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NOBELOVY CENY V R. 2018

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

JAMES ALLISON (USA) a TASUKO HONJO (Japonsko)

za objev bílkovin CTLA-4 a PD-1,   které brzdí imunitní reakci 

proti rakovinným buňkám

CHEMIE

F. ARNOLDOVÁ (USA), G. SMITH (USA), G. WINTER (UK)

za umělé vytvoření    enzymů      k vývoji nových chemikálií nebo léčiv





REPLIKACE GENETICKÉ INFORMACE

život závisí na stabilním uchovávání a předávání genetické informace

v buňce jsou mechanismy pro:

PŘESNÉ  KOPÍROVÁNÍ  GENETICKÉ  INFORMACE   REPLIKACE

z mateřské buňky na 2 dceřiné buňky

OCHRANA  GENETICKÉ  INSTRUKCE  PŘED  CHYBAMI   REPARACE

(trvalé změny – mutace)

- dvouřetězcová DNA

- každý řetězec má ve své kostře (díky střídání fosfátů a deoxyribózy) 

chemickou polaritu

- vlákna jsou vůči sobě antiparalelní - v opačné orientaci (5´ 3´ , 3´ 5´)

- oba řetězce nesou stejnou informaci  každý může být templátem (matricí, 

předlohou) pro syntézu komplementárního vlákna

REPLIKACE DNA = vznik 2 identických molekul DNA z 1 původní



DNA 

a její stavební 

podjednotky



pravotočivá dvojšroubovice DNA



PRŮBĚH REPLIKACE DNA

1. uvolnění nadšroubovicového vinutí DNA
topoizomeráza

2. vazba iniciačních proteinů na replikační počátky

replikační počátky - specifické sekvence nukleotidů na DNA

(100 bp, hl. A, T, jen 2 vodíkové můstky), na které se váží 

iniciační proteiny (přerušují vodíkové můstky)

DNA-helikáza – rozvíjí dvoušroubovici DNA

SSBP (single-strand binding proteins) zabraňují znovuspárování DNA

sliding clamp (= svírací protein) – pevně naváže DNA-polymerázu na 

templát   

prokaryota – 1 replikační počátek, rychlost replikace 1000 b/sec.

eukaryota – mnoho replikačních počátků (člověk – cca 10 000), rychlost 

replikace 100 b/sec. 





3. vznik replikační vidličky

po rozvolnění DNA vznikají 2 replikační vidličky („Y“), 

na které se naváží proteiny replikačního aparátu:

DNA-polymeráza

katalyzuje připojování nukleotidů na 3´konci DNA (prodlužuje dvouvlákno), 

tj. má polymerační funkci ve směru 5´3´

má ale také 3´ 5´ nukleázovou aktivitu = funkce štěpení DNA

(význam pro opravu chyb)

primáza (specifická RNA polymeráza) 

katalyzuje vznik oligonukleotidu RNA (10 b), který se připojí na začátek 

jednovláknové DNA (tím vytvoří krátké dvouvlákno, 

které dál prodlužuje DNA –polymeráza)

krátký oligonukleotid – PRIMER je také syntetizován na principu 

komplementarity podle templátové DNA



4. růst nového dvouvlákna DNA

DNA je syntetizována pouze ve směru 5´ 3´ !!!

2 typy růstu: 

1. vedoucí řetězec (5´3´ přímo) – růst kontinuálně 

5´3´

2.  váznoucí (opožďující se) řetězec (5´3´ po částech) 

– růst diskontinuálně          3´ 5´

Okazakiho fragmenty

- připojení primerů (fce primázy)

u vedoucího řetězce 1 primer

u váznoucího řetězce mnoho primerů

prokaryota – Okazakiho fragmenty mají délku 1000-2000 b 

eukaryota – Okazakiho fragmenty mají délku 100-200 b 

- syntéza nového vlákna připojováním nukleotidů ke spárovaným 

nukleotidům ve dvoušroubovici (DNA/RNA, DNA/DNA) DNA-polymerázou

- odstranění primerů RNA RNA-nukleázou

- dosyntetizování volných úseků pomocí opravné DNA-polymerázy

- spojení úseků ve váznoucím řetězci (Okazakiho fragmentů) DNA-ligázou



proteiny v replikační vidličce



syntéza DNA



asymetričnost replikační vidličky



5. ukončení replikace lineárních molekul DNA, 

syntéza DNA v telomerách

vedoucí řetězec – kontinuální replikace – do konce 

opožďující se řetězec – diskontinuální – primer, od kterého by se replikoval 

poslední Okazakiho fragment, už nemá templát     →

• zkracování molekuly DNA při každé replikaci 

• na konci chromozómů nejsou geny, ale TELOMERY – opakující se 

sekvence nukeotidů

• jejich zkracováním se nezredukuje počet strukturních genů – důležitá je 

jejich integrita (souvislost se stárnutím a smrtí buněk)

příležitostně se telomerické sekvence dosyntetizují (podle RNA matrice) a 

připojí k templátovému vláknu chromozomu (5´ 3´) účinkem telomerázy

aktivní telomeráza – fyziologicky: kmenové buňky, některé typy leukocytů                                                                          

– patologicky: „nesmrtelné“ buňky (nádorové)



Maximální délka lidského života

Rekordy:

Žena Jeann Louise Calment: 122 let a 164 dní

Narodila se ve Francii 1875, zemřela 1997

Muž Jiroemon Kimura: 116 let a 54 dní

narodil se v Japonsku 1897, 2013

Nyní: (od 22. 7. 2018) žena Kane Tanaka: 115 let

Narodila se v Japonsku 1903

„nesmrtelná žena“ Henrietta Lacks 

umírá v r. 1951 (jako třicetiletá) na rakovinu (adenokarcinom) děložního čípku,

její izolované rakovinotvorné buňky děložního čípku v BK se dělí neomezeně 

(mají aktivní telomerázy)

= tzv. HeLa buňky  … masivní využití při studiu buněk, přes 11 tisíc patentů

dnes jsou používány stovky „nesmrtelných“ buněčných linií vytvořených 

uměle s využitím hTERT – lidská telomerázová reverzní transkriptáza 



dokončení syntézy DNA na koncích 

(telomerách) chromosomů



OPRAVA CHYB NA DNA

Zdroje chyb:

1. chybné párování bazí DNA polymerázou

oprava samotnou DNA polymerázou

DNA-polymeráza má i funkci opravnou: 

dělá korekturu (proof-reading) = kontroluje, zda 

se předcházející pár bazí spároval správně

ne-li, je odstraněn

3´ 5´ nukleázová aktivita DNA-polymerázy

= štěpení DNA

DNA-polymeráza dělá 1 chybu na cca 107

replikovaných párů bazí



2. náhodné chemické změny DNA

po setkání s jinými molekulami nebo UV-zářením

- DEPURINACE (např. odstranění guaninu), purinové baze: adenin, guanin

- DEAMINACE CYTOSINU (vznik uracilu)

- UV ZÁŘENÍ – SPOJENÍ 2 PYRIMIDINŮ

(např. vznik thyminového dimeru, který způsobuje zástavu replikace)

Systém opravy chybného párování bazí  DNA MISMATCH  REPAIR  SYSTEM:

- rozpozná chybně nasyntetizovaný nový řetězec DNA 

(nový řetězec pozná podle častějších mezer – zlomů v novém řetězci, které 

jsou brzy spojovány) 

– zjišťování chyb je katalyzováno zvláštními sadami enzymů

- pro opravu depurinace

- pro opravu deaminace

- pro opravu poškození DNA  UV zářením

- odstraní chybně nasyntetizovanou část nového řetězce DNA-nukleázou

- správně dosyntetizuje odstraněný úsek opravnou DNA polymerázou

- zacelí mezery DNA-ligázou





depurinace a deaminace



poškození DNA ultrafialovým zářením



chemická modifikace nukleotidů 

dává vznik mutacím



snadná opravitelnost DNA – díky 2-vláknové struktuře

výsledná chyba:  1 chyba na 109 zkopírovaných nukleotidů

efektem je trvalá změna DNA – MUTACE

• v gametách – promítne se do všech buněk nového organismu

• v somatických buňkách 

podmínka evoluce – díky mutacím adaptace na nové podmínky

díky opravným mechanismům se změny v DNA hromadí během evoluce

jen velmi pomalu.

např.: člověk a šimpanz se oddělili ze společného předka před 5 mil. let, 

mají ale z 98 % shodné sekvence DNA 



CHEMIE

Tomas LINDAHL (Švédsko), Paul MODRICH (USA) a Aziz SANCAR (Turecko)

REPARACE DNA

LINDAHL popsal enzymy, které mají na starosti opravy chyb vzniklých 

během kopírování DNA

MODRICH objevil poznávací znamení, podle které bakteriální buňky 

rozeznávají, na které části zkopírované DNA by mohla být chyba

SANCAR popsal, jak buňka pozná a z DNA vystřihne kousky, které jsou 

poškozeny třeba UV zářením

NOBELOVY CENY V R. 2015



GENOFORY

CHROMOZOMY
PROKARYOTA

- 1 buňka má 1 kružnicový chromozom

- v oblasti označované jako nukleoid (jádro prokaryontní buňky)

- vždy připojen určitým místem na plazmatickou membránu buňky

EUKARYOTA

MITOCHONDRIÁLNÍ A CHLOROPLASTOVÉ (rostliny) CHROMOZOMY

= cytoplazmatické genofory

JADERNÉ CHROMOZOMY (jaderné genofory)

- větší počet chromozomů

- v chromozomu je lineární molekula DNA

- komplex DNA + bílkovina (dříve jako tzv. chromatin)

- bazické bílkoviny - histony (H1, H2A, H2B, H3, H4)

evolučně nejkonzervativnější bílkoviny

- kyselé bílkoviny (funkce v prostorovém uspořádání chromozomu)



CHROMOZOMY
sbalená DNA: - aby se vešla do jádra

- aby se nezamotala

- aby byla přístupná transkripci, replikaci, reparaci

1. prokaryotní

na sbalení se podílejí jiné proteiny než u eukaryot (HLP histone-like proteins)

2. eukaryota

2 kopie každého chromozomu (od matky a otce) - homologní chromozomy,  

autosomy

X, Y - nehomologní, heterologní ch., gonosomy

jednotlivé chromozomy lze identifikovat a určovat jejich počet

charakteristické nukleotidové sekvence na DNA (chromozomech):

replikační počátky

centromery – na ně se váží proteiny kinetochoru pro oddělení replikovaných 

chromozomů

telomery - na obou koncích chromozomů připojují telomerázy repetitivní 

nukleotidové sekvence nutné pro replikaci konců chromozomů: 

- pro dosyntetizování váznoucího (opožďujícího se) řetězce DNA

- repetice telomerových sekvencí chrání DNA před  DNA- nukleázami



KONDENZACE dlouhých molekul DNA pomocí proteinů

NUKLEOSOM - základní jednotka kondenzace chromatinu (DNA + proteiny)

jádro nukleosomu - z 8 histonů (histonový oktamer)

2 × H2A, H2B, H3, H4

kolem jádra se obtočí DNA v úseku 146 bp 

+ spojovací část 54 bp = 200 bp

= 1. stupeň kondenzace

2. stupeň kondenzace - vznik 30-nm chromatinového vlákna

spojení nukleosomů zajišťuje histon H1

3. stupeň kondenzace - smyčky vlákna nukleosomů

4. stupeň kondenzace - kondenzace smyček  úplný mitotický chromozom

(DNA je 50 000 × kratší než rozvinutá)

• transkribované úseky musí být rozvolněné – 1. stupeň kondenzace, tj. 

omotání kolem histonů i během transkripce (volná DNA přechodně jen při 

replikaci) – chromozomy jen během mitózy!

• v interfázi nestejná rozvolněnost chromozomů 

v interfázi každý chromozom na konkrétním místě jádra

- vazba na jadernou membránu (na vnitřní straně jaderné membrány je 

jaderná lamina z proteinových filament)

jadérko (nucleolus) – část jádra s aktivní transkripcí (úseky chromozomů pro 

tvorbu rRNA, tRNA) 





metylcytozin objevili začátkem 60. let Češi 

organičtí chemikové František Šorm a Jiří Doskoči

ACETYLACE     

METYLACE cytozinu



MITOCHONDRIÁLNÍ CHROMOZOM

5-10 stejných chromozomů v 1 mitochondrii

1 chromozom člověka má 16 569 bp:

13 strukturních genů (pro produkci části potřebných proteinů)

2 geny pro rRNA

22 genů pro tRNA

Při mitóze se mitochondrie distribuují rovnoměrně mezi 2 dceřiné buňky

Při sexuálním rozmnožování

vajíčka: mnoho cytoplazmy s mitochondriemi

spermie: mitochondrie se procesu oplození neúčastní

do zygoty vstupují jen mitochondrie z vajíčka … = MÝTUS  × skutečnost

• při vyzrávání spermií ve varleti jsou mitochondrie označeny UBIKVITINEM

• ubikvitin je na mitochondriích spermií „maskován“ až do průniku do vajíčka

• po oplození:  

ve vajíčku savců cca 100 000 mitochondrií matky + 60 000 mitochondrií otce

mitochondrie otce s ubikvitinem jsou destruovány v PROTEASOMECH

maternální (cytoplazmatická, nemendelovská) dědičnost





CHLOROPLASTOVÝ CHROMOZOM

mnohem větší než u mitochondrií (až 180 000 bp)

ve 20-80 kopiích v chloroplastu

kóduje rRNA, tRNA a asi 100 proteinů 

maternální nemendelovská dědičnost



PLAZMIDY

mimochromozomové cytoplazmatické genofory

bakterie a nižší eukaryota (kvasinky, některé rostliny)

kružnicová molekula dvouvláknové DNA pro 2 – 300 strukturních genů 

(fakultativní geny – nejsou nezbytné pro buňku)

velké plazmidy – na 1 buňku 1 plazmid

malé plazmidy – na 1 buňku až několik set plazmidů

F (fertilní) – jejich produkty tvoří na povrchu bakterií „pilusy“, které umožňují 

konjugaci bakterií = sexuální proces bez rozmnožování, 

rekombinace genů 2 jedinců

R (pro rezistenci) – jejich produkty např. inaktivují účinek antibiotik

Col (pro tvorbu kolicinů) – koliciny usmrcují některé bakterie

Plazmidy s nif geny – pro fixaci vzdušného dusíku

Ti – přecházejí z bakterií do rostlinných buněk a způsobují vznik nádorů

plazmidy se mohou integrovat s chromozomovými geny a přenášet tyto geny 

do recipientní bakteriální buňky

využití pro klonování DNA (vytvoření identických kopií urč. úseku DNA)



Bakteriální konjugace

© Espero Publishing, s.r.o.



Přenos 

bakteriálních 

chromosomálních 

genů 

F-plasmidem

© Espero Publishing, s.r.o.



LIDSKÝ GENOM

Motto: „od představy o statickém chromozomu s lineárně uloženými geny 

k dynamickému, repetitivnímu a přeskupujícímu se genomu“

kódující části genů – exony                                        1 %

introny a regulační sekvence                                    25 %

mobilní genetické elementy  TRANSPOZONY        44 %
LINE   20 %

SINE   13 %

LTR retrotranspozony     8 %

DNA transpozony            3 %

repetitivní sekvence nepříbuzné s transpozony    15 % 
(mikrosatelity, minisatelity)

jedinečné nekódující sekvence                                15 %



TRANSPOZICE
přemístění DNA sekvence z jednoho místa genomu do jiného místa

- intermolekulární – mezi molekulami DNA (plazmid – chromozom)

- intramolekulární – na stejné molekule DNA

TRANSPOZON – DNA sekvence schopná transpozice

- vyvolává změny v genetické informaci genomu

- zpravidla inaktivují geny, do kterých se přemístily

PROKARYOTA

DNA TRANSPOZONŮ

TRANSPOZON
DNA

REPLIKACE

KONZERVATIVNÍ TRANSPOZICE



REPLIKATIVNÍ TRANSPOZICE

TRANSPOZON
DNA

REPLIKACE

BAKTERIÁLNÍ TRANSPOZONY

IS-elementy – transpozony s geny pro vlastní transpozici

Tn-elementy - transpozony s geny pro vlastní transpozici + další

strukturní geny projevující se ve fenotypu  

bakteriální buňky





EUKARYOTA - LIDSKÝ GENOM
1    % - SEKVENCE KÓDUJÍCÍ PROTEINY

41    % - RETROELEMENTY – 8 % virová DNA – endogenní retroviry

20 % LINE (long interspersed elements)

13 % SINE (short interspersed elements)

ENDOGENNÍ RETROVIRY     = LTR RETROTRANSPOZONY

zbytky virů z č. Retroviridae

RNA → DNA viru→ do DNA hostitelské buňky jako tzv. PROVIRUS

„aktivní“ provirus → produkce reverzní transkriptázy

virových proteinů                               nový retrovirus

virové RNA  

zahyne v somatické buňce

„inaktivní“ provirus v zárodečné nebo časné embryonální buňce je

trvale zakomponován do genomu 

– dědí se z generace na generaci

PROVIRY mají charakteristické LTR (long terminal repetitions)

ENDOGENNÍ RETROVIRY



LINE

retroelementy bez LTR

umí kódovat reverzní transkriptázu

SINE

retroelementy bez LTR, nekódují žádný enzym

LINE

SINE

Tzv. tranpozabilní elementy TRANSPOZONY
transpozabilní elementy RETROTRANSPOZONY

LINE SINE

transkripce transkripce

translace

reverzní

transkripce
reverzní

transkripce

reverzní

transkriptáza

DNA

RNA

DNA

integrace na nové místo v DNA
DNA

RETROTRANSPOZICE

= RETROPOZICE



nejfrekventnější repetitivní transpozon            

v lidském genomu je 

ALU element (SINE)

cca 1,5 mil. kopií úseků o délce cca 300 bp

cca 10,7 % lidského genomu

hybridizace se specifickou DNA sondou:             

Alu elementy jsou zelené

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PLoSBiol3.5.Fig7ChromosomesAluFish.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PLoSBiol3.5.Fig7ChromosomesAluFish.jpg


EUKARYOTICKÉ TRANSPOZONY BEZ RETROPOZICE

= DNA TRANSPOZONY

VSG geny kódující antigenní struktury u trypanozom

P-elementy u Drosophila melanogaster indukující 

určité vývojové anomálie

elementy McClintockové u kukuřice ovlivňující       

zbarvení obilek



objevení TRANSPOZONŮ

Barbara McClintock

(1902-1992)

1983 - Nobelova cena

za fyziologii and medicínu

za objevení mobilních 

genetických elementů 

(transpozonů) kukuřice

(1940-1950)



VLIV TRANSPOZONŮ NA EVOLUCI (EVOLUCE GENŮ)

MUTAGENITA:

- kopie transpozonu se vloží do genu a poškodí ho

- kopie transpozonu se vloží do regulační sekvence genu a ovlivní ji

- kopie transpozonu se vloží mimo kódující oblast ale třeba odsune                       

regulační oblast  příslušného genu 

- umožní přestavbu chromozomů rekombinací  (jako crossing-over)  

nehomologních chromozomů s krátkou homologní sekvencí 

- umožní znásobení genetické informace:  nemnoží jen samy sebe ale   

mohou zkopírovat i přilehlé sekvence nebo pomocí reverzní  

transkriptázy přepsat do genomu kopie jiné RNA  

MECHANISMUS UMLČENÍ TRANSPOZONŮ (viz epigenetika)

METYLACE jejich DNA = navázání metylové skupiny na cytozinové zbytky      

v DNA            



REPETITIVNÍ DNA (stovky až tisíce repetic)

MIKROSATELITY

krátké (zpravidla 2-6 bp) tandemově se opakující sekvenční motivy,                          

v prokaryotických i eukaryotických genomech, v kódujících                                  

i nekódujících oblastech celého genomu, jsou mutačně vysoce proměnlivé

= krátké tandemové repetice STR - short tandem repeats

= repetice jednoduchých sekvencí SSR - simple sequence repeats

nejčastější mikrosatelity savců:   (AC)n/(TG)n (CAG)n (AAT) n

funkce: - váží specifické regulační proteiny, - zesilovače (enhancers) exprese 

genů,    - význam i pro ontogenetický vývoj

využití: identifikace jedinců, populací, druhů, testy paternity, … 

MINISATELITY

krátké (zpravidla 15-35 bp) tandemově se opakující sekvenční motivy v 

genomech živočichů, rostlin a hub, jsou mutačně vysoce proměnlivé

= variabilní počet tandemových repetic VNTR - variable number of tandem repeats

funkce: podobná jako u mikrosatelitů, využití: DNA fingerprinting

MIKROSATELITY

MINISATELITY



RETRONY

části DNA bakterií (eubakterie i archebakterie) pro tvorbu reverzní 

transkriptázy – retron-reverzní transkriptázy

DNA (retron)                        RNA                       reverzní transkriptáza

(retron-reverzní transkriptáza)

vlivem retron-reverzní transkriptázy 

DNA  tzv. multicopy single-stranded DNA                    

=  msDNA

- hromadí  se v buňce

- ??? funkce

objeveny v r. 1984 (T. Yee)

u 10 rodů eubakterií a 1 rodu archebakterií (do r. 2008)

u 13 % kmenů Escherichia coli



NOBELOVY CENY V R. 2004

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

R. AXEL (USA) a L. BUCK  (USA): funkce čichového systému

u myší cca 1000 genů (u člověka něco méně) pro vznik stejného počtu 

čichových receptorů

tj. cca 3 % genů člověka je odpovědných za dekódování čichových vjemů

čichové receptory patří do skup.  RECEPTORŮ SPOJENÝCH S G-PROTEINY

aktivace čichového receptoru → čichová buňka vyšle el. signál do mozku 

CHEMIE

A. CIECHNOVER (Izrael), A HERŠKO (Izrael) a I. ROSE (USA): odbourávání 

proteinů v buňce (objevy z 80. let)

na nepotřebný protein se umístí  UBIKVITIN – molekulární značka (polibek 

smrti)

označený protein je zlikvidován v  PROTEAZOMECH (molekulární jatka)

proteazomy hrají klíčovou roli v regulaci buň. dějů – nefungují-li správně→ 

nekontrolované dělení buňky – rakovina

v typické buňce až 30 tis. proteazomů



NOBELOVY CENY V R. 2006

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

Craig MELLO a Andrew FIRE (USA) 

při pokusech s Caenorhabditis elegans objevili jev interference RNA

siRNA (RNAi)    – objev z r. 1998

CHEMIE

Roger D. KORNBERG (USA): objasnil trojrozměrnou strukturu              

RNA-polymerázy z kvasinek (Pol II)

„RNA polymeráza II (Pol II) je velký (550 kDa) komplex z 12 podjednotek, 

který je klíčový pro transkripci“ 



NOBELOVY CENY V R. 2007

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

za vývoj postupů vyvolání genetických změn v myších za použití 

kmenových buněk z časných embryí

Mario CAPECCHI - narodil se v Itálii, dnes občan USA

Martin EVANS - UK

Oliver SMITHIES - narodil se v Británii, dnes občan USA

cílené modifikace genů (GENE TARGETING)

- Vyjmou se kmenové (nediferencované) buňky z myších zárodků.

- Do získaných buněk se vloží nový gen nebo se některý gen vyřadí z 

činnosti.

- Pak buňky přenesou do dalšího myšího zárodku. Myš, která se narodí, 

má genetickou změnu v některých tkáních, včetně např. pohlavních 

buněk. Díky tomu ji pak může předat svým potomkům. Další generace 

myší - KNOCKOUTOVANÉ MYŠI - mají genetickou změnu ve všech svých 

buňkách.

- Vědci tak získávají linie laboratorních myší, na nichž mohou sledovat, 

co zásah do genů způsobil ve srovnání s běžnými hlodavci.



NOBELOVY CENY V R. 2008
LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

H. zur HAUSEN (Němec), F. BARRÉ, L. MONTAGNIER (Francouzi) 

Hausen (1983):

rakovina děložního krčku žen je způsobena   papilomavirem HPV16 , HPV18

Barré, Montagnier (1981):

AIDS - 1981

reverzní transkriptáza v postižených lymfocytech , 

pozděli objev     retroviru HIV

HIV – opičí původ, Afrika – přelom 19./20. st., ? šíření od 70. let 20. st. 

CHEMIE

M. CHALFIE, R. TSIEN (USA), O. ŠIMOMURA (Japonsko) 

GFP (zelený fluorescenční protein) z 238 aminokyselin                                                              

ve svém těle ho mají medúzy Aequorea victoria                                            

(objev z r. 1962) 

využívá se v buněčné biologii pro označení určitého genového produktu,  

díky světélkování se pomocí UV světla následně snadno rozpozná 





NOBELOVY CENY V R. 2009

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

E. BLACKBURN, C. GREIDER a J SZOSTAK (USA)

výzkum enzymu TELOMERÁZY

konce chromozomů, buněčné stárnutí, některé vlastnosti buněk nádorů

CHEMIE

V. RAMAKRIŠNAN (USA/UK), T. STEITZ (USA) a A. JONATH (Izrael)

funkce a strukturu RIBOZOMŮ  na molekulární úrovni

důležité poznatky pro aplikaci některých antibiotik



NOBELOVY CENY V R. 2012

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

J. GURDON (UK), Š. JAMANAKA (Japonsko)   diferenciace buněk

Dospělé (diferencované) buňky lze přeprogramovat, aby byly pluripotentní 

(pluripotence je schopnost kmenových buněk diferencovat se)

JG: v roce 1962 vyjmul ze střevní buňky žáby genetickou informaci a 

vpravil ji do žabího vajíčka tak, aby se z něj vyvinul zdravý pulec. 

ŠJ: diferencované buňky myší "přeprogramoval" tak, aby se znovu staly 

kmenovými buňkami, které jsou připraveny dělit se v libovolné 

diferencované buňky.                 
CHEMIE

R. J. LEFKOWITZ, B. K. KOBILKA (USA)

RJL: výzkum RECEPTORŮ SPOJENÝCH S G-PROTEINY

odhalil na cytoplazmatické membráně buněk několik receptorů                   

vč. receptoru pro hormon ADRENALIN

BKK: v lidském genomu popsal

GEN PRO TVORBU ADRENALINOVÉHO RECEPTORU

podobný rodopsinovému receptoru k vnímání světla



J. ROTHMAN (USA), R. W. SCHEKMAN (USA), T. SÜDHOF (Německo)

objevy v oblasti  BUNĚČNÉ SIGNALIZACE

- geny ovlivňující buněčný přepravní systém

- adresnost přenosu látek transportními váčky v buňkách

- uvolňování neurotransmiterů z neuronů

NOBELOVY CENY V R. 2013

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE



CHEMIE

E. BETZIG (USA), S. W. HELL (Německo), W. E. MOERNER (USA)

vylepšení schopností optického mikroskopu:

zvýšení rozlišovací schopnosti k sledování fungování buněk

dříve bylo nejnižší dosažitelné rozlišení 200 nm (1/2 vlnové délky 

viditelného světla, tzv difrakční limit)

díky objevům:

- dva objektivy snímající jeden objekt

- kombinace fluorescence a laseru 

- a dalším

Mikroskopy s vysokým rozlišením 100-200 nm

NOBELOVY CENY V R. 2014



CHEMIE

Tomas LINDAHL (Švédsko), Paul MODRICH (USA) a Aziz SANCAR (Turecko)

REPARACE DNA

LINDAHL popsal enzymy, které mají na starosti opravy chyb vzniklých 

během kopírování DNA

MODRICH objevil poznávací znamení, podle které bakteriální buňky 

rozeznávají, na které části zkopírovaná DNA by mohla být chyba

SANCAR popsal, jak buňka pozná a z DNA vystřihne kousky, které jsou 

poškozeny třeba UV zářením

NOBELOVY CENY V R. 2015



JOŠINORI ÓSUMI   Japonsko

za objev mechanismu  AUTOFAGIE

NOBELOVY CENY V R. 2016

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE



NOBELOVY CENY V R. 2017

LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE

CHEMIE

kryoelektronová mikroskopie, která zjednodušuje a zlepšuje pozorování 

struktury biomolekul (proteinů) v roztoku s vysokým rozlišením. 

Jacques DUBOCHET (Švýcarsko), Joachim FRANK (USA),

Richard HENDERSON (UK)

Jeffrey C. HALL, Michael ROSBASH, Michael W. YOUNG

molekulární mechanismy (geny) řídící cirkadiánní rytmy  organismů 

Objev genu u octomilek, který řídící běžné denní biorytmy a kóduje v buňce 

bílkovinu (PER), která se během noci hromadí v buňce a během dne se pak 

znovu odbourává. Tento mechanismus umožňuje organismu přizpůsobit se 

různým fázím dne.            


