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Zdroj: med.muni.cz

Poznámka k enzymům, biokatalýze a 

rychlosti chemických přeměn



Oxidačně-redukční procesy,

Rozklad O2 a H2O

Zdroj: Argo, N. Lane
Ox. produkty = degradační produkty (vs. red. prostředí)



Kyslík

Kyslík (O2) je jeden z hlavních biogenních prvků vyskytujících se v organismu. Je 

to druhý nejrozšířenější plyn v zemské atmosféře (přibližně 21%). Právě 

atmosférický kyslík využívá převážná většina organismů jako oxidační činidlo pro 

většinu metabolických procesů, které v těle probíhají. Binární sloučeniny kyslíku. 

Isotopy: tři. 

Zpět do historie

Vznik Země

5 mlrd.

Vznik života

Jednobuněčné org.

První eukaryotická buňka

Kambrická exploze





Zdroj: cisbio.org



Kyslík v buněčných in vitro experimentech

Zdroj: Place et al. 2017
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Povrchy pro oxidačně redukční přeměny

Zdroj: gate2biotech.cz



Chemical reactions at surfaces







Nejenom kyslík – terminologická poznámka

RNS

RCS ROS

RONS

Poškození:

- DNA

- proteiny (enzymy, DNA-vázající proteiny)

- lipidy (membrány)

vs. signální a regulační

mechanismy

- DNA

- Proteiny (transkr. faktory)

- lipidy (membrány)

Tyto látky vznikají jako metabolity a především metabolity kyslíku.



Elektron donory

Pro-oxidační vlivy Anti-oxidační efekty

Elektron akceptory

Rovnováha a teorie hormeze

LMW/HMW



Redox Biology, 21, 2019, 101059



Katalýza

LMW Enzymy (HMW)

Vysoká koncentrace

Antioxidanty - co je víc?

„AA story“



Redox homeostáza jako dynamický systém 
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Redox sensor: Nrf2 apod. 

Nejenom antioxidant může být cytoprotektivní…





Stárnutí a epigenetické změny

Epigenetika je dosud málo probádaná cesta přenosu 

dědičné informace. Některé vlastnosti nemusí být 

kódovány v nukleových kyselinách (DNA, RNA), a 

přesto se přenáší. Právě epigenetické mechanismy 

mohou ovlivnit fenotyp aniž by měnily genotyp. 

Epigenetické mechanismy se uplatňují na celé řadě 

úrovní (před transkripcí i po transkripci, ale i před 

translací a po translaci). Jsou důležité v morfogenezi a 

v procesu diferenciace buněk. Epigenetickými 

mechanismy jsou například acetylace histonů či 

metylace DNA. V genetice člověka se epigenetika 

uplatňuje například při inaktivaci chromozomu X a v 

rámci genového imprintingu. Genový imprinting je 

spojen s celou řadou lidských patologií. 





Metody / můj vlastní výzkum

Target molecule

SAR study, synthetic work

Electroanalysis

R

R-M

R + R-Mn

EPR spectroscopy

MS

UV-vis, Fl.

Rox/red

R•+/-

Results on stability, reactivity and interactions

Rox/red

HOMO 

Cell models and in vivo experiments, etc.

DFT calculations (R + R-Mn)
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Lokalizace oxidačních dějů: subcelulárně (mitochondrie) orgánově (intestinální 

systém).

Oxidačně redukční procesy probíhají jak v roztoku tak i na površích; jedná se o 

dynamické děje = homeostáza.

Centrální úlohu hraje kyslík a jeho metabolity - ROS; binární sloučeniny kyslíku a 

od nich odvozené metabolity dusíku (RNS).

Diskuse o tom zda LMW a HMW antioxidanty jsou účinnější je akademickou 

diskusí. Otázkou je kde působí a jaká koncentrace exogenně podané antioxidantu 

je nutná (dosažitelná).

Cytoprotektivní účinky mají nejenom antioxidanty, ale i striktně elektrofilní molekuly, 

viz náš výzkum zaměřený na elektrofilní mastné kyseliny.

Biochemie stárnutí (=oxidační děje) je jeden z nejméně prostudovaných systémů.

Organismus usiluje o redukční prostředí, závisí ovšem na lokalizaci a na všem co je 

uvedeno výše.

Shrnutí



16. března 2021 od 9:30

online via zoom

Program:

9:45-10:30 Jan Vacek: Uvedení do elektrochemie lipidových membrán a 

membránových proteinů

10:30-11:30 Jaroslav Turánek: Membránové modely: jejich příprava a 

charakterizace

12:30-13:15 Tomáš Navrátil: Využití elektrochemie pro studium transportní 

funkce lipidových membrán

13:15-13:45 Martina Zatloukalová Vysoce komplexní 3D lipidové matrice a 

mezofáze

Kontakt: fojta@ibp.cz

Pozvánka na Potlach IX

Lipidy a membrány

mailto:fojta@ibp.cz

