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(proteiny), 15% 1g = 17 kJ

Monomer = aminokyseliny

aminová skupina
karboxylová skupina

postranní řetězec

α -uhlík

Kolik existuje aminokyselin a jaké znáte? 

BÍLKOVINY



Esenciální Neesenciální

Isoleucin (Ile, I) Alanin (Ala, A)

Leucin (Leu, L) Asparagin (Asn, N)

Lysin (Lys, K) Aspartát (aspatová kyselina)(Asp, D)

Methionin (Met, M) Cystein (Cys, C)

Fenylalanin (Phe, F) Glutamát (glutamová kyselina) (Glu, E)

Threonin (Thr, T) Glutamin (Gln, Q)

Tryptofan (Trp, W) Glycin (Gly, G)

Valin (Val, V) Prolin (Pro, P)

Arginin (Arg, R)* Serin (Ser, S)

Histidin (His, H)* Tyrosin (Tyr, Y)

(*) esenciální jen v určitých případech, Cystein, tyrosin, arginin – semiesenciální pro děti

20 standardních proteinogenních aminokyselin

10 jich je esenciálních (člověk nemůže syntetizovat, musí je přijímat potravou)



Aminokyseliny jsou spojovány

peptidovou vazbou (uvolňuje 

se voda = kondenzace) za vzniku 

peptidového řetězce. Pořadí 

AK se zapisuje od N konce.

(aminový, 

N konec)
(karboxylový, 

C konec)

peptidová vazba

aminokyselina 1
aminokyselina 2

Peptidy (oligopeptidy) - tetra, okto, 

dekapeptidy

Bílkoviny (proteiny) - stovky až tisíce 

AK (běžně 300 AK, mol.hm.10 000 -

50 000 kDa), fibrilární, globulární

Nadmolekulární komplex - více

molekul proteinů (př. aktinový helix, 

trojitý helix kolagenu), protein + jiné

molekuly (ribozom - 55 molekul

proteinů a 3 RNA)

kolagen

Jaké jsou konformace proteinů?



Typy konformace:

▪ primární struktura - zastoupení a pořadí aminokyselin

▪ sekundární struktura - prostorové uspořádání:

α-helix - šroubovicové uspořádání stabilizováné H můstky

β-skládaný list - úseky řetězce spojené H můstky

▪ terciární struktura - další prostorové uspořádání

▪ kvarterní struktura - prostorové uspořádání podjednotek

(více polypeptidových řetězců vázaných nekovalentními vazbami)

β skládaný list

α-helix

vodíkové můstky 

mezi AK

Nakresli α-helix a β-skládaný list



Denaturace

▪ porušení struktury (kvarterní až sekundární konformace) 

proteinu vlivem stresu (teplota, změna pH, těžké kovy) 

▪ enzymy ztrácí katalitickou aktivitu (substrát se nemůže vázat 

na aktivní místo) 
Aktivní místo

denaturace

Po denaturaci   Před denaturací

Porušení aktivního 

místa

Jaké funkce plní bílkoviny v buňce?



▪ stavební (strukturní)

bílkoviny - cytoskelet, bičík

bílkoviny + NK - chromozom, ribozom

bílkoviny + fosfolipidy - biomembrány

bílkoviny + polysacharidy - buněčná stěna, extracelulární matrix

▪ enzymatická - urychlení chemických reakcí

▪ informační

signály - přenášejí informaci zakódovanou do primární struktury bílkovin

(např. hormony, imunoglobuliny, regulátory genové aktivity - represory)

receptory - přijímají a transformují signály, jsou vázané na biomembránách

▪ energetická

Funkce bílkovin

Co to znamená exprese genetické informace?



CENTRÁLNÍ DOGMA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

DNA → mRNA → PROTEIN

EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE



MENDEL (1865) – používal termín „diskrétní element"

JOHANSSEN (1909) – jako první použil termín gen

MORGAN (1911) – místo uložení genu na chromozomu = lokus

BEAGLE, TATUM (1941) – jeden enzym je kódován 1 genem

WATSON, CRICK (1953) – gen je součást DNA

GEN

▪ jednotka dědičnosti v živých 

organismech 

▪ sekvence nukleotidů v DNA 

▪ formy genu = alely

GEN



▪ gen má orientaci ve směru 5’          3’

▪ jeden řetězec je kódující, druhý je templátový (komplementární) 

Části strukturního genu:

1) PROMOTOR (s TATA boxem) – k navázání 

enzymu RNA polymerázy a transkripčních faktorů

2) sekvence kódující protein nebo RNA 

3) regulační sekvence (zesilovače)

promotor
TATA box

zesilovačzesilovač
5’ 3’

TATA box - konzervativní sekvence 5'-TATAAA-3'

Jak vypadá gen?



OTEVŘENÝ ČTECÍ RÁMEC (ORF) 

▪ sekvence nukleotidů ohraničená iniciačním 

kodonem a stop kodonem, podle níž je 

syntetizován polyopeptidový řetězec

zelené = promotor, oblast, která se nepřekládá do pořadí aminokyselin

fialové (TATT) = TATA box, součást promotoru

modré (ATG) = iniciační kodon, zahajuje transkripci

červené = ORF „open reading frame“, otevřený čtecí rámec



EUKARYOTA

▪ gen složen z exonů (kódující sekvence) a intronů
(nekódující sekvence) 

▪ 1 gen se přepisuje do mRNA

PROKARYOTA

▪ jednoduchý gen (bez intronů)

▪ skupina genů (operon) přepisována do mRNA

operátor

strukturní gen
strukturní gen

strukturní gen

promotor pro 

strukturní geny

regulační gen, 

kóduje represor

promotor pro 

regulační gen

strukturní genyregulační sekvence



1. INICIACE

▪ navázání RNA-polymerázy na promotor

▪ rozvinutí řetězců DNA

▪ přiřazování RNA nukleotidů k vláknu DNA

2. ELONGACE

▪ RNA-polymeráza vytváří vlákno RNA ve směru 5´→ 3´

3. TERMINACE

▪ RNA polymeráza se dostane k terminátoru -

signál pro oddělení od DNA, konec trankripce

TRANSKRIPCE

Kde v buňce probíhá transkripce (u eukaryot a prokaryot)? 



REVERZNÍ TRANSKRIPCE

přepis z RNA → DNA pomocí enzymu reverzní

transkriptázy, u retrovirů





Eukaryonta pre-mRNA → mRNA

mRNA

1. vznik čepičky - navázání 7-metylguanozinu na

5´konec

2. vznik polyA přívěsku - připojení 100-200 

adenosinnukleotidů na 3´konec 

3. vystřižení intronů a spojení exonů

Důvody: ochrana před účinkem nukleáz, umožňuje přechod

mRNA z jádra do cytoplazmy, nutné pro rozpoznání ribozomem

POSTTRANSKRIPČNÍ ÚPRAVA mRNA

(RNA processing)

Prokaryonta - přímo translace



Překlad z jazyka nukleotidů (4-písmenná abeceda)

do jazyka AK (20-písmenná abeceda)

TRANSLACE (PROTEOSYNTÉZA)

Proteosyntetický aparát
▪ ribozomy

▪ tRNA

▪ mRNA

▪ volné AK, ATP, enzymy, pomocné faktory (iniciační, elongační, 

terminační)

Kde v buňce probíhá translace? Nakresli ribozom. 



RIBOZOM
▪ u prokaryt a eukaryot, v matrix 

mitochondrií a stromatu

chloroplastů (volné nebo vázané na

ER)

▪ rRNA a bílkoviny (1:1)

Vazebná místa:

▪ místo pro mRNA

▪ A (aminoacyl) - vazba tRNA s AK

▪ P (peptidyl) - vazba peptidyl-tRNA

▪ E (exit) - t-RNA opouští ribozom

velká 

podjednotka

P místo

Prokaryota – 70S

Eukaryota – 80S
velikost v Svedbergových sedimentačních

jednotkách

polysom - řetízek ribozomů, na nichž

probíhá translace proteinů (prokaryonta i

eukaryonta)  

Animace polyzomu: 

*https://www.youtube.com

/watch?v=s3j9CBcxvr0
Nakresli tRNA

https://www.youtube.com/watch?v=s3j9CBcxvr0


tRNA
▪ přináší AK na ribozom (vazbu AK na tRNA zajištuje

enzym aminoacyl-tRNA-syntetáza)

▪ rameno antikodonové, rameno aminokyselinové

pre-tRNA → tRNA



GENETICKÝ KÓD 
Univerzální - kombinace tří nukleotidů v mRNA

(kodon) kóduje 1 AK

Kodon = trojice bazí na mRNA

Antikodon = trojice bazí na tRNA

Kolik je variant kodonů?



1. INICIACE

▪ připojení iniciačních faktorů na menší podjednotku

ribozomu

▪ vazba iniciační tRNA

▪ vazba mRNA

▪ připojení větší podjednotky ribozomu

▪ vznik translačního komplexu (energie z GTP)

TRANSLACE

eubakterie (tRNA-formylmethionin)

archea a eukaryota (tRNA-methionin)



2. ELONGACE

▪ na startovací kodon mRNA se váže antikodon tRNA s AK

▪ posun na ribozomu z míst: A → P → E

▪ spojování AK je katalyzováno ribozymem (RNA s enzymovou

aktivitou) 

▪ nutné elongační faktory, energie z GTP



3. TERMINACE

▪ stop kodon (UAG, UAA, UGA) je rozpoznán 

terminačnímí faktory, dojde k oddělení polypeptidu

a rozpadu translačního komplexu

Stop kodon

(UAG, UAA, UGA)

uvolňovací 

faktor
volný 

polypeptid

tRNA



Animace genové exprese:

*https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

https://www.youtube.com/watch?v=Ikq9AcBcohA

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
https://www.youtube.com/watch?v=Ikq9AcBcohA


Postranslační/ kotranslační modifikace, probíhá v GA

▪ odštěpení AK, vyštěpení peptidů, odstranění signálních sekvencí

▪ chemické modifikace AK (metylace, fosforylace)

▪ deformylace (odstranění formylové skupiny z methioninu)

▪ tvorba disulfidových můstků

▪ připojení cukerných zbytků (glykoproteiny)

▪ vznik SEK., TERC. a KVART. STRUKTURY (spontánně, pomocí 

chaperonů-proteiny)

POSTTRANSLAČNÍ MODIFIKACE

primární 

konformace

sekundární

konformace

terciární 

konformace

kvarterní 

konformace



Souhrn procesů vedoucích od genu k proteinu



BUNĚČNÁ SIGNALIZACE

Signální cesta zahrnuje:

Signální buňka – produkuje specifické signální molekuly
hydrofóbní – velké (proteiny)

hydrofilní – malé (plyny, steroidy..), difuze přes membránu

Receptory – proteiny na cílové buňce, zachytí signály

Cílová buňka – přenese extracelulární signál na intracelulární

Zprostředkovává:

➢ reakci na signály z prostředí

➢ komunikaci mezi buňkami

➢ spolupráci mezi buňkami v mnohobuněčné 

buňce



1. Recepce - signální molekula se váže na receptor

2. Transdukce - amplifikace a modulace signálu

3. Odpověď – zapnutí genu, aktivace enzymu, pohyb…

STÁDIA BUNĚČNÉ SIGNALIZACE



Fyzické signály – světlo, teplo, gravitace, tlak, magnetické 

pole, elektrický signál

TYPY SIGNÁLŮ

Chemické signály
Hormony – bílkovinné povahy (adrenalin, insulin, oxytocin), steroidní 

(testosteron, progesterone), tkáňové hormony (pepsin, trypsin)

Neurotransmitery - acetylcholin, adrenalin, noradrenalin, dopamin

Cytokiny - proteiny produkované buňkou jako signály pro přežití, proliferaci, 

diferenciaci (interleukiny produkované lymfocyty, interferony indukující 

rezistenci proti virům, tumor nekrotizující faktory inhibující dělení 

buněk, růstové faktory stimulující proliferaci a diferenciaci



1) ENDOKRINNÍ

např. buňky štítné žlázy → tyrozin (hormon) → zvýšení metabolismu

2) AUTOKRINNÍ

např. chemický signál produkován a zachycen stejnou buňkou

3) PARAKRINNÍ

např. mastocyty produkují→ histamin → buňky rostou, zvětšují propustnost 

→ zánět

AUTOKRINNÍ

ENDOKRINNÍ

FORMY SIGNÁLŮ

PARACRINNNÍ



4) KONTAKT DEPENDENTNÍ

např. embryonální buňky produkují signální molekuly, které zabraňují 

sousedním buňkám ve stejné specializaci (buňky v tkáňové kultuře –

kontaktní inhibice)

5) NERVOVÁ

např. neurony produkují chemický signál → acetylcholin (neurotransmitter) 

→ elektrická excitace (změna v membránovém potenciálu = akční 

potenciál) → signál přenesen na velké vzdálenosti

(C)KONTAKT-DEPENDENTNÍ NERVOVÁ



1. Receptory spojené s iontovými kanály
▪ signal (proud iontů přes membránu→ změna 

membránového potenciálu → nervový impuls

▪ v membraně nervové a svalové buňky

2. Receptory spojené s G-proteiny
G-protein

▪ 1 polypeptid, 3 podjednotky , , , 7x jde přes 

membránu, aktivován GTP

TYPY RECEPTORŮ



ACTIVACE KINAZY A
signal

KINAZA A (cAMP dependentní protein kináza)

receptor spojený s G-proteiny

ADENYLAT CYKLAZA

zvýšení koncentrace

ATP

Rychlá odpověď (s. - min.)
fosforylace (aktivace) proteinů v buňce

a
k
ti
v
a
c
e

cAMP (druhý posel)

Pomalá odpověď (min. - h)
fosforylace (aktivace) proteinů, které regulují 

genovou expresi (transkripci)





AKTIVACE KINÁZY C

rychlá odpověď Pomalá odpověď

signál

receptor spojený s G-proteinem

FOSFOLIPÁZA C

LIPIDY

a
k
ti
v
a
c
e

IP3 DAG

DAG - diacylglycerol

IP3 - inositol trifosfít

+

Ca2+

ER

KINÁZA C (Ca2+ dependentní protein kináza)





ACTIVACE KINÁZY CAM

rychlá odpověď Pomalá odpověď

signál

receptor spojený s G-proteinem

FOSFOLIPÁZA C

LIPIDY

a
k
ti
v
a
c
e

IP3 DAG + Ca2+

ER

KINÁZA CAM (Ca2+- kalmodulin dependentní protein kináza)

KALMODULIN 





3. receptory spojené s enzymy

AKTIVACE PROTEIN KINÁZY III

rychlá odpověď pomalá odpověď

signál (růstový faktor)

tyrozin kináza (receptor spojený s enzymem)

FOSFOLIPÁZA C

tyrozin

KINÁZA C

1. 2.

PROTEIN KINÁZA III

Ras protein

adaptorový protein

PROTEIN KINÁZA II

PROTEIN KINÁZA I

rychlá odpověď pomalá odpověď




