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DOBA VZNIKU ŽIVOTA

• 13.7 mld let - vznik vesmíru (BIG BANG)

4 % „obyčejná“ hmota

23 % tmavá nezářivá hmota

73 % tmavá energie

• 4.5 mld let - vznik ZEMĚ

geotermické procesy – kulovitý tvar, vrstevnatá diferenciace,  

uvolňování plynů včetně páry, ochlazení, kondenzace páry: 

kapalná voda, moře

? vzniku vody: - součást mlhoviny, z níž vznikla sluneční soustava 

- asteroidy (vesmírné impakty)

Měsíc - slapové jevy

• 4 mld let - začátek PREBIOTICKÉ CHEMICKÉ EVOLUCE v mořích

• 3.8 mld let - stopy metabolismu uhlíkatých sloučenin v nejstarších 

sedimentech, podle poměru izotopů C12 a C13 v horninách 

(organismy preferují jako zdroj C lehčí izotop C12

3.5 (3.7) mld let – první MIKROFOSÍLIE

podstatu 

neznáme

https://www.youtub

e.com/watch?v=H

Eheh1BH34Q&feat

ure=player_embed

ded

https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q&feature=player_embedded


1998 – velké množství vody vzniká v mlhovině Orionu: 

syntéza vody z kosmického H a O vlivem záření 

emitovaného mladými horkými hvězdami



MOŽNOSTI SPONTÁNNÍHO VZNIKU ORGANICKÝCH LÁTEK 

NK, PROTEINŮ, CUKRŮ A LIPIDŮ

HYPOTÉZA 1.

Alexandr I. OPARIN (Rus), Jack B. S. HALDANE (Angličan) (30. léta 20 st.)

prvotní atmosféra MĚLA redukční vlastnosti – hl. H, N, pára, metan, amoniak, bez O2

působením el. výbojů 

→ AK (hl. glycin), reaktivní kyanovodík HCCCN, formaldehyd H2CO a močovina OC(NH2)

z kyanovodíku a amoniaku PURINOVÉ (DUSÍKATÉ) BÁZE, exp. syntetizoval J. ORÓ 

cukry vč. RIBÓZY – vznik aldolovou kondenzací aldehydů nebo ketonů

směs AK → PEPTIDY

samoorganizací lipidů → MEMBRÁNOVÉ VÁČKY (rostoucí, dělící se)

původně jednoduché lipidy – pak začlenění FOSFOLIPIDŮ

prebiotické reakce probíhaly v mělkých mořských lagunách – odpařením vody se   

zahušťuje ORGANICKÁ (PRIMORDIÁLNÍ) POLÉVKA  vznik složitějších org. látek



VZNIK ORGANICKÝCH MOLEKUL

exp. potvrzeno 1953 (Harold C. UREY a Stanley L. MILLER)



HYPOTÉZA 2.
(DNEŠNÍ VÝZKUMY)

prvotní atmosféra NEMĚLA výrazně redukční vlastnosti

hl. CO2 , málo H, metanu, amoniaku

→ nemohly spontánně vzniknout sloučeniny viz Oparin,  

Haldane, Urey a Miller

ŘEŠENÍ (?):

T. TODD 1992: syntetické procesy probíhaly pod velkým tlakem 

v mořských hlubinách 

2000 m pod hladinou, na tektonických zlomech:        

CO2 + H2O + energie získaná oxidací sulfanu sirovodíku, H2S   

→  jednoduché organické látky

černý kuřák – voda 350 °C nasycená sulfidy (sirníky), černá barva

bílý kuřák – voda 30-350 °C nasycená sírany (sulfáty), bílá barva

Hydrotermální průduchy, výrony, sopouchy



rozestupující se 

tektonické desky

mořská voda vniká 

dovnitř, je zahřívána

a vystupuje jako horký 

pramen



DALŠÍ  NÁMITKA:

nízká koncentrace organických látek ve vodě neumožňovala jejich interakce

řešení:

vyšší koncentrace při  ADSORPCI  NA  POVRCHU HORNIN – tam náhodné interakce – katalýza →

složité reakční sítě  až PRIMITIVNÍ METABOLICKÉ  CYKLY = dynamická složka systému 

(KAUFMANN 1991)

oceán v kontaktu 

s horninovým pláštěm



GRÓNSKO        
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Živý systém vyžaduje

• složku  METABOLICKOU  - DYNAMICKOU

• složku  REPRODUKČNÍ,  REPLIKATIVNÍ (GENETICKOU) DNA vs. RNA

DNA – replikativní par excellence

ALE (!): velmi složitá, pracuje se souborem „vyspělých“ proteinů, 

její biosyntéza závisí na ribonukleotidech a ribonukleotidovém komplexu

DNA = produkt molekulární evoluce, neúčastní se aktivně metabolických procesů

RNA – replikativní, jednodušší,  může být molekulou katalytickou metabolicky aktivní

SVĚT (ŘÍŠE) RNA

1. k RNA vedly řetězce molekul FOSFORAMIDÁTŮ (jako ribonukleotidy, ale místo OH skupiny mají 

NH2 a jsou daleko reaktivnější)

2. evoluční etapa zahrnující vznik a působení RNA s vlastnostmi enzymů, tj. RIBOZYMŮ

první objevený ribozym - ribonukleáza P (k sestřihu intronové mRNA)



molekula RNA, která dokáže katalyzovat svou vlastní syntézu



VÝCHODISKA:

• fosforamidáty jako základ vzniku ribonukleotidů

• spontánní vznik RNA z ribonukleotidů je možný (za přítomnosti Zn2+ vznik vazby 5´ – 3´)

• katalýza vlastní replikace

• mutace → katalýza jiného řetízku 

• diferenciace → akumulace dalších informací

• vznik membrány – oddělení soustavy od okolního světa 

 REPLIKATIVNÍ RIBOZYMOVÝ HYPERCYKLUS, REPLIKÁTOR
= první živá soustava

DALŠÍ ETAPY:

• integrace proteosyntézy do ribozymového systému

• vznik DNA genomu specializovaného na uchování a přenos genetické informace

= živá soustava  PROBIONT

ZÁVĚR:

ve vhodných podmínkách zákonitě dochází k transformacím neživé hmoty v replikátory a probionty

– výchozí elementy darwinistické evoluce



hypotéza,         

podle které RNA 

předcházela 

v evoluci DNA          

i proteinům

ACYTOTA (Kejnovský a Trifonov, 2016)

samoreplikující systémy s RNA/DNA

VIRY

viroidy

plazmidy

transpozony

satelitní DNA

BAKTERIE

ARCHEA

EUKARYOTA

řetězce molekul FOSFORAMIDÁTŮ a samovolná tvorba LIPIDOVÝCH VEZIKUL 

reverzní transkripce



CO2      +Ca → CaCO3

absorbce CO2 

rostlinami

Fe2+ oxiduje na Fe3+

např. kalcit,

křída,

vápenec,

mramor,

travertin

78 % N

21 % O

1 % ost.

CO2

0.04 %

CH4

0.0002 %



OBDOBÍ OXIDU UHLIČITÉHO – vznik života …

OBDOBÍ METANU – éra metanogenních ARCHEÍ

ARCHEA

prokaryota – archea – první obyvatelé Země 

dnes pouze reliktně ve specifickém prostředí

metanogenní archea vládla Zemi první 2 miliardy let

zřejmě první formy života 

- prostředí bez kyslíku,

- metan vytvářel skleníkový efekt 

a na Zemi se udržovalo teplo

metanový opar vytvářel  oranžovou barvu -

obdoba jako dnes na Titanu – největším měsíci                                                                      

planety Saturn, tam je ale metan nebiologického původu

OBDOBÍ KYSLÍKU – sinice, aerobní eukaryota, živočichové, rostliny, …



zástupci domény ARCHEA:

vysoké teploty – Thermococcales, Thermoplasmatales

vysoká salinita – Halobacteriales

metanogenní archea (tvoří metan) – asi polovina všech druhů z domény ARCHEA –

Methanobacteriales

Methanomicrobiales 

Methanopyrales

Methanococcales

Methanosarcinales

dovedou metabolizovat vodík a oxid uhličitý

dnes např. GIT obratlovců, anaerobní bahno

Methanobrevibacter  smithii v GIT člověka

Větry: 59 % N, 21 % H, 9 % CO2, 7 % metan,

4 % O2 (pod 1 % sulfan odpovědný za pach větrů)

sirná archea (reducenti sulfátů) – Desulfurococcales, Sulfolobales

před 2.5 miliardami let v atmosféře se začíná objevovat kyslík

v atmosféře bohaté na kyslík se metan slučuje s kyslíkem a vzniká CO a CO2 a voda  



Thermus aquaticus

Brock & Freeze, 1969

Lower Geyser Basin

Yellowstone National Park, 

USA

PCR

polymerázová řetězová reakce 

1983 Kary Mullis

1993 Nobelova cena za chemii



některé hlavní jevy v průběhu 

evoluce života na Zemi



Grypania spiralis

Walter, Oehler & Oehler, 

1976

fosilní vláknitá fotosyntetizující řasa nalezená v 

USA (Montana, Michigan) 

z doby před 2,1 miliardami let, kdy 

pravděpodobně vznikala první eukaryota

velikost až několik cm

foto Jan Richter, Biolib



HYPOTÉZA 3.

ASTROBIOLOGIE

import organických látek z kosmického prostoru 

„infekce“ Země „panspermií“ - řešení odsunuto mimo Zemi

NASA  (National Aeronautics and Space Administration):

denně padá na Zemi 30-150 tun organických sloučenin

- meteority, kosmický prach

= látky odpovídající výsledkům pokusů viz Urey a Miller                                                                  



Shergotty

NWA 817

ALH 84001

Meteorit ALH 84001 – hornina stará 4.5  

miliardy let

původ: Mars, 

před 15 mil. z Marsu kolem Slunce                 

(po nárazu asteroidu)

před 13 tis. dopad na Antarktidu

objev 1984, 1.4 kg, David Mckay:

- složité org. sloučeniny

- minerální látky, jaké na Zemi  

produkují  bakterie 

- struktury podobné bakteriím 

1865, dopad v Indii

nález 2000, Západní Sahara



meteorit MURCHISON

dopad v městě Murchison v Austrálii 28. září 1969

studie z r. 2010:

identifikováno 14 000 různých molekul včetně 

70 aminokyselin

purinové a pyrimidinové sloučeniny

tj. obsahoval látky s klíčovou rolí pro vznik života

při  dopadu se rozpadl na mnoho fragmenů: 

největší 7 kg, 

celkem měl přes 100 kg



1961 Frank Drake 

Drakeova rovnice

N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L

N = počet komunikativních civilizací

R* = rychlost tvorby vhodných hvězd typu našeho Slunce

fp = počet těchto hvězd, které mají planety

ne = počet světů podobných Zemi na planetární úrovni

fl = podíl těch planet podobných Zemi, kde se život skutečně vyvinul

fi = podíl planet s živými organismy, na kterých se vyvinula inteligence

fc = podíl komunikativních civilizací (s elektromagnetickými komunikačními 

technologiemi)

L = životnost komunikativních civilizací

V dohledné době je nepravděpodobné, že bude uvedena na přiměřenou míru 

chybovosti v jednotlivých parametrech.



MARS EXPLORATION 

ROVER

2004

MARS

VODA V SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ MIMO ZEMI         ŽIVOT ?

ENCELADUS

měsíc 

SATURNU

EUROPA

měsíc 

JUPITERU
MĚSÍC 

planety Země

průkaz vody v r. 2009

předpoklad od r. 1961 

jádra KOMET

sonda Curiosity

2012

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ratemyscreensaver.com/wp-content/uploads/2007/05/c068mars-atmosphere2.jpg&imgrefurl=http://www.scientificblogging.com/variety_tap/maven_deuterium_and_a_mission_to_mars&usg=__W_jwRDLaIvOWQC9tblaQD5skHdU=&h=480&w=427&sz=131&hl=cs&start=15&tbnid=eT3fsJZdqAuZ2M:&tbnh=129&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dmars%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://skynet.phys.uniroma1.it/Immagini/mars.jpg&imgrefurl=http://skynet.phys.uniroma1.it/Mars_index.htm&usg=__vrwjS_jXxjJy3rSzT-qYFIts7vU=&h=648&w=648&sz=114&hl=cs&start=12&tbnid=WtMW9AMWkbXfhM:&tbnh=137&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmars%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG
http://www.msss.com/mars_images/mars_relay/mer_role/emerging.jpg
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.mpi-hd.mpg.de/dustgroup/moons/enceladus.jpg&imgrefurl=http://www.mpi-hd.mpg.de/dustgroup/moons/enceladus_data.html&usg=__TlYo8meEQDHegkQ7n4424aMzzn0=&h=976&w=960&sz=375&hl=cs&start=10&tbnid=nhVewAh2km1bzM:&tbnh=149&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3DENCELADUS%26gbv%3D2%26hl%3Dcs


2020: Sonda Perseverance

(česky Vytrvalost), Mars



V tekuté podobě se voda na povrchu nevyskytuje, 

byla ovšem nalezena jako součást oblaků.

2020:

V atmosféře naší nejbližší planety Venuše je velké 

množství fosfanu (hydrid fosforu PH3). Tento plyn 

naznačuje, že na planetě by mohl být život, protože 

je spojován s živými mikroorganismy. 

Jiné vysvětlení vědci zatím nemají.

VENUŠE



EUROPA

GANYMEDES

CALLISTO

ENCELADUS

TITAN

DIONE

RHEA

TITANIA 

OBERON      

TRITON

oceán v kontaktu s horninovým pláštěm



JUPITER

26.9.2022

Nejlepší možnost 

pozorování od r. 1963



2016: je známo cca 3500 planet mimo Sluneční soustavu



Proxima b  planeta naší nejbližší hvězdy Proxima Centauri (souhvězdí Kentaura)

hvězda je vidět z jižní polokoule (vzdálenost cca 4.2 světelných let)

? voda v kapalném skupenství (snad ano, leží v „obyvatelné zóně“)

? horninové složení (předpokládá se horninové, ne plynné složení)

? atmosféra z dusíku, vody, oxidu uhličitého 

2016



CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY

A. PRVKOVÉ

- makrobiogenní prvky: 

C, O, N, H … 95 %

P, K, Na, Ca, S, Mg, Cl, Fe … 4,9 %

- oligobiogenní prvky (mikroelementy, stopové prvky)

hl. těžké kovy (v enzymech) + některé další prvky

Cu, Mn, Co, Br, Se, I, F, B, Si, Li, Ba, Zn atd.   … 0,1 %

B.  LÁTKOVÉ

tisíce chemických sloučenin

voda

nízkomolekulární organické látky (mol. hm.  1000)

polymery (polymerní molekuly, polykondenzáty) – BIOPOLYMERY

základní informace - zde

detaily viz CHEMIE a BIOCHEMIE



CHEMICKÉ VAZBY
Atomy prvků jsou do sloučenin spojeny chemickými vazbami

(různá pevnost, různá významnost) 

druh vazby pevnost 

vazby 

(kJ/mol)

ve vakuu ve vodě

kovalentní (sdílení elektronů) 376 376

nekovalentní: iontová 334 13

vodíkové můstky 17 4

Van der Waalsova 0,4 0,4

Polární – při nerovnoměrném rozdělení elektrického náboje (+/-) 

kladný pól na jednom konci, záporný pól na druhém konci

umožnují molekulám v buňkách vzájemné působení 

prostřednictvím elektrických sil!

Nepolární



BUŇKA
VODA ………………………….. 70 %

PROTEINY ……………………. 15 %

RNA ……………………………..  6 %

DNA ……………………………..  1 %

POLYSACHARIDY…………….. 2 %

FOSFOLIPIDY …………………  2 %

IONTY A MALÉ MOLEKULY …  4 %



VODA

většina reakcí v buňce probíhá ve vodném prostředí

ŽIVOT vznikl ve vodě, život závisí na vlastnostech vody

1 atom kyslíku a 2 atomy vodíku

spojeny kovalentní, polární vazbou

molekuly vody jsou spojeny slabou vazbou vodíkovými můstky

HYDROFILNÍ  MOLEKULY – molekuly s polárními vazbami nebo s kladnými a 

zápornými ionty nebo které tvoří mnoho vodíkových můstků  ve vodě se snadno 

rozpouštějí (alkoholy, sacharidy, DNA, RNA, většina proteinů)

HYDROFOBNÍ  MOLEKULY

některé polární molekuly tvoří ve vodě kyseliny a zásady 

pH – koncentrace H+ iontů



FUNKCE VODY V ORGANISMU

• ROZPOUŠTĚDLO většiny organických a anorganických látek v buňce

• TRANSPORTÉR extracelulární voda umožňuje rozvod rozpuštěných látek

v organismu

• ÚČASTNÍK CHEMICKÝCH  REAKCÍ poskytuje atomy H+ (hydrolytické reakce)

• udržuje STÁLOST VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

- acidobazická rovnováha (stálá hladina protonů)

- osmoregulace (stálá hladina rozpuštěných látek)

• pomáhá udržovat KONSTANTNÍ TEPLOTU (termoregulace),

má velkou tepelnou kapacitu



čtyři hlavní skupiny organických molekul 

v buňkách

stavebnicový princip - složení z monomerů:

- jen 21 aminokyselin

- jen 5 nukleotidů

- jen desítky monosacharidů

- jen desítky mastných kyselin



BÍLKOVINY

krátké řetězce AK - peptidy (oligopeptidy)

stovky AK - bílkoviny (proteiny), m.h. 10 000 - 50 000

obvykle se určuje v KILODALTONECH, kDa

bílkoviny fibrilární (polypeptidový řetězec je natažen)

bílkoviny globulární (sférické útvary, většina bílkovin)

H          uhlík



aminová skupina   H2N ⎯ C ⎯ COOH karboxylová skupina



R   postranní řetězec



AK se označují třípísmenným nebo jednopísmenným kódem

AK jsou spojeny peptidovou vazbou

aminová skupina jedné AK se spojí s karboxylovou

skupinou druhé AK 

(přitom se uvolňuje molekula vody = kondenzace) 

z AK + AK + AK vzniká peptidový řetězec

(N - aminový konec, C - karboxylový konec, zápis pořadí AK je vždy 

od N - konce)

O charakteru bílkoviny rozhodují:

1. R - postranní řetězce (kyselé, zásadité, hydrofilní, hydrofobní)

2. sekvence (sled) AK

Běžné buněčné bílkoviny mají asi 300 AK

- sekvenování AK v bílkovině (1953, F. Sanger, inzulin)

- dnes podle sekvencí nukleotidů DNA, které je kódují

jsou známé úplné AK sekvence tisíců bílkovin

PROTEOMIKA



21 aminokyselin, které se nacházejí v proteinech



proteiny se 

skládají 

z polypeptidové 

kostry                  

a postranních 

řetězců



PRIMÁRNÍ STRUKTURA

zastoupení  AK v molekule a jejich pořadí (sled, sekvence)

SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ STRUKTURA

konformace proteinu (= tvar v prostoru) závisí na:

- postranních řetězcích (hydrofobní, hydrofilní)

- vodíkových můstcích

(- disulfidových můstcích)

2 hlavní formy:  - helix (šroubovice)

 - struktura ( - skládaný list)

 sekundární struktura

konečná rigidní kombinace prostorového uspořádání celého řetězce  

terciární struktura (známá u stovek proteinů) 

KVARTERNÍ STRUKTURA

některé větší bílkoviny se skládají z menších polypeptidových řetězců 

(identických nebo různých), jejich vzájemné prostorové uspořádání 

kvarterní struktura bílkoviny

DENATURACE – porušení sil udržujících sek. a terc. strukturu                

(srážení z vodného roztoku, ztráta enzymové aktivity)

Příčiny: teplota nad 40-50 °C, extrémní pH, působení těžkých kovů apod.



FUNKCE BÍLKOVIN
• závisí na terciární (kvarterní) struktuře

• vazebné (rekogniční, rozpoznávací) místo, kde se váže specificky jiná molekula

tzv. LIGANDA

STAVEBNÍ (STRUKTURNÍ, MORFOGENNÍ) BÍLKOVINY

jsou součásti buněčných struktur 

ENZYMOVÉ BÍLKOVINY

téměř všechny chemické reakce v buňce (celý metabolismus) se uskutečňuje 

enzymovými reakcemi – ENZYMOVOU  KATALÝZOU

E (enzym) + S (substrát) → ES → E + produkt

význam: podstatné snížení aktivační energie

specifita:

- funkční - typ chemické reakce - hydrolýza, fosforylace, oxidace ap.

- substrátová - typ chem. sloučeniny, která je katalyzována

metabolická dráha

E1 + S1 → E1S1 → E1 + produkt (S2)

E2 + S2 → E2S2 → E2 + produkt (S3) ...

některé ligandy (efektory) mohou měnit aktivitu enzymu

(v místě, které se označuje jako alosterické centrum):

alosterická inhibice → negativní zpětnovazebná regulace

alosterická aktivace → pozitivní zpětnovazebná regulace



INFORMAČNÍ BÍLKOVINY

funkce v regulaci buněčných procesů a  buněčných vztahů

1. signály - přenášející informaci

hormony, imunoglobuliny, regulátory genové aktivity (represory), 

2. receptory

- přijímají signály

- transformují (převádějí) signály v jiné signály   

(většinou vázané na biomembrány)

NOVÉ OBJEVY:

-v lidském těle (odhad)…….. 100 000 proteinů

- 1/3 z nich (odhad) …………  částečně nebo úplně postrádá rigidní strukturu   

(sekundární – kvarterní), nestrukturované proteiny plní některé významné  

funkce (např. regulace buněčného dělení)  

- nyní známo cca 600 proteinů částečně nebo úplně nestrukturovaných



PROTEOM - PROTEOMIKA

základ klinické medicíny zítřka

= studium souboru bílkovin – PROTEOMU – v buňkách, v organismech

projekt HUPO (Human Proteome Organization)

METODY STUDIA:

- podle genomu (genu) určit protein (zdlouhavé)

- dvojrozměrná gelová elektroforéza (2-DE)

- hmotnostní spektrometrie

INTENZÍVNÍ VÝZKUM:

- identifikace normálních a abnormálních proteinů

- proteinová analýza vzorků pro medicínské využití

(obdobně jako biochemické a enzymatické vyšetření)

INVESTICE DO VÝZKUMU V R. 2005: cca 3.5 miliardy US $

pH

velikost v kD



Representative isoelectric focusing (IEF)/dodecyl sulfate 
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) separation gels of 
proteins from 0 d (A), 3 d (B) and 4 d (C) aged rice seeds

dvojrozměrná gelová elektroforéza

SDS-PAGE
= elektroforéza v polyakrylamidovém gelu

v přítomnosti dodecylsíranu sodného

Biochemická metoda k separaci proteinů na 

základě jejich elektroforetické pohyblivosti,

která závisí především na délce polypeptidového 

řetězce a molekulární hnotnosti, ale také na stupni 

rozbalení (denaturaci) proteinu, postranslační 

modifikacei a dalších faktorech.



NUKLEOVÉ KYSELINY
zásadní význam v kódování genetické informace

NUKLEOTIDY se spojují se v polynukleotidový řetězec

PRIMÁRNÍ STRUKTURA = zastoupení jednotlivých nukleotidů a jejich sled

Složeni nukleotidu: 

- fosfát (kys. fosforečná)

- cukr (pentóza) - ribóza (RNA)

- deoxyribóza (DNA)

- N-baze = organická dusíkatá zásada (kruh s dusíkem)   

purinová - adenin

- guanin

pyrimidinová - cytosin

- tymin (v DNA), - uracil (v RNA)

N-baze + cukr = nukleosid;  adenosin, guanosin, cytidin, uridin,  

thymidin 

nukleotidy se spojují kovalentními fosfodiesterovými vazbami mezi  

fosfátovou skupinou jednoho nukleotidu a pentózou druhého nukleotidu

polynukleotidový řetězec 5´ (pět s čarou) – fosfátová skupina,  3´ - pentóza



Syntéza DNA
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TYPY NK
RNA - transferová (tRNA) mol. hm. 26 000 (80 nukleotidů)

částečně dvojřetězcová struktura, „jetelový list“ 

- ribosomální (rRNA) mol. hm. 60 000 až 120 000 

jednořetězcová, 70-80 % buněčné RNA

- mediátorová (= mesenžerová, informační) (mRNA, iRNA) 

jednořetězcová, mol. hm. 100 000 až 500 000

- siRNA (RNAi), miRNA, kruhová RNA, pro tvorbu krátkých interferujících

duplexů z 21-23 nukleotidů a RNA k jejich odstranění 

- ribozymy

- virová (jednořetězcová nebo dvojřetězcová, lineární)

DNA 

– dva polynukleotidové řetězce

párování bazí (spojení vodíkovými můstky, vzájemná komplementarita),

mol. hm. např. 600 000 (1000 bp) párů bazí

A=T CG

SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA

1953, Watson, Crick, Wilkins: pravotočivá dvouřetězcová šroubovice

1 otočka  - 10 bazí

lineární nebo cirkulární

TERCIÁRNÍ STRUKTURA

uspořádání DNA v chromozomu

- virová DNA (jednořetězcová nebo dvojřetězcová, lineární nebo cirkulární)



Další funkce nukleotidů:

krátkodobý přenašeč chemické energie  - hl. ATP adenosintrifosfát



POLYSACHARIDY (glykany)
monomerem jsou monosacharidy

nejčastěji:

hexózy … D-glukóza (C6H12O6), D-fruktóza, D-manóza

pentózy… L-arabinóza, D-xylóza

disacharidy: maltóza (glukóza + glukóza)

laktóza (glukóza + galaktóza)

sacharóza (glukóza + fruktóza)

deriváty monosacharidů (např. glukozamin)

spojení glykosidovou vazbou

Mezi dvěma skupinami –OH sacharidových molekul 

(kondenzační reakce s uvolněním molekuly vody)

cyklizace molekul ve vodném roztoku

spojení  -glykosidová vazba (z izomerů )

 -glykosidová vazba (z izomerů )

1→3, 1→4, 1→6 (podle atomů pyranozového kruhu)

oligosacharidy – krátké řetězce

polysacharidy – dlouhé řetězce

komplexní oligosacharidy – vazba na lipidy nebo proteiny: glykolipidy, - glykoproteiny



STRUKTURA MOLEKUL

lineární molekuly bez postranních řetězců

celulóza, až 10 000 monomerů, mol. hm. až 2 000 000 

lineární molekuly s postranními řetězci

odpovědnými např. za specifickou antigenní strukturu polysacharidů

globulární (glykogen, škrob)

FUNKCE

energetický zdroj pro buňku (glukóza), 

z glukózy je získávána energie pro užitečnou práci v buňce

dlouhodobé zásoby energie - glykogen u živočichů, škrob u rostlin 

mechanické podpěry: celulóza – polysacharid glukózy, buněčné stěny rostlin 

nejhojnější organická sloučenina na zemi

chitin – polymer N-acetylglukosaminu,        

vnější kostra hmyzu      

buněčná stěna hub 

složky slizů, hlenu, chrupavek

součástí glykolipidů a glykoproteinů v buněčné membráně



LIPIDY

nerozpustné ve vodě, rozpustné v tucích a organických rozpouštědlech, v dlouhých řetězcích –

např. MK, nebo kruzích – např steroidy

mastné kyseliny

- hydrofobní uhlovodíkový řetězec (nepolární, nereaktivní, hydrofobní)

- karboxylové kyseliny (COOH),

iontová forma (-COO-), reaktivní, hydrofilní 

nenasycené (dvojné vazby), 

nasycené (jednoduché vazby)

deriváty mastných kyselin – např. triacylglyceroly

steroidy (cholesterol, testosteron – mužský pohlavní hormon) 

HL. FUNKCE

výstavba buněčných membrán - fosfolipidy

koncentrované zásoby potravy

v cytoplasmě buněk kapénky molekul triacylglycerolu

živočišné tuky a rostlinné oleje: na jednotku hmotnosti poskytují asi 6x více energie než glukóza



MASTNÁ KYSELINA


