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ObsahObsah  

•• Aminokyseliny jako stavební kameny bílkovinAminokyseliny jako stavební kameny bílkovin  

•• Obecná struktura, popisObecná struktura, popis  

•• Významné vlastnosti Významné vlastnosti   
oo ChiralitaChiralita  

oo AcidobazicitaAcidobazicita  

oo PolaritaPolarita  

oo ReaktivitaReaktivita  
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Obecná struktura aminokyselin  

•• --aminokyseliny aminokyseliny --aminokyseliny)aminokyseliny)  
oo R R ––  specifický zbytek jednotlivých AK specifický zbytek jednotlivých AK ––  dělení dělení   

oo Výjimky Výjimky ––  Pro Pro   

•• ChiralitaChiralita  
oo Relativní Relativní ––  absolutníabsolutní  

oo Význam pro strukturu Význam pro strukturu   

a vlastnosti a vlastnosti ––  bílkoviny aj.bílkoviny aj.  

(thalidomid, toxiny, terpeny)(thalidomid, toxiny, terpeny)  

•• LL--aminokyseliny aminokyseliny   
oo typické pro typické pro   

většinu biomolekul většinu biomolekul   

(D(D--vzácně)vzácně)  
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D-alanin                              L-alanin 



Chiralita aminokyselinChiralita aminokyselin  

•• Nejméně 1 asymetrický C (mimo Nejméně 1 asymetrický C (mimo GlyGly))  
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Chiralita aminokyselinChiralita aminokyselin  

 

Absolutní konfigurace 
GlyGly  (G) není chirální (G) není chirální   

CysCys  (C) je v absolutní (C) je v absolutní   

konfiguraci konfiguraci RR  

IleIle  (I) a (I) a ThrThr  (T) mají dvě (T) mají dvě   

chirální chirální centra. centra.   

LL--IleIle  (2(2SS,3,3SS) a ) a LL--ThrThr  ((22SS,3,3R)R)  

mají mají dva dva enantiomeryenantiomery    

diastereoizomernídiastereoizomerní    

k k alloisoleucinualloisoleucinu  ((2R2R,3,3SS))  

resp. k resp. k allothreoninuallothreoninu  (2(2RR,3,3RR).   ).     

Všechny ostatní L-aminokyseliny jsou S !! 
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Acidobazické vlastnostiAcidobazické vlastnosti  

•• Obojetné ionty x zjednodušené vzorceObojetné ionty x zjednodušené vzorce  

•• Rozpustnost = f(Q), soli x neutrálníRozpustnost = f(Q), soli x neutrální  
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Acidobazické vlastnostiAcidobazické vlastnosti  

•• Disociace AKDisociace AK  

•• Jednoduchá strukturaJednoduchá struktura  

•• Více Více disociabilníchdisociabilních  

skupin skupin ––  složitější křivkasložitější křivka  

•• Pojem Pojem pIpI  
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pI =  
pK  +  pK

2

COOH NH2



Acidobazické vlastnostiAcidobazické vlastnosti  
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Skupina pK Skupina pK Skupina pK 

 COOH 1.8 - 2.5  COOH 3.9  COOH 4.1 

 NH2 9 - 10  NH2 10.8 guanidin 12.5 

imidazol 6.0 SH 8.3 OH  10.1 

 

Více Více disociabilníchdisociabilních  
skupin skupin   
  
    pIpI  = (= (pKpKmm  + + pKpKnn)/2)/2  
  
kde kde pKpKmm  a a pKpKnn  ohraničují neutr{lní formuohraničují neutr{lní formu  
  
Výpočet je informativní (vliv molekuly na Výpočet je informativní (vliv molekuly na 
disociaci)disociaci)  
  
Platí i pro jiné Platí i pro jiné amfoiontyamfoionty  
  



PolaritaPolarita  

•• Asymetrie elektronových Asymetrie elektronových   

hustot hustot ––  nábojůnábojů  

•• Závisí na RZávisí na R  

•• HydropatickýHydropatický  indexindex  
oo G transportu z o do i fázeG transportu z o do i fáze  

oo Oktanol Oktanol ––  vodavoda  

oo Jiná vyjádřeníJiná vyjádření  
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Přehled aminokyselinPřehled aminokyselin  

•• 20 + 1 + v bílkovinách, 20 + 1 + v bílkovinách, proteinogenníproteinogenní, kódované , kódované   
oo DerivatizovanéDerivatizované  ––  posttranslačníposttranslační  modifikacemodifikace  

•• Volné AK a deriváty, složky jiných biomolekulVolné AK a deriváty, složky jiných biomolekul  

•• Dělení podle struktury Dělení podle struktury ––  významných vlastností významných vlastností   
oo Nepolární Nepolární ––  neutrální neutrální ––  alifatickéalifatické  

oo Polární nedisociované (zbytky R)Polární nedisociované (zbytky R)  

oo Disociované (zbytky R)Disociované (zbytky R)  

•• KyseléKyselé  

•• BazickéBazické  

•• Jiné dělení, prolínání skupinJiné dělení, prolínání skupin  
•• AromatickéAromatické  

•• SirnéSirné  

•• Heterocyklické apod.Heterocyklické apod.  
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Nepol{rníNepol{rní    
•• AlifatickéAlifatické  
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Nepol{rníNepol{rní    

•• AlifatickéAlifatické  

větvenévětvené  

Met sirnáMet sirná  

9/16/2019 Footer Text 12 



Nepol{rníNepol{rní    

•• AromatickéAromatické  
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Nepol{rníNepol{rní    

•• Výjimečná strukturaVýjimečná struktura  
oo Zvláštní dopad na strukturu polymeru Zvláštní dopad na strukturu polymeru ––  bílkoviny bílkoviny   

•• HeterocyklickáHeterocyklická  
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Pol{rní nedisociovanéPol{rní nedisociované  
•• HydroxyHydroxy  AKAK  

•• Sirná Sirná ––  CysCys  

(sl. kyselá)(sl. kyselá)  
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Pol{rní nedisociovanéPol{rní nedisociované  
•• HydroxyHydroxy  AKAK  
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Disociované Disociované --  bazickébazické  
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Disociované Disociované --  kyselékyselé  
•• AsnAsn  a a GlnGln  

nedisociované,nedisociované,  

nejsou aminy!nejsou aminy!  
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Speci{lníSpeci{lní  
 

•• Výskyt omezen na několik bílkovin či Výskyt omezen na několik bílkovin či 

mikroorganizmůmikroorganizmů  

•• SelenocyteinSelenocytein  
oo GSH peroxidáza aj.GSH peroxidáza aj.  

oo Antioxidační Antioxidační   

  

•• PyrolyzinPyrolyzin  
oo ArcheaArchea    
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N{zvy a zkratkyN{zvy a zkratky  
•• TrojTroj--  a jednopísmenkovéa jednopísmenkové  

  

  

  

  

  

  

  

  

•• SeSe--CysCys  = U= U  
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Rozšiřující informaceRozšiřující informace  
 

•• http://www.galenus.cz/clanky/biochemie/biochemhttp://www.galenus.cz/clanky/biochemie/biochem

ieie--proteinyproteiny--zakladnizakladni--aminokyselinyaminokyseliny  
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N{zvy a zkratkyN{zvy a zkratky  
•• TrojTroj--  a jednopísmenkovéa jednopísmenkové  

  

  

  

  

  

  

  

  

•• SeSe--CysCys  = U= U  
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AMK Symboly AMK Symboly 

glycin Gly G methionin Met M 

alanin Ala A glutamová k. Glu E 

valin Val V asparagin Asn N 

leucin Leu L glutamin Gln Q 

izoleucin Ile  I lysin Lys K 

serin Ser S arginin Arg R 

threonin Thr T tyrosin Tyr Y 

cystein Cys C fenylalanin Phe F 

histidin His H tryptofan Trp W 

prolin Pro  P asparagová k. Asp D 



Chemick{ reaktivitaChemick{ reaktivita  
•• Reakce karboxyluReakce karboxylu  

oo Tvorba solí (disociace Tvorba solí (disociace ––  viz výše)viz výše)  

oo Tvorba esterůTvorba esterů  

oo Tvorba anhydridůTvorba anhydridů  

oo Tvorba amidů Tvorba amidů ––  vazba vazba ––COCO--NHNH--  

•• Reakce aminoskupinReakce aminoskupin  
oo Tvorba solí (disociace Tvorba solí (disociace ––  viz výše)viz výše)  

oo Acylace Acylace ––  vazba vazba ––COCO--NHNH--    

oo Diazotace Diazotace ––  RR--CH(NHCH(NH22).COOH + HNO).COOH + HNO22  = R= R--CH(OH).CH(OH).COOH COOH + N+ N22  ––  van van SlykeSlyke  

•• Reakce skupin bočního řetězceReakce skupin bočního řetězce  
oo Speciální, podle druhu AKSpeciální, podle druhu AK  

oo Význam metabolický Význam metabolický ––  struktura, funkce (oxidace struktura, funkce (oxidace ––SH aj.)SH aj.)  

oo Analytické využitíAnalytické využití  
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Volné aminokyseliny a 
deriv{ty  

•• Součásti jiných biomolekul Součásti jiných biomolekul ––  --alaninalanin  

•• Funkce v metabolizmu Funkce v metabolizmu   

––  výše uvedené + dalšívýše uvedené + další  
oo ornitin a ornitin a citrulin + citrulin + AspAsp  a Arga Arg  

•• Nervové mediátory a hormonyNervové mediátory a hormony  
oo   aminomáselnáaminomáselná  

oo DOPA, dopamin, DOPA, dopamin, adrenalinadrenalin  

oo thyroxinthyroxin, , trijodthyronintrijodthyronin  

••   Antibiotika  Antibiotika    
oo azaserinazaserin, cykloserin, chloramfenikol, cykloserin, chloramfenikol  
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Volné aminokyseliny a 
deriv{ty  
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