
 

 

 

Bioorganická chemie – testové otázky 

 

1. 

K eukaryotní mRNA se ke konci transkripce připojuje:  1 b. 

a guanosinfosfát 

 
b 7-methylguanosin 

c chaperon 

d adenosintrifosfát 

 

2. 

Lidská buňka obsahuje  1 b. 

a 43 chromozómů 

 
b buněčnou stěnu 

c plazmidy 

d histony 

 

3. 

Vyberte nesprávná/né tvrzení:  1 b. 

a mezi posttranslační úpravy řadíme alternativní sestřih 

 
b při skládání proteinu se uplatňují molekulární chaperony 

c mezi posttranslační úpravy řadíme fosforylaci 

d mezi posttranslační úpravy řadíme acetylaci 

 

4. 

Replikace je   1 b. 

a proces, při kterém vzniká mRNA 

 
b proces, při kterém vzniká cDNA 

c proces, při kterém vzniká specifický protein 

d proces, který se uplatňuje při dělení buňky 

 

5. 

K detekci proteinů slouží  1 b. 

a Southern blot 

 
b Northern blot 

c Western blot 

d sekvenace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: 

Číslo – kód: 

Hodnocení (max. 25 bodů): 



Bioorganická chemie – otázky s volnou odpovědí 

 

 

1.  Vysvětlete následující pojmy: 

 10 b. 

 

a) kodón  - trojice nukleotidů RNA, triplet, kódující 1 aminokyselinu 

 

b) helikáza – enzym, účastnící se replikace, odděluje od sebe 2 řetězce DNA 

 

c) sekvenování – mol. biologická metoda, určující primární sekvenci nukleových kyselin 

 

d) operon – úsek bakteriálního chromozomu, obsahující několik genů, které jsou pod 

kontrolou jednoho promotoru 

e) alternativní sestřih – posttranskripční úprava primárního transkriptu mRNA; odstranění 

různě dlouhých intronů, vedoucí k různým proteinům 

f) PCR – mol. biologická metoda, sloužící k amplifikaci specifického úseku nukleové 

kyseliny; fáze denaturace, annealing, elongace  

g) chaperon – specifický protein, který katalyzuje skládání proteinů do jejich optimální 

terciální struktury 

h) aminoacyl-tRNA syntetáza – enzym, účastnící se translace; katalyzuje vazbu příslušné 

aminokyseliny na specifickou tRNA  

i) promotor – sekvence DNA, vazebné místo RNA polymerázy a transkripčních faktorů, na 

kterém je zahájena transkripce 

j) poly(A)konec – posttranskripční modifikace, vazba velkého množství adeninových zbytků 

na 3-konec primárního transkriptu mRNA 

 

ZA KAŽDOU ODPOVĚĎ 1 BOD 

 

2.  Popište jednotlivé úrovně struktury chromatinu, popište strukturu nukleozómu 

a párování bazí DNA. 

 10 b. 

 

Struktura chromatinu: 

DNA- nukleozóm (beads on a string, korálky na niti)- 30 nm vlákno (solenoid) – 300 nm 

vlákno – 700 nm vlákno - metafázní chromozom (chromatidy)  (2 BODY) 

 

Nukleozóm:  

tetramer H2A-H2B a tetrametr H3-H4 tvoří oktamer (jádro nukleozómu), kolem nějž je 

ovinuta dvojšroubovice DNA. Histon H1 je vázán na DNA mezi jednotlivými nuklozómy, 

stabilizuje je a umožňuje tvorbu kondenzovanějších struktur.  

(6 BODŮ – 3 body za názvy histonů) 

                 - 3 body za strukturu 

 

Párování bazí: A-T, G-C (2 BODY) 

 

 

 


