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Obecn{ Obecn{ charakteristikacharakteristika  

•• Biochemie  je chemická disciplína, která studuje Biochemie  je chemická disciplína, která studuje 

chemické složení živé hmoty a chemické i další chemické složení živé hmoty a chemické i další 

procesy, které vprocesy, které v  ní probíhajíní probíhají. .   

•• Je Je hraniční vědní disciplínou mezi chemií a biologií, hraniční vědní disciplínou mezi chemií a biologií, 

zkoumá biologické objekty chemickými i fysikálními zkoumá biologické objekty chemickými i fysikálními 

metodamimetodami  
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Kořeny biochemieKořeny biochemie  

 

•• Organická Organická chemie chemie ––  chemie přírodních látekchemie přírodních látek  

•• FysiologieFysiologie  

•• MikrobiologieMikrobiologie  
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Historie Historie ––  mezníky pozn{nímezníky pozn{ní  

•• 1828 1828 --  Friedrich Friedrich WöhlerWöhler    syntéza močovinysyntéza močoviny  

•• 1869 1869 --  F. F. MiescherMiescher  ––  objev DNAobjev DNA  

•• 1897 1897 --  Eduard a Hans Eduard a Hans BüchnerovéBüchnerové    ––  katalytický katalytický 

účinek bezbuněčného extraktu z kvasinek účinek bezbuněčného extraktu z kvasinek ––  enzymy enzymy 

(( ))  

•• 1903 1903 --  HoppeHoppe--SeylerSeyler  ––  název biochemienázev biochemie  
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Biochemie Biochemie ––  20. století20. století  

•• První krystalický enzym První krystalický enzym ––  ureasaureasa  --  J. B. J. B. SumnerSumner  --1926 1926 

––  z z luštěniny luštěniny CanavaliaCanavalia  ensiformisensiformis      

•• 1953 1953 ––  James Watson a Francis Crick James Watson a Francis Crick ––  struktura DNA struktura DNA 

––  start molekulární biologie.start molekulární biologie.  

•• Rozvoj metod studia, poznání strukturRozvoj metod studia, poznání struktur  

•• PočitačovéPočitačové  modelovánímodelování  
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Hlavní oblasti biochemieHlavní oblasti biochemie  

•• a) látkové složení organizmůa) látkové složení organizmů  

•• b) b) vzájemná vzájemná přeměna látek (metabolismus) přeměna látek (metabolismus) 
zahrnující především chemické, ale také další zahrnující především chemické, ale také další 
pochodypochody  

•• c) přeměna energie a její tok v rámci organismu i v c) přeměna energie a její tok v rámci organismu i v 
rámci celé biosféry (souboru všech živých rámci celé biosféry (souboru všech živých 
organismů)organismů)  

•• d) vzájemné vztahy dílčích pochodů v organismu, d) vzájemné vztahy dílčích pochodů v organismu, 
jejich organizace a regulacejejich organizace a regulace  

•• e) tok informace, její projevy, e) tok informace, její projevy, autoreprodukceautoreprodukce  
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Význam Význam biochemiebiochemie  

•• Teoretický Teoretický ––  poznání podstaty životapoznání podstaty života  

•• Praktické aspekty Praktické aspekty ––  materiální základ rozvoje materiální základ rozvoje 

poznánípoznání  

•• Aplikovaná biochemieAplikovaná biochemie  
oo lékařství lékařství ––  klinická biochemie a klinická biochemie a patobiochemiepatobiochemie  

oo biotechnologiebiotechnologie  

oo potravinářská biochemiepotravinářská biochemie  

oo další aplikacedalší aplikace  
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