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NUKLEINSAVAK

Örökítőanyag, transzkripció, transzláció 1.
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A sejteket felépítő molekulák:

építőelem nagyobb egység

zsírsavak zsírok, lipidek, membránok

cukrok poliszacharidok

aminosavak fehérjék (proteinek)

nukleotidok nukleinsavak
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Képek forrása: Wikimedia Commons

PURIN BÁZISOK: PIRIMIDIN BÁZISOK:

adenin guanin citozin uracil timin
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ribóz foszforsav

(dezoxi)ribóz nukleozid nukleotidfoszforsav
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Nukleinsavak
Képek forrása: Wikimedia Commons
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DNS • citozin (C)

• guanin (G)

dezoxiribóz + foszfát + bázisok:

• adenin (A)

• timin (T)

BÁZISPÁROSODÁSI SZABÁLY:

G≡C, A=T, A=U

5’ vég

3’ vég

RNS
• adenin (A)

• uracil (U)

• citozin (C)

• guanin (G)

ribóz + foszfát + bázisok:

foszfodiészter kötés

Ribonukleinsav (RNS) citozin

guanin

adenin

uracil

bázisok

cukor-foszfát 

lánc

• kisebb és rövidebb, mint a DNS

• egyetlen szál (de képes visszahajlani, és hidrogén-hidakkal

egyes szakaszokon a bázisok összekapcsolódni)

• hírvivő RNS (mRNS, messenger RNS): a fehérjék

aminosavsorrendjét meghatározó információt szállítja a

DNS-től

• transzfer RNS (tRNS): fehérjeszintézis helyére szállítja az

aktivált aminosavakat

• riboszomális RNS (rRNS): a riboszóma felépítője (itt zajlik

a fehérjeszintézis)

• ribozim: katalizátor

• stb.

TÍPUSAI

Képek forrása: Wikimedia Commons
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citozin

guanin

adenin

uracil

bázisok

cukor-foszfát 

lánc
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5’ vég

3’ vég

3’ vég

5’ vég

Dezoxiribonukleinsav (DNS)

• a két szálat a bázisok közti hidrogénkötések

kapcsolják össze

• pirimidin bázissal szemben mindig purin bázis van

• a két lánc egymás komplementere, de ellentétes

lefutásúak

• hatalmas mérete miatt kompaktabb formát kell

felvennie: kettős alfa-hélix, szuperhélix

(eukariótákban további feltekeredés

hisztonfehérjékkel)

Képek forrása: Wikimedia Commons
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