štýlom (nefajčiť, 

primerane sa opaľovať, ...)

• ako spoločnosť - udržiavaním čistoty nášho životného 

prostredia (vzduchu, vody, pôdy, potravín, ...)



Ďakujem
za pozornosť

Ak všetkému rozumiete, znamená
to, že vám nehovoria všetko ... Nature,

marec 2006

NASA,

apríl 2006

Hmlovina DNA



NASA, JPL, Caltech , 2008


