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Nuclein – DNA+protein
Първи изолира молекулата на 

ДНК и открива
химичните елементи в ДНК –

С, H, O, N, P

Friedrich Miescher
1869 год.

Albrecht Kossel 
Нобелова награда – 

1910 год.

Пионер на биохимията, 
доказва химичния състав на 
ядрото,открива протамина, 

хистидина



30-40 000 гена



“If we don’t play God, who will?!”



Linus Pauling

Maurice Wilkins

Нобелова 
награда – 
1954 год.; 
1963 год.

Rosalind Franklin

"for his research into the nature of the 
chemical bond and its application to the 
elucidation of the structure of complex 
substances"



Maurice WilkinsJames WatsonFrancis Crick

Нобелова награда – 

1962 год. “for their discoveries concerning the 
molecular structure of nucleic acids and 
its significance for information transfer 

in living material" 

“Others did the job, we got the glory” JW





Строеж на НК

Бази:
пуринова пиримидинова  

 

Нуклеотид

база

база

ковалентна 
фосфодиестерна 
връзка

Нуклеотид = мономер =
база + пентоза + фосф. к-на

Пиримидинови бази – Ц, Т, У

Пуринови бази – А, Г

5’

3’ -ОН

-РО4

пуринов

пиримидинов

ковалентна
N-гликозидна 
връзка



Нуклеозид

Нуклеотид

база

база

ковалентна 
фосфодиестерна 
връзка

5’

3’ -ОН

-РО4

(нуклеозид фосфат, естерификация 
на –ОН на нуклеозида)

База, свързана с пентоза (уридин, аденозин, 
гуанозин, цитидин, тимидин). 
При фосфорилиране (кинази) се превръщат в 
нуклеотид. 
При разграждане (нуклеозидази) – база + 
пентоза.





Физиологична роля на 
АДЕНОЗИН:
Локален хормон;
Циркулира в кръвта, 
свързва се с рецептори;
Регулира:  диаметъра на 
кр.съдове, гл.муск. 
съкращение, 
освобождаване на 
невротрансмитери, 
метаболизъм на липиди

 Защитава клетките при 
стрес и тъканно увреждане

 Подобрява локално 
регенерацията на тъкани 
при язви и рани (диабет) 

муск.акт. - А, вазодилатация, О2

Adenocard  – А блокира ел.импулси от 
синусовия \AV\ възел - cAMP, K-износ от 
клетката 

При умора и сънливост - извънклетъчен А, 
натрупан в р-т на предходна моз. активност

Високото ниво на А улеснява заспиването и 
потиска събуждането

По време на сън - А

кофеинът блокира свързването на А с 
невроналните рецептори, конкурира се за 
същите рецептори ?



5’ – фосфатен край

3’ – хидроксилен край3’

5’
Полярна 

структура 
3’-5’ край на 

ПЕНТОЗАТА!

нуклеотид



Дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК)
 

                                двупръстенна                          еднопръстенна
                                   пуринова база                         пиримидинова
                                                                                    база 

                               пиримидинова                                пуринова
                                        база                                             база

         

А
NH2

H
CO T дезокси

рибоза

Ф

Ф

дезокси
рибоза

Ф

Ф

ФФ

CO NH2
Г

дезокси
рибоза

дезокси
рибоза

H
Ц

Химични връзки?
Stacking взаимодействия

Отрицателно зареден захарно-фосфатен скелет – външно, бази – 
вътрешно разположение



Структура на нуклеиновите киселини

Първична Вторична Третична





 







 







 



ОН

Пуринова
база

Пиримиди-
нова база

база

5'

3'

линейно 
подреждане на 

мономерите
двойна верига с 
комплементарно 

свързани бази

пространствено 
огъване



голяма браздамалка бразда

Хеликоидален модел на ДНК

+ регулаторни белтъци

антипаралелен ход

1 хромозома = 1 мол. ДНК = 12 см
ДНК на всички хромозоми в 1 клетка в 1 ядро (2-3 ) = 2 м

+ Hoechst



Правила на Chargaff:

ПУРИНОВИ БАЗИ = 
ПИРИМИДИНОВИ БАЗИ

специфично за всеки 
биологичен вид!

A = T
 Г = Ц

еднакво във всички 
биологични видове

A=30.9%
T=29,4%
Г=19,9%
Ц=19,8%

1.

2.



Структурни конформации на ДНК

   Параметри на ДНК-          Дясновъртящи       Лявовъртяща

        - дуплекса:                       форми                  форма

                                             А       В       С          Z
Диаметър на спиралата (nm)           2,3       1,9         1,9             1,8

Период на спиралата (брой
нуклеотиди в една пълна извивка)     11         10            9              12

Ъгъл на ротация (0) (наклон между

две съседни бази, зависим от 
техния брой в пълния оборот)           +330     +360    +380            -300      

Разстояние между две съседни
бази (nm)                                              0,26     0,34      0,33             0,37



Хеликоидален модел на ДНК = 
В конформация = модел на Watson-Crick

1. двуверижна
2. спирална структура

3. антипаралелност
4. захарно-фосфатен скелет

5. бази перпендикулярни на оста
6. комплементарност - пиримидинова срещу 

пуринова база 
7. Н-връзки между базите А-Т – 2 Н-връзки; 

Г-Ц – 3 Н-връзки
8. диаметър 2 nm

9. оборот на спиралата – 10 н.дв.
10. малка и голяма бразда



ДНК-палиндром  -  нуклеотидна последователност в едната 
верига, която в 5’-3’ посока е същата като противоположно 

ориентираната последователност в комплементарна верига в 5’-3’ 
посока:

                                                                 І

                 5’         А Ц Ц Т А  І    Т А  Г Г Т             3’
                                                                 І

                 3’          Т Г Г А Т   І     А Т Ц Ц А            5’

                                                                 

                                                                               

КАПАКАЛЕНА ФАНЕЛА

Madam I’m Adam
Racecar

Never odd or even



Преминаване на линейна ДНК - форма в кръгова и 
обратно при инвазия на вирус или фаг в 
гостоприемникова еукариотна клетка:

        АГАТЦГТГАТГ
  5’  ЦАТГ               3’
      
      3’               ГТАЦ 5’
        ТЦТАГЦАЦТАЦ 

            лепливи краища

Ц  А   Т   Г

Г Т А Ц



• Peptide nucleic acids (PNAs) – синтетични хомолози на НК; 
фосфатно-захарен скелет заменен с псевдо-пептиден полимер, 
нуклеобази, свързани с пептидни връзки 

• Хибридизират специфично с комплементарни ДНК и 
РНК

• Устойчиви на 
протеази и 
нуклеази

• Вероятна най-
ранна форма на 
генетични 
молекули на 
Земята, продукт на 
цианобактерии

ФУНКЦИИ???

 – диагностика и лечение



Митохондриална човешка ДНК
► кръгова двуверижна молекула само от уникални 
последователности (37 гена), 2-10 копия в клетка;
► съдържа триверижни участъци (блокират 
репликация и транскрипция);
► не съдържа интрони;
► не се свързва с хистонови белтъци;
► автономна репликация и транскрипция;
► особен генетичен код – някои гени без 
терминиращ кодон;
► унаследяване по майчин тип – сперматозоид. 
мтДНК се разгражда, боледуват децата от двата пола;
► слаба репаративна способност, висока мутационна 
честота – 10-100х по-висока;
Митохондриална ДНК - сходна с прокариотната ДНК – 

преди 107 години!



Над 40 различни митохондриални болести

• Забавен растеж 
• Миопатии, синдроми на 

умора
• Загуба на мускулна 

координация, мускулна 
слабост 

• Зрителни и слухови проблеми
• Трудно запаметяване и 

учене
• Умствена изостаналост
• Деменция (психично 

увреждане с обърканост, 
дезориентация и загуба на 
памет) 

• При възрастни – диабет II тип, 
болести на Parkinson и 
Alzheimer, мозъчен инсулт, 
рак

• Митохондриални увреждания 
от лекарства



Функции на ДНК

1. Информационна (кодираща) за:
 - всички клетъчни протеини;
 - хистоновите белтъци;
 - белтъците на кинетохорите;
 - белтъците на нишките на делителното вретено.
2. Регулаторна - контрол върху генната активност чрез 
регулаторните гени.
3. Ензимна - в дезоксирибозимите с нуклеазна 
активност.
4. Свързваща - с протеини, което променя генната 
активност.
5. Еволюционна - чрез мутационни промени; 
амплифицирани гени; подвижни генетични елементи.
6. Поведенчески реакции.

30 – 40 000 гена в ДНК на човешкия геном





Рибонуклеинови киселини (РНК)



Вторична структура на РНК



Информационна  РНК (иРНК)
                                                  Особености на иРНК

                                             1. най-високо молекулно тегло;
най-малко количество в 

клетката; 

2.  огромно  видово 
разнообразие;
                                                  краткотрайно съществуване;
                                                  само в овоцитите-дългоживееща;       
                                         

3.  строго диференцирана 
синтеза по

вид и брой иРНК-молекули 
според конкретните нужди на 
клетката;
                                                 

4.  стабилен комплекс с 
рибозомите при транслацията

А
А
А

А

А

А А

А
А

3’

5’ опашка

шапка

ДНК РНК посттранскрипционно
модифициране



Рибозомна РНК 
(рРНК)

1.  Основна функция- 
структурообразуваща – 
формиране на рибозомите 
в комплекси с белтъци.
 2. Видове рРНК: 
• прокариотна - 5S, 16S и  
23S  рРНК 
• еукариотна  - 5S, 5.8S, 
18S, 28S  рРНК



Рибозомна РНК (рРНК)
1.  При еукариотите се транскрибира върху множествени 
(амплифицирани) гени  и само в определени хромозоми (при 
човека №  13, 14, 15, 21 и 22).
2. Съдържа се в най-голямо количество в клетката - около 80% от 
цялото РНК-съдържание. 
3.  23S рРНК - каталитична функция  при транслацията у 
прокариотите.  

каталитична 
функция - рибозими

ядърце
(nucleolus)

ядърце



Транспортна РНК (тРНК)

      Структура и строеж
                                         1. ЦЦА 3’ край за свързване с 
                                                     аминокиселината.
                                                     2. Тимидинова бримка за
                                                     свързване с рибозомата.
                                                     3. Допълнителна бримка за
                                                     свързване с помощни
                                                     протеини.
                                                     4. Антикодонова бримка за
                                                     свързване с кодоните на
                                                     иРНК.
                                                     5. Дихидроуридинова 
                                                     бримка за свързване с                         
                            
                                                     аминоацилсинтетазата.

Детелинов модел 
 вторична структура



Характерни особености 
на тРНК

 1. основни функции - транспортна 
и адапторна при транслацията;
 2. при еукариотите се синтезира 
върху амплифицирани гени и само 
в определени хромозоми;
 3. най-нискомолекулната РНК;
 4. 61 вида тРНК в еукариотната 
клетка;
 5. посттранскрипционно 
модифициране в детелиноподобна 
вторична структура;
 6. Г- образна третична структура.  



Други видове РНК 

 1. Малки ядрени РНК (мяРНК) - главно при 
еукариотите:
       - съдържат повишено количество урацил;
       - в комплекс с белтъци формират малки 
ядрени рибонуклеопротеини (мяРНП), които 
участват в сплайсинга при транскрипцията.
 
2. miRNA (микроРНК) – малки, некодиращи 
РНК (22 нукл.), участващи в транскрипционен и 
посттранслационен контрол (gene silencing). 
Всяка миРНК може да инхибира от 100 до 200 иРНКи. 
60% от човешките белтъци се кодират от гени, 
регулирани от миРНКи.



Функции на РНК
 

► Трансформира генетичната ДНК-
информация в белтъчен продукт (иРНК).
► Транспортна и адапторна функция при 
транслацията (тРНК).
► Информационна (кодираща) функция при 
обратната транскрипция на РНК-
ретровирусите.
► Структурна - изграждане на рибозомите 
(рРНК).
► Ензимна функция - рибозими (прекурсорни 
рРНК, които се самоизрязват /автосплайсинг/ до 
зряла РНК. 
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