
Molekulárna Genetika 



Štruktúra nukleotidu 

 1. zásaditá - heterocyklické dusíkaté purínové alebo pyrimidínové bázy, 

  2. neutrálna - pentózy D-ribóza alebo 2-deoxy-D-ribóza, 

  3. kyslá - kyselina trihydrogénfosforečná. 



Polynukleotidy 

nukleozid + H3PO4 = nukleotid  3',5'-fosfodiesterová väzba  



Komplementarita 



štruktúra DNA  

Primárna štruktúra DNA j  Sekundárna štruktúra DNA   

dvojitý α-helix  

Terciárna štruktúra DNA  

superšpiralizovaná DNA.  

A-     , B-,                Z-DNA.  

11bp        10.5bp 12bp 



Organizácia chromatínu 

nukleozóm  



Genetický kód 
 

•Genetický kód je degenerovaný:  

•Genetický kód je univerzálny: 

•Genetický kód je tripletový:  

•Genetický kód sa neprekrýva: 



mutácie 

gametické mutácie  

somatické mutácie  

génové mutácie  

chromozómové mutácie (aberácie)  

genómové mutácie 

jadrové mutácie  

mimojadrové mutácie  

priame mutácie  

spätné mutácie  

vitálne mutácie - 

letálne mutácie -  

dominantné mutácie - 

recesívne mutácie -  



Génové mutácie 

  

•substitúcie - zámeny nukleotidu za iný, :  

•tranzície - zámena purínu za purín alebo pyrimidínu za pyrimidín 

•transverzie - zámena purínu za pyrimidín alebo opačne 

•inzercia (adícia) - vloženie jedného alebo viacerých nukleotidov  

•delécia - strata jedného alebo viacerých nukleotidov  

 



Chromozómové aberácie 

 

 

deficiencia  

delécia  

duplikácia  

inverzia  

translokácia  

 



Genómové mutácie 

  

aneuploidia - zmena počtu jednotlivých chromozómov  

euploidia - zmena násobku celého chromozómového súboru; predstavuje polyploidiu 



 

Tab. Aneuploidie u živonarodených detí  

chromozóm syndróm frekvencia výskytu 

Autozómy 

trizómia 21 Downov syndróm 1:700 

trizómia 13 Patauov syndróm 1:5000 

trizómia 18 Edwardsov syndróm 1:4000 

Gonozómy, ženy 

X0, monozómia Turnerov syndróm 1:2500 

XXX, trizómia 

XXXX, tetrazómia 

XXXXX, pentazómia 

"superžena" 1:700 

Gonozómy, muži 

XYY, trizómia "supermuž" 1:400 

XXY, trizómia 

XXYY, tetrazómia 

XXXY, tetrazómia 

Klinefelterov syndróm 1:250 



 

Tab. Príklady polyploidie u rastlín  

stupeň ploidie príklady 

triploidia 3n banán, jablko, ľalia, tulipán 

tetraploidia 4n 
pšenica tvrdá, kukurica, bavlna, zemiak, kapusta, pór, tabak, arašidy, 

 muškát 

hexaploidia 6n pšenica letná, chryzantéma, ovos 

oktoploidia 8n jahoda, georgína, fialka, cukrová trstina 





pokrýva 2,85 Gb; celý genóm má 3,08 Gb 

pokrýva > 99% euchromat. genómu 

sekvenačné chyby zriedkavejšie ako 1 : 100 000, priemerné pokrytie 

11-násobné 

len <350 medzier (väčšinou heterochrom. úseky a vysoko repetitívne 

sekvencie) 

20 000 – 25 000 proteíny kódujúcich génov (22 287) 

priemerne 9 génov na Mb; veľká variabilita 

232 000 exónov; v priemere 10,4 exónu na gén; exóny tvoria len 1,2% 

dĺžky sekvencie 

identifikovaných cca 20 000 pseudogénov, asi ich je viac ako génov 

segmentové duplikácie tvoria 5,3% euchromatickej sekvencie 

(„evolutionary gene nurseries“) 

ale pozor: anotácia sekvencie stále ešte nie je dokončená! 

 

 



Replikácia DNA 

 



Cell Cycle 

  

Mitosis 
-prophase 

-metaphase 

-anaphase 

-telophase 

G1 G2 

   S 
phase 

interphase 

 1. G1/S prechod - kontroluje sa stav DNA, 

aby nedošlo k replikácii poškodenej DNA 

   2. S/G2 prechod - kontroluje sa, či 

replikácia DNA prebehla bez chýb a 

prípadné chyby sa opravia 

   3. G2/M prechod - ak sú všetky 

podmienky splnené a je dostatok enzýmov, 

bunka prejde do M-fázy 

   4. mitotický kontrolný uzol - v metafáze 

sa kontroluje, či sú všetky chromozómy 

pripojené na deliace vretienko 



Mitóza 

 



Meióza 
I. meiotické delenie 

Nazýva sa aj redukčné (heterotypické) delenie, pretože na jej 

konci sú dve dcérske bunky s polovičným (haploidným) počtom 

chromozómov, ktoré ale ešte stále pozostávajú z dvoch 

sesterských chromatíd, ako tomu bolo po ukončení S-fázy 

bunkového cyklu. Toto delenie sa skladá z rovnakých fáz ako 

mitóza. Rozhodujúcim rozdielom sú procesy prebiehajúce v 

profáze  

II. meiotické delenie 

Je zhodné s normálnym mitotickým delením. 

Nazýva sa aj ekvačné (homeotypické) delenie.  



Meióza 

 



Genetické termíny 

• Genóm 

• Genóm bunky je tvorený súborom všetkých jej 
génov. V širšom zmysle je genóm súbor 
všetkých génov organizmu. Celkový genóm 
bunky je tvorený niekoľkými zložkami: 

• jadrová zložka genómu - DNA obsiahnutá v 
jadre; 

•  mitochondriálna zložka genómu - DNA v 
mitochondriách  

• chloroplastová zložka genómu - DNA v 
chloroplastoch (len u rastlín)  

 



Gén   Alela   Lokus 
 



Genotyp  vs  Fenotyp 

 



Genetické termíny 

• Karyotyp vs. idiogram 

• Informácia o počte, veľkosti a tvare chromozómov sa nazýva 

karyotyp a jeho schematické znázornenie idiogram. Karyotyp je 

charakteristickým znakom druhu. 

•   



Genetické termíny 

• Rekombinácia (crossing-over) prebieha v profáze I. meiotického 

delenia (v pachytene) pri tvorbe gamét tak, že homologické 

chromozómy, ktoré sa nachádzajú tesne pri sebe, vymenia si 

navzájom (recipročne) určité úseky DNA. Miesto, v ktorom prebehla 

takáto výmena, nazýva sa chiazma.  



Genetické termíny 

• Väzbová skupina predstavuje určité usporiadanie génov na 
chromozóme. Homologické chromozómy obsahujú rovnaké väzbové 
skupiny, tzn. že gén nachádzajúci sa na určitej pozícii jedného 
chromozómu (od matky), je presne oproti miestu na svojom 
homologickom chromozóme (od otca), kde sa nachádza rovnaký 
gén, aj keď sa jeho nukleotidová sekvencia môže veľmi málo 
odlišovať. Takéto podobnosti medzi homologickými chromozómami 
zabezpečujú správne párovanie (konjugáciu) chromozómov počas 
profázy I. meiotického delenia. Poruchy v homológii chromozómov 
sú príčinou neplodnosti medzidruhových krížencov (napr. somár + 
kobyla), pretože majú odlišné väzbové skupiny. 

•   



. Typy dedičnosti 

podmienenosť znaku monogénna oligogénna polygénna 

počet génov 1 málo veľa (polygény) 

účinok génov gény veľkého účinku gény malého účinku 

premenlivosť alternatívna veľa fenotypových tried 

dedičnosť kvalitatívna kvantitatívna 



Regulácia génovej expresie 



Regulácia génovej expresie 





Biotechnológie 



Biotechnológie 



Klonovanie 



Mendelove pravidlá dedičnosti 

 
• Dedičnosti pri voľnej kombinovateľnosti vlôh je označovaná podľa 

Gregora Johanna Mendela (1822-1884) ako mendelistická 
dedičnosť. : 

• Pravidlo uniformity a reciprocity. Hybridy generácie F1 získané 
krížením homozygotných rodičovských foriem sú rovnaké 
(uniformné), pričom táto genotypová a fenotypová zhoda nie je 
ovplyvnená smerom kríženia (reciprocita).  

• Pravidlo štiepenia. Druhá filiálna generácia (F2) už nie je jednotná, 
ale sa v nej vyskytujú prejavy znakov obidvoch rodičov. Fenotypové 
a genotypové kategórie sú v konštantných pomeroch. Hybridy môžu 
byť v uvedených znakoch homozygotné alebo heterozygotné.  

• Pravidlo o voľnej kombinácii alel. Hybridy sú schopné tvoriť zo 
svojich vlôh toľko genotypických kombinácií (toľko typov gamét), 
koľko ich je možných medzi navzájom nezávislými veličinami, 
pričom všetky druhy gamét sa tvoria s rovnakou 
pravdepodobnosťou a sú početne rovnako zastúpené.  

 



Úplná dominancia 

 

Alelické interakcie 
 

Neúplná dominancia 

 

Kodominancia 

 



 

Monohybridizmus pri úplnej dominancii  

P × P: 

gaméty

: 
F ; f 

F1: 
             

Ff 

♂ / ♀ F f 

F 
             

FF 

             
Ff 

f 
             

Ff 

             
ff 

 

      
  × 

      
  

FF ff 

F2: 3 : 1 

(fenotyp) 



Monohybridizmus pri neúplnej dominancii  

P × P: 

gaméty: CW ; CB 

F1:                 

CWCB 

♂ / ♀ CW CB 

CW 
            

CWCW 

           

CWCB 

CB 
           

CWCB 

           

CBCB 

 

         
×           

CWCW CBCB 

F2: 1 : 2 : 1 

(fenotyp) 



P × P: 

gaméty: SY ; sy 

F1: 
            

SsYy 

♂ / ♀ SY Sy sY sy 

SY 
            

SSYY 

            

SSYy 

            

SsYY 

            

SsYy 

Sy 
            

SSYy 

            

SSyy 

            

SsYy 

            

Ssyy 

sY 
            

SsYY 

            

SsYy 

           

ssYY 

           

ssYy 

sy 
            

SsYy 

            

Ssyy 

           

ssYy 

           

ssyy 

       

× 

       

SSYY ssyy 

F2: 9 : 3 : 3 : 1   (fenotyp) 

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 (genotyp)  



 

. Všeobecný prehľad štiepnych pomerov pri polyhybridizme  

        Počet sledovaných znakov:             1      2      3     n 

počet gametických kombinácií F1 2 4 8 2n 

počet zygotických kombinácií F2 4 16 64 22n 

počet genotypov v F2 3 9 27 3n 

počet homozygotov v F2 2 4 8 2n 

počet kombinačných noviniek 0 2 6 2n - 2 

počet heterozygotov v F2 2 12 56 22n - 2n 

počet fenotypových tried 2 4 8 2n 

frekvencia fenotypových kategórií F2 (3 + 1)1 (3 + 1)2 (3 + 1)3 (3 + 1)n 



Hardy Weinbergov zákon 

 vyjadruje vzťah medzi alelickými a genotypovými frekvenciami v 

populácii.  

Alelické frekvencie 

p(A) + q(a) = 1  

 

 2 × počet AA + počet Aa 

p(A) = 2 × počet všetkých jedincov 

 

Genotypové frekvencie 

(p + q)2 = 1  

p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1  

 

 

 



Vypočítajte očakávané genotypové frekvencie v každom z uvedených 

príkladov za predpokladu H-W rovnováhy (uvedené sú alelické 

frekvencie dominantných alel): 

a.D = 0,64  

b.I = 0,19  

c.G = 0,81  

d.K = 0,99  

 



Chromozomálna determinácia pohlavia 

 
• homogametické pohlavie.  - AAXX, 

• heterogametické pohlavie. - AAXY  

 

Typ Drosophila (cicavčí typ) 

  samičie pohlavie homogametické (AAXX)  

  samčie je heterogametické (AAXY).  

 

Typ Abraxas (vtáčí typ, Lymantria) 

 Opačné rozdelenie 

 samčie pohlavie tohto typu AAZZ  

 samičie pohlavie AAZW. 

 

Typ Habrobracon 

 Je zvláštnym typom determinácie pohlavia, pri ktorom je diploidné 
pohlavie označené AAXX samičie a haploidné pohlavie AX je 
samčie. 



. Kríženie bielookej samičky s červenookým samčekom  

P × P: 

gaméty

: 
w ; W Y 

F1: 

♂ / ♀ w Y 

W 
            

♀ Ww 

            

♂ WY 

w 
            

♀ ww 

            

 

♂wY 

 

       

× 

       

♀ 

ww 

♂ 

WY 

       

♀ 

Ww 

       

♂ 

wY 

F2: 1 : 1 : 1 : 1 

(fenotyp)  



XhXH - matka (prenášačka) 

XHY - otec (zdravý) 
 

Tab. Zápis kríženia P × P  

P × P: ♂ XHY × ♀ XhXH 

gaméty: XH Y ; Xh XH 

Tab. Vznik F1 generácie  

♂ / ♀ Xh XH 

XH XhXH XHXH 

Y XhY XHY 

X-viazaná dedičnosť u človeka 
 Daltonizmus, hemofília  

 

Dcéry týchto rodičov budú všetky zdravé a 50% synov (XhY) bude trpieť hemofíliou.  





Autozómovo dominantná dedičnosť (AD) 

 

 

•vertikálny prenos v rodokmeni (postihnuté dieťa má postihnutého rodiča) cez viac 

generácií  

•pravdepodobnosť postihnutia potomka postihnutého rodiča 0,5  

•pravdepodobnosť postihnutia potomka ak sú obaja rodičia postihnutí 0,75  

•podiel postihnutých žien a mužov je rovnaký  

•prenos do ďalšej generácie cez obidve pohlavia  

 



Autozómovo recesívna dedičnosť (AR) 

 

 

•postihnutí zvyčajne len v jednej generácii (horizontálny prenos)  

•rodičia postihnutých sú zvyčajne zdraví  

•pravdepodobnosť postihnutia ďalšieho súrodenca postihnutého je 0,25 bez 

ohľadu na počet postihnutých v súrodenectve  

•postihnutí majú zvyčajne zdravých potomkov  

•podiel postihnutých žien a mužov je rovnaký  

•častejší výskyt príbuzenských sobášov u rodičov  

 



Gonozómovo dominantná dedičnosť (XD) 

 

 

•sú postihnutí muži aj ženy  

•podiel postihnutých žien v populácii je zhruba 2x vyšší  

•potomok postihnutej ženy má 50 % riziko postihnutia bez ohľadu na pohlavie  

•postihnutý muž má všetky dcéry postihnuté a žiadneho postihnutého syna  

 



Gonozómovo recesívna dedičnosť (XR) 

 

 

•zvyčajne postihnutí sú len muži  

•postihnutí muži sa rodia nepostihnutým rodičom  

•postihnutí muži neprenášajú ochorenie na svojich synov  

•všetky dcéry postihnutých mužov sú prenášačky  

•môže sa vyskytovať preskočenie generácie  

•nie je zvýšený výskyt konsangvinity (pokrvných sobášov) medzi rodičmi postihnutých  

 



Holandrická dedičnosť (Y) 

 

 

Je špeciálnym typom dedičnosti znakov, ktoré sa nachádzajú na Y-

chromozóme. Zatiaľ nebol zistený žiadny patologický znak, ktorý by sa 

prenášal touto cestou. 

 

Typickými znakmi holandrickej dedičnosti znaku v rodokmeni sú: 

 

    * postihnutí sú len muži 

    * všetci synovia postihnutých mužov sú tiež postihnutí 



Genetika človeka 

 

 1.genealogický výskum - skúma sa určitý rok niekoľko generácií  

2.populačný výskum - skúma sa náhodne vybratá vzorka populácie  

3.gemelilogický výskum - skúmajú sa obidvaja jedinci páru dvojčiat  

Cytogenetika  

 
Chromozómové aberácie 

 

 

•Downov syndróm - trizómia chr. 21  

•Patauov syndróm - trizómia chr. 13  

•Edwardsov syndróm - trizómia chr. 18  

•Turnerov syndróm - monozómia chr. X  

•"superžena" - trizómia, tetrazómia alebo pentazómia chr. X  

•"supermuž" - karyotyp XYY  

•Klinefelterov syndróm - karyotypy XXY, XXYY, XXXY  

 

aneuploidie  



skupina autozómy gonozómy charakteristika chromozómov 
počet 

u muža 

počet 

u ženy 

A 1-3 - veľké viac-menej metacentrické 6 6 

B 4-5 - veľké submetacentrické 4 4 

C 6-12 X stredne veľké metacentrické 15 16 

D 13-15 - stredne veľké akrocentrické 6 6 

E 16-18 - malé submetacentrické 6 6 

F 19-20 - malé metacentrické 4 4 

G 21-22 Y malé akrocentrické 5 4 


