Interakce DNA s proteiny
Proteiny se navazují na nukleové kyseliny jednak relativně nespecificky (bazické proteiny se iontově vážou na disociované fosfátové
skupiny), jednak specificky, kdy bílkovina rozpoznává určitou sekvenci nukleotidů jako vazebné místo. První typ interakcí má význam
např. pro uložení dlouhé DNA v chromozomu, druhý je např. v regulaci exprese genetické informace.
DNA uchovává genetickou informaci a předává ji další generaci buněk nebo organismů. Soubor všech DNA v buňce nebo viru se
nazývá genom. Jednotlivé molekuly DNA jsou vázány se strukturními a funkčními proteiny v útvarech, kterým se u baktérií a jaderných
buněk říká chromosomy.
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