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Aminokyseliny

• Jsou to substituční deriváty karboxylových 

kyselin

• Ve svých molekulách obsahují karboxylovou 

skupinu – COOH a aminoskupinu – NH2

• V bílkovinách (proteinech) se vyskytuje 

běžně 20 proteinogenních aminokyselin 

(jsou geneticky kódované)



• Esenciální aminokyseliny (nepostradatelné) 

si lidské tělo nedokáže syntetizovat a musí 

je přijímat v potravě; jsou to např. valin, 

leucin, lysin atd.

• Neesenciální aminokyseliny (postradatelné) 

si lidské tělo dokáže syntetizovat z jiných 

aminokyselin přijímaných potravou



Peptidy
• Vznikají spojením dvou nebo více molekul 

aminokyselin (karboxylová skupina jedné 

aminokyseliny reaguje s aminoskupinou 

druhé aminokyseliny a uvolňuje se molekula 

vody)

• Vazba, která vzniká, se nazývá peptidická 

vazba

• Oligopeptidy obsahují 2–10 

aminokyselinových zbytků

• Polypeptidy obsahují 11–100 

aminokyselinových zbytků



• Peptidy mají často fyziologické účinky; např.:

– Inzulin je hormon slinivky břišní a reguluje 

hladinu glukózy v krvi

– Peptidovou strukturu mají také některá 

antibiotika, některé peptidy jsou jedovaté 

a jsou obsaženy v hadích jedech



• Základní stavební jednotky živé hmoty

• Jsou přítomné ve všech buňkách

• Patří mezi biopolymery (přírodní 

makromolekulární látky)

• Jsou složeny z aminokyselin spojených 

peptidovou vazbou

• Jedná se o spojení zhruba 

100 a více aminokyselin

Bílkoviny – proteiny

Kasein – bílkovina obsažená v mléce



• V organismu mají různé funkce:

stavební (kolagen, keratin)

katalytickou (enzymy)

regulační (hormony)

obrannou (protilátky)

transportní (hemoglobin )



• Bílkoviny dělíme:

a/ jednoduché – jsou složené pouze 

z aminokyselin

b/ složené – kromě bílkovinné složky 

obsahují ještě nebílkovinnou složku 



• Skléroproteiny (fibrilární bílkoviny)

– bílkoviny s vláknitou strukturou, 

nerozpustné ve vodě 

– stavební materiál živočišných organismů

– kolagen je obsažen v kůži, ve 

šlachách, chrupavkách, kostech a tvoří 

asi 1/3 všech živočišných bílkovin

– keratin je součástí vlasů, nehtů, kůže, 

peří

Jednoduché bílkoviny



• Sféroproteiny (globulární bílkoviny )

– bílkoviny s kulovitou strukturou, rozpustné 

ve vodě a v roztocích solí

– Albuminy součást krevního séra, 

vaječného bílku, mléka

– Globuliny součást krevního séra, 

vaječného bílku, mléka; podílejí se na 

obranyschopnosti organismu



• Obsahují kromě bílkovinné složky i složku 

nebílkovinnou

• Zástupci:

Fosfoproteiny 

– obsahují kyselinu fosforečnou

– Kasein - obsažena v mléce, kde na sebe  

váže vápník

Hemoproteiny

– obsahují barevnou složku hem 

– součástí krevního barviva

Složené bílkoviny



Glykoproteiny

– obsahují sacharid;

– jsou součástí sekretů sliznic 

Lipoproteiny

– obsahují lipidy, které se podílejí na 

stavbě buněčných membrán



• Denní přívod bílkovin závisí na věku, 

pohlaví, druhu práce

• Průměrná potřeba u dospělého člověka je 

0,75g/kg, u vyvíjejících se dětí 1–1,5 g/kg, u 

dospívající mládeže 2 g/kg hmotnosti

• Zdravý dospělý organismus bílkoviny 

nehromadí (nadbytečné množství mění na 

energii – 1 g bílkovin uvolňuje 17 kJ)

• Bílkoviny jsou živinou nezastupitelnou, 

nemohou být nahrazeny tuky ani sacharidy

Potřeba bílkovin


