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BUŇKA A ENERGIE
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ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA

Živé organismy vytvářejí a udržují 

„POŘÁDEK VE SVĚTĚ, KTERÝ SPĚJE K ČÍM DÁL VĚTŠÍMU CHAOSU“

Druhá věta termodynamiky: 

Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované soustavě může neuspořádanost jen 

vzrůstat neboli pohyb soustavy směřuje samovolně k větší neuspořádanosti

(= k vyšší ENTROPII).

Entalpie je fyzikální veličina udávaná v joulech, která vyjadřuje energii uloženou v 

termodynamickém systému (volná entalpie = Gibbsova energie).

K udržení biologického pořádku (= stacionárního stavu existence)

je třeba vynaložit úsilí - k tomu je potřeba ENERGIE

Při tvorbě tohoto pořádku musí BUŇKY provádět každou sekundu tisíce 

chemických reakcí:

BUNĚČNÁ TOVÁRNA  (CELL FACTORY)

Tyto reakce udržují vlastní existenci živých systémů.

I. ZISK ENERGIE

II. VYUŽITÍ ENERGIE k tvorbě „POŘÁDKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI“



ZISK ENERGIE

metabolismus buňky se skládá ze 2 složek:

KATABOLICKÉ DRÁHY - odbourávání živin na menší molekuly

přitom se vytváří užitečná energie (GIBBSOVA E.)  

využitelná buňkou 

(část se mění v teplo nevyužitelné buňkou                  

– první věta termodynamiky)

ANABOLICKÉ DRÁHY - syntéza molekul v buňce za pohonu energií získanou 

katabolismem

ZDROJE ENERGIE:

- FOTONY (sluneční světlo)

- POTRAVA (oxidace organických molekul)

- ANORGANICKÉ MOLEKULY (u chemosyntetických bakterií, např. oxidace  

sulfanu H2S: H2S + O2 → SO2 + H2O + energie)



ROZDĚLENÍ ORGANISMŮ PODLE ZDROJE ENERGIE

- FOTOTROFNÍ – primárním zdrojem energie je světlo

- CHEMOTROFNÍ - zdrojem energie je OXIDACE REDUKOVANÝCH látek 

„elektrifikace“, energii dodává proud elektronů (systém musí stále běžet)

OXIDOREDUKČNÍ REAKCE poskytují pohon celé biosféře

oxidace = ztráta elektronů

tok elektronů (příp. změna stupně sdílení v kovalentní vazbě) je doprovázen  

uvolněním energie (EXERGONICKÁ reakce)     

donor elektronů – obvykle organická látka (= je oxidovaná)

akceptor elektronů – obvykle kyslík (= je redukován)  

oxidace

Xe- +   Y   →   X   +   Ye-

redukce

oxidace

C6H12O6 +  6O2 →   6CO2 +  6H2O  +  energie

redukce



ROZDĚLENÍ ORGANISMŮ PODLE ZDROJE UHLÍKU

AUTOTROFNÍ – využívají CO2

HETEROTROFNÍ – potřebují organické látky

BAKTERIE: foto-autotrofní např. sinice (cyanobakterie) = oxygenní 

fotosyntetické bakterie, + CO2

foto-heterotrofní (anoxygenní fotosyntetické bakterie,

+ org. molekuly) 

chemo-autotrofní (energie z oxidace H2S, NH3, Fe2+, + CO2)

Thiotrix sp. oxidace H2S

chemo-heterotrofní (např. spirochety, + org. molekuly)

EUKARYOTA: foto-autotrofní (rostliny, řasy, + CO2)

foto-heterotrofní (výjimečně) 

chemo-heterotrofní 



FOTOTROFNÍ ORGANISMY

1. oxygenní fotosyntetické organismy – tvoří O2

prokaryotní sinice, zelené rostliny, řasy, ruduchy, 

hl. pigment: chlorofyl a, b, c

2. anoxygenní fotosyntetické bakterie – netvoří O2

zelené sirné bakterie – např. Chlorobium tepidum

heliobakterie, purpurové bakterie, zelené nesirné bakterie

hl. pigment: bakteriochlorofyl a, b, c, d, e, g

3.   fototrofní prokaryota s rodopsinem

(bacteriorodopsin, halorodopsin)

některá archea v oceánech

hl. pigment: retinal

(nebílkovinná

složka rodopsinu) 

Haloarchea v jezerech    

u San Franciska (reakce rodopsinu v tyčinkových buňkách sítnice = zákl. 

mol. mechanismus vidění obratlovců)



SLUNEČNÍ ENERGIE

• většina energie, která se na Zemi nachází a využívá, vzniká jako výsledek 

TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE, kdy dochází k přeměně  VODÍKU na HÉLIUM

za současného uvolňování energie

• vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let

• je energií ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ:

záření ultrafialové

(vlnová délka pod 400 nm) 

záření viditelné

(vlnová délka 400 až 750 nm,

fotosyntetická fosforylace 

využívá hl. 680, 700) 

záření infračervené

(vlnová délka přes 750 nm) 

• Země je od Slunce vzdálená                                                                                      

asi 150 milionů km 

• Fotony letí na Zemi ze Slunce                                                                                  

asi 8 min. 



Rádiové vlny (rádiové záření) - část spektra elektromagnetického záření 

s vlnovými délkami od 1 mm po tisíce km 

rychlost šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla

Spektrum vlnových délek

infračervené 
spektrum, IR

využití
k nočnímu
vidění
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FOTOSYNTÉZA zisk energie z FOTONŮ

fotosyntetické organismy využívají sluneční energii k syntéze organických 

molekul

rostliny, fotosyntetické bakterie

elektromagnetická energie slunečního světla  energie chemických vazeb 

v buňce

(z AK, MK, nukleotidů a cukrů → biopolymery)

I. fáze FOTOSYNTÉZY: 

energie slunečního světla je zachycena a přechodně uskladněna

v chemických vazbách přenašečů energie

(rozpad molekuly vody, uvolnění O ve formě plynného O2)

II. fáze FOTOSYNTÉZY: 

fixace uhlíku, výroba cukru z CO2 a H2O

energii dodají přenašeče energie

energie z přenašečů energie + CO2 + H2O → cukry + O2 + tepelná energie                                                           

cukry jsou zdrojem energie pro další chemické vazby

cukry jsou materiál pro přípravu jiných molekul v buňce



RESPIRACE zisk energie z POTRAVY

všechny živočišné a rostlinné buňky jsou poháněny energií                                     

z CHEMICKÝCH VAZEB organických molekul

- z cukrů syntetizovaných rostlinami

- z molekul potravy pozřených živočichy

energie je získávána postupnou oxidací (řízeným spalováním) = respirací

(dýcháním)

(oxidace je adice kyslíku ale i odstranění elektronů,

při redukci dochází k přijímání elektronů)

organické molekuly (spalování vázaného H: H→ H+ + elektron e-) + O2 =  CO2 + 

H2O + volná energie (pro práci v buňce)                                       

energeticky výhodné (exergonické) reakce jsou ty, které snižují volnou 

energii soustavy (= snižují entropii),

tj. mají negativní  (delta) G –  G



KATALÝZA
ENZYMY katalyzují (urychlují, umožňují) většinu chemických reakcí v buňce 

snižováním aktivanční energie („výkop“ k chemické reakci) nutné ke spuštění 

reakce

SUBSTRÁT→ PRODUKT

SUBSTRÁT → PRODUKT

ENZYMY (proteiny) se váží k substrátu (k 1 nebo 2 molekulám) a urychlují 

reakce až 1014 krát

(umožňují děje, které by za normální teploty vůbec neprobíhaly)

enzymy jsou vysoce selektivní - katalyzují jen 1 určitou reakci

energeticky nevýhodné reakce ... s  +  G se mohou uskutečnit, jen pokud 

jsou spřažené s reakcí s –  G !!!

Příklad

glukóza + fruktóza → sacharóza přímá změna se neuskuteční

změna volné energie ...   G = + 23 kJ/mol

glukóza + ATP → glukóza-1-P + ADP

glukóza-1-P + fruktóza  → sacharóza + P

celkově:  G = – 7,5 kJ/mol



AKTIVOVANÉ NOSIČOVÉ MOLEKULY

energie uvolněná při oxidaci molekul potravy se přechodně uskladňuje do 

energie chemických vazeb malého souboru NOSIČOVÝCH MOLEKUL

= aktivované přenašeče

ATP adenosin-5-trifosfát ( G = – 30,5 kJ/mol), nejdůležitější 

a nejvšestrannější aktivovaný nosič energie makroergních vazeb 

GTP guanosintrifosfát

FADH2 redukovaný flavin-adenin-dinukleotid

NADH redukovaný nikotinamid-adenin-dinukleotid

NADPH redukovaný nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfát

oba se účastní oxidačně-redukčních reakcí

přenášejí energii 2 vysokoenergetických  

elektronů (e-) 2e-

acetyl-CoA

energie makroergní vazby

Evoluční dodatek

Všechny tyto nosičové molekuly obsahují adenin (guanin) a ribózu, což je 

evoluční pozůstatek z dob, kdy hlavními katalyzátory pro první formy života 

na Zemi byly molekuly RNA (říše RNA). 

enzymové proteiny se objevily až později



BIOSYNTÉZA - syntéza biologických polymerů vyžaduje přísun energie

A-H + OH-B  + energie ⎯⎯⎯⎯→ A-B + H2O         ANABOLISMUS

kondenzace

(reakce energeticky nevýhodná)                                                            

A-B ... biopolymer

A-B + H2O  ⎯⎯⎯⎯→ A-H + OH-B + energie      KATABOLISMUS

hydrolýza

(reakce energeticky výhodná)                                                              

pro každý typ MAKROMOLEKULY existuje enzymově katalyzovaná dráha 

spřažená s hydrolýzou ATP



JAK BUŇKY ZÍSKÁVAJÍ ENERGII Z POTRAVY?

energie pro buňku pochází z chemických vazeb v molekulách potravy

energie se získává postupným odbouráváním CUKRŮ (LIPIDŮ, PROTEINŮ)

v enzymových drahách

ODBOURÁVÁNÍ (KATABOLISMUS)

3 fáze:

-TRÁVENÍ

- ROZKLAD MONOMERŮ A VZNIK ACETYL-CoA

- ZPRACOVÁNÍ ACETYL-CoA A ULOŽENÍ ENERGIE DO ATP



1. TRÁVENÍ
rozklad velkých molekul na malé molekuly

(biopolymery se rozkládají na monomery)

- v GIT (gastrointestinální trakt): - v lysozomech:



2. ROZKLAD MONOMERŮ (v cytosolu) 

A VZNIK ACETYL-CoA (v mitochondriích)

Příklad

glykolýza (10 oddělených zvlášť katalyzovaných reakcí)

1 glukóza (6C)→ 2 pyruváty (2 × 3C) 

uvolňuje se energie, která je zachycena                             acetyl

do 2 ATP – substrátová fosforylace

2 NADH

pyruvát → CO2 + acetyl (2C) 

acetyl + CoA → acetyl-CoA

Evoluční dodatek                                                                         acetyl-CoA

glykolýza je významná jako cesta získání energie               

u anaerobních organismů

evolučně vznikla předtím, než fotosyntetické organismy uvolnily                  

do atmosféry kyslík

ANAEROBNÍ dráhy získání energie podobné glykolýze jsou                         

tzv. FERMENTACE (kvašení), probíhají v cytosolu – nejčastěji alkoholové

a mléčné kvašení



3. ZPRACOVÁNÍ ACETYL-CoA A ULOŽENÍ ENERGIE DO ATP
v mitochondriích (u aerobních bakterií v cytosolu)

vstup acetyl-CoA do Krebsova c. (c. kys. citronové, c. trikarboxylových kys.) 

acetyl + O2 → CO2 + H2O  

energie vysokoenergetických elektronů se   

ukládá do NADH, FADH2 a ATP (GTP) 

energie vysokoenergetických 

elektronů uložená v  NADH je 

využita k tvorbě ATP

tzv. OXIDAČNÍ FOSFORYLACE

… 8 oddělených zvlášť 

katalyzovaných reakcí

ADP + P + energie (+ plynný kyslík) → ATP

1 acetyl-CoA uvolňuje energii

do 3 NADH

1 FADH2 redukovaný flavinadenindinukleotid

1 ATP (příp. GTP guanosintrifosfát) – substrátová fosforylace

v oxidační fosforylaci se vytvoří 14 ATP (z 3 NADH a 1 FADH2)

z 1 molekuly glukózy se v buňce uvolní energie reálně do cca 30 ATP



asi 40-50 % energie glukózy se váže v ATP (a je využito k užitečné práci), 

zbytek je uvolňován jako teplo

(moderní spalovací motor využije k užitečné práci jen asi 20-25 % energie 

paliva)

UKLÁDÁNÍ POTRAVY

aktuálně nevyužité látky a energie

cukry se ukládají v podobě glykogenu (malá granula v cytoplazmě)

mastné kyseliny se ukládají v tukových kapénkách (v tukových buňkách)

člověk má zásoby energie v glykogenu na cca 1 den

v tuku na cca 1 měsíc

GLYKOLÝZA  A  KREBSŮV CYKLUS 

JSOU VÝCHODISKEM MNOHA BIOSYNTETICKÝCH DRAH



ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE V MITOCHONDRIÍCH 

A CHLOROPLASTECH

CHEMIOSMOTICKÉ SPŘAŽENÍ

ATP - hlavní chemicko-energetické „platidlo“ v buňkách 

- malá část ATP se tvoří v cytosolu

- většina ATP se tvoří při membránových dějích v

mitochondriích

chloroplastech

buněčné membráně bakterií, archeí



CHEMIOSMOTICKÉ SPŘAŽENÍ (= princip oxidační fosforylace)

V MITOCHONDRIÍCH:

1. přenos elektronů komplexem proteinů v membráně (elektrontransportní 

řetězec): elektrony s vysokou energií → elektrony s nízkou energií  

→ elektrony + kyslík přijatý dýcháním + H+→ voda + energie

2. čerpání protonů s využitím energie získané z vysokoenergetických 

elektronů přes membránu k zajištění protonového gradientu: 

pH 7 vně vnitřní membrány mitochondrie 

pH 8 uvnitř matrix mitochondrie

uvnitř 10 x nižší koncentrace H+ !!!

3. pohon syntézy ATP protonovým gradientem,

při  průchodu H+ ATP-syntázou do matrix přes vnitřní membránu 

mitochondrie

Přenos elektronů na vnitřní membráně mitochondrií zajišťují tři proteinové 

komplexy:

NADH-dehydrogenázový komplex

komplex cytochromů b + c1

cytochromoxidázový komplex

tyto komplexy zároveň představují tři protonové pumpy mitochondrií
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ELEKTRON-

TRANSPORTNÍ 

ŘETĚZEC

FMN – flavinmononukleotid

Fe.S protein

Q – ubichinon (koenzym Q, lipid)

Cyt – cytochrom

P.p. – protonová pumpa

P.p. 

P.p.

P.p.

e-

H2O

NAD+ FAD



Získávání energie pro život
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Čerpání elektronů v mitochondriích

© Espero Publishing, s.r.o.



Dvě složky gradientu elektrochemického potenciálu 

protonů přes vnitřní mitochondriální membránu

© Espero Publishing, s.r.o.



Obecný mechanismus oxidační fosforylace

© Espero Publishing, s.r.o.



ATP-syntáza
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REGULACE BUNĚČNÉHO DÝCHÁNÍ

Na úrovni 3. kroku glykolýzy:

Fruktózo-6-fosfát Fruktózo-1,6-bifosfát

FOSFOFRUKTOKINÁZA

aktivuje ji:  AMP

inhibuje ji:  ATP, citrát (z Krebsova cyklu) 



Obecný model čerpání protonů
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CHEMIOSMOTICKÉ SPŘAŽENÍ V CHLOROPLASTECH

1. vysokoenergetické elektrony se generují při absorpci slunečního světla 

chlorofylem

energie se zachycuje proteinovými komplexy fotosystémy I, II

v thylakoidních membránách chloroplastů

2.   tato energie se využije při tvorbě gradientu elektrochemického potenciálu 

protonů přes membránu thylakoidu  jediná protonová pumpa - komplex  

cytochromů b6 a f

3. pohon syntézy ATP protonovým gradientem při průchodu H+ ATP-syntázou 

do extrathylakoidového prostoru (stroma) přes thylakoidní membránu:

ve stromatu pH 8

v lumen thylakoidů pH 3 !!!



Tok elektronů během fotosyntézy v thylakoidní 

membráně

© Espero Publishing, s.r.o.

Syntéza 

ATP

680 nm 700 nm



Z-schéma světelné fáze fotosyntézy: přenos elektronů získaných 

fotolýzou vody elektronovými přenašeči za pomoci energie získané 

fotosystémy I a II absorbcí světla.

P680٭při vlnové délce 680 nm dosahuje absorpčního maxima –

aktivace žlutozeleným světlem

P700٭ při vlnové délce 700 nm dosahuje absorpčního maxima –

aktivace červeným světlem



chemiosmotické 

spřežení s tvorbou 

ATP v mitochondtriích

chemiosmotické 

spřežení s tvorbou 

ATP v chloroplastech



1878: 

v sedění pařížské akademie oznámeno jest následující:

„Na bretaňských březích se objevují přečetné zelené planárie, kteréž nápadně 

rády světlo vyhledávají, sluníce se na mělčinách…

… i zdá se, že hlavně rostlinný způsob výživy živočichům těmto nutným jest, 

jelikož ve tmě velmi záhy hynuli, kdežto na světle přes dvě neděle na živu 

vytrvali.“ 

2020:

Symsagittifera roscoffensis 

praploštěnec

(kmen Acoelomorpha,

třída bezstřevky Acoela)

+ symbiotická 

fotosyntetizující řasa 

Tetraselmis convulutae 

4 mm

FOTOSYNTÉZA U ŽIVOČICHŮ





příběh „Solar-powered Sea Slugs“

zelená řasa Vaucheria litorea

poskytuje chloroplasty

mořský plž Elysia chlorotica

(zadožábří, Opistobranchia)
atlantské pobřeží USA a Kanady

Elysia ornata

2010, S. K. Pierce
University of South Florida, Tampa, USA

mladý plž pozře řasu – její chloroplasty                     
(stačí 1 × v životě) a celoživotně získává energii 
fotosyntézou – ze slunečního záření

sám vyrábí chlorofyl A - vlastní dávka 16 genů 
evolučně horizontálně: 
bakterie            řasa               živočich



+ zelená řasa 

Oophila amblystomatis 

fotosyntéza 

během embryonálního 

vývoje axolotla

axolotl skvrnitý 

Ambystoma maculatum

fotosyntéza u obratlovců



sršeň východní Vespa orientalis

jedovatý, sociální blanokřídlý hmyz

Středomořská oblast… (šíří se, několik nálezů i v ČR)

nebezpečný škůdce včel

v žluté kutikule mají žlutý pigment xanthopterin, který slouží k fotosyntéze 

(odlišný mechanismus než u sinic, řas či rostlin), která ale pokrývá jen zlomek 

energetické potřeby sršně



Srovnání mitochondrie s chloroplastem
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Reakce fotosyntézy 

v chloroplastech

© Espero Publishing, s.r.o.



Cyklus fixace uhlíku
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