
Metabolizmus nukleových kyselín 

 

Význam nukleových kyselín 

• Najvýznamnejšie zložky živých sústav 

• Organizácia a reprodukcia živej hmoty 

• Uchovávanie a prenos genetickej informácie a jej prepis do štruktúry bielkovín 

 

I.Katabolizmus NK 

▪ Nepredstavujú významný zdroj energie 

▪ Výskyt v bunke v malých množstvách 

 

       Zdroje nukleových kyselín 

1. vlastné( vytvorené organizmom) 

2. nevlastné( prijaté potravou) 

 

  Vlastné NK 

▪ Nukleové kyseliny tvorené vlastným organizmom 

1. RNA- podlieha nepretržitej syntéze a rozkladu 

2. DNA- rozklad len výnimočne pri dozrievaní bezjadrových buniek- erytrocytov 

úplne prebieha iba v mŕtvych bunkách 

 

Nevlastné NK 

▪ Nukleové kyseliny prijaté potravou 

▪ Rozklad prebieha počas trávenia na základné stavebné jednotky 

▪ Vstupujú do jednotlivých metabolických dráh 

▪ Zapojenie do metabolizmu iných prírodných látok ( fosforečný ester ribózy v metabolizme 

sacharidov) 

 

II.Biosyntéza NK 

Lokalizácia NK- Jadro, mitochondrie, plastidy  

▪ Syntetizované zo základných stavebných jednotiek nukleotidov 

▪ Jednotlivé stavebné zložky sa spájajú esterovou a glykozidovou väzbou 

1. Esterová väzba- H3PO4 a sacharid ( 5.atóm C) 

2. N- glykozidová väzba- sacharid a dusíkatá báza ( 1.atóm C) 

• Nukleotidy sa spájajú navzájom fosfodiesterovými väzbami ( zvyšok H3PO4 jedného a 

3.atómom C sacharidu druhého nukleotidu) - vznik polynukleotidového reťazca 

 

 
 



Replikácia ( syntéza) DNA 

▪ Syntéza DNA 

▪ V S- fáze bunkového cyklu 

▪ Prebieha pred každým mitotickým delením buniek 

▪ Tvorba identických kópií 

▪ Prenos úplnej genetickej informácie z materskej bunky do dcérskej 

 

Mechanizmus 

1. oddeľovanie a rozpletanie DNA, prerušenie vodíkových väzieb medzi bázami 

2. vznik dvoch predlôh na syntézu DNA- matrice 

3. Syntéza DNA pomocou DNA- polymerázy ( pripája nukleotidy k matriciam na základe 

komplementarity) 

A→T      T→A       C→G       G→C 

4. Tvorba vodíkových väzieb medzi bázami komplementárnych reťazcov ( energia na vznik väzieb z 

ATP 

5. Zdvojenie DNA, každá má 1 reťazec z pôvodnej DNA a novovytvorený komplementárny reťazec- 

vznik 2 identických DNA 

 

 
Syntéza RNA (transkripcia) 

▪ Prepis genetickej informácie o primárnej štruktúre bielkovín z poradia nukleotidov DNA do 

poradia nukleotidov mRNA 

▪ Prebieha v jadre ( alebo mitochondriách a plastidoch) 

 

Mechanizmus 

▪ Porušenie vodíkových väzieb medzi dusíkatými bázami 

▪ Rozpletenie a čiastočné oddelenie reťazca DNA 

▪ Syntéza mRNA podľa matrice DNA katalyzovaná RNA- polymerázou ( pripája bázy na princípe 

komplementarity  A→U, C→G, G→C, T→A) 

▪ Prenos mRNA z jadra do cytoplazmy 

▪ Priblíženie reťazcov DNA, tvorba vodíkových väzieb a spojenie reťazcov DNA 

https://www.youtube.com/watch?v=TNKWgcFPHqw


 
 


