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Základné pojmy

 DNA – biologická makromolekula nesúca genetickú informáciu

 Gén – sekvencia nukleotidov DNA kódujúca poradie aminokyselín 

polypeptidu alebo poradie nukleotidov RNA

 Chromozóm – štruktúra (organela) bunkového jadra obsahujúca DNA, 

bielkoviny a iné zložky 

 Karytyp – chromozómová konštitúcia biologického druhu

 Genóm – celkový obsah DNA v sade chromozómov

 Lokus – poloha génu v DNA/chromozóme

 Alela – alternatívna forma génu na tom istom lokuse

 Genotyp – genetická konštitúcia jedinca (lokusu)

 Fenotyp – znak (morfologický, biochemický, funkčný), ktorý je prejavom 

genotypu 

Genotyp + prostredie  = fenotyp



Mapovanie ľudského genómu 

a jeho organizácia

Prvá fáza – chromozómy a cytogenetika

 1953 Watson a Crick – uloženie genetickej informácie
v dvojzávitnici DNA a odhalenie princípu komplementarity
a párovania báz NK

 1956 Tjio a Levan – u človeka sú gény uložené v 46
chromozómoch

 1959 a 60-te roky popísané genetické ochorenia spôsobené
zmenou počtu chromozómov

(numerické aberácie ): Downov syndróm: 47,+21; 
Edwardsov syndróm: 47,+18;   Patauov syndróm: 47,+13; 
Turnerov syndróm: 45, X; Klinefelterov syndróm: 47,XXY; 
duplikácie, delécie, translokácie časti chromozómov)



Druhá fáza – molekulová genetika – určenie lokalizácie 

génov a ich štruktúry

 1966 dešifrovanie podstaty genetického kódu

 1977 Maxam a Gilbert zaviedli metódy sekvenovania 

DNA

 HGP – (human genome project) – prvá diskusia 

o započatí projektu bola v r.1985 až 1990; skutočný 

začiatok bol až v r. 1990 s predpokladom ukončenia 

v r.2005.



Štruktúra DNA

Nukleotid

- cukor deoxyribóza

- fosfátová skupina

- dusíkatá báza – adenín A 

- tymín T

- guanín G

- cytozín C

Väzby medzi nukleotidmi: kovalentné

Väzby medzi bázami: vodíkové

- 5 → 3 - väzba v smere

- 3 → 5 - väzba proti smeru



Štruktúra DNA

V nedenaturovanom stave:

Dvojzávitnica – priestorový útvar 

zložený z 2 vlákien DNA

Antiparalelné vlákna DNA

5 → 3

3 → 5

Komplementarita párovania báz

A = T

G ≡ C



Štruktúra RNA

Nukleotid - pentóza ribóza

- fosfátová skupina

- dusíkatá báza – adenín A

guanín G

cytozín C

uracyl U

Väzby medzi nukleotidmi: kovalentné

- orientácia vlákna RNA 5 → 3





Genetický kód

 Genetický kód (GK) – vzťah medzi sekvenciou báz 

v DNA  a sekvenciou aminokyselín v polypeptide

 1961 – genetická informácia v DNA v podobe tripletu báz 
(nukleotidov)

 1963 dešifrovanie GK pre syntézu polypeptidov v podobe 
mRNA

 64 kodónov – 61 s kódujúcou funkciou

- 3 STOP kodóny (UAA, UAG, UGA)

20 aminokyselín



Vlastnosti genetického kódu

 Univerzálny (výnimka – mt genóm)

 Degenerovaný – niektoré aminokyseliny kódované 

viacerými kodónmi

 Neprekrývajúci sa (výnimka - niektoré fágy a baktérie)



GENÓM ČLOVEKA :

 iba pribliţne 1,2 % predstavujú kódujúce sekvencie =

232 000 exónov = 10 exónov/gén ; takmer rovnaký počet

predstavujú tzv. pseudogény; avšak podstatnú časť

genómu tvoria intróny a repetitívne sekvencie ( 97 %).

Teda iba pribliţne 4.107 nukleotídov predstavuje

kódujúce sekvencie (je to iba 4x viac ako u kvasiniek).

 Aký zmysel majú nekodujúce, repetitívne a vmedzerené

úseky DNA – potenciálny materiál pre evolúciu ?



mRNA PROTEÍNY

(100 000 ?)

pre mRNA

25 000 génov

gDNA= 3,2.109 bp

3.108 bp

4.107









Gény

Pôvodný odhad počtu génov: do 100 000

Dnešný odhad: 20 000 – 25 000 génov

Gén – sekvencia báz DNA kódujúca syntézu určitého funkčného 
polypeptidu alebo tRNA alebo rRNA

Rozdelenie génov podľa veľkosti:

- malé gény <10 kb - (ß-intererón, inzulín) 

- stredne veľké gény < 50 kb - (albumín, receptory LDL)

- veľké gény < 100 kb - (fenylalaníndehydrogenáza)

- obrovské gény – (cystická fibróza 250 kb)

- mamutie gény – dystrofín (> 2 000 kb)



Štruktúra gDNA z hľadiska zastúpenia 

génov,  kódujúcich a nekódujúcich oblastí

exón

intergénová 

DNA

intergénová 

DNA

intergénová 

DNA

GÉN-1 GÉN-2 GÉN-3

intrón



Génové rodiny

Génová rodina – skupina génov s podobnou sekvenciou 

alebo svojimi produktami s príbuznou 

biologickou funkciou

Výskyt v genóme: zoskupené v zhlukoch alebo roztrúsené 

v celom genóme

Vznik: sériovou duplikáciou pôvodného génu 

- α – a ß- globínové rodiny, gény MHC



Štruktúra genómu vo vzťahu k 

polymorfizmu génov

 A. JEDNOKÓPIOVÉ DNA SEKVENCIE: predstavujú

u človeka 65 % DNA – iba malá časť pripadá na gény

a pseudogény, väčšia časť DNA pripadá na medzigénové

oblasti (spacery)

 B. REPETITÍVNE DNA SEKVENCIE: predstavujú

u človeka 35 % DNA a ide o úseky s opakujúcimi sa

identickými alebo homologickými sekvenciami



JEDNODUCHÝ (SEKVENČNÝ) POLYMORFIZMUS  
DĹŢKY  (SSLP-simple sequence length

polymorphism) - rozdelenie vysoko repetitívnej DNA

 Minisatelitové oblasti (VNTRs - variable number of tandem 
repeats)

- dĺžka opakujúcej sa jednotky 6-24 bp, dĺžka bloku 0,1 – 20 kb

- môžu mať v populácii veľmi rozdielny počet tandémových 
repetícií – vysokú genetickú variabilitu (mnoho odlišných 
aliel) a sú preto výhodné pre mapovanie génov a väzbové 
analýzy (linkage analysis)

 Mikrosatelitové oblasti (STRs - short tandem repeats)

- obvykle ide o dinukleotidové, trinukleotidové až 
tetranukleotidové opakovania, ktoré sú omnoho častejšie 
a rovnomernejšie zastúpené v genóme, dĺžka blokov do 150 bp

- oba typy polymorfizmov sú vhodné pre forenzné účely



JEDNONUKLEOTIDOVÝ 

POLYMORFIZMUS 

(SNP -single nucleotide polymorhism)

 KONSENZUS SEKVENCIA – je definovaná a akceptovaná

na základe vyšetrenia väčšieho počtu jedincov. Pokiaľ sa na

tom istom mieste v géne nachádza rozdielny nukleotid u viac

ako 1% populácie, ide o SNP. Polymorfný lokus je miesto,

kde najčastejšia alela má frekvenciu menej ako 0,99. Zámena

nukleotidu a SNP vedie k vzniku 2 aliel. Alela prítomná

v populácii vo vyššej frekvencii sa nazýva divý typ (wild

type). Vo výskyte určitého SNP sú značné geografické

a etnické rozdiely, ktoré sú podmienené selekciou,

genetickým driftom s efektom zakladateľa a genetickým

tokom.



 SNP INTERGÉNOVÝCH ÚSEKOV – frekvencia 1:1000,

bez vplyvu na fenotyp

 SNP GÉNOVÝCH ÚSEKOV – frekvencia 1: 2500, môţe

mať vplyv na fenotyp

 SNP INTRÓNOV - môţe ovplyvniť zostrih a vznik

variantných proteínových foriem

 SNP PROMOTÓROV a ENHANCEROV - môţe ovplyvniť

efektívnosť transkripcie

 SNP EXÓNOV - synonymné zámeny (nespôsobia zmenu

AMK) pravdepodobne nemajú vplyv na fenotyp, zatiaľ, čo

nesynonymné zámeny podmieňujú širokú škálu

individuálnych rozdielov



KOĽKO SNP EXISTUJE U ĽUDSKÉHO DRUHU

 v celom genóme je pribliţne 3 milióny SNP a v exónoch 

pribliţne 60 000 (uvádza sa aj podstatne vyšší počet)

ČO OVPLYVŇUJÚ SNP

 podmieňujú rozdiely v štruktúre, determinujú biologickú 

individualitu a imunologickú bariéru (viď krvné skupiny)

 môžu ovplyvniť fyziologické funkcie (zrážanie krvi, 

neuromuskulárne, senzorické) 

 metabolické deje (využitie laktózy, glukózy, metabolizmus 

alkoholu,  lipoproteínov)

 rôznu reaktivitu na xenobiotiká

 náchylnosť k chorobám

 v niektorých prípadoch sú doslova rozhodujúcimi faktormi 

v etiopatogenéze ochorenia











Nukleárny genóm a chromozómy

DNA nukleárneho genómu uložená v 24 typoch chromozómov:

22 autozómov

2 gonozómy X a Y

V gamétach: haploidný genóm – 23 chromozómov

V somatických bunkách: diploidný genóm – 46 chromozómov

Homologické páry chromozómov s identickými lokusmi (okrem 
X a Y chromozómu)

Lokus – miesto na chromozóme, na ktorom sa gén nachádza

Alely – varianty génu odlišujúce sa vzájomne štruktúrou a/alebo 
funkciou, ktoré sú uložené na identickom lokuse



Organizácia chromatínu počas bunkového cyklu

Interfáza – sieť chromatínových vlákien

- malá kondenzácia chromatínu 

- transkripčne aktívny

Metafáza mitotického (meiotického) delenia 

– typický tvar chromozómov

- kondenzovaný stav

- funkčne inaktívny



Typy chromatínu

Euchromatín – roztrúsený v jadre

- difúzne farbenie

- obsah: transkripčne aktívne aj inaktívne oblasti

Heterochromatín – silne kondenzovaný počas celého bunkového cyklu

- na chromozómoch tvorí tmavo sfarbené oblasti

- obsah: repetitívne sekvencie transkripčne inaktívne

Dva druhy heterochromatínu: 

fakultatívny – aktívny alebo inaktívny počas vývoja organizmu 

(jeden chromozóm X u ženy)

konštitutívny – vždy neaktívny (centroméra a iné oblasti chromozómu)



Mitochondriálny genóm

Kruhová molekula dsDNA -1981

Veký počet molekúl v bunke

Obsah: 37 génov, z nich 13 štruktúrnych 

(pre bielkoviny)

Syntéza bielkovín na vlastných 

ribozómoch

Zabezpečenie funkcie mitochondrií –

tvorba ATP v rámci OXPHOS

Genetický kód je podobný, ale nie 

identický s nukleárnym genómom

Maternálny typ dedičnosti – prenos z 

matky na potomstvo



Porovnanie nukleárneho a mitochondriálneho 

genómu

Jadrový genóm mt genóm

Rozsah 3 000 mb 16,6 kb

Počet molekúl DNA 23 (XX), 24 (XY) 1 kruhová molekula

všetky lineárne

Celkový počet molekúl 23 v haploidných bunkách    niekoľko tisíc

DNA/ 1 bunku 46 v diploidných bunkách

Asociované proteíny históny, nehistónové   bez proteínov

Repetitívna DNA veľký podiel veľmi málo

Intróny vo väčšine génov nie sú

% kódujúcej DNA 3 % 93 %

Kodón univerzálny podobný, nie identický

Rekombinácia min. 1/homolog. žiadna

pár chromozómov

Dedičnosť Mendelská (autozómy, X)     maternálna

paternálna (Y) 



ROZDIELY MEDZI JEDNOTLIVCAMI

TOTOŢNÉHO DRUHU SA TÝKAJÚ 

DĹŢKY GÉNOVÝCH ÚSEKOV

ALEBO 

ZÁMENY JEDNOTLIVÝCH 

NUKLEOTIDOV



Zmena genetickej informácieZmena genetickej informácie

Zmena genetickej informácieZmena genetickej informácie sa uskutočňuje skokomskokom
(náhlym vznikom). 

Je len výsledkom dohodyJe len výsledkom dohody, ţe sa zmena, ktorá sa vyskytuje zmena, ktorá sa vyskytuje 
u u menej ako u 1 %menej ako u 1 % populácie označuje akopopulácie označuje ako mutácia mutácia a 
ak sa v populácii vyskytuje častejšie, nazýva savyskytuje častejšie, nazýva sa
polymorfizmuspolymorfizmus.

Podstata je rovnakáPodstata je rovnaká –– zmena kvality, kvantityzmena kvality, kvantity alebo
usporiadania genetickej informácie.usporiadania genetickej informácie.



Zmena genetickej informácie (2)Zmena genetickej informácie (2)

Informácia v DNA jeInformácia v DNA je dôsledne kontrolovaná a chyby v dôsledne kontrolovaná a chyby v 

nej sú opravované.nej sú opravované. Napriek tomuNapriek tomu je nevyhnutné, aby je nevyhnutné, aby 

sa menila.sa menila. Inak by neexistovala variabilita Inak by neexistovala variabilita 

(premenlivosť) organizmov.organizmov.

Zmeny v DNA, v počte génov alebo v ich štruktúreZmeny v DNA, v počte génov alebo v ich štruktúre

nazývame mutáciemutácie.



Rozdelenie mutáciíRozdelenie mutácií

1)1) Podľa pravdepodobnosti a okolností výskytu delíme Podľa pravdepodobnosti a okolností výskytu delíme 
mutácie na:mutácie na:

a) SpontánneSpontánne – vyskytujú sa (bez toho, aby sme 
poznali príčinu ich vzniku) s rozpoznanou 
pravdepodobnosťou – kaţdý ľudský gén má 
pravdepodobnosť, ţe zmutuje počas jednej generácie     
1 x 10-5 aţ 1 x 10-10. 

b) IndukovanéIndukované – sú podmienené známym mutagénom                
(v experimente). 



Rozdelenie mutácií II.Rozdelenie mutácií II.

2) Podľa úrovne uporiadania genetickej2) Podľa úrovne uporiadania genetickej informácie, ktorá je informácie, ktorá je 

postihnutá delíme mutácie na:postihnutá delíme mutácie na:

A) GénovéGénové – na úrovni molekúl DNA : substitúcie: GATC → CATC

inzercie: GATC → GGATC

delécie: GATC → GTC

duplikácie: GATC → GAGATC

inverzie: GATC → GTAC

Dôleţité je, či mutácia na úrovni DNA zmení genetický kód, 

teda aj poradie aminokyselín, ktoré sú kódované.



MutácieMutácie

• Mutácie nemeniace zmysel UAU-UAC

Tyr-Tyr

• Mutácie meniace zmysel UAU-UCC
Tyr-Ser

• Nezmyselné mutácie                            UAU-UAA
Tyr-STOP

• Posunové mutácie

duplikácia, delécia, inzercia

• Nestabilné opakovanie trinukleotidov CpG



MutácieMutácie

Chromozómové anomálie



MutácieMutácie

C) genómovégenómové – v klinickej genetike a cytogenetike sa nazývajú 

numerické aberácie chromozómov. Delia sa na dve 

skupiny:

a) polyploídiepolyploídie – zmnoţenie celých sád chromozómov – napr. 

triploidia (3n = u ľudí – 69 chromozómov) a tetraploidia 

(4n = u ľudí – 92 chromozómov) 

b) aneuploídieaneuploídie – nadbytok, alebo (zriedkavo) chýbanie 

chromozómu. 



GENÓMOVÝ IMPRINTING

 genetický fenomén, pri ktorom sa určité gény 
exprimujú v závislosti od svojho pôvodu 
(materský resp. otcovský). Bol popísaný u 
hmyzu, cicavcov a rastlín (<1% génov).

 Imprintovaný gén je definovaný skutočnosťou, že 
je transkribovaný iba z 1 rodičovskej alely

 Alelovo špecifická metylácia postihuje CpG 
ostrovčeky v DNA.



Mechanizmy imprintingu

 Metylácia DNA

 Čas replikácie (replication timing)

 Zmeny v chromatínovej štruktúre

Podmienky uskutočnenia genómového imprintingu:

Musí sa uskutočniť pred fertilizáciou

Musí byť transkripčne inaktívny („mlčanie génu“)

Musí sa stabilne prenášať mitotickým delením 
somatických buniek

Musí byť reverzibilný prechodom cez zárodočnú líniu 
opačného rodičovského pohlavia (t.j. ak má alela 
maternálny imprint, tento sa musí odstrániť v gamétach 
muţských potomkov)



Uniparentálna dizómia

 Zdedenie obidvoch homologických chromozómov od 
jedného rodiča a súčasná strata korešpondujúceho homológa 
od druhého rodiča

Mechanizmy vzniku:

 Duplikácia chromozómu v monozómickej zygote (izodizómia)

 Strata chromozómu v trizomickej zygote , v dôsledku čoho  
obidva chromozómy pochádzajú len od jedného rodiča 
(heterodizómia)

Vysvetlenie pre vznik AR choroby u dieťaťa, ak len jeden z rodičov 
je heterozygotom a dieťa zdedí od neho dve identické kópie 
toho istého génu (CF, deficit komplementu C4 a iné)



Prader-Willi syndróm

 IncidenciaIncidencia: : Od 1/10000 až po 1/15000Od 1/10000 až po 1/15000

 PPrejavy:rejavy: hypotónia,hypotónia, obezita, hyperfágia, obezita, hyperfágia, 

hypogonádizmushypogonádizmus

 Príčina:Príčina: neprítomnosť funkčnej otcovskej alely neprítomnosť funkčnej otcovskej alely 



Angelmanov syndróm

 IncidenciaIncidencia:: Od 1/1Od 1/155000 až po 1/000 až po 1/4450005000

 PPrejavy:rejavy: špecifické prejavy špecifické prejavy -- zahrňujúce zdanlivo zahrňujúce zdanlivo 

šťastné správanie, poškodenie reči, šťastné správanie, poškodenie reči, 

psychomotorická retardáciapsychomotorická retardácia

 Príčina:Príčina: nneprítomnosťeprítomnosť funkčnejfunkčnej matermaterskej alelyskej alely



Etiopatogenéza PWS/AS

 Prader-Willi (PWS) a Angelmanov syndróm (AS) sú 
zapríčinené alternatívnou stratou funkcie rozdielnych 
génov, nachádzajúcich sa na dlhom ramene 
chromozómu 15(15q11-q13). 

 PWS/AS región obsahuje 6 imprintovaných génov. Za 
fyziologických okolností sa gény (SNRPN, NDN, 
MAGEL2, MKRN3) exprimujú len pôvodom 
z paternálneho chromozómu a gény (UBE3A, ATP10A) 
sa exprimujú len pôvodom z maternálneho 
chromozómu.

 Nefunkčnosť génov na paternálnom chromozóme 
zapríčiňuje PWS, strata funkcie maternálnych génov 
je zodpovedná za AS. 

15q11-13

SNRPN/ 

imprinting

centrum

15qter

Kontrolná

próba

ATP10A
Tel



PRÍČINY VZNIKU PWS/ASPRÍČINY VZNIKU PWS/AS

 DELÉCIA DELÉCIA 15q1115q11--q13 q13 
/paternálna/ 70%     /paternálna/ 70%     FISH, FISH, 
Metylačne senzitívna PCRMetylačne senzitívna PCR

 NONDISJUNKCIANONDISJUNKCIA --

UNIPARENTÁLNA UNIPARENTÁLNA 
DIZÓMIADIZÓMIA (UDP) 25%(UDP) 25%
POLYMORFIZMY, MSPOLYMORFIZMY, MS--PCRPCR

 MUTÁCIE MUTÁCIE 
IMPRINTINGOVÉHO IMPRINTINGOVÉHO 
CENTRACENTRA, UBE3A..., UBE3A... 5% 5% 
sekvenovanie génusekvenovanie génu, MS, MS--PCRPCR

MMP M P M

X

P(M) M

IC

delécia UDP IC delécia mutácia

P P P M(P)P M P M

X

ICASAS

PWSPWS



MOLEKULÁRNO-GENETICKÁ 

DIAGNOSTIKA PWS/AS

 Molekulárno-genetická diagnostika génu SNRPN je zaloţená na 
metylačne senzitívnej polymerázovej reťazovej reakcii (MS-PCR), 
ktorá dokáţe odlíšiť materskú a otcovskú alelu, ktoré sú rôzne 
metylované. 

 Jej princípom je chemická premena nukleotidov. Cytozíny sú 
hydrogénsiričitanovou (bisulfite) reakciou  pozmenené na uracily, 
pričom metylované cytozíny ostávajú nezmenené. V následnej MS-
PCR sa uracil páruje s adenínom a metylovaný cytozín s guanínom

1. sulfonácia, 2. hydrolytická deaminácia, ireverzibilná reakcia, 3. alkalická desulfonácia



Alelovo špecifická metylačná PCR

 na odlíšenie materskej a otcovskej alely sa vyuţívajú dve 

sady primerov (gén SNRPN)

170 bp

maternálna alela

100 bp

paternálna alela

Štandard   kontrola    PWS      AS

200

150

100


