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NUKLEINSKE KISLINE 
PODVAJANJE DNK 

 

 

 

 

 



NUKLEINSKE KISLINE 
SINTEZA BELJAKOVIN 

video1 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHM4UUVHPQM


NUKLEINSKE KISLINE 
PREVAJANJE (TRANSLACIJA) 



NUKLEINSKE KISLINE 
prepisovanje – 
transkripcija 

struktura beljakovin 
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NUKLEINSKE KISLINE 
KROMOSOMSKE MUTACIJE 



NUKLEINSKE KISLINE 
GENOMSKE MUTACIJE 

− kadar se v celici spremeni število kromosomov 

     Downov sindrom ali Trisomija 21 

 



NUKLEINSKE KISLINE 
 Znaki 

− sploščena lobanja 

− kratek nos, prsti 

− epikantus (navpična očesna guba) - daje značilni 

videz oči 

− velik presledek med palcem in ostalimi prsti na nogi 

− ena prečna brazda na roki namesto dveh 

− hipertelorizem (širši razmik med očmi) 

− hipotonija - nizek mišični tonus 

− možne motnje v duševnem razvoju(MDR)-po 

navadi lažje(IQ 50-70) ali zmerne(IQ 35-50). Zmotno 

mišljenje je, da imajo vsi posamezniki z Downovim 

sindromom motnje v duševnem razvoju. 
 



NUKLEINSKE KISLINE 

 Klinefelterjev sindrom: sindrom dvojnega x (47, XXY) 



KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI 
 Znaki (pri dojenčkih in najstnikih) 

− višja rast, 

− daljše noge, krajši trup in širši boki, 

− odsotna, zapoznela ali nepopolna puberteta, 

− po puberteti manjši razvoj mišične mase in manjša poraščenost, 

− manjši in čvrsti testisi, 

− manjši penis, 

− ginekomastija (povečano prsno tkivo), 

− slabša gostota kosti, 

− manj energije, 

− sramežljivost, 

− težave pri izražanju čustev ali v socializaciji, 

− težave pri branju, pisanju, črkovanju in matematiki, 

− težave z ohranjanjem pozornosti. 

 

 Pri odraslih moških se pojavijo neplodnost, majhni testisi ali penis, 
slabša gostota kosti, višja telesna rast, manjša poraščenost, 
ginekomastija in upadla spolna sla oziroma težave v spolnosti. 



KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI 
 Jacobsov sindrom: sindrom dvojnega Y (47, XYY)  



KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI 
 Znaki 

− Moški s tem sindromom so do 15 cm višji, kot je 

običajno, sicer pa se telesno ne razlikujejo od 

drugih moških. 

− Normalno se razvijejo in lahko imajo otroke.  

− XYY sindrom je povezan z učnimi težavami, govorne 

in motorične sposobnosti se razvijejo nekoliko 

kasneje.  

− Možne so vedenjske in čustvene težave, na primer 

agresija. Bolezen se pojavi pri enem od 1000 rojenih 

dečkov.  


