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Vitamíny
▪ Nízkomolekulové organické zlúčeniny, ktoré sú potrebné v stopových 

množstvách pre rast a biologické funkcie organizmu

Tvorba vitamínov

1. Mikroorganizmy a rastliny- schopnosť syntézy z jednoduchých 
zlúčenín

2. Živočíchy- bez schopnosti tvorby vitamínov, nevyhnutné prijať v 
potrave- esenciálne



Funkcia
1. Antioxidanty

▪ neutralizujú voľné radikály alebo zabraňujú ich tvorbe

▪ bránia samovoľnej oxidácii potravín, polymérov, pohonných látok, 

kozmetických prípravkov

▪ prispievajú k zachovaniu pôvodných vlastností látok

2. Koenzýmy v enzýmoch a regulačné faktory

▪ Voľné radikály- napádajú bunky, ohrozujú prirodzené funkcie buniek a spôsobujú 

závažné ochorenia





Provitamíny
▪ Neaktívne formy vitamínov získané z potravy, ktoré sa v tele menia na 

aktívnu formu

ß- karotén vitamín A

ergosterol vitamín D



Funkčné poruchy organizmu
▪ Vznikajú prijatím nevyváženej potravy

hypovitaminóza

• Nedostatok 
vitamínov

hypervitaminóza

• Zvýšený obsah 
vitamínov

avitaminóza

• Absolútny 
nedostatok



Názvoslovie
▪ veľkými písmenami abecedy

Napr. vitamín C

▪ odvodené od chemickej štruktúry

Napr. kyselina L- askorbová



Rozdelenie vitamínov
podľa rozpustnosti

• hydrofóbne

• A, D, E, K
Rozpustené v 

tukoch

• Vo vodnom prostredí vo vnútri 
bunky

• C, B, H, PP
Rozpustené vo vode



Vitamíny rozpustené v tukoch

Vitamín A ( retinol)
▪ Z provitamínu ß-karoténu v pečeni

▪ Terpénický alkohol

Význam- rast, vývoj, funkcia epitelov, rast kostí, syntéza očného purpuru( 

rodopsín), vývoj sietnice a rohovky, činnosť imunitného systému, 

metabolizmus lipidov, antioxidant

Zdroje- mlieko, ryby, vajcia, pečeň, ovocie a zelenina (mrkva, špenát, 

marhule, kel)

1,5-2mg



Funkčné poruchy
Hypovitaminóza- šeroslepota, porucha rastu, 

rohovatenie epitelov, ochorenia kože, poškodenie 

funkcie buniek slizníc orgánov, náchylnosť k infekcií

Hypervitaminóza- hnačky, vracanie, nechutenstvo, 

odlupovanie kože



Vitamíny rozpustené v tukoch

Vitamín D (kalciferoly)

▪ z provitamínu ergosterolu v koži pôsobením UV

▪ D1- D7 ( ergokalciferol, cholekalciferol)

▪ Steroidy

Význam- vstrebávanie vápnika, fosforu z čriev, ukladanie vápnika v 

kostnom tkanive, vplyv na kostné osteoblasty, činnosť imunitného 

systému

Zdroj- ryby ( tuk, pečeň), mlieko, maslo, pečeň, droždie

0,025mg



Funkčné poruchy
Hypovitaminóza

▪ krivica ( rachitída), mäknutie kostí 

(osteomalácia), rednutie (osteoporóza), 

zväčšenie kĺbov, svalová slabosť, vypadávanie 

zubov, nervové poruchy, poruchy spánku



Vitamíny rozpustené v tukoch

Vitamín E ( tokoferol)
Význam- antioxidant, činnosť imunitného systému, zvyšuje detoxikačné

schopnosti pečene, chráni bunky a tkanivá pred peroxidatívnym

poškodením a spomaľuje degeneráciu organizmu

Zdroje- rastlinné oleje, chudé mäso, ovsené vločky, vajcia

Hypovitaminóza- poruchy NS, rastu, svalov, anémia,  sterilita, poruchy 

vstrebávania tukov, znížená zrážanlivosť krvi

25-30mg



Vitamíny rozpustené v tukoch

Vitamín K ( fylochinón)
▪ Vzniká aj v hrubom čreve činnosťou baktérii

▪ Derivát naftochinónu

Význam- zrážanie krvi (syntéza zrážacích faktorov), fotosyntéza

Zdroj- listová zelenina(kapusta, špenát), obiloviny, hrach, droždie, rastlinné 

oleje, pečeň

1mg

 

 

 



Funkčné poruchy

Hypovitaminóza

Hemofília ( znížená zrážanlivosť krvi)



Vitamíny rozpustené vo vode

Vitamín C( kyselina askorbová)
▪ V tele sa netvoria zásoby, vylučuje sa močom

▪ Sacharidový derivát

Význam- tvorba hormónov nadobličiek, väziva, červených krviniek, syntéza 

kolagénu, hojenie rán, regenerácia kostí, vstrebávanie železa, antioxidant

Zdroj- surová zelenina, kyslá kapusta, ovocie (šípky, čierne ríbezle, goji)

75mg



Funkčné poruchy
Hypovitaminóza

▪únava, krvácanie ďasien, znížená imunita, anémia

Avitaminóza

▪skorbut- porucha metabolizmu spojivového tkaniva, 

zápal a krvácanie ďasien



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B1( thiamín, aneurín)
▪Pyrimidínové a tiazolové jadro

Význam- metabolizmus cukrov, udržiava hladinu kyslíka v krvi ( bunkové 

oxidácia, využitie energie), správna funkcia srdca, svalov, NS a TS, koenzým v 

enzýmoch

Zdroj- droždie, strukoviny, obilniny, cereálne výrobky, orechy, pečeň, zelenina

1,5mg



Funkčné poruchy
Hypovitaminóza

▪únava, bolesti svalov, nechutenstvo, nervozita, podráždenosť, nervové 

poruchy, depresie

Avitaminóza

▪beri beri- kŕčové bolesti svalov



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B2( riboflavín, laktoflavín)
Význam- očná sietnica, enzýmy pri prenose elektrónov počas bunkovej 

oxidácie- koenzým oxidoreduktáz( FMN, FAD) prenos vodíka v dýchacom 

reťazci, tvorba erytrocytov, uvoľňovanie energie zo sacharidov

Zdroj- droždie, mlieko, mäso (vnútornosti hovädzieho dobytka), vlašské 

orechy, špenát, brokolica, sója, cereálne výrobky

Hypovitaminóza-poruchy látkovej premeny, osobnosti, svetloplachosť, 

zápaly spojiviek,  slizníc ( pery, koža, ústa)

1,5-2mg



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B3/PP (niacín, kyselina nikotínová)

Význam- súčasť biochemických procesov- koenzým

oxidoreduktáz( NAD+, NADP+), metabolizmus cukrov, 

podpora činnosti TS

Zdroje- mäso, mlieko, pečeň, droždie, obilniny, zeler, ryby

Hypovitaminóza- nervové poruchy, poruchy látkovej 

premeny, ochorenia kože ( pelagra), zápaly ústnej dutiny, 

jazyka, bolesti hlavy, poruchy spánku



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B5( kyselina pantoténová)
Derivát kyseliny maslovej a ß- alanínu

Význam- súčasť biochemických procesov (medziprodukt metabolizmu, 
Krebsov cyklus), syntéza hormónov a cholesterolu, súčasť koenzýmu A-
aktivácia karbox. kyselín v ich metabolizme

Zdroj- mäso, pečeň, žĺtok, droždie, strukoviny, zelenina(karfiol, brokolica) 
huby, slnečnicové semená

Hypovitaminóza- Poruchy látkovej premeny, činnosti buniek, zápaly 
tráviaceho traktu, podráždenosť, ochorenia kože

5-10mg



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B6( pyridoxín)
▪Deriváty pyridínu

▪Význam- súčasť biochemických procesov (koenzýmy v metabolizme 
bielkovín, metabolizmus erytrocytov),  zvyšuje hladinu dopamínu

Zdroj- obilie, mäso, mlieko, strukoviny, zelenina( cesnak, špenát, karfiol, 
kel, zemiaky), ovocie ( banány)

Hypovitaminóza- poruchy metabolizmu, NS, imunity, rastu, spánku, 
zápaly kože, kŕče u detí, anémia

2mg



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B9( kyselina listová, folová, folacín)

▪Kyselinu glutámovú, p-aminobenzoová a heterocyklickú zložku (pteridín)

Význam- syntéza nukleových kyselín, bielkovín, erytrocytov, rast a 

reprodukcia buniek, prevencia vzniku srdcových a mozgových porúch

Zdroj- vnútornosti, mäso, pečeň, listová zelenina, sója, žĺtok, droždie, 

orechy, obilné klíčky

Hypovitaminóza- anémia, nervové poruchy, gastrointestinálne poruchy

0,5mg



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín B12( kobalamín)
Význam- súčasť enzýmov, tvorba krvi, činnosť CNS, rast a 

vývin

Zdroj- pečeň, mlieko, vajcia- žĺtok, mäso, losos, krevety

Hypovitaminóza- degenerácia nervov a kostnej drene, poruchy 

metabolizmu sacharidov, ochorenia kože

Avitaminóza- anémia

0,005-0,01mg



Vitamíny rozpustené  vo vode

Vitamín H( biotín)
▪Produkovaný žaludočnými mikroorganizmami, nedostatok zriedkavý

▪Heterocyklická štruktúra

Význam- metabolizmus mastných kyselín a AMK, premena sacharidov

Zdroj- žĺtko, strukoviny, sója, orechy, pečeň, obličky, droždie, huby, včelia 

materská kašička, 

0,2mg



Funkčné poruchy
Hypovitaminóza

▪ kožné poruchy, vypadávanie vlasov, zvýšená 

tvorba kožného mazu ( seborrhoe), anémia, 

paralýza končatín, depresie, malátnosť, 

podráždenie, anorexia



Vzťahy vitamínov a koenzýmov
vitamín koenzým reakcia

tiamín Tiamíndifosfát- TPP Prenos aldehydov

riboflavín Flavínadeníndinukleotid- FAD Prenos H

niacín, kyselina nikotínová Nikotínamidadeníndinukleotid-
NAD

Prenos H

kyselina pantoténová Koenzým A- CoA Prenos acylu

pyridoxín Pyridoxal-5- fosfát- PALP Prenos –NH2

kobalamín metylkobalamín Prenos metylových skupín

kyselina listová tetrahydrofolát Prenos jednouhlíkatých zlúčenín

biotín Biocytín Prenos -COOH



Zdroje
▪ https://lekar.sk/clanok/anemia

▪ https://www.seboroicka-dermatitida-lecba.cz/

▪ https://is.muni.cz/el/pharm/podzim2019/FDFPB_FAF/um/F16051-_Pelagra.pdf?lang=cs

▪ https://www.staywellworld.org/post/beriberi

▪ https://sk.srimathumitha.com/zdorove/116529-pochemu-chelovek-boleet-cingoy-kak-uberechsya-ot-etogo-neduga.html

▪ https://www.info-zdravie.sk/zriedkave-choroby/hemofilia-je-v-sucasnosti-dobre-liecitelna-choroba/

▪ https://www.lekarnickekapky.cz/leky/spravne-po-uzivani-leku/osteoporoza-jake-leky-a-cviky-vas-ji-zbavi.html

▪ https://nl.tso-stockholm.com/articles/krankheiten/knochenerweichung-ursachen-symptome-und-therapie.html

▪ https://www.info-zdravie.sk/zriedkave-choroby/x-viazana-rachitida-zriedkave-ochorenie-s-dostupnou-ucinnou-liecbou/

▪ https://www.zdraviakrasa.cz/volne-radikaly-myty-pravdy-strasaku-moderni-doby-303/#.YWwGqBxnpPY

▪ https://www.dixo.sk/vitaminy-vyzivove-doplnky-a-vyvazena-strava/

▪ https://nazjedenie.sk/naco-su-dobre-vitaminy/

▪ https://scientificrussia.ru/articles/kak-propadayut-vitaminy

▪ https://sites.google.com/site/biochemhelper/vitaminy

▪ https://www.mall.sk/vitaminy-a-multivitaminy/natures-aid-vitamin-b6-100-mg-pyridoxin-100-tabliet-100021308509
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