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Význam bielkovín

• hemoglobín, myoglobíntransportný

• kolagén, keratínštruktúrny

• imunoglobulínyobranný

• ovalbumín v bielkuzásobný

• aktív a myozín vo svalochpohybový

• enzýmykatalytický

• hormónyregulačný



1.Fáza metabolizmu bielkovín



▪ Podliehajú nepretržitému rozkladu ( nie je možné ukladať do 
zásoby)

• Hydrolytické štiepenie peptidovej väzby tráviacom trakte

• Pomocou proteáz ( tvoria sa v žalúdku, pankrease ) 

• Vznik AMK

• Časť sa využije na tvorbu iných AMK, syntézu sacharidov, zdroj E alebo 
vstupujú do metabolickej dráhy

Proteolýza

rozklad bielkovín

• Každá AMK má svoju metabolickú dráhu

• Odstránenie aminoskupiny a vznik 2-oxokyselín

• Vznik medziproduktov fumarát, oxálacetát, acetylkoenzým A 

• Vstup medziproduktov do iných metabolických dráh

Metabolické 
dráhy

• Konečným produktom metabolizmu dusíkatých látok amoniak/kyselina 
močová/ močovina

Iné metabolické 
dráhy
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2. Fáza metabolizmu bielkovín



▪ Podliehajú nepretržitej syntéze ( nie je možné ich ukladať do 
zásoby)

▪ Na tvorbu bielkovín potrebná prítomnosť stavebných zložiek 
aminokyselín

• Organizmus ich tvorí z oxokyselín

• v metabolickej dráhe- transaminácii
Neesenciálne

aminokyseliny

• Organizmus ich nedokáže vytvoriť

• Potrebné prijať v potrave ( obiloviny, 
strukoviny)

Esenciálne

aminokyseliny

Rastliny z 

dusičnanov



R1- CH-COOH + R2- C-COOH  →  R1- C-COOH + R2- CH-COOH 

NH2 O O NH2

▪ Prenos funkčných skupín z jednej molekuly AMK na druhú

▪ Katalyzovaný transferázami



▪ Tvorba bielkovín v bunke

Fázy proteosyntézy

1. transkripcia( prepis)

2. translácia ( preklad)



▪ Prepis genetickej informácie o primárnej štruktúre bielkovín 
z poradia nukleotidov DNA do poradia nukleotidov mRNA

▪ Prebieha v jadre ( alebo mitochondriách a plastidoch)

DNA mRNA



▪ Porušenie vodíkových väzieb medzi dusíkatými bázami

▪ Rozpletenie a čiastočné oddelenie reťazca DNA

▪ Syntéza mRNA podľa matrice DNA katalyzovaná RNA- polymerázou ( 
pripája bázy na princípe komplementarity A→U, C→G, G→C, T→A)

▪ Prenos mRNA z jadra do cytoplazmy

▪ Priblíženie reťazcov DNA, tvorba vodíkových väzieb a spojenie 
reťazcov DNA





▪ Preklad poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín 
v polypeptidovom reťazci bielkoviny

▪ Prebieha v cytoplazme na ribozómoch

mRNA bielkovina



▪ Útvar ktorý vzniká napojením mRNA na viaceré ribozómy

▪ Spojenie ribozóm- mRNA nie je pevné- ribozómy sa po vlákne 
pohybujú



• Platný pre všetky organizmyuniverzálny

• jednu AMK kóduje viac tripletov
degenerovaný

• Aminokyselinu kóduje triplet-
kodóntripletový

• nukleotid je súčasťou iba jedného 
kodónuneprekrývajúci 



AUG- iniciačný kodón

UAA, UAG, UGA-

terminačné kodóny



▪ Posúvanie reťazca mRNA po ribozóme

▪ t-RNA priraďuje komplementárny antikodón ku kodónu mRNA a 
priradí zodpovedajúcu AMK ( 20AMK →20tRNA, každá AMK má 
vlastnú t-RNA)

▪ Tvorba peptidovej väzby medzi AMK

▪ Vznik polypeptidového reťazca bielkoviny

▪ Ukončenie translácie ( pri výskyte mRNA 

kodónu bez prislúchajúceho antikodónu tRNA)



https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA


▪ Proteosyntéza prebieha v bunke podľa potreby, podlieha prísnej 
regulácii

• Za 1min  sa do polypeptidového reťazca zaradí 1000-1200 AMK

• Za 1sekundu sa naviaže 20 AMK a spotrebuje sa 150kJ/mol

▪ Vzniknuté bielkoviny sa zabudujú do membrány, ostanú v 
cytoplazme alebo sú endoplazmatickým retikulom/ golgiho
aparátom prenášané do miesta potreby



https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA


https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs


▪ https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

▪ https://www.genome.gov/genetics-glossary/Transcription

▪ https://bio-notesa2.tumblr.com/post/89159546627/translation-an-mrna-molecule-binds-to-a-ribosome

▪ https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs

▪ https://biopedia.sk/bunka/endoplazmaticke-retikulum

▪ https://www.beruska8.cz/

▪ https://corpus.nz/mind-body-medicine/murugaya_biobook_cells_21/

▪ https://owlcation.com/stem/Genetics-Part-1-Transcription-And-Translation

▪ https://www.123rf.com/clipart-vector/uracil.html?sti=lh7g6a3gxsbkgtypgm|

▪ https://www.mojechemie.cz/Biochemie:Metabolick%C3%A9_dr%C3%A1hy

▪ https://biopedia.sk/bunka/biomembrany

▪ https://www.quora.com/What-are-polyribosomes
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