
Proteíny ( bielkoviny) 

 

• biomakromolekulové viacprvkové zlúčeniny( C, H, N, O, S...) 

•  zložené z aminokyselín spojených peptidovou väzbou 

• 80% z látok prítomných v tele ( rastliny menej- viac polysacharidov) 

• Základné stavebné zložky živých organizmov- nenahraditeľné 

 

Formy získavania bielkovín 

Rastliny 

• Tvorba bielkovín z dusičnanov 

Živočíchy 

• príjem v potrave 

• rozklad v TS na AMK 

• tvorba vlastných špecifických bielkovín proteosyntézou 

• v ľudskom tele asi 50 tisíc druhov bielkovín 

• zdroj- lepšie živočíšneho pôvodu- mäso, vajíčka, mlieko  

 

Význam 

1. Transportný- hemoglobín, myoglobín 

2. Štruktúrny- kolagén, keratín 

3. Obranný- imunoglobulíny 

4. Zásobný- ovalbumín v bielku 

5. Pohybový- aktív a myozín vo svaloch 

6. Katalytický- enzýmy 

7. Regulačný- hormóny 

 

Rozdelenie 

1. Jednoduché- zložené iba z AMK 

2. Zložené- okrem AMK aj nebielkovinová zložka( prostetická) skupina 

a. glykoproteíny 
b. lipoproteíny 
c. fosfoproteíny 
d. hemoproteíny 
e. metaloproteíny 
f. nukleoproteíny 
g. flavoproteínyy 

 

Aminokyseliny 

 základné stavebné jednotky bielkovín 

 substitučné deriváty karboxylových kyselín 

 počet AMK v prírode 300 z toho  proteinogenné AMK- 20AMK vyskytujúcich sa v bielkovinách 

1. neesenciálne (10)- nahraditeľné, organizmus si ich dokáže syntetizovať ( transamináciou 

z oxokyselín) 

2. esenciálne (10)- nenahraditeľné, organizmus ich nedokáže syntetizovať, potrebný príjem v 

potrave ( mlieko, vajcia, mäso), AMK s rozvetveným reťazcom/ aromatickou/ heterocyklickou 

štruktúrou 

 

Proteínogenné 



 obsahujú dve charakteristické skupiny 

1. Kyslá karboxylovú  - COOH   

2. Zásaditá aminoskupinu  -NH2 

 α- aminokyseliny ( -NH2 skupina naviazaná stále na α- uhlíku) 

 všetky chirálne( okrem glycínu) s chirálnym centrom na α- uhlíku, s L- konfiguráciou 

 líšia sa bočnými reťazcami R 

 

 
 

Rozdelenie AMK 

• kyslé- – COOH > - NH
2
 

• neutrálne– COOH = - NH
2
 

• zásadité– COOH < - NH
2
 

 

Vlastnosti AMK 

• Iónové zlúčeniny 

• Všetky rozpustné vo vode 

• Pevné 

• Bezfarebné 

• Vysoká teplota topenia 

• Opticky aktívne 

• Bielkoviny majú vlastnosť koloidov, veľké molekuly a Mr 

 

 
Izoelektrický bod 

• Určité pH, pri ktorom má AMK dokonale iónovú štruktúru ( navonok nevykazuje žiaden náboj) 

• AMK sú najmenej rozpustné v polárnych rozpúšťadlách 

• neprebieha elektrolýza ( neputujú k elektródam) 

• hodnoty pH závisia od koncentrácie –NH2 a -COOH 

 

• V alkalickom a kyslom prostredí tvoria + a  – štruktúry 

Vplyvom elektrického prúdu sa v rôznom pH môžu pohybovať k elektródami 

1. v kyslom ku katóde ( tvoria katióny) 

2. v zásaditom k anóde ( tvoria anióny) 

 



Optická izoméria AMK 

 Forma priestorovej konfiguračnej izomérie 

 Priestorová- izoméry majú rovnaký sumárny aj konštitučný vzorec, líšia sa priestorových 

usporiadaním atómov 

 Konfiguračná- rôzne priestorové usporiadanie skupín nesúvisí s rotáciou okolo jednoduchej 

väzby, ale okolo chirálneho ( asymetrického) atómu  uhlíka 

 Optické izoméry ( antipódy, enantioméry) sú opticky aktívne izoméry, otáčajú rovinu 

polarizovaného svetla opačne 

 

Enantioméry ( antipódy) 

 dvojica optických izomérov, predmet a zrkadlový obraz 

 Rovnaké chemické vlastnosti ( Tv, Tt, rozpustnosť, KA) 

 líšia sa niektorými fyzikálnymi vlastnosťami ( napr. otáčavosť polarizovaného svetla) 

 Opticky aktívne- otáčajú rovinu o rovnaký uhol,  ale opačným smerom( všetky AMK okrem 

glycínu) 

 Racemická zmes- zmes dvoch enantiomérov v pomere 1:1, opticky neaktívna 

 D a L enantioméry- podľa štruktúry serínu 

- ľavotočivé/ + pravotočivé enantioméry 

 Počet enantiomérov 2n – n= počet chirálnych uhlíkov 

 

 
 

Peptidová väzba 

 Vzniká reakciou alfa- aminoskupiny ( -NH2) jednej AMK s karboxylovou skupinou –COOH inej 

AMK 

 Väzba môže nastať medzi rovnakými alebo odlišnými AMK 

 V živých organizmoch vzniká pri proteosyntéze 

 

 
 

Biuretová reakcia 

 Dôkaz prítomnosti peptidovej väzby v zlúčenine 

 1cm3 roztoku vajcového bielka + 1cm3 NaOH + zopár kvapiek CuSO4 

 Vznik ružového  až modrofialového zafarbenia ( ak modrá zrazenina prebytkom CuSO4 vznikol 

Cu(OH)2) 



 Pomenovaná podľa zlúčeniny biuretu, ktorý vzniká z 2 molekúl močoviny 

 Praktické využitie- dôkaz bielkovín v moči ( zápal v tele) 

 

Peptidy 

• Vznikajú spojením aminokyselinových zvyškov peptidovou väzbou 

1. Oligopeptidy-  2-10 zvyškov AMK 

2. Polypeptidy-  11-100 zvyškov AMK 

3. Bielkoviny- viac ako 100 zvyškov AMK 

 

Polypeptidová kostra 

• Vzniká striedaním atómov α -uhlíka a peptidových väzieb v polypeptidovom reťazci 

 
Štruktúra bielkovín 

• Závisí od nej špecifická funkcia bielkovín 

• Daná presným poradím aminokyselín a priestorové rozloženie atómov v polypeptidovom 

reťazci 

 

1. Primárna 

• Poradie ( sekvencia) AMK v polypeptidovom reťazci 

• Podmieňuje vlastnosti a biologickú funkciu bielkovín 

• Určuje vyšší stupeň štruktúry bielkovín- sek., terc., kvart. 

• Pri zámene AMK v reťazci, môže dôjsť k vzniku ochorenia 

• Zakódovaná v dedičnej informácii 

 

2. Sekundárna 

 usporiadanie ( konformácia) polypeptidového reťazca v priestore 

 Vznik oboch štruktúr umožňujú vodíkové mostíky medzi polárnymi skupinami  

C=O.....H-N ( zvyšky AMK sa orientujú do priestoru- nad a pod rovinu listu, mimo 

závitnicu  ) 

 2 typy 

1. Β- štruktúra-(skladaný list ) 

2. α- helix( pravotočivá závitnica) 

 

3. Terciárna 

 Vzájomné usporiadanie všetkých atómov molekuly  v priestore 

 Definitívny priestorový tvar skladaného listu alebo α- helixu v priestore 



 Na tvorbe sa podieľajú vodíkové mostíky, iónová väzba, disulfidové väzby, van der 

Waalsové sily 

 Určuje stavbu aktívneho centra, ktoré zodpovedá za biologickú aktivitu napr. 

enzýmov ( pri porušení centra sa poruší funkcia) 

 2 typy 

1. Fibrilárny( vláknitý)- Vodíkové mostíky medzi rôznymi reťazcami 

2. Globulárny( tvar klbka)- Vodíkové mostíky v rámci toho istého reťazca 

               Fibrilárne bielkoviny 

• Skleroproteíny 
• Jednoduchšia  štruktúra 
• Vláknitý tvar 
• Vo vode nerozpustné 
• Väčšinou stavebná funkcia 
• Napr. keratín, kolagén 

Globulárne bielkoviny 
• Sféroproteíny 
• Veľmi zložitá štruktúra 
• Guľovitý tvar( na povrchu polárne skupiny, vo vnútri nepolárne) 
• Rozpustné vo vode, roztokoch solí 
• Napr. membránové bielkoviny 

 
4.Kvartérna štruktúra 

• Definitívne vzájomné  usporiadanie viacerých polypeptidových reťazcov v bielkovine do 
makromolekuly 

• Vzniká nekovalentnými väzbami 
• Podjednotky sa môžu disociovať a znova sa spájať do štruktúry 
• Napr. štruktúra hemoglobínu, enzýmov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natívny stav bielkovín- bielkovina s určitou konkrétnou priestorovou štruktúrou ( sekundárna a 

terciárna), v ktorej môže vykonávať svoju biochemickú funkciu 

 

Denaturácia 

• Zmena natívnej štruktúry  

• Strata biologickej funkcie 

• vplyvom vonkajších podmienok( teplota, ťažké kovy, kyseliny, hydroxidy, zmena pH, silné 

trepanie roztokov, žiarenie, vysoký tlak) 



• Mení sa sekundárna, terciárna štruktúra (primárna ostáva nezmenená) 

• Dochádza k porušeniu slabých interakcií 

 

Typy denaturácie 

1. vratná ( reverzibilná)- vrátením pôvodných podmienok možno obnoviť natívnu štruktúru 

bielkoviny( pôsobenie solí)- renaturácia 

2. nevratná( ireverzibilná)-ani po opätovnom  vrátení podmienok nedokážeme obnoviť natívnu 

štruktúru( zmena pH, ťažké kovy, teplota) 

 

     Využitie denaturácie v praxi 

 Rozložené bielkoviny sú ľahšie stráviteľné 

 Zachovávajú sa výživné hodnoty 

 Význam pri spracovaní a uskladnení potravín 

     Vplyv horúčky 

• 35°C- 37°C- najideálnejšia pre účinok enzýmov v ľudskom tele 

• nad 40°C bielkoviny v tele denaturujú a strácajú biologickú aktivitu 

 

Prehľad bielkovín 

1.Jednoduché 

A. Fibrilárne 

       Kolagén 

• Výskyt- kosti, zuby, chrupavky, šľachy, steny ciev 

• Vlastnosti- nerozpustné vo vode, pevnosť( usporiadanie polypeptidových vlákien do tvaru 

lana) 

• Využitie- tvorba gleja, želatíny( varením v mierne zásaditom prostredí) 

• Vznik- potrebný príjem vitamínu C 

 

       Keratín 

• Výskyt- koža a jej deriváty( vlasy, chlpy, perie...) 

• Vlastnosti- nerozpustné vo vode, pevnosť( disulfidové väzby medzi zvyškami cysteínu) 

• Využitie- trvalá ondulácia( úprava vlasov redukčným štiepením disulfidových väzieb vo 

vlasoch, vytvorením kučier pomocou oxidačného činidla, ktoré obnoví väzby v novej 

kučeravej konformácii vlasov) 

 

       Elastín 

• Výskyt- elastické spojivové tkanivo v pľúcach, stenách tepien, väzy v krku 

• Vlastnosti- nerozpustné vo vode, elastické podobné gume 

 

B. Globulárne 

albumíny 

• Výskyt- mlieko, krvné sérum, vaječné bielko 

• Vlastnosti- rozpustné vo vode 

• Využitie-zdroj aminokyselín 

 

       globulíny 

• Výskyt- mlieko, krvné sérum, vaječné bielko, svalové tkanivo, pečeň 

• Vlastnosti- nerozpustné vo vode, iba v zriedených roztokoch solí 

1. γ- globulíny- protilátky v imunite 



2. Fibrinogén- zrážanie krvi( tvorí vláknitý fibrín) 

3. Trombín- iniciuje premenu fibrinogénu na fibrín 

4. Glutén(lepok)- zmes prolamínov a glutelínov, obilných bielkovín, príprava cesta, 

neschopnosť spracovať lepok- celiakia 

 

2.Zložené bielkoviny 

A. Lipoproteíny 

Prostetická skupina- cholesterol, fosfolipidy, estery cholesterolu, triacylglyceroly 

Význam 

• Stavba bunkovej membrány 

• Transport lipidov krvi 

• Štúdium ich vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam 

 

B.Glykoproteíny 

Prostetická skupina- oligo/polysacharidy 

Význam 

• Mucíny- sliny a žalúdok ochrana stien pred účinkami HCl 

 

C.Fosfoproteíny 

Prostetická skupina-estericky viazaná H3PO4 

Význam 

• Zdroj fosforu pre syntézu nukleových kyselín 

• Kazeín- mliečna bielkovina zdroj vápnika 

 

D.Hemoproteíny 

Prostetická skupina- hém 

Význam 

• Hemoglobín- prenášanie kyslíka krvou do pľúc 

• Myoglobín- prenáša kyslík v tkanivách 

• Cytochrómy- katalýza oxidačných procesov -dýchací reťazec, fotosyntéza 

 

E.Metaloproteíny 

Prostetická skupina- kovový prvok 

Význam 

• Feritín- zásoba železa v tkanivách 

• Transferín-transport železa v organizme 

• metaloenzýmy 

 

F.Nukleoproteíny 

Prostetická skupina- nukleové kyseliny 

Význam 

• Históny- súčasť chromozómov 

 

G.Flavoproteíny 

Prostetická skupina- deriváty vitamínu B2( riboflavínu) 

Význam 

• Metabolické deje 

• Oxidačné procesy v dýchacom reťazci a fotosyntéze 



Zdroje bielkovín 

1. Rastlinné- strukoviny, obilniny, oriešky, semienka, zelenina 

2. Živočíšne- mäso, hydina, ryby, vajcia, syry, jogurty 

 

Nedostatok bielkovín 

• Únava, slabosť 

• Nadmerný hlad 

• Zmena nálad, nesústredenosť, stres 

• Nespavosť 

• Podvýživa 

• Zmenšovanie pohyblivosti a svalovej sily ( strata a ochabnutie svalstva) 

• Znížená odolnosť voči infekciám 

• Spomalenie rastu 

• Spomalenie hojenia rán 

• Problémy s vlasmi, nechtami, pokožkou ( nekvalita, suchosť, praskanie) 

• Málokrvnosť 

 

• Zvýšené množstvo bielkovín- potrebné v tehotenstve, počas choroby, kojenia 

• Potrebné množstvo- dospelý 1g/1kg-denne, dieťa 2-3g/kg-denne 


