ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE
pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově
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II. ZÁKLADY CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK
11. Úvod do studia.
Přírodní látky jsou organické sloučeniny syntetizované (= "vyráběné") organismy a zpravidla mají pro organismy určitý význam (pokud nejsou konečnými zplodinami jejich metabolismu). Přírodní látky jsou produkty nebo meziprodukty metabolismu organismů. Přírodní látky jsou organické sloučeniny v původním slova smyslu, vznikající "in
vivo".
Přírodní látky jsou velmi rozsáhlou množinou látek, rozmanitou co do počtu skupin a druhů i co do počtu konkrétních sloučenin v jednotlivých skupinách. Mezi přírodní látky
patří nejen všeobecně známé sloučeniny jako sacharidy, lipidy (např. tuky nebo oleje), peptidy a bílkoviny, nukleové kyseliny, vitaminy apod., ale i méně známé látky jako heterocyklické sloučeniny, alkaloidy, terpeny, steroidy, přírodní barviva, již zmíněné karboxylové kyseliny a jejich deriváty atd.
Přírodní látky jsou rozmanité i co do složení a složitosti molekul. Některé jsou velmi
jednoduché (např. karboxylové kyseliny a jejich deriváty), jiné složité, až makromolekulárního charakteru (např. bílkoviny, polysacharidy, nukleové kyseliny).
Přírodní látky jsou předmětem zkoumání dvou chemických oborů – organické
chemie a biochemie. Organická chemie studuje přírodní látky z hlediska struktury jejich
molekul, fyzikálních i chemických vlastností a praktického využití těchto látek. Biochemie
studuje přírodní látky jako součást metabolismu a všímá si především jejich biologického
významu a funkcí v organismech. V současné době dochází vzhledem k narůstajícímu
množství poznatků o přírodních látkách ke vzniku nového chemického oboru stojícího na
rozhraní organické chemie a biochemie a zabývajícího se právě přírodními látkami nazývaného bioorganická chemie.

12. Lipidy. (řec. lipos = tuk)
12.1. Obecná charakteristika a rozdělení lipidů.
Lipidy jsou estery některých karboxylových kyselin a některých alkoholů.
(Všechny lipidy jsou estery, ale ne všechny estery jsou lipidy.)
Z karboxylových kyselin jsou v lipidech zastoupeny tzv. mastné kyseliny. Nejrozšířenější mastné kyseliny jsou kyselina palmitová, stearová, olejová a dále laurová, myristová a linolová:
kyselina laurová
myristová
palmitová
stearová
olejová
linolová

CH3–(CH2)10–COOH
CH3–(CH2)12–COOH
CH3–(CH2)14–COOH
CH3–(CH2)16–COOH
CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH
CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH

Z uvedených příkladů vyplývá, že mastné kyseliny mají sudý a zpravidla větší počet
uhlíkových atomů (4 – 24) a jsou nasycené i nenasycené.
Z alkoholů jsou v lipidech zastoupeny glycerol (nejčastěji) nebo vyšší jednosytné
alkoholy, např.:
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cetylalkohol CH3–(CH2)14–CH2–OH
stearylalkohol CH3–(CH2)16–CH2–OH
myricylalkohol CH3–(CH2)29–CH2–OH
Podle chemického složení se lipidy rozdělují na jednoduché a složené. Jednoduché lipidy jsou prosté estery, složené lipidy obsahují ve svých molekulách (kromě zbytku
mastné kyseliny a alkoholu) navíc ještě další látku, např. esterově vázanou (místo jedné
molekuly mastné kyseliny) kyselinu trihydrogenfosforečnou – tzv. fosfolipidy nebo molekulu
monosacharidu vázaného na zbytek mastné kyseliny – tzv. glykolipidy.
Jednoduché lipidy se podle druhu alkoholu rozdělují na vosky a glyceridy.
Vosky obsahují složitý jednosytný alkohol, glyceridy glycerol.
Glyceridy se podle druhu mastné kyseliny rozdělují na tuky a oleje. Tuky obsahují převážně nasycené mastné kyseliny, oleje nenasycené. Tuky jsou především živočišného původu, např. sádlo, máslo, lůj. Oleje jsou především rostlinného původu, např. makový, lněný, slunečnicový, olivový olej. Vysoký obsah nasycených mastných kyselin udílí tukům vyšší teploty tání než mají oleje. Tuky jsou za normální teploty pevné látky, oleje kapalné. (Přítomnost nenasycených mastných kyselin snižuje teplotu tání glyceridu.)
Glyceridy lze podle počtu esterifikovaných hydroxylových skupin v glycerolu rozdělit
na monoacylglyceridy, diacylglyceridy a triacylglyceridy:
tuky
glyceridy
jednoduché

oleje
vosky

lipidy
fosfolipidy
složené
glykolipidy

12.2. Výskyt a biologický význam lipidů.
Lipidy jsou látky rostlinného, živočišného i mikrobiálního původu. Jsou nezbytné
pro všechny organismy bez výjimky. Fosfolipidy se nacházejí především v buněčných
membránách, mají stavební funkci.
Vosky produkují některé druhy rostlin a vylučují je na povrch některých částí svého
těla, např. plodů (švestka) nebo listů (voskovka). Tyto rostlinné vosky mají ochrannou
funkci. Živočišné vosky, např. vorvaňovina v mozku vorvaně, lanolin v ovčí vlně nebo včelí
vosk, mají funkci stavební.
Glyceridy, zejména tuky, jsou potřebné pro tepelnou izolaci tkání a orgánů. V některých případech mají tuky i ochrannou funkci, např. tukové pouzdro kolem ledvin. Nejdůležitější funkcí tuků i olejů je funkce energetická. Energii obsaženou v molekulách glyceridů organismus uvolňuje biologickou oxidací glyceridů. Glyceridy rovněž slouží jako nepolární rozpouštědla pro látky ve vodě nerozpustné, např. některé vitaminy, hormony, barviva apod. V rostlinách jsou glyceridy uloženy hlavně v semenech a plodech, u živočichů
pod kůží, mezi svaly a v břišní dutině.
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12.3. Fyzikální vlastnosti lipidů.
Lipidy jsou (až na nepatrné výjimky – některé složené lipidy) ve vodě nerozpustné,
popř. nepatrně rozpustné. Jsou rozpustné v etheru, chloroformu, chloridu uhličitém a
kapalných uhlovodících. Mají nízké teploty tání (tuky vyšší než oleje).

12.4. Chemické vlastnosti lipidů.
1. Hydrolýza glyceridů.
Teoreticky je hydrolýza glyceridu reakce glyceridu s vodou. Teoretickým produktem
je glycerol a mastné kyseliny. Vzhledem k tomu, že voda je velmi málo reaktivní činidlo provádí se hydrolýza působením buď anorganických kyselin (tzv. kyselá hydrolýza) nebo působením alkalických hydroxidů (tzv. alkalická hydrolýza nebo-li zmýdelnění).
Hydrolýzou v kyselém prostředí vzniká glycerol a mastné kyseliny.
Hydrolýzou v alkalickém prostředí vzniká glycerol a soli (zpravidla sodné nebo
draselné) mastných kyselin. Protože sodné i draselné soli mastných kyselin se používají
jako mýdla, nazývá se tento způsob hydrolýzy zmýdelnění:
O
CH2–O–C–(CH2)16–CH3
O
CH–O–C–(CH2)16–CH3 + 3 H2O
O
CH2–O–C–(CH2)16–CH3

CH2–OH

1. kyselá hydrolýza:
3 CH3(CH2)16COOH

HCl
NaOH

CH–OH
CH2–OH

+
2. zásaditá hydrolýza:
3 CH3(CH2)16COO–Na

Sodná mýdla jsou tuhá (tzv. jádrová mýdla), používají se jako čistící nebo prací prostředky. Draselná mýdla jsou mazlavá (polotekutá), používají se k přípravě dezinfekčních
prostředků.
Čistící účinky mýdla spočívají v jeho emulgační schopnosti. Emulgační schopnost
je schopnost převádět do vodného roztoku částice, které jsou v samotné vodě nerozpustné. Emulgační schopnost vyplývá ze struktury "mýdlového aniontu", který vzniká rozpuštěním mýdla ve vodě (mýdlo je sodná nebo draselná sůl, proto je ve vodě dobře rozpustné za vzniku karboxylátového aniontu a sodného nebo draselného kationtu):
CH3–(CH2)16–COONa (s) -----> CH3–(CH2)16–COO1- (aq) + Na1+ (aq)
Karboxylátový anion má hydrofobní a hydrofilní část. Hydrofobní část je tvořena
uhlovodíkovým zbytkem (čím delší tím lepší čistící účinky), odpuzuje vodu, ale váže na sebe částečky nečistot. Hydrofilní část je tvořena aniontem karboxylové skupiny, se ve vodě rozpouští.
Při mytí nebo praní se částečky nečistot přichytí k hydrofobním koncům karboxylátových aniontů. Hydrofilní části se "obalí" molekulami vody a tak se celý komplex (nečistoty
navázané na uhlovodíkový zbytek) strhne s povrchu omývaného předmětu a rozptýlí se ve
vodě.
Nevýhodou mýdel je jejich omezená použitelnost v tvrdé vodě, která obsahuje Ca2+
a Mg . Tyto kationty tvoří s "mýdlovými" anionty nerozpustné vápenaté nebo hořečnaté soli, např. stearan vápenatý nebo hořečnatý. Protože při praní nebo mytí ve tvrdé vodě se
2+
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část mýdla musí spotřebovat na odstranění vápenatých a hořečnatých kationtů v podobě
nerozpustných sloučenin, zvyšuje se výrazně spotřeba mýdla.
2. Oxidace olejů (žluknutí).
Postihuje glyceridy obsahující ve svých molekulách nenasycené mastné kyseliny.
Působením mikroorganismů, např. Penicillium glaucum nebo Aspergillus niger, dochází
zejména v teplém a vlhkém prostředí k oxidaci na vazbách π mastných kyselin a následnému štěpení jejich uhlíkového řetězce na kratší části. Produkty jsou různé aldehydy, ketony a
nižší karboxylové kyseliny (např. máselná), které nepříjemně zapáchají, jsou jedovaté a
znehodnocují i vitaminy rozpuštěné v glyceridech. Žluknutí olejů je biochemický proces.
3. Polymerace olejů (vysychání).
Tato reakce se týká olejů, které obsahují nenasycené mastné kyseliny s více dvojnými vazbami (kyselina linolová, kyselina linolenová), např. lněný, sojový, bavlníkový nebo
makový olej. Tyto oleje se nazývají vysýchavé oleje. Podstatou jejich vysychání je oxidační
polymerace, kdy olej rozetřený po povrchu předmětu do tenké vrstvy reaguje se vzdušným
kyslíkem. Přitom dochází k zesíťování molekul nenasycených mastných kyselin kyslíkovými
můstky a vytvoření pevného a souvislého povlaku (filmu) na povrchu předmětu. V praxi se
této vlastnosti využívá při výrobě olejových nátěrových ochranných laků (např. fermež) a
olejových barev. K vysýchavému oleji se přidávají látky, které urychlují proces polymerace
(tzv. sikativa – oxidy manganu nebo chromu) a barevné složky – pigmenty.
4. Hydrogenace olejů (ztužování).
Katalytickou hydrogenací nenasycených mastných kyselin (adice vodíku na dvojné
vazby) se z olejů získávají tuky. Postup se nazývá ztužování olejů. Ztužování rostlinných
olejů se provádí proto, že vzniklé "rostlinné tuky" nepodléhají vzdušné oxidaci (viz vysychání) a mikrobiálnímu rozkladu (viz žluknutí), nemají nepříjemný zápach typický pro některé
oleje a v neposlední řadě jsou i lépe skladovatelné v domácnostech. Ztužené oleje se
uplatňují především v potravinářství, např. ceres-soft.

12.5. Praktický význam a použití lipidů.
Kromě biologického významu mají některé skupiny lipidů i praktické využití.
Glyceridy jsou významnou složkou potravy člověka. Proto jsou přírodní glyceridy
důležitou surovinou pro výrobu jedlých tuků a olejů (máslo, sádlo, potravinářské oleje a tuky) v potravinářském průmyslu.
Glyceridy jsou surovinou pro výrobu mýdla.
Oleje s nenasycenými mastnými kyselinami s několika dvojnými vazbami jsou
surovinou pro výrobu nátěrových hmot a fermeží.
Vosky (a rovněž nasycené mastné kyseliny získané kyselou hydrolýzou tuků) se
používají při výrobě svíček. Některé druhy vosků (podle původu) se používají v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu při výrobě mastí a krémů.

12.6. Otázky a úkoly.
1. Charakterizujte lipidy a jejich složky.
2. Podle kterých kritérií a do kterých skupin se lipidy rozdělují?
3. Uveďte biologické funkce různých skupin lipidů.
4. Které jsou nejdůležitější fyzikální vlastnosti lipidů?
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5. Co je příčinou rozdílného skupenství tuků a olejů za normální teploty?
6. Vysvětlete proces žluknutí olejů.
7. Vysvětlete proces vysychání olejů a praktické využití tohoto jevu.
8. Vysvětlete proces ztužování olejů a praktické využití tohoto procesu.
9. Co jsou mýdla a jak se vyrábějí?
10. Vysvětlete čistící účinky mýdla a jeho účinky v tvrdé vodě.
11. Co jsou monoacyl-, diacyl- a triacylgylyceridy?
12. Vysvětlete praktické využití glyceridů a vosků.

13. Terpeny.
13.1. Obecná charakteristika a rozdělení terpenů.
Terpeny jsou přírodní látky především rostlinného původu. Vznikají polymerací dvou,
nebo více molekul isoprenu (2-methyl-1,3-butadienu):
CH2=C-CH=CH2
│
CH3
Protože molekula isoprenu není souměrná, označujeme ten její konec, u něhož leží
methylová skupina jako "hlava" a konec vzdálenější methylové skupině jako "pata". Při polymeraci může docházet ke třem způsobům spojení: "hlava-pata", "hlava-hlava", "patapata". Tyto různé možnosti spojení umožňují tvorbu acyklických i cyklických řetězců.
Terpeny lze charakterizovat i třídit podle různých hledisek:
1. Podle počtu polymerovaných molekul isoprenu se terpeny rozdělují do šesti skupin:
Název skupiny terpenů

Počet isopreno- Počet
uhlíkových
vých jednotek
atomů v molekule

Monoterpeny

2

10

Seskviterpeny

3

15

Diterpeny

4

20

Triterpeny

6

30

Tetraterpeny

8

40

Polyterpeny

n

5n

2. Podle chemického složení jsou terpeny buď uhlovodíky, nebo jejich kyslíkaté deriváty
(alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny).
3. Podle stavby uhlíkového řetězce jsou terpeny acyklické nebo cyklické.
4. Podle způsobu výskytu v rostlinách se terpeny rozdělují na silice, pryskyřice a balzámy.
Silice jsou kapalné směsi monoterpenů, v menší míře mohou obsahovat i některé
seskviterpeny. Jeden z terpenů zpravidla bývá v silici zastoupen v dominantním množství.
Silice bývají zpravidla pojmenovány podle rostlinného druhu, ze kterého se získávají, např.
citrónová, hřebíčková, mátová, růžová levandulová, eukalyptová, kafrová, santálová, kmínová, terpentýnová. Silice se vyskytují nejčastěji v květech listech nebo plodech a zpravidla
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se vyznačují příjemnou vůní. Proto se používají v parfumerii a lékařství. Z rostlin se silice
získávají destilací rozdrceného rostlinného materiálu s vodní párou.
Pryskyřice jsou tuhé, většinou lepkavé látky, které vznikají oxidací silic (podobně
jako oxidace vysychavých olejů) na místech porušení kůry jehličnatých stromů. Ve vodě
jsou pryskyřice nerozpustné.
Balzámy jsou polotekuté směsi silic a pryskyřic.
Biologický význam pro rostliny není u většiny terpenů uspokojivě vysvětlen.

13.2. Přehled nejznámějších a nejpoužívanějších terpenů.
1. Monoterpeny.
K nejběžnějším acyklickým monoterpenům patří uhlovodík myrcen, obsažený ve
vavřínové silici. Z růžového oleje získávaného z okvětních lístků růží byl izolován alkohol
geraniol používaný v parfumerii (výroba voňavek). Citrónová silice obsahuje až 80 % aldehydu citral. V borovicové silici (= terpentýnu), což je kapalina vytékající z poraněného
kmene borovice, jsou hlavními složkami uhlovodíky pinen a limonen (ten je obsažen i v dalších silicích, např. pomerančové nebo citrónové). Terpentýn (borovicová silice) se používá
jako ředidlo nátěrových laků. Destilací terpentýnu s vodní párou se vyrábí terpentýnová silice a kalafuna (v poměru 1:4). Kalafuna, která je destilačním zbytkem po destilaci terpentýnu, obsahuje zejména diterpen kyselinu abietovou. Známým monoterpenem je rovněž
alkohol menthol obsažený v mátové silici. Ze dřeva kafrovníku (Cinnamomum camphora)
se získával keton kafr, který se dnes vyrábí výhradně synteticky. Kafr je sloučenina příjemné vůně, používaná v lékařství (masti) a při výrobě celuloidu (směs nitrátů celulosy a kafru,
jeden z prvních používaných plastů, jehož nevýhodou je značná hořlavost).
2. Seskviterpeny.
Seskviterpeny jsou v malém množství obsažené v silicích. Vyznačují se hořkou chutí. Tou se vyznačuje především humulen obsažený v samičích květech chmelu otáčivého
(Humulus lupulus). (Chmel je dvoudomá rostlina a pro potřeby člověka (výroba piva) se pěstují pouze samičí rostliny.) Biologicky významným seskviterpenem je kyselina abscisová,
která způsobuje stárnutí a opadávání listů. Vyvolává též "spavost" pupenů a semen a tak
působí antagonisticky k růstovým hormonům. Mechanismus působení kyseliny abscisové
spočívá zřejmě v brzdění syntézy nukleových kyselin a bílkovin v nepříznivých životních
podmínkách rostlin. V květech heřmánku pravém (Matricaria chamomilla) je obsažen matricin, který se vyznačuje spojením jednoho pětičlenného a jednoho sedmičlenného cyklu. Tato zvláštní struktura doprovázená aromatickým charakterem udílí matricinu modrou až fialovou barvu (proto se celá skupina látek s touto strukturou a barvou nazývá azuleny) a protizánětlivé účinky (odtud léčivé účinky heřmánku).
3. Diterpeny.
Z rostlinných diterpenů je důležitý acyklický alkohol fytol, který je ve formě esterů
součástí chlorofylu a dále kyselina gibberelová, která je příkladem rostlinného růstového
hormonu. Z živočišných diterpenů je důležitý cyklický alkohol vitamin A. Již zmíněná kyselina abietová je součástí pryskyřic jehličnatých stromů.
4. Triterpeny.
Jsou velmi rozšířenou skupinou terpenů. Jejich význam spočívá zejména v tom, že
jsou (alespoň některé) výchozími látkami pro syntézu steroidů. (Triterpeny jsou spojovacím
můstkem mezi dvěma skupinami přírodních látek – terpeny a steroidy.) Tento význam mají
zejména živočišné triterpeny skvalen (průmyslově získávaný ze žraločích jater) a lanoste7

rol. V parfumerii se používají triterpeny betulin izolovaný z březové kůry (březový šampon)
a ambrein získávaný z lebeční dutiny vorvaně.
5. Tetraterpeny.
Důležitými tetraterpeny jsou různá rostlinná barviva tvořící chemicky podobnou
skupinu zvanou karotenoidy. Karotenoidy jsou žlutě, oranžově až červeně zbarveny a rozpouštějí se v tucích. V listech rostlin jsou pozorovatelné na podzim, kdy dochází k destrukci
molekul chlorofylu, který jinak barevně karotenoidy překrývá. Karotenoidy jsou buď uhlovodíky – karoteny nebo kyslíkaté deriváty – xanthofyly.
Nejrozšířenějším karotenem je ß-karoten, obsažený zejména v mrkvi. Karoteny jsou
pro lidský organismus zdrojem vitaminu A, který z nich lidský organismus dovede vytvořit.
Proto karoteny nazýváme provitaminy A. Do skupiny karotenů patří i červené barvivo rajských jablíček, šípků a mnoha jiných plodů lykopen.
Rozšířenými xanthofyly jsou žlutý lutein doprovázející chlorofyl v zelených částech
rostlin. Vyskytuje se též v květech pampelišek a slunečnic, ve vaječných žloutcích i v peří
kanárů. Lutein obsahuje hydroxylovou skupinu – je alkoholem. Xanthofylem s ketoskupinou
je červený rhodoxanthin, zbarvující podzimní listy a kapsanthin z červené papriky.
6. Polyterpeny.
Typickým polyterpenem je přírodní kaučuk, vyskytující se v podobě koloidního roztoku zvaného latex, v mnoha tropických rostlinách. Pro průmyslové účely se získává z kaučukovníku (Hevea brasiliensis), který se dnes pěstuje především v oblastech tropické Asie.
Charakteristickou vlastností kaučuku je elasticita, kterou naopak postrádá geometrický izomer kaučuku gutaperča (kaučuk je cis- a gutaperča trans-izomer). Zahříváním kaučuku se
sírou (tzv. vulkanizace) a přidáním změkčovadel (např. kalafuny), plnidel (např. sazí), pigmentů a antioxidantů (zpomalují oxidaci vzdušným kyslíkem) se vyrábí pryž, používaná
zejména k výrobě plášťů pneumatik. Přírodní kaučuk je proto důležitou surovinou gumárenského průmyslu. Vulkanizací kaučuku větším množstvím síry (40 – 50 % hmotnostního
množství kaučuku) vzniká tvrdá pryž ebonit.

14. Steroidy.
14.1. Obecná charakteristika a rozdělení steroidů.
Steroidy jsou přírodní látky především živočišného původu. Z hlediska složení jsou
steroidy různorodou množinou organických sloučenin (uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny). Všechny steroidy však mají dva společné znaky:
1. Všechny steroidy ve své biosyntéze (při tvorbě "in vivo") vznikají ze skvalenu. Tento triterpen spojuje množinu terpenů a steroidů do společné skupiny zvané isoprenoidy. (Isoprenoidy = terpeny + steroidy.)
2. Všechny steroidy ve své struktuře obsahují tetracyklický uhlovodík steran (cyklopentanoperhydrofenanthren).
Podle zastoupení charakteristických skupin (i podle funkce v organismech) lze steroidy rozdělit:
1. steroly
2. žlučové kyseliny
3. steroidní hormony
4. srdeční glykosidy
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14.2. Steroly.
Steroly jsou alkoholy. Podle původu jsou rostlinné (fytosteroly) a živočišné (zoosteroly). Příkladem rostlinného sterolu je ergosterol, který člověku slouží jako provitamin
vitaminu D2 (ergokalciferol). Tento vitamin vzniká z ergosterolu působením UV záření. Nejznámější živočišný sterol je cholesterol. Volný cholesterol se podílí na stavbě buněčných
membrán a způsobuje jejich polopropustnost. Je rovněž výchozí látkou pro biosyntézu
ostatních steroidních sloučenin. V téměř čisté (krystalické) podobě je přítomen ve žlučových
kamenech. Člověk o hmotnosti 70 kg má v těle asi 210 g cholesterolu. Jeho nadměrné
množství se usazuje ve stěnách tepen a snižuje jejich světlost (vnitřní průměr) a pružnost.
Proto zvýšený obsah cholesterolu v krvi je jedním z rizikových faktorů pro vznik srdečního
infarktu.

14.3. Žlučové kyseliny.
Žlučové kyseliny jsou karboxylové kyseliny. Podílejí se na trávení a vstřebávání
tuků. (Emulgují lipidy obsažené v potravě a umožňují tak jejich trávení působením lipáz.)
Jsou produkovány játry a ve formě solí se nacházejí ve žlučníku. Nejznámější žlučovou kyselinou je kyselina cholová.

14.4. Steroidní hormony.
Steroidní hormony jsou nejčastěji ketony. Podle regulačního působení se rozdělují na pohlavní a kortikoidní.
Pohlavní hormony.
Pohlavní hormony jsou produkovány pohlavními žlázami. Samičí pohlavní hormony
jsou estradiol (alkohol) a progesteron (keton). Samčím pohlavním hormonem je testosteron (keton, alkohol).
Kortikoidní hormony.
Kortikoidní hormony jsou produkovány kůrou nadledvin. Regulují metabolismus minerálních látek (aldosteron) a metabolismus glukózy (kortisol). Oba hormony a jejich deriváty se používají jako účinná léčiva proti nejrůznějším onemocněním (např. kortison v očním
lékařství, prednison jako lék proti revmatismu, zánětům, alergiím a různým kožním onemocněním). Léčebný účinek kortikoidních hormonů spočívá zejména v protizánětlivém a protialergickém působení.

14.5. Srdeční glykosidy.
Srdeční glykosidy jsou látky rostlinného původu, které výrazně ovlivňují srdeční činnost obratlovců.
Typickými srdečními glykosidy jsou steroidy obsažené v semenech a listech náprstníku (Digitalis purpurea). Vyznačují se neobyčejnou schopností posilovat srdeční činnost a
mají proto důležitou úlohu v léčení srdečních chorob (proto pojmenování srdeční glykosidy).
Glykosidy jsou látky odvozené od monosacharidů. Molekuly srdečních glykosidů tedy sestávají z molekuly monosacharidu a k ní připojené molekuly steroidu. Příkladem srdečních glykosidů jsou digitoxin a strofantin.
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14.6. Otázky a úkoly.
1. Vysvětlete proč terpeny a steroidy patří do jedné skupiny přírodních látek?
2. Uveďte kriteria pro třídění terpenů a vyjmenujte jednotlivé skupiny.
3. Vyjmenujte nejrozšířenější a nejznámější monoterpeny (seskviterpeny, diterpeny, triterpeny, tetraterpeny, polyterpeny) a uveďte jejich použití popř. biologickou funkci.
4. Charakterizujte steroidy a uveďte jejich společné znaky.
5. Charakterizujte jednotlivé skupiny steroidů, uveďte nejdůležitější zástupce a jejich biologickou funkci nebo použití.

15. Heterocyklické sloučeniny.
15.1. Obecná charakteristika a rozdělení heterocyklických sloučenin.
Heterocyklické sloučeniny jsou organické sloučeniny, které mají v uzavřeném
řetězci (cyklu) kromě uhlíkových atomů vázány i atomy jiných prvků, nejčastěji kyslíku,
síry nebo dusíku. Atomy těchto prvků se nazývají heteroatomy (heteros = řec. jiný).
Heterocyklické sloučeniny tvoří početně velmi rozsáhlou a strukturně velmi pestrou
množinu organických sloučenin. Proto je namístě jejich roztřídění do skupin. Kriteria pro
třídění jsou nejčastěji velikost heterocyklů (= počet atomů tvořící heterocyklický řetězec) a
počet heteroatomů v molekule. Základní skupiny heterocyklických sloučenin jsou:
1. pětičlenné heterocyklické sloučeniny s jedním heteroatomem
2. pětičlenné heterocyklické sloučeniny s více heteroatomy
3. šestičlenné heterocyklické sloučeniny s jedním heteroatomem
4. šestičlenné heterocyklické sloučeniny s více heteroatomy
5. heterocyklické sloučeniny s více kondenzovanými heterocykly
Biologický význam heterocyklických sloučenin bude uveden ve výkladu jednotlivých
skupin. Kromě biologické funkce mají některé heterocyklické sloučeniny i značný praktický
význam. Jsou např. surovinou pro výrobu léčiv, syntetických barviv, některé se používají se
jako rozpouštědla. Hlavním zdrojem heterocyklických sloučenin používaných pro tyto technické účely je černouhelný dehet. Vzhledem k biochemickému zaměření skript budou v přehledu skupin heterocyklických sloučenin uvedeny jen biologicky významné heterocyklické
sloučeniny, popř. jejich deriváty.

15.2. Názvosloví heterocyklických sloučenin.
V pojmenování heterocyklických sloučenin se vzhledem k poměrné složitosti molekul
nejčastěji uplatňují triviální názvy. K označení polohy dalšího heteroatomu nebo substituentu je nutné atomy heterocyklu očíslovat. Pro číslovaní platí tato pravidla:
1. číslování začíná vždy od heteroatomu (má vždy číslo 1),
2. je-li v heterocyklu více heteroatomů číslují se tak, aby měli co nejmenší čísla,
3. jsou-li heteroatomy v heterocyklu různé a patří-li do téže skupiny PSP, dostává číslo 1
ten, který má nejmenší protonové číslo,
4. jsou-li heteroatomy z různých skupin PSP má číslo 1 prvek z vyšší skupiny PSP (pozn.
protože nejčastějšími heteroatomy jsou kyslík, síra a dusík poslouží pro stanovení pořadí jejich číslování mnemotechnická pomůcka OSN).
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Nejrozšířenější heterocyklické sloučeniny, jejich triviální názvy a strukturní vzorce
jsou uvedeny v tabulce:
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15.3. Společné chemické vlastnosti heterocyklických sloučenin.
Z výše uvedených strukturních vzorců vyplývá, že mnohé heterocyklické sloučeniny
splňují podmínky aromaticity (rovinné uspořádání atomů v cyklu nutné pro rozptýlení [delokalizaci] π-elektronů po obvodu cyklu a "správný" počet π-elektronů, daný vzorcem 4n+2).
Proto jejich molekuly jsou v důsledku delokalizace π-elektronů stálejší (o delokalizační energii), než by odpovídalo teoretickým nenasyceným sloučeninám. Největší delokalizační energii a tedy největší stálost a podobnost s areny vykazují:
furan 88 kJ/mol
pyrrol 105 kJ/mol
thiofen 130 kJ/mol
pyridin 146 kJ/mol
srov. benzen 151 kJ/mol
Charakteristickou reakcí většiny heterocyklických sloučenin je elektrofilní substituce SE (např. nitrace, halogenace).
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Dusíkaté heterocyklické sloučeniny mají vzhledem k volnému elektronovému páru
na dusíkovém atomu zásaditý charakter.
Přítomnost elektronegativního heteroatomu kyslíku nebo dusíku udílí těmto sloučeninám polární charakter, projevující se např. rozpustností v polárních rozpouštědlech.

15.4. Přehled nejdůležitějších skupin heterocyklických sloučenin.
15.4.1. Pětičlenné heterocyklické sloučeniny s jedním heteroatomem.
1. Pyrrol.
Pyrrol je stavební jednotkou biologicky významných látek, z nichž nejrozšířenější
jsou tetrapyrrolová barviva. Tetrapyrrolová barviva mají buď cyklickou strukturu, nebo
acyklickou (lineární) strukturu.
Tetrapyrrolová barviva s cyklickou strukturou.
Základní stavební jednotkou těchto barviv je porfin. Uprostřed porfinového jádra je
kation železnatý, popř. měďný nebo hořečnatý nebo kobaltnatý vázaný kovalentními i koordinačními vazbami k atomům dusíku.
Porfinová barviva se železnatým kationtem uprostřed struktury jsou hemoglobin, myoglobin a cytochromy. Mají červenou barvu. Hemoglobin a myoglobin zabezpečují transport kyslíku, cytochromy transport elektronů v dýchacím řetězci.
Porfinovým barvivem s měďným kationtem je hemocyanin. Má modrou barvu a
zabezpečuje transport kyslíku u některých skupin prvoústých živočichů (měkkýši).
Porfinovým barvivem s hořečnatým kationtem je chlorofyl. Má zelenou barvu a
je nezbytný pro fotosyntézu.
Porfinovým barvivem s kobaltnatým kationtem je kobalamin (vitamin B12). Má
růžovou barvu a je nezbytný v procesu tvorby červených krvinek.
Tetrapyrrolová barviva s acyklickou strukturou.
Tato barviva vznikají destrukcí porfinového jádra uvolněného z hemoglobinu odumřelých červených krvinek. Zatímco bílkovinná část – globin – je použitelná pro vznik nové
makromolekuly hemoglobinu, je porfinové jádro v játrech organismu "rozevřeno". Uvolněné
železo je rovněž použito pro syntézu nového hemoglobinu, ale lineární tetrapyrrolová molekula je z jater vyloučena do žluče v podobě žlučového barviva bilirubinu.

15.4.2. Pětičlenné heterocyklické sloučeniny se dvěma heteroatomy.
Základní sloučeniny této skupiny jsou pyrazol, imidazol a thiazol. Pyrazol slouží jako výchozí látky pro výrobu některých léků, např. antipyrin, amidopyrin. Thiazol je součástí
molekuly vitaminu B1 a molekuly penicilinu. Je surovinou pro výrobu masti s hojivými účinky
– sulfathiazol. Imidazol je součástí molekuly aminokyseliny histidin.

15.4.3. Šestičlenné heterocyklické sloučeniny s jedním heteroatomem.
Biologicky nejvýznamnější sloučeninou této skupiny je pyridin. Má ze všech heterocyklických sloučenin nejvíce aromatický charakter a nejzásaditější vlastnosti. Jeho bazici13

ta (zásaditost) se projevuje v reakcích s kyselinami. Produktem těchto acidobazických reakcí jsou pyridinové soli v podobě, kterých se pyridin a jeho deriváty nejčastěji v biologickém
materiálu vyskytují. Biologicky významným derivátem pyridinu je kyselina nikotinová a
amid kyseliny nikotinové (nikotinamid, vitamin B3). Kondenzací pyridinu a benzenu vzniká
cholin a isocholin, které jsou součástí některých alkaloidů.

15.4.4. Šestičlenné heterocyklické sloučeniny se dvěma heteroatomy.
Základní sloučeninou této skupiny je pyrimidin. Od něho jsou odvozené všechny
biologicky významné deriváty této skupiny. Cytosin, uracil, thymin (společně nazývané pyrimidinové báze) jsou jednou ze složek nukleových kyselin. Pyrimidin je i důležitou surovinou farmaceutického průmyslu. Slouží k výrobě kyseliny barbiturové a jejích derivátů, která jsou účinnými sedativy a hypnotiky.

15.4.5. Heterocyklické sloučeniny se dvěma kondenzovanými heterocykly.
Základní sloučeninou této skupiny je purin. Od něho jsou odvozené biologicky významné deriváty adenin a guanin. Jsou jednou ze složek nukleových kyselin. Společným názvem se nazývají purinové báze. Odpadní látkou metabolismu dusíkatých látek
některých živočichů (plazi, ptáci) je derivát purinu kyselina močová.

15.5. Otázky a úkoly.
1. Charakterizujte heterocyklické sloučeniny a uveďte kriteria jejich třídění.
2. Jaké jsou zásady číslování atomů v heterocyklu?
3. Které jsou společné znaky některých heterocyklických sloučenin a čím jsou způsobeny?
4. Co jsou tetrapyrrolová barviva? Jakou mají strukturu a biologické funkce?
5. Které deriváty heterocyklických sloučenin jsou součástí nukleových kyselin a od kterých
heterocyklických sloučenin jsou odvozené?
6. Které heterocyklické sloučeniny nebo jejich deriváty jsou součástí vitaminů?
7. Které heterocyklické sloučeniny nebo jejich deriváty se používají k výrobě léčiv?

16. Alkaloidy.
16.1. Obecná charakteristika a rozdělení alkaloidů.
Alkaloidy jsou dusíkaté organické sloučeniny zásaditého charakteru. Převážnou
většinu alkaloidů tvoří heterocyklické sloučeniny s dusíkovým heteroatomem. Alkaloidy se
nevyskytují volné, ale v důsledku svého zásaditého charakteru ve formě solí s karboxylovými kyselinami (octovou, šťavelovou, mléčnou, jablečnou, vinnou, citrónovou a dalšími).
Všechny alkaloidy jsou rostlinného původu. Jejich biologická funkce v rostlinách
není dosud objasněna. Zřejmě je tvorba alkaloidů nezbytným projevem metabolismu aminokyselin. (Je bezpečně prokázáno, že alkaloidy vznikají z aminokyselin.) Alkaloidy se tvoří
ve zcela mladých rostlinných buňkách, ale ukládají se ve vakuolách buněk nejrůznějších orgánů (v listech, plodech, kůře, kořenech apod.). Přitom obsah alkaloidů v různých rostlinných orgánech různých druhů rostlin značně kolísá. Množství (kvantita) i počet (kvalita) pro14

dukovaných alkaloidů danou rostlinou je rozhodujícím způsobem ovlivňováno vnějšími
podmínkami (např. kvalitou půdy, vlhkostí, teplotou, přístupem světla, pH prostředí) i vegetačním stadiem rostliny. Např. nezralý mák obsahuje v makovicích přes dvacet různých alkaloidů, kdežto ve zralých a zaschlých makovicích jsou kromě morfinu (průmyslově se z
nich získává) jen malé podíly kodeinu, narkotinu a thebainu.
Alkaloidy jsou velmi rozsáhlou množinou sloučenin. Jejich celkový počet se odhaduje asi na 5000. (Výčet z roku 1961 uvádí asi 2300 látek.) Rovněž počet rostlinných druhů produkujících alkaloidy se odhaduje asi na 4500 – 5000. (Přehled z roku 1961 uvádí
3671 rostlinných druhů, u nichž byla přítomnost alkaloidů zjištěna.) Ukazuje se, že některé
rostlinné čeledě jsou na alkaloidy chudé nebo je vůbec neobsahují, zatímco jiné čeledě jsou
významnými producenty alkaloidů co do počtu různých sloučenin i co do množství. Jsou to
zejména čeledě: mákovité, pryskyřníkovité, lilkovité, liliovité. Rozdělení alkaloidů podle
rostlinných čeledí, které jsou jejich zdrojem, je proto jedním z kritérií jejich třídění. Odbornější a pro chemiky významnější je třídění alkaloidů podle chemické struktury.

16.2. Fyziologické a farmakologické účinky alkaloidů.
Rostlinám jsou alkaloidy zcela neškodné. Naprostá většina alkaloidů však má fyziologické účinky na různé skupiny živočichů. Ovlivňují činnost různých orgánů a orgánových soustav živočichů, především nervové soustavy. Proto jsou alkaloidy předmětem
trvalého zájmu chemiků, zoologů, lékařů, farmaceutů a odpradávna i travičů (viz např. Sokratova smrt vypitím číše odvaru z bolehlavu – alkaloid koniin).
Účinky některých alkaloidů (např. morfinu, atropinu reserpinu, skopolaminu, chininu)
mohou působit v konkrétních případech a podle dávkování blahodárně. Takovéto alkaloidy
se používají ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv. Větší dávky těchto "užitečných" alkaloidů však vždy způsobují otravu a smrt. Jiné alkaloidy (thebain, brucin, nikotin) jsou smrtelně jedovaté, a proto v lékařské praxi nepoužitelné. Ale např. nikotin je velmi účinnou látkou k hubení hmyzích škůdců.
Opakované podávání některých alkaloidů vyvolává fyziologickou nebo psychickou závislost (tzv. drogová závislost). Proto musí být manipulace s nimi přísně kontrolována. Podstatou drogové závislosti je vřazení alkaloidu opakovaným podáváním do
metabolismu živočicha. Následná absence alkaloidu potom způsobuje narušení metabolického řetězce, což se ve svých důsledcích projeví ztrátou nebo změnou některého psychického nebo funkčního (fyziologického) znaku. U člověka se tyto poruchy projevují např.
depresemi, neklidem, nespavostí, nevolností nebo svalovým třesem. Požívání alkaloidů nebo léčiv obsahujících alkaloidy z jiných než léčebných důvodů se nazývá narkomanie. Zpravidla bývá doprovázena drogovou závislostí.

16.3. Přehled nejznámějších alkaloidů.
Opiové alkaloidy.
Do této skupiny patří alkaloidy získávané ze šťávy nedozrálých plodů máku (makovic). Surová směs těchto alkaloidů se nazývá opium. Celkově bylo z opia izolováno přes
dvacet alkaloidů. Léčebně významné jsou morfin a kodein. Morfin byl izolován z opia již v
roce 1805. Pod názvem morfium se používá k tišení bolestí a mírnění pocitu strachu (vyvolává euforii – pocit blaha). Jeho velkou nevýhodou je návykovost. Syntetickým derivátem
morfinu je heroin, který má ještě silnější účinky než morfin. Kodein má mírně sedativní
účinky a slouží ke zmírnění kašle.
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Tropanové alkaloidy.
Léčebně významné tropanové alkaloidy jsou kokain a atropin. Kokain (obsažený v
listech Erythroxylon coca) se v lékařství používá jako lokální anestetikum, současně však
patří k nejzáludnějším drogám vyvolávajícím pocit uspokojení. Atropin je obsažen v durmanu (Datura stramonium) a rulíku zlomocném (Atropa belladonna). Užívá se v očním lékařství
(název belladonna – „krásná paní" – souvisí s jeho schopností rozšiřovat zornice) a pro protikřečové účinky též k tišení bolestí při ledvinových a žlučníkových kolikách.
Námelové alkaloidy.
Jsou obsažené v námelu, což je produkt parazitní houby paličkovice nachové, parazitující především na žitě. Strukturním základem těchto alkaloidů je kyselina lysergová.
Její diethylamid, známý pod zkratkou LSD, je předmětem značného zájmu narkomanů pro
halucinogenní účinky.
Alkaloidy odvozené od purinu.
Nejznámější z nich je kofein, obsažený např. v čaji kávě, kakaových bobech a dalších rostlinách. Působí povzbudivě na centrální nervový systém.
Ostatní alkaloidy.
Z ostatních alkaloidů jsou nejznámější strychnin používaný k hubení hlodavců. Nikotin, obsažený v tabákových listech, patří mezi nejrozšířenější drogy. Chinin z kůry stromu
chinovníku je účinným lékem proti malárii.

17. Sacharidy.
17.1. Obecná charakteristika sacharidů.
Sacharidy jsou co kvantitativního zastoupení v organismech nejrozšířenější
přírodní látky. Na hmotnosti sušiny rostlinného materiálu se podílejí 70 – 80 %, zatímco jejich podíl na hmotnosti živočichů je podstatně menší.
Pojmenování sacharidy pochází z řeckého slova sakcharón = cukr. Méně často se
pro sacharidy užívá názvu glycidy (z řec. glýkys = sladký). Úplně nesprávná jsou stará pojmenování uhlovodany nebo uhlohydráty, vycházející ze skutečnosti, že stechiometrický
vzorec sacharidů je Cn(H2O)n. Tato pojmenování se udržují již jen v kuchařských knihách,
nicméně jsou běžná v jiných jazycích, např. němčině (kohlehydrate), angličtině (carbohydrates) nebo ruštině (uglevody).
Molekuly sacharidů jsou vždy tvořeny třemi prvky: uhlíkem, vodíkem a kyslíkem.
Obsahují vždy dvě charakteristické skupiny: alespoň dvě hydroxylové skupiny a jednu
skupinu karbonylovou (aldehydickou nebo ketonickou).

17.2. Biologický význam sacharidů a jejich vznik v přírodě.
Sacharidy jsou nezbytné pro všechny organismy bez výjimky. V organismech
zastávají funkce, ve kterých jsou nenahraditelné jinými látkami. Některé sacharidy mají
funkci stavební. Příkladem jsou celulosa tvořící buněčné stěny rostlinných buněk a agar
nebo karagen v buněčných stěnách některých druhů mořských řas. Velmi důležitá je funkce energetická. V této funkci jsou některé sacharidy (zejména glukosa) reaktanty biologických oxidací, kterými je energie z jejich molekul uvolňována. S energetickou funkcí souvisí i
funkce zásobní, kdy glukosa (plnící energetickou funkci) je polykondenzována do podoby
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snadno skladovatelné zásobní látky – škrobu (zásobní látka rostlin) nebo glykogenu (zásobní látka živočichů). Některé sacharidy jsou součástí nukleových kyselin (ribosa, 2deoxy-ribosa).
V přírodě sacharidy vznikají fotosyntézou z oxidu uhličitého a vody. Heterotrofní
organismy mají schopnost vytvářet sacharidy přeměnou některých aminokyselin nebo z glycerolu vzniklého hydrolýzou glyceridů.

17.3. Rozdělení sacharidů a jejich pojmenování.
Třídění sacharidů je založeno na třech kriteriích:
1. složitosti molekul
2. počtu uhlíkových atomů
3. druhu karbonylové skupiny
ad1)
Podle složitosti molekul se sacharidy rozdělují na jednoduché (monosacharidy)
a složité. Složité sacharidy vznikají kondenzací (resp. polykondenzací) monosacharidů
o různém polymeračním stupni (různém počtu kondenzovaných molekul monosacharidů).
Podle velikosti polymeračního stupně se složité sacharidy rozdělují na oligosacharidy
(řec. olígos =málo) a polysacharidy (řec. polýs = mnoho). Hranice mezi oligosacharidy a
polysacharidy je značně neostrá a je stanovena uměle (obvykle polymerační stupeň 10).
ad2)
Monosacharidy se podle počtu uhlíkových atomů v molekule rozdělují na triosy, tetrosy, pentosy, hexosy a heptosy.
ad3)
Monosacharidy se podle druhu charakteristické skupiny rozdělují na aldosy (s
aldehydickou skupinou) a ketosy (s ketonovou skupinou).
Vzhledem ke složitosti konstituce i konfigurace molekul sacharidů upřednostňují se
v jejich pojmenování triviální názvy.

17.4. Monosacharidy.
17.4.1. Obecná charakteristika a příklady monosacharidů.
Nejjednoduššími monosacharidy jsou glyceraldehyd a dihydroxyaceton:
CHO
│
H-C*-OH
│
CH2OH
glyceraldehyd

CH2OH
│
C=O
│
CH2OH
dihydroxyaceton

Glyceraldehyd je aldotriosa, dihydroxyaceton ketotriosa. Další, v organismech časté,
monosacharidy jsou ribosa, 2-deoxy-ribosa, glukosa, mannosa, galaktosa, fruktosa,
dále sorbosa a arabinosa:
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1

CHO
│
2 *
H– C –OH
│
3 *
H– C –OH
│
H–4C*–OH
│
5
CH2OH

D-ribosa

1

CHO
│
2
H– C–H
│
3 *
H– C –OH
│
H–4C*–OH
│
5
CH2OH

2-deoxy-D-ribosa

1

1
CHO
CHO
│
│
2
2
H– C*–OH
H– C*–OH
│
│
HO–3C*–H
HO–3C*–H
│
│
HO–4C*–H
H–4C*–OH
│
│
5
5
CH2OH
CH2OH

L-arabinosa

D-xylosa
1

1

1

CHO
│
2 *
H– C –OH
│
3 *
HO– C –H
│
H–4C*–OH
│
5 *
H- C -OH
│
6
CH2OH

CHO
│
2 *
HO– C –H
│
3 *
HO– C –H
│
H–4C*–OH
│
5 *
H- C -OH
│
6
CH2OH

D-glukosa

D-mannosa

1

1

CHO
│
2 *
H– C –OH
│
HO–3C*–H
│
HO–4C*–H
│
5 *
H– C –OH
│
6
CH2OH

CH2OH
│
2
C=O
│
HO–3C*–H
│
H–4C*–OH
│
5 *
H– C –OH
│
6
CH2OH

D-galaktosa

D-fruktosa

1

CH2OH
│
2
C=O
│
HO–3C*–H
│
HO–4C*–H
│
5 *
H– C –OH
│
6
CH2OH

CH2OH
│
2
C=O
│
H–3C*–OH
│
OH–4C*–H
│
5 *
H– C –OH
│
6
CH2OH

D-tagatosa

D-sorbosa

Z uvedených vzorců vyplývá, že v molekulách monosacharidů s výjimkou dihydroxyacetonu je alespoň jeden asymetrický uhlíkový atom. Ten udílí monosacharidům fyzikální vlastnost – optickou aktivitu. Monosacharidy jsou (s výjimkou dihydroxyacetonu)
opticky aktivní látky. Optickou aktivitu lze zjistit pouze po oddělení pravotočivých a levotočivých molekul od sebe, nikoliv v racemické směsi. Molekuly monosacharidů (s výjimkou
dihydroxyacetonu) jsou dvojího druhu. Jejich konfigurace (prostorové uspořádání atomů
a skupin atomů) je ve vztahu předmětu a jeho zrcadlového obrazu. Podle konfigurace se
molekuly označují strukturními předponami D- nebo L- .Jejich pravotočivost nebo levotočivost potom symboly (+) nebo (-). Pro určení konfigurace molekuly monosacharidu je
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rozhodující umístění hydroxylové skupiny (zda vpravo nebo vlevo) na asymetrickém
uhlíkovém atomu nejvzdálenějším od karbonylové skupiny.

17.4.2. Cyklické struktury monosacharidů.
Pentosy a hexosy vytvářejí molekuly s heterocyklickou strukturou s kyslíkovým
heteroatomem. Tyto cyklické struktury vznikají reakcí karbonylové skupiny se skupinou
hydroxylovou tak, aby vznikl pěti nebo šestičlenný heterocyklus. (Pěti a šestičlenné
cykly jsou nejstabilnější. Platí obecné pravidlo, že pětičlenné a šestičlenné kruhy se snaží
vznikat všude, kde je to možné.) Zpravidla k tomu dochází reakcí karbonylové skupiny se
skupinou hydroxylovou na čtvrtém nebo pátém uhlíkovém atomu. Vznik cyklické struktury
molekul monosacharidů je intramolekulární reakce.
Produktem reakce karbonylové a hydroxylové skupiny je poloacetal:

R–C=O + H–O–R
│
H
R1
│
C=O + H–O–R
│
R2

O–H
│
R–C–O–R
│
H
R1

O–H
C

R2

O–R

Z uvedených reakčních schémat vyplývá, že reakcí zaniká karbonylová skupina a
místo ní se objevuje nová hydroxylová skupina – poloacetalový hydroxyl.
Monosacharidy se šestičlenným heterocyklem se nazývají pyranosy (název je
odvozen od heterocyklické sloučeniny pyran, kterému se struktura molekuly monosacharidu
podobá).
Monosacharidy s pětičlenným heterocyklem se nazývají furanosy (název je odvozen od heterocyklické sloučeniny furan, kterému se struktura molekuly monosacharidu
podobá).
Odvození pyranosové struktury D-glukosy a její znázornění TOLLENSOVÝM vzorcem:
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Šestičlenná cykličnost struktury molekuly monosacharidu je v názvu vyjádřena příponou -pyranosa.
Pětičlenná cykličnost molekuly monosacharidu je v jeho názvu vyjádřena příponou furanosa.
Při vzniku heterocyklické struktury monosacharidu se původní karbonylový uhlíkový
atom (v hybridním stavu sp2) stává asymetrický (přechází do hybridního stavu sp3 a váže
čtyři různé substituenty). V heterocyklické struktuře monosacharidu je o jeden asymetrický uhlíkový atom více než ve struktuře lineární. Přítomnost tohoto nového asymetrického uhlíkového atomu zvětšuje velikost optické aktivity (zvyšuje úhel pootočení polarizovaného světla). (Nikoliv však směr otočení! Původní pravotočivost nebo levotočivost zůstává zachována.)
Umístění poloacetalového hydroxylu může být buď na stejné straně jako původní
hydroxylová skupina v lineární struktuře (toto umístění se vyjadřuje strukturní předponou α-)
nebo na straně opačné (toto umístění se vyjadřuje strukturní předponou ß-). Molekuly monosacharidů lišící se polohou polocetalového hydroxylu (buď α nebo ß) se nazývají
anomery.
Pentosy a hexosy se v krystalových strukturách a ve vodných roztocích za normální
teploty vyskytují výhradně v cyklické podobě. Teprve zahřátím vodného roztoku dochází
zvýšenou vibrací atomů v molekule k roztržení cyklu a vytvoření otevřeného řetězce. Tím
také zaniká poloacetalový hydroxyl a obnovuje se karbonylová skupina. Proto také monosacharidy mají poněkud odlišné chemické vlastnosti ve vodných roztocích za normální teploty a za vyšší teploty. (Jedná se o vlastnosti, které jsou dány přítomností samostatně existující karbonylové skupiny.)

17.4.3. HAWORTHOVY vzorce monosacharidů.
Existenci monosacharidů v cyklické podobě znázorňujeme buď TOLLENSOVÝMI
vzorci (méně často) nebo (častěji) vzorci HAWORTHOVÝMI (čti "haursovými"). Při sestavení
cyklického HAWORTHOVA vzorce z úplného názvu monosacharidu je vhodné postupovat
podle následujícího algoritmu:
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1. Napsat lineární vzorec monosacharidu.
2. Z něho odvodit vzorec TOLLENSŮV, včetně požadovaného umístění poloacetalového
hydroxylu (a nebo ß anomer).
3. Nakreslit pyranosový nebo furanosový cyklus (podle informace v názvu (-pyranosa, furanosa). V pyranosovém cyklu (šestiúhelník) se značka atomu kyslíku zapisuje vpravo
nahoru, ve furanosovém cyklu (pětiúhelník) nahoru:

Značky uhlíkových atomů se do cyklu nezapisují.
4. Očíslovat uhlíkové atomy v cyklu. Uhlíkový atom vpravo od kyslíku má u aldos číslo 1, u
ketos číslo 2.
5. Značky atomů prvků, které jsou v lineárním, popř. TOLLENSOVĚ vzorci vlevo, zapsat do
pyranosového nebo furanosového cyklu nahoru (tyto atomy jsou nad rovinou molekuly). Výjimku tvoří zápis posledního uhlíkového atomu, který není součástí cyklu. Z praktických důvodů se rovněž zapisuje nahoru.
6. Značky atomů prvků, které jsou v lineárním, popř. TOLLENSOVĚ vzorci vpravo, zapsat
do pyranosového nebo furanosového cyklu dolů (tyto atomy jsou pod rovinou molekuly).
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HAWORTHŮV vzorec lze zjednodušit tak, že značky atomů vodíku ani hydroxylových skupin nezapisujeme (s výjimkou značky posledního uhlíkového atomu a atomů na
něm umístěných) a umístění hydroxylové skupiny nad nebo pod rovinu molekuly pouze naznačíme čárkou:
Šestičlenný cyklus pyranos vytváří podobně jako cyklohexan židličkovou konformaci
s vazebnými úhly 109o:

17.4.4. Fyzikální vlastnosti monosacharidů.
Sacharidy jsou bílé krystalické látky sladké chuti. Tvoří molekulové krystalové struktury s vazbami dipól-dipól mezi molekulami. Tento způsob spojení molekul je dán velkým
počtem hydroxylových skupin s polární chemickou vazbou –O–H. Proto jsou také monosacharidy dobře rozpustné ve vodě. Jejich vodné roztoky však nevedou elektrický proud –
jsou neelektrolyty.
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17.4.5. Chemické vlastnosti monosacharidů.
Chemické vlastnosti monosacharidů způsobuje přítomnost:
1. poloacetalového hydroxylu, který je v porovnání s ostatními hydroxylovými skupinami v
molekule mnohem reaktivnější,
2. ostatních hydroxylových skupin.
Poloacetalový hydroxyl je nositelem redukčních účinků monosacharidů (monosacharidy redukují např. FEHLINGOVO nebo TOLLENSOVO činidlo). Všechny monosacharidy mají redukční účinky. Vysvětlení redukčních účinků je obtížné. Předpokládá se
zrušení cyklické struktury v průběhu reakce (např. zahřátím) a obnovení aldehydické skupiny, která je nositelem zmíněných redukčních účinků. V případě ketos, které by vlastně redukční účinky mít neměly, předpokládají chemici izomeraci molekul ketos v průběhu redoxní
reakce a vznik aldos. Proto oxidace aldos probíhá mnohem snadněji než oxidace ketos.
Nahrazením vodíku poloacetalového hydroxylu alkylem nebo arylem, popř. jiným zbytkem při zachování cyklické struktury vznikají glykosidy. Glykosidy vznikají reakcí
poloacetalového hydroxylu nejčastěji s hydroxylovou skupinou druhého reaktantu. Při reakci
se uvolňuje molekula vody a zbytky reagujících molekul se spojí chemickou vazbou zvanou
glykosidická vazba. Glykosidy jsou velmi rozšířené přírodní látky. Vyskytují se především v
rostlinách. Některé glykosidy udílejí rostlinným orgánům, v nichž jsou koncentrovány charakteristickou chuť, např. hořký salicin v kůře vrby (blízký příbuzný kyseliny acetylsalicylové,
která je základem acylpyrinu) nebo amygdalin v semenech mandlí (POZOR!! štěpí se na
jedovatý kyanovodík a benzaldehyd). Protože nemají poloacetalový hydroxyl, nemají ani redukční účinky (nereagují např. s FEHLINGOVÝM nebo TOLLENSOVÝM činidlem). (Názvy
glykosidů mají zakončeni -osid.)
Redukcí aldos nebo ketos (předpokladem je obnovení karbonylové skupiny zánikem cyklické struktury, např. zahřátím) vznikají cukerné alkoholy. Existují pouze v acyklické podobě. V názvu mají zakončení -itol (např. redukcí D-glukosy vzniká D-glucitol).
Redoxní reakce monosacharidů probíhají v acyklické podobě jejich molekul.
Poloacetalový hydroxyl i ostatní hydroxylové skupiny monosacharidů lze
snadno esterifikovat. Biologicky nejvýznamnější jsou estery s kyselinou trihydrogenfosforečnou.

17.4.6. Přehled nejrozšířenějších monosacharidů.
D-glyceraldehyd a dihydroxyaceton se v organismech nevyskytují volné, ale v podobě esterů s kyselinou trihydrogenfosforečnou. Jsou důležitými meziprodukty v metabolismu sacharidů.
D-ribosa a 2-deoxy-D-ribosa se podílejí (spolu s dalšími látkami) na složení nukleových kyselin.
L-arabinosa je obsažena zejména v glykosidech. Její polykondenzací vznikají polysacharidy se stavební funkcí (např. hemicelulosa obsažená ve dřevě).
D-glukosa (hroznový cukr) je velmi rozšířená. Volná se vyskytuje ve všech sladkých
plodech (zejména vinných hroznech) a v medu. Vázaná v podobě esteru s kyselinou trihydrogenfosforečnou je důležitým reaktantem v metabolismu sacharidů. Vázaná glykosidickými
vazbami je součástí mnoha složitých sacharidů (např. disacharidů nebo polysacharidů). Pro
snadnou vstřebatelnost a stravitelnost organismem se používá v lékařství jako umělá výživa. (V podobě infúze se zavádí přímo do krevního oběhu.) Průmyslově se vyrábí hydrolýzou
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škrobu. Redukcí D-glukosy se vyrábí alkohol D-glucitol dříve nazývaný sorbit, který se užívá jako sladidlo pro diabetiky. D-glucitol (sorbit) je obsažen i v mnoha plodech, např. jeřabinách, hruškách jablkách, švestkách.
D-galaktosa se vyskytuje v disacharidu laktosa (zde je vázána glykosidickou vazbou s D-glukosou), který je obsažen v mléku. Je rovněž stavební složkou některých složených lipidů (glykolipidy) a polysacharidů, např. agaru.
D-mannosa se volná v přírodě téměř nevyskytuje. Je však vázaná v polysacharidech zvaných mannany, obsažených např. v maně (Fraxinus ornus – jasan zimnář), svatojánském chlebě (Ceratonia siliqa – rohovník) nebo v buněčných stěnách kvasinek.
D-fruktosa (ovocný cukr) je nejrozšířenější ketosa. Společně s D-glukosou se vyskytuje volná v ovoci a medu. Vázaná se vyskytuje např. v disacharidu sacharosa (spolu s Dglukosou). Je nejsladším cukrem.
L-sorbosa je rovněž ketosa. Byla izolována ze šťávy plodů jeřabin (Sorbus aucuparia – jeřáb obecný). Používá se k průmyslové výrobě kyseliny askorbové (vitaminu C).

17.5. Složité sacharidy.
17.5.1. Obecná charakteristika.
Složité sacharidy vznikají kondenzací různého počtu molekul monosacharidů.
Při této kondenzaci vždy reaguje poloacetalový hydroxyl jedné molekuly monosacharidu
buď s poloacetalovým hydroxylem druhé (= sousední) molekuly, nebo s některou jinou hydroxylovou skupinou druhé (= sousední) molekuly monosacharidu. Tyto rozdílné možnosti
spojení rozhodujícím způsobem ovlivňují redukční schopnosti disacharidů.
Při kondenzaci molekul monosacharidů vzniká jako vedlejší produkt voda.
Chemická vazba spojující dvě sousední molekuly monosacharidu v molekule složitého
sacharidu se nazývá glykosidická vazba.
Způsob spojení (= které hydroxylové skupiny spolu při vzniku glykosidické vazby reagují) se označuje čísly uhlíkových atomů, které jsou v molekule složitého sacharidu spojeny glykosidickou vazbou.
Podle počtu kondenzovaných molekul monosacharidů (tento počet se nepřesně
nazývá polymerační stupeň, protože složité sacharidy nevznikají polymerací, ale kondenzací, resp. polykondenzací) se složité sacharidy rozdělují na oligosacharidy a polysacharidy. Z oligosacharidů jsou v přírodě nejrozšířenější disacharidy.

17.5.2. Disacharidy.
17.5.2.1. Obecná charakteristika disacharidů.
Vznikají kondenzací dvou molekul monosacharidů. Protože při vzniku molekuly disacharidu reaguje vždy poloacetalový hydroxyl jedné molekuly monosacharidu buď s poloacetalovým hydroxylem druhé molekuly, nebo s některou jinou hydroxylovou skupinou druhé
molekuly monosacharidu, mohou vzniknout dva způsoby spojení:
1. Vznikne disacharid, který nemá žádný poloacetalový hydroxyl (oba reagovaly za
vzniku vody a glykosidické vazby). Protože poloacetalový hydroxyl je nositelem redukčních
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účinků sacharidů, nemá vzniklý disacharid redukční účinky. Nazývá se neredukující disacharid.
2. Vznikne disacharid, který má jeden poloacetalový hydroxyl. Zachovává si proto redukční účinky a nazývá se redukující disacharid.
Disacharidy jsou bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě.

17.5.2.2. Přehled nejrozšířenějších disacharidů.
Sacharosa (řepný cukr).
Vzniká kondenzací α-D-glukopyranosy a ß-D-fruktofuranosy glykosidickou vazbou
1,2. Je zřejmé, že glykosidická vazba vzniká reakcí obou poloacetalových hydroxylů. Proto
sacharosa je neredukující disacharid.
Sacharosa je v přírodě nejrozšířenější disacharid. Průmyslově se získává z cukrové
řepy nebo cukrové třtiny. Synteticky byla poprvé připravena v roce 1953. Používá se ke slazení potravin a nápojů. Je nejrozšířenějším sladidlem.
Maltosa (sladový cukr).
Vzniká kondenzací dvou molekul α-D-glukopyranosy glykosidickou vazbou 1,4. Protože má jeden poloacetalový hydroxyl je redukující disacharid.

Maltosu lze získat enzymatickou hydrolýzou škrobu. Enzym katalyzující tuto hydrolýzu je obsažen v klíčících semenech, zejména v naklíčeném sladovnickém ječmeni. Na této
hydrolýze (a následném alkoholovém kvašení) je založena výroba piva.
Laktosa (mléčný cukr).
Vzniká kondenzací molekuly ß-D-galalaktopyranosy a α-D-glukopyranosy glykosidickou vazbou 1,4. Laktosa je redukující disacharid. Laktosa je obsažena v mléce (průměrně
v koncentraci 3 %): lidské mléko obsahuje 6 – 7 % laktosy, kravské mléko 4 – 5 %.
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17.5.3. Polysacharidy.
17.5.3.1. Obecná charakteristika polysacharidů.
Polysacharidy vznikají kondenzací velkého počtu (mnoha) molekul monosacharidů. Proto reakce jejich vzniku se nazývá polykondenzace. Polysacharidy jsou makromolekulární látky.
Všechny přírodní makromolekulární látky (nesprávně zvané biopolymery, protože
nevznikají polymerací, ale polykondenzací) – polysacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, se
vyznačují složitým prostorovým uspořádáním lineárních makromolekul. Toto prostorové
uspořádání vzniká druhotně (sekundárně) až po vytvoření prvotní (primární) lineární makromolekuly a nazývá se sekundární struktura. (Pozn.: Tvorba sekundární struktury by mohla
být kriteriem pro posouzení, zda látka je nebo není biopolymerem a tvořit tak hranici mezi
oligosacharidy a polysacharidy, resp. peptidy a bílkovinami. Tyto hranice jsou dosud stanoveny uměle bez použití jednoznačného kriteria).
Polysacharidy zastávají v organismech funkci zásobní (tzv. zásobní polysacharidy
nebo stavební (tzv. stavební polysacharidy). Zásobní polysacharidy jsou pro organismus v
podstatě zdrojem glukosy, která se uvolňuje hydrolýzou polysacharidů (hydrolýza je reakce
opačná k polykondenzaci, resp. kondenzaci).
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17.5.3.2. Přehled nejrozšířenějších polysacharidů.
Škrob
Škrob je zásobním polysacharidem rostlin. V podobě škrobových zrn je uložen v
amyloplastech rostlinných buněk, zejména v kořenech, hlízách (např. bramborové hlízy obsahují až 20 % škrobu) nebo semenech (např. obilná zrna obsahují 50 % – 80 % škrobu).
Škrob není chemicky čistá látka. Škrob je směs amylosy a amylopektinu. Obě
látky jsou ve směsi (škrobu) zastoupeny u různých rostlinných druhů v různém poměru.
Amylosa i amylopektin vznikají polykondenzací α-D-glukopyranosy (stejné chemické složení je společný znak obou látek). V makromolekule amylosy jsou molekuly αD-glukopyranosy spojeny glykosidickou vazbou 1,4. Primární struktura amylosy je lineární. V primární struktuře amylosy bývá průměrně 5.000 molekul glukosy.

V makromolekule amylopektinu jsou molekuly α-D-glukopyranosy spojeny glykosidickou vazbou 1,4 a 1,6. Makromolekula amylopektinu je rozvětvená:

V primární struktuře amylopektinu bývá až jeden milion molekul glukosy, přičemž
jedna makromolekula obsahuje tisíce postranních řetězců (k rozvětvení dochází průměrně
jednou na každých 25 molekul glukosy).
Amylosa a amylopektin mají rozdílnou konstituci svých makromolekul. Řetězec
amylosy je stočen do šroubovice, v níž na jeden závit připadá šest molekul glukosy. Sekun27

dární struktura amylosy je šroubovitá (helixová). Amylopektin vlivem větvení makromolekuly nemůže tvořit šroubovici.
V důsledku rozdílných konstitucí způsobujících rozdílný tvar sekundárních struktur
mají amylosa a amylopektin některé rozdílné fyzikální vlastnosti:
1. Amylosa se rozpouští v horké vodě na čirý roztok, amylopektin se rozpouští v horké vodě
na hustý roztok – škrobový maz.
2. Amylosa způsobuje intenzívně modré zbarvení jodu. Molekuly jodu se dostávají do dutiny
šroubovice, čímž se mění jejich schopnost pohlcovat světelné záření projevující se vznikem
modré barvy. Amylopektin, který netvoří šroubovici, způsobuje červenohnědé až fialové
zbarvení jodu.
Protože amylosa a amylopektin mají stejné chemické složení, mají i stejné chemické vlastnosti.
Charakteristickou reakcí amylosy i amylopektinu je hydrolýza. Hydrolýza je reakce substrátu s vodou (činidlo). V podstatě se jedná o rozklad složité strukturní jednotky
na jednoduché (viz např. hydrolýza glyceridů). Podle druhu použitého katalyzátoru rozlišujeme hydrolýzu amylosy a amylopektinu kyselou a hydrolýzu enzymatickou. Podle
produktu vzniklého hydrolýzou rozlišujeme hydrolýzu úplnou a hydrolýzu částečnou.
Katalýza hydrolýzy škrobu je vzhledem k nereaktivnosti vody jako činidla nezbytná
(viz např. kyselá nebo alkalická hydrolýza glyceridů). V případě enzymatické hydrolýzy probíhající "in vivo" je umožněno její provedení i za nízké teploty (tak velké je snížení aktivační
energie enzymem-katalyzátorem), což je rozhodující pro život organismů.
Při kyselé hydrolýze (prováděné "in vitro") se jako katalyzátor používá vodný roztok
kyseliny sírové nebo chlorovodíkové. Při enzymatické hydrolýze (zpravidla probíhající "in vivo") je katalyzátorem enzym amylasa (je obsažen např. ve slinách, pankreatické šťávě a
sladu).
Proces kyselé hydrolýzy je postupný. To znamená, že dochází k postupnému "trhání" makromolekuly na kratší části. Tento proces lze v libovolném okamžiku zastavit a získat
tak polysacharid nebo oligosacharid s požadovanou délkou řetězce. V praxi se této skutečnosti využívá při výrobě dextrinů, což jsou polysacharidy se zhruba polovičními makromolekulami, než jsou makromolekuly amylosy nebo amylopektinu. Dextriny se používají jako
lepidla. Předposledním produktem kyselé hydrolýzy je disacharid maltosa a posledním produktem monosacharid glukosa. Kyselá hydrolýza škrobu má rozsáhlé uplatnění při výrobě
glukosy a lepidel.
Enzymatickou hydrolýzu katalyzují α-amylasy a ß-amylasy. Konečným produktem
působení obou amylas je disacharid maltosa.
Kromě biologického významu má škrob rozsáhlé uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V potravinářském průmyslu se využívá k výrobě pudinků, lihovin a
glukosy pro potravinářské účely. Ve farmaceutickém průmyslu je surovinou pro získání glukosy používané k infuzní výživě. Nezanedbatelné je použití jemného škrobu (např. rýžového) k výrobě pudrů a dalších kosmetických přípravků. Pro člověka je škrob základní složkou
potravy.
Glykogen (živočišný škrob)
Glykogen je zásobní polysacharid živočichů. Má stejné chemické složení jako
škrob. Konstitucí se podobá amylopektinu.
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Celulosa
Celulosa je stavebním polysacharidem především rostlin. Vyskytuje se v buněčných stěnách rostlinných buněk, některých skupin bakterií i živočichů (např. Tunicata – pláštěnci). Některé druhy rostlin obsahují v buněčných stěnách některých svých orgánů téměř
chemicky čistou celulosu – tzv. bavlnu. Příkladem je rostlina bavlník, jehož osemení je pokryto 20 – 65 mm dlouhými jednobuněčnými chlupy s téměř čistě celulosovými (= bavlněnými) buněčnými stěnami. Dalším příkladem je rostlina konopě setá (Canabis sativa), jejíž
lýková vlákna s čistou celulosou v buněčných stěnách jsou až dva metry dlouhá a vynikají
značnou pevností. Podobně pevná lýková vlákna obsahuje i len setý (Linum usitatissimum).
Celulosa získaná z těchto rostlin se používá v textilním průmyslu. Dalším velmi důležitým
zdrojem celulosy je dřevo. Ve dřevě je celulosa doprovázena dalšími makromolekulárními
látkami, např. hemicelulosami (složité polykondenzáty L-arabinosy a dalších monosacharidů), ligninem (polykondenzát složitých fenolů) a pryskyřicemi. Dřevo obsahuje až 50 % celulosy. Získání celulosy ze dřeva spočívá v odstranění jejích příměsí z rozemletého dřeva.
Celulosa získaná ze dřeva se nazývá buničina a používá se k výrobě papíru, umělého
hedvábí (acetátového nebo viskózového), celuloidu, bezdýmného střelného prachu a nitrocelulosových laků.
Stavební jednotkou celulosy je ß-D-glukopyranosa, jejíž molekuly (v počtu asi
500) jsou spojeny glykosidickou vazbou 1,4:

Primární struktura celulosy je lineární. Zhruba 100 těchto rovnoběžně orientovaných
řetězců se vždy pevně spojuje vodíkovými můstky a vytváří celulosová mikrovlákna – micely. Tvorba mikrovláken dodává celulose značnou pevnost a je příčinou nerozpustnosti celulosy ve vodě. Celulosa se rozpouští pouze v rozpouštědlech narušující vodíkové vazby
mezi jednotlivými makromolekulami v micelách, např. v hydroxidu měďnato-amonném nebo
vodném roztoku hydroxidu sodného (celulosa se rozpouští za vzniku sodné soli zvané alkalicelulosa).
Z předchozího schématu vyplývá, že každá molekula glukosy v makromolekule celulosy má tři volné hydroxylové skupiny, které se mohou účastnit chemických reakcí. Průmyslově nejvýznamnější reakce celulosy jsou:
1. Reakce s hydroxidem sodným a sirouhlíkem. Produktem reakce je roztok xanthogenátu
celulosy, ze kterého se vyrábí viskózové hedvábí a celofán.
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2. Esterifikace kyselinou dusičnou. Produktem reakce jsou mono-, di- a trinitráty celulosy.
Nejdůležitější jsou nitráty s obsahem dusíku 10 – 15 %. Ty se používají k výrobě celuloidu
(nitrát celulosy ve směsi s ethanolem, etherem a kafrem), střelné bavlny, bezdýmného střelného prachu a nitrocelulosových nátěrových laků.

3. Esterifikace anhydridem kyseliny octové. Produktem reakce je acetylcelulosa, ze které se
vyrábí acetátové hedvábí.
Celulosa je hlavní živinou býložravců. V jejich trávící soustavě jsou enzymy (nebo
mikroorganismy, které tyto enzymy produkují), umožňující enzymatickou hydrolýzu celulosy
na glukosu. Celulosa je nejrozšířenější organickou sloučeninou na Zemi.
Agar a karagen
Agar a karagen jsou stavební polysacharidy buněčných stěn některých druhů
mořských řas. Vznikají polykondenzací α-L-galaktopyranosy. Agar se používá při laboratorním pěstování kultur mikroorganismů. Karagen se používá v potravinářství k výrobě želé.

17.6. Otázky a úkoly.
1. Charakterizujte sacharidy podle prvkového složení a zastoupení charakteristických skupin v molekule.
2. Vyjmenujte nejznámější biologické funkce sacharidů a uveďte příklady sacharidů s jednotlivými funkcemi.
3. Uveďte kriteria třídění sacharidů a vyjmenujte jednotlivé skupiny sacharidů.
4. Vyjmenujte nejrozšířenější monosacharidy.
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5. Proč mají monosacharidy v názvech předpony D- nebo L- a přípony -pyranosa nebo furanosa? O čem tyto předpony a přípony informují?
6. Proč a jak vznikají cyklické struktury molekul monosacharidů?
7. Odvoďte (přes lineární a TOLLENSOVY vzorce) HAWORTHOVY vzorce některých monosacharidů. Co vyjadřují předpony α- a ß-?
8. Proč mají monosacharidy redukční účinky a jak je lze dokázat?
9. Jak vznikají glykosidy?
10. Co jsou cukerné alkoholy?
11. Vyjmenujte nejrozšířenější monosacharidy a uveďte jejich biologické funkce a praktické
využití.
12. Jak vznikají složité sacharidy? Na které skupiny a podle kterého kritéria se rozdělují?
13. Proč jen některé disacharidy redukují FEHLINGOVO činidlo?
14. Vyjmenujte nejrozšířenější disacharidy a uveďte jejich biologické funkce a praktické využití.
15. Které polysacharidy mají stavební a které zásobní funkci?
16. Vyjmenujte složky škrobu.
17. Vysvětlete složení a strukturu (konstituci) amylosy a amylopektinu.
18. Uveďte shodné a rozdílné vlastnosti amylosy a amylopektinu. Čím jsou způsobeny?
19. Vysvětlete podstatu, provedení a praktické využití hydrolýzy škrobu.
20. Vysvětlete složení a strukturu celulosy. Které vlastnosti ze struktury celulosy vyplývají?
21. Co je bavlna, kde se v přírodě vyskytuje a k čemu se používá?
22. Ze kterých reaktantů a kterými reakcemi se vyrábí: viskózové hedvábí, acetátové hedvábí, nitrocelulosa?
23. K čemu se používá buničina a výše uvedené výrobky z ní?
24. Které polysacharidy se používají v mikrobiologii a v potravinářství a k jakému účelu?

18. Peptidy a bílkoviny.
18.1. Obecná charakteristika peptidů a bílkovin.
Peptidy i bílkoviny vznikají kondenzací (resp. polykondenzací) aminokyselin.
Molekuly aminokyselin jsou v peptidech a bílkovinách spojeny peptidickou vazbou.
Aminokyseliny jsou stavební jednotky peptidů i bílkovin. Rozdíl mezi peptidy a bílkovinami je v polymeračním stupni. Hranice mezi peptidy a bílkovinami je umělá a u různých autorů se liší. Hranici lze stanovit:
a) počtem kondenzovaných aminokyselin (polymeračním stupněm). Peptidy mají polymerační stupeň 50 – 100, bílkoviny větší,
b) relativní molekulovou hmotností. Peptidy mají relativní molekulovou hmotnost menší než
10.000, bílkoviny větší.
Mezi aminokyselinami, peptidy a bílkovinami je podobný vztah jako mezi monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy.
Všechny peptidy a bílkoviny vznikají kondenzací (resp. polykondenzací) 20 různých aminokyselin. První aminokyselina byla izolována z výhonků asparagusu již v roce
1806 a nazvána asparagin.
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že všechny aminokyseliny s výjimkou glycinu obsahují asymetrický uhlíkový atom. Jsou opticky aktivní. Všechny tyto aminokyseliny jsou αL-AK (aminoskupina je na asymetrickém uhlíku umístěna vlevo). Podle počtu charakteristických skupin v molekule se aminokyseliny rozdělují:
a) neutrální (obsahují jednu zásaditou aminoskupinu a jednu kyselou karboxylovou skupinu),
b) kyselé (počtem převažují karboxylové skupiny nad aminoskupinami, např. kyselina asparagová a glutamová),
c) zásadité (počtem převažují aminoskupiny nad karboxylovými skupinami, např. lysin, arginin, histidin).
Z uvedeného přehledu rovněž vyplývá, že aminokyseliny se pojmenovávají triviálními názvy a často označují třípísmennými zkratkami.
Autotrofní organismy dokáží svým metabolismem vytvářet všechny potřebné aminokyseliny z anorganických látek (zdrojem dusíku je především dusičnanový anion nebo
amonný kation). Heterotrofní organismy získávají aminokyseliny potřebné pro syntézu
svých vlastních peptidů a bílkovin hydrolýzou bílkovin přijatých v potravě. Kromě toho dokáží heterotrofní organismy některé aminokyseliny syntetizovat, ale jen z organických
sloučenin, především z oxokyselin. Reakce, kterou v metabolismu organismů vznikají aminokyseliny z oxokyselin, se nazývá transaminace. Některé aminokyseliny však heterotrofní organismy samy vyrobit nedokáží. Jsou to zejména aminokyseliny s aromatickým
nebo heterocyklickým zbytkem nebo s rozvětveným uhlovodíkovým zbytkem (např. valin,
leucin, isoleucin, methionin, threonin, fenylalanin, tryptofan). Tyto aminokyseliny se nazývají esenciální (nepostradatelné) a musí být vždy obsažené v potravě.

18.2. Peptidy.
Podle počtu kondenzovaných aminokyselin se peptidy rozdělují na dipeptidy, tripeptidy až polypeptidy. Peptidy zastávají v organismech rozmanité funkce. Živočišné peptidy
mají často funkci regulační (regulují činnost tkání, orgánů i orgánových soustav, látky s touto funkcí se nazývají hormony). Příkladem peptidových hormonů (jiné hormony mohou mít i
jiné složení) jsou oxytocin (8 AK – oktapeptid, jejich pořadí v molekule oxytocinu je známé
od roku 1953), antidiuretický hormon, adrenokortikotropní hormon (39 AK), insulin (51 AK,
jejich pořadí v molekule insulinu je známé od roku 1950).

18.3. Bílkoviny.
18.3.1. Struktura bílkovin.
Bílkoviny jsou makromolekulární látky biologického původu (= biopolymery). Jejich strukturu (stejně jako strukturu ostatních biopolymerů – polysacharidů a nukleových kyselin) nelze popisovat pouze pojmy konstituce, konfigurace a konformace. Biopolymery
mají strukturu uspořádanou do několika hierarchických stupňů podle míry organizovanosti (= uspořádanosti) atomů a skupin atomů v makromolekule. (Stupňovitost [= hierarchie] je charakteristická pro biologické soustavy.)
Základem struktury všech biopolymerů je primární struktura. U bílkovin je primární struktura dána pořadím aminokyselin v polypeptidickém řetězci a jejich spoje-

33

ním peptidickými vazbami. Primární struktura bílkovin je lineární. Primární struktura odpovídá pojmům konstituce a konfigurace.
Prostorovým uspořádáním primární struktury (polypeptidického řetězce) vzniká
struktura sekundární. Sekundární struktura bílkovin má nejčastěji podobu pravotočivé
šroubovice (tzv. α-helixová struktura, podobná sekundární struktuře amylosy) nebo podobu skládaného listu.
Prostorové uspořádání polypeptidického řetězce do podoby šroubovice nebo skládaného listu je stabilizované (= drží pohromadě) přitažlivými silami dipól-dipól mezi polárními skupinami C=Oδ-....Hδ+–N polypeptidického řetězce. Polypeptidický řetězec v prostorově uspořádaném stavu (v sekundární struktuře) drží vodíkové vazby. Protože vodíkové
vazby mohou vzniknout, jen dostanou-li se do těsné blízkosti příslušné polární skupiny, je
zřejmé, že vznik (nebo "nevznik") sekundární struktury daného typu a dané podoby závisí
na pořadí aminokyselin v polypetidickém řetězci, tedy na struktuře primární
Všechny druhy sekundárních struktur bílkovin bývají vždy složitě uspořádány v prostoru. Tak vzniká terciární struktura bílkovin. Terciární struktura bílkovin vzniká prostorovým uspořádáním struktury sekundární. Nejčastější terciární struktury = tvary bílkovinných makromolekul) jsou vláknitá (fibrilární) a kulovitá (globulární) struktura. Přitažlivé
síly držící makromolekuly bílkovin v terciární podobě jsou: vodíkové vazby, ion-ion, disulfidické vazby (= kovalentní chemické vazby mezi aminokyselinami cys-cys) a Van der
WAALSOVY síly.
Příslušné přitažlivé síly mohou vzniknout a stabilizovat tak terciární strukturu pouze
tehdy, mohou-li se do těsné blízkosti dostat příslušné atomy nebo skupiny atomů. Tato podmínka je splněna tehdy, má-li makromolekula bílkoviny určitou vhodnou sekundární strukturu. Vznik terciární struktury závisí na struktuře sekundární. Každá bílkovina má svou
charakteristickou terciární strukturu, která jí udílí charakteristické fyzikální a chemické vlastnosti a z nich vyplývající biologickou funkci. Pro většinu bílkovin představuje terciární struktura konečné prostorové uspořádání makromolekul.
Některé bílkoviny mají výslednou makromolekulu vytvořenu z několika samostatných
bílkovinných makromolekul (tzv. podjednotek). Každá podjednotka má svoji primární, sekundární i terciární strukturu. Vzájemným prostorovým uspořádáním (a propojením) jednotlivých podjednotek ve výslednou makromolekulu vzniká kvartérní struktura bílkovin. Příkladem bílkoviny s kvartérní strukturou (a zároveň s obsahem nebílkovinné složky – hemu)
je hemoglobin:

18.3.2. Vlastnosti bílkovin.
Bílkoviny, které jsou rozpustné ve vodě, tvoří koloidní roztoky. Koloidní roztoky
se vyznačují velikostí rozpuštěných (přesněji v rozpouštědle rozptýlených) částic 10-7- 10-9
m. Koloidní roztoky jsou obtížně filtrovatelné.
Charakteristickou vlastností bílkovin je jejich snadná denaturace. Denaturace
je nevratná změna terciární a sekundární struktury bílkoviny. Denaturací bílkovina trvale ztrácí své původní vlastnosti (protože ty vyplývají právě ze sekundární a terciární struktury) a ztrácí i svou biologickou funkci v organismu. Denaturaci lze vyvolat fyzikálními
faktory nebo chemickými látkami. Běžnými fyzikálními faktory způsobujícími denaturaci
bílkovin jsou teplo, ultrafialové záření, γ-záření. Z chemických látek denaturaci způsobují kyseliny, alkalické hydroxidy, soli těžkých kovů a mnoho organických sloučenin, např.
ethanol, formaldehyd. Denaturace má praktické využití např. při sterilizaci lékařských nástrojů teplem nebo desinfekčními prostředky nebo při konzervaci potravin.
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Některé chemické látky způsobují vratnou změnu terciární a sekundární struktury. To
znamená, že po oddělení těchto látek od bílkovin se obnoví původní sekundární a terciární
struktura. Vratná změna sekundární a terciární struktury bílkovin se nazývá koagulace.
Koagulaci způsobují vodné roztoky některých solí, např. NaCl, Na2SO4, MgSO4, (NH4)2SO4.
Protože v koagulovaném stavu jsou bílkoviny nerozpustné ve vodě (týká se to pochopitelně
jen těch, které v přirozeném [= nativním] stavu rozpustné jsou), využívá se možnosti koagulace k oddělování bílkovin od rozpustných látek.

18.3.3. Analytické reakce bílkovin.
Bílkoviny (i peptidy) lze analyticky dokázat biuretovou nebo xanthoproteinovou reakcí.
Biuretová reakce dokazuje přítomnost peptidické vazby. Provádí se přidáním
několika kapek roztoku síranu měďnatého (w = 0,1 – 0,5 %) a několika kapek roztoku hydroxidu sodného (w = 10 %) ke zkoumanému vzorku. Přítomnost peptidické vazby se projeví vznikem modrofialového zbarvení.
Xanthoproteinová reakce dokazuje přítomnost aminokyselin s benzenovým jádrem. Podstatou důkazu je nitrace aromatického jádra a následný vznik barevné soli nitrofenolu. Provádí se přidáním několika kapek koncentrované kyseliny dusičné ke zkoumanému vzorku (proběhne nitrace projevující se žlutým zbarvením roztoku bílkoviny) a potom přidáním 40% roztoku hydroxidu sodného do alkalické reakce. Přítomnost aminokyselin s
benzenovým jádrem se projeví vznikem sytě oranžového zbarvení.

18.3.4. Rozdělení a příklady bílkovin.
Bílkoviny lze třídit do skupin podle různých hledisek. Zpravidla se rozdělují:
a) podle tvaru bílkovinné makromolekuly v terciární struktuře,
b) podle obsahu nebílkovinné složky.
ad a) podle výsledného tvaru bílkovinné makromolekuly rozlišujeme bílkoviny globulární (kulovitý tvar) a bílkoviny fibrilární (vláknitý tvar).
Globulární bílkoviny jsou zpravidla rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí. V organismu zastávají rozmanité funkce:
1. funkce katalytická (enzymy),
2. funkce obranná (γ-globuliny v krevní plasmě),
3. funkce pohybová (aktin ve svalové tkáni),
4. funkce při srážení krve (fibrinogen v krevní plasmě, který se v poraněných cévách mění
na fibrin s vláknitou strukturou).
Fibrilární bílkoviny (= skleroproteiny) jsou ve vodě nerozpustné. Jsou velmi odolné i vůči hydrolytickým enzymům (např. vůči trávícím enzymům), proto jsou pro člověka nestravitelné. Fibrilární bílkoviny mají především stavební funkci. Příklady fibrilárních bílkovin jsou:
1. Kolagen
Vyskytuje se v kostech, chrupavkách, kůži a šlachách (vroucí vodou se mění v želatinu). Je to nejrozšířenější bílkovina obratlovců. Vlákna kolagenu mají značnou pevnost v
tahu. Proto je kolagen nezbytnou součástí pojivových tkání. Tvorba jeho vláknité terciární
struktury závisí na dostatku kyseliny askorbové (vitaminu C). Při hypovitaminóze C nemá
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kolagen dostatečně vláknitou strukturu a pevnost. To se projevuje poruchami celistvosti kůže, křehkostí cév a následnou krvácivostí a špatným hojením ran. Soubor těchto poruch je
onemocnění zvané kurděje.
2. Keratin
Je obsažený v kůži, ve vlasech, nehtech, peří a vlně. Je mechanicky i chemicky
odolný. Proto má ochrannou funkci a vyskytuje se hlavně v tkáních na povrchu těla. Je podstatou vlněných textilií.
3. Elastin
Vyskytuje se v pružných tkáních (šlachy, tepny).
4. Fibroin
Pozor – neplést s fibrinem! Je vláknitá bílkovina vyráběná pavouky a některými
druhy hmyzu s proměnou dokonalou. Pavouci z této vláknité bílkoviny tkají pavučinu. Hmyz
s proměnou dokonalou (např. motýli) vytvářejí z této bílkoviny zámotky (= kokony) – např.
housenky bource morušového. Tato bílkovina je základem přírodního hedvábí.
ad b) podle obsahu nebílkovinné složky se bílkoviny rozdělují na jednoduché a složené.
Složené bílkoviny obsahují kromě vlastní bílkovinné makromolekuly ještě nebílkovinnou látku, bez níž by bílkovina nebyla biologicky funkční. Podle chemického zařazení nebílkovinné části rozlišujeme následující skupiny složených bílkovin:
1. lipoproteiny – obsahují jako nebílkovinnou látku lipid. Podílejí se na stavbě buněčných
membrán, mají stavební funkci.
2. glykoproteiny – obsahují jako nebílkovinnou látku zpravidla polysacharid. Některé pro
svoji chemickou odolnost zastávají v organismech ochrannou funkci (např. glykoproteiny vyloučené do dutiny žaludku chrání žaludeční sliznici před trávícím účinkem enzymu pepsinu.
Dalšími glykoproteiny jsou aglutinogeny v červených krvinkách. Některé glykoproteiny jsou
součástí buněčných membrán – mají stavební funkci, jiné mají značný imunologický význam, např. interferon, který hraje důležitou roli v boji organismu proti virům. Jeho nedostatek může způsobit vznik zhoubného bujení buněk.
3. fosfoproteiny – obsahují esterově vázané molekuly kyseliny trihydrogenfosforečné. Jsou
zásobárnou fosforu pro syntézu nukleových kyselin.
4. metalloproteiny – obsahují stopový (= v nepatrném množství se vyskytující) prvek, zpravidla kov, který často tvoří komplexní sloučeninu s makromolekulou bílkoviny. Nejvýznamnější je ferritin, sloužící jako zásobárna železa při biosyntéze hemu. Přenos železa krví
zprostředkovává transferrin.
5. hemoproteiny – obsahují v molekule hem, jehož struktura je odvozena od porfinu. Příklady hemoproteinů jsou hemoglobin, myoglobin, hemokyanin, cytochromy. Pro svoji barevnost se nazývají také chromoproteiny.
6. nukleoproteiny – jsou bílkoviny obsahující především zásadité aminokyseliny vázané na
nukleové kyseliny.

18.4. Otázky a úkoly.
1. Vysvětlete shody a rozdíly mezi peptidy a bílkovinami.
2. Uveďte příklady některých neutrálních, kyselých a zásaditých aminokyselin.
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3. Jak heterotrofní organismy získávají aminokyseliny pro výstavbu svých peptidů a bílkovin?
4. Co jsou esenciální aminokyseliny?
5. Uveďte příklady peptidů a jejich biologické funkce.
6. Charakterizujte primární, sekundární, terciární a kvartérní strukturu bílkovin a uveďte přitažlivé síly, které je stabilizují.
7. Co je denaturace, jak se provádí a jaké je její praktické využití?
8. Co je koagulace, které látky ji způsobují a jaké je její praktické využití??
9. Které jsou nejčastější typy sekundární struktury bílkovin? Popište jejich tvar.
10. Které jsou nejčastější typy terciární struktury bílkovin? Popište jejich tvar.
11. Kterými reakcemi lze dokázat bílkoviny a jak se tyto reakce provádějí?
12. Uveďte příklady globulárních bílkovin a jejich biologické funkce.
13. Uveďte příklady fibrilárních bílkovin a jejich biologické funkce.
14. Uveďte příklady skupin složených bílkovin a některé zástupce s jejich biologickou funkcí.

19. Nukleové kyseliny.
19.1. Obecná charakteristika nukleových kyselin.
Nukleové kyseliny objevil v roce 1869 švýcarský chemik MIESCHER v buněčných
jádrech leukocytů izolovaných z hnisu. Termín nukleová kyselina poprvé použil v roce 1899
chemik ALTMANN (lat. nucleus = jádro). Již v této době se vědělo, že existují dva druhy
nukleových kyselin. V jednom druhu izolovaném z jader kvasinek byly prokázány dusíkaté
zásady adenin, guanin, cytosin a uracil, kyselina trihydrogenfosforečná a monosacharid Dribosa. Tato nukleová kyselina byla nazvána ribonukleová (RNA, z angl. ribonucleic acid).
Byly poznány tři druhy RNA, lišící se od sebe strukturou a biologickými funkcemi. Jsou to informační RNA (mRNA, z angl. messenger = poslíček), transferová (přenosová) RNA (tRNA)
a ribosomální RNA (rRNA). Druhý typ nukleové kyseliny byl získán z jader buněk brzlíku a
zjištěn obsah adeninu, guaninu, cytosinu a thyminu, kyseliny trihydrogenfosforečné a monosacharidu 2-deoxy-D-ribosy. Tato nukleová kyselina byla nazvána deoxyribonukleová
(DNA, z angl. deoxyribonucleic acid). Uspořádání těchto stavebních kamenů do primární a
sekundární struktury deoxyribonukleové kyseliny bylo poznáno až v roce 1953 Angličany
CRICKEM a WILKINSEM a Američanem WATSONEM.
Nukleové kyseliny jsou biopolymery. Jejich stavebními jednotkami jsou nukleotidy.
Vznikají polykondenzací nukleotidů. Nukleotidy jsou složité molekuly. Jsou tvořené
třemi různými látkami:
1. heterocyklickou sloučeninou odvozenou od purinu nebo pyrimidinu (tzv. purinové
zásady – adenin, guanin a pyrimidinové zásady – thymin, cytosin, uracil),
2. monosacharidem D-ribosou nebo 2-deoxy-D-ribosou,
3. kyselinou trihydrogenfosforečnou.
Nukleotid = heterocyklická sloučenina + monosacharid + H3PO4
(Monosacharid spolu s heterocyklickou sloučeninou tvoří glykosid zvaný nukleosid.)
V každém nukleotidu jsou chemickými vazbami spojeny atom dusíku purinové nebo
pyrimidinové zásady s uhlíkovým atomem číslo 1 monosacharidu (vazba se nazývá Nglykosidická) a pátý uhlíkový atom monosacharidu s kyselinou trihydrogenfosforečnou
(esterová vazba):
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Podle druhu purinové nebo pyrimidinové zásady obsažené v nukleotidu rozlišujeme
nukleotidy adeninové, guaninové, cytosinové, uracilové a thyminové. Jim odpovídající
nukleosidy jsou adenosin, guanosin, cytidin, uridin a thymidin.
Některé nukleotidy se v organismech uplatňují nejen jako součást nukleových kyselin, ale vyskytují se i volné a mají (spolu s některými nukleosidy) jiné funkce. Příkladem
nejrozšířenějšího nukleotidu s jinou funkcí než je výstavba nukleových kyselin je kyselina
adenosintrifosforečná (ATP).

19.2. Struktura nukleových kyselin.
Podobně jako bílkoviny a polysacharidy nukleové kyseliny tvoří primární, sekundární a terciární strukturu.
Primární struktura všech nukleových kyselin je dána pořadím nukleotidů v polynukleotidovém řetězci. U všech nukleových kyselin je spojení sousedních nukleotidů zajištěno esterovou vazbou mezi zbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné jednoho nukleotidu
a třetím uhlíkovým atomem monosacharidu následujícího nukleotidu. (Každá molekula kyse-
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liny trihydrogenfosforečné tvoří v nukleové kyselině dvě esterové vazby. Jednu v daném
nukleotidu a druhou se sousedním nukleotidem.)
Sekundární strukturou se od sebe zásadně liší RNA a DNA. Jednodušší sekundární
strukturu má RNA.
Sekundární struktura RNA má podobu buď šroubovice (např. mRNA nebo rRNA)
nebo jetelového listu (např. tRNA).

Struktura jetelového listu vzniká několikerým ohnutím polynukleotidového řetězce a
zdvojením některých úseků. Zdvojené úseky jsou poutány k sobě vodíkovými vazbami mezi
charakteristickými skupinami s opačnými částečnými elektrickými náboji. Tyto vodíkové vazby vznikají mezi guaninem a cytosinem [tři vodíkové vazby] a mezi adeninem a uracilem
(resp. thyminem v případě DNA) [dvě vodíkové vazby]. Dvojice organických zásad, mezi
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kterými může vzniknout vodíková vazba, se nazývají komplementární (doplňkové) zásady.
(Guanin ≡ cytosin, adenin = thymin [nebo uracil].) V makromolekule DNA se vodíkové vazby
vytvářejí mezi molekulami G-C a A-T. V makromolekule RNA se vodíkové vazby tvoří mezi
molekulami A-U.
Struktura šroubovice je podobná šroubovici bílkovin.
Sekundární struktura DNA má vždy podobu dvojité šroubovice. Tuto strukturu
tvoří dva polynukleotidové řetězce, jejichž komplementární zásady se vzájemně vážou vodíkovými vazbami. Oba řetězce jsou stočeny do spirály (šroubovice).
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Terciární struktura obou druhů nukleových kyselin není doposud uspokojivě prozkoumána, nicméně se předpokládá její existence jak u DNA (zde téměř jistě), tak i u RNA.
Biologický význam nukleových kyselin je pro život natolik zásadní, že vyžaduje
podrobné studium, které však je předmětem biologie. V tomto textu uveďme alespoň nejdůležitější fakta:
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1. V pořadí nukleotidů DNA (v primární struktuře) je dědičně zapsána informace o primární
struktuře všech bílkovin, který daný organismus na základě této informace "umí" syntetizovat. Tento, tzv. genetický kód je tripletový. To znamená, že trojice nukleotidů (konkrétně organických zásad v nich) definuje určitou aminokyselinu. Soubor tripletů definujících primární
strukturu celé bílkoviny se nazývá gen. V jedné makromolekule DNA bývá 3.000 (u nejjednodušších organismů – virů) až 10.000.000 nukleotidů, což odpovídá přibližně 1000 až
3.000.000 tripletů.
2. Informační RNA přepisuje do svého vlastního pořadí nukleotidů genetickou informaci o
primární struktuře dané bílkoviny a přenáší ji z místa svého vzniku (buněčné jádro) na místo
syntézy bílkovin (ribosomy).
3. Transferová RNA váže jednou svojí částí danou aminokyselinu, přenáší ji na místo syntézy bílkovin a zabezpečuje "správné" seřazení aminokyselin do primární struktury bílkoviny
podle genetického kódu.
4. Ribosomální RNA je součástí ribosomů.
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III. ZÁKLADY BIOCHEMIE.
20. Úvod do studia.
Biochemie je obor chemie, který studuje chemické děje probíhající v organismech (= v živých soustavách, živých přírodninách, "in vivo"). Biochemie je hraničním oborem mezi chemií a biologií. Ještě zcela nedávno bylo náplní biochemie i studium složení,
struktury, vlastností a biologických funkcí organických sloučenin nezbytných pro organismy
(organických v původním slova smyslu). Dnes je tato problematika obsahem samostatného
oboru chemie přírodních látek. Biochemie svými poznatky významně zasahuje do vývoje
nově vzniklých biologických oborů – molekulární biologie, genového inženýrství, biotechnologie a ovlivňuje i vývoj medicíny a zemědělství.
Organismy lze studovat na různých úrovních jejich tělesné organizace i z různých hledisek. Jednou z úrovní studia organismů je úroveň molekulární, na které probíhají
chemické reakce. Studiem chemických reakcí probíhajících v organismech lze dospět k
důležitým závěrům:
1. Všechny chemické reakce probíhající "in vivo" lze uskutečnit i mimo organismus
("in vitro"). "Organické" sloučeniny lze připravit i uměle. Z toho vyplývá:
2. Všechny chemické reakce bez výjimky lze popsat obecně platnými přírodními zákony (zákony chemické kinetiky, zákon chemické rovnováhy, zákon zachování hmotnosti a
energie, obecná platnost závislosti vlastností na struktuře).
Z obou předchozích závěrů vyplývá:
3. Existuje stejná materiální (hmotná, resp. látková) podstata a jednota vesmíru, bez
ohledu na živé a neživé přírodniny. Živé a neživé přírodniny jsou jen různými projevy (=
způsoby existence) hmoty (resp. látek).
Zásadní rozdíl mezi živými a neživými přírodninami je v organizovanosti (=
uspořádanosti) látek v prostoru a čase. Organismy se vyznačují vysokým stupněm
uspořádanosti látek. Veličina, která svojí hodnotou vyjadřuje stupeň uspořádanosti soustavy, se nazývá entropie. Čím nižší hodnota entropie, tím vyšší je uspořádanost (organizovanost) soustavy. Pro organismy je charakteristická velmi nízká hodnota entropie.
K udržení nízké entropie (= vysoké uspořádanosti látek i složitějších struktur z látek
vytvořených) je nutné neustále konat práci směřující k tomuto cíli. K výkonu práce je nezbytná energie. Proto je pro všechny organismy zcela zásadní schopnost získávat a využívat energii pro udržení nízké entropie (= zachování života).

20.1. Společné chemické znaky organismů.
Přes zcela evidentní a viditelné rozdíly mezi organismy jednotlivých biologických druhů (zejména rozdíly morfologické a anatomické), se všechny organismy shodují v některých chemických znacích:
1. Všechny organismy mají jednotné (společné) chemické složení. Pro všechny organismy jsou nezbytné přírodní látky (s výjimkou alkaloidů – viz chemie přírodních látek), i
když jsou u různých biologických druhů zastoupeny v různých hmotnostních podílech. Pro
všechny organismy jsou nezbytné i některé anorganické látky, např. voda a některé anorganické soli (pro rostliny navíc i oxid uhličitý).
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Nejvíce zastoupenou anorganickou látkou v tělech všech organismů je voda. Podílí
se (podle biologického druhu, stáří jedince a druhu tkáně nebo pletiva) 60 % až 90 % na
celkové hmotnosti organismu. Voda plní v organismech rozmanité funkce, v nichž je nenahraditelná jinými látkami. Např. je prostředím, v němž probíhají fyzikální i chemické děje,
umožňuje příjem a výdej látek na základě difúze nebo osmózy. Rozpouští a ionizuje anorganické i mnohé organické látky a umožňuje iontům pohyb a účast na biochemických reakcích. Bývá součástí sekundárních a terciárních struktur makromolekulárních látek. Proto i po
vysušení rostlinného nebo živočišného materiálu zůstává část vody v sušině. Voda je i reaktantem mnoha biochemických reakcí (hydrolýza, adice, fotolýza vody). Protože je dobrým
vodičem tepla, je důležitá pro tepelnou regulaci organismu a přenos tepla z teplejších částí
organismu na chladnější
Všechny uvedené sloučeniny (organické přírodní látky i anorganické sloučeniny) obsahují biogenní prvky. Biogenní prvky se podle podílu na hmotnosti organismu vyjádřeného
hmotnostním zlomkem rozdělují na makrobiogenní (makroprvky) a mikrobiogenní (mikroprvky, stopové prvky). Makroprvky mají v organismu především funkci stavební. Jsou součástí
přírodních látek se stavební funkcí. Mikroprvky jsou přes svůj nepatrný obsah v organismu
nepostradatelné. Zpravidla jsou součástí enzymů.
2. Pro všechny organismy je charakteristická chemická přeměna látek v jejich tělech
(buňkách nebo tělních dutinách a mezibuněčných prostorách). Chemická přeměna látek v
organismech se nazývá metabolismus.
3. Pro všechny organismy je charakteristická výměna látek a energie s okolím. Každý
organismus je (přes zdánlivou neprostupnost a pevnost svého povrchu) otevřená soustava.
Přesto však každý organismus má schopnost regulovat a ovlivňovat vstup a výstup všech
látek (= výměnu látek) tak, aby po jejich chemické přeměně (= metabolismu) uvnitř organismu byla zachována konstantnost (= stálost) vnitřního chemického složení (= homeostáze). Organismy tedy mají schopnost z vnějšího prostředí (= okolí) vybírat látky potřebné k
udržení homeostáze a nepřijímat látky, které by homeostázu narušily. Stejnou schopnost
organismy mají i při výdeji látek. Organismy jsou výběrově otevřené soustavy. Každý organismus neustále z okolí přijímá (výběrově) určité látky a zároveň neustále do okolí jiné
látky (výběrově) uvolňuje. Přesto je chemické složení organismu vzhledem k neustále probíhajícímu metabolismu stálé. Organismus je otevřená soustava, která je (pokud jde o
chemické složení) v dynamické rovnováze. Neživé přírodniny se vyznačují rovnováhou
statickou.
4. Všechny chemické reakce probíhající v organismech jsou (a musí být) katalyzovány
enzymy. Žádná chemická reakce nemůže "in vivo" proběhnout bez účasti enzymu. Jsou tři
důvody potvrzující oprávněnost této podmínky vzniklé ve fylogenetickém vývoji organismů:
a) Většina biochemických reakcí se vyznačuje vysokými aktivačními energiemi. Bez přítomnosti enzymů (= pozitivních katalyzátorů) by tyto reakce probíhaly pouze za teplot nepřijatelných pro organismy (z důvodu tepelné denaturace přírodních látek). Enzymy výrazně
snižují aktivační energii biochemických reakcí a tím umožňují jejich provedení za teploty
přijatelné pro organismy.
b) Koncentrace reaktantů (v biochemické terminologii "substrátů") v buňkách je velmi malá.
Je tedy i velmi malá pravděpodobnost srážek jejich strukturních jednotek, což je jedna z
podmínek uskutečnění chemické reakce. Vzhledem k malé koncentraci substrátů by chemické reakce "in vivo" probíhaly velmi malou rychlostí (viz chemická kinetika). Enzymy k
sobě přitahují strukturní jednotky substrátů a tím zvyšují koncentraci substrátů v místě
reakce a tak průběh reakce urychlují.
c) Organismus musí být schopen kontrolovat všechny biochemické reakce. V daný okamžik
mohou v organismu probíhat pouze ty chemické reakce, které vedou k udržení vysoké organizovanosti a stálosti vnitřního prostředí organismu. Pro tyto reakce organismus vytváří v
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danou dobu potřebné enzymy. Reakce, pro které v daný okamžik nejsou vytvořené enzymy, nemohou v organismu probíhat.
5. Pro biochemické reakce je charakteristická jejich následnost. Produkt jedné reakce
bývá substrátem další reakce, která na předchozí reakci navazuje. Tak vznikají soubory biochemických reakcí s určitým konkrétním zaměřením (např. anaerobní glykolýza,
KREBSŮV cyklus, fotolýza vody, oxidativní fosforylace atd.). Návaznost biochemických dějů
může být lineární nebo cyklická:

20.2. Biochemické děje v organismech.
Neustálé chemické přeměny látek jsou obecnou (= společnou) vlastností všech organismů. Cílem těchto biochemických reakcí je:
a) vytvořit látky potřebné pro stavbu organismu (vznik nových buněk, obnova buněčných
organel),
b) získat energii potřebnou k vytvoření těchto stavebních látek a dále pro udržení vysoké
uspořádanosti organismu.
Soubor všech biochemických reakcí probíhajících v organismu se nazývá metabolismus (někdy s přívlastkem "intermediární" = jsoucí mezi dvěma). Charakteristickým rysem
metabolismu je návaznost jednotlivých reakcí a jejich vzájemná propojenost. Téměř každá
reakce je tak "umístěna" mezi dvě reakce sousední (jedna je předcházející a druhá je následující).
Protože i v nejjednodušších (prokaryotických) buňkách probíhá značný počet biochemických reakcí, je nezbytné jejich systematické roztřídění. Hlediska pro třídění reakcí
metabolismu jsou různá. Všechna však respektují vzájemnou propojenost reakcí a existenci
určitých nedělitelných souborů reakcí:
1. Rozdělení metabolismu podle druhu substrátu nebo produktu, např.:
- metabolismus sacharidů
- metabolismus lipidů
- metabolismus aminokyselin (a dalších dusíkatých látek)
- metabolismus bílkovin
- metabolismus nukleotidů a nukleových kyselin
2. Rozdělení metabolismu podle složitosti molekul produktů vůči složitosti molekul reaktantů. Mohou nastat tři případy:
a) molekuly produktů jsou složitější než molekuly reaktantů. Jedná se např. o polykondenzační reakce, kterými vznikají složité sacharidy, peptidy, bílkoviny nebo nukleové kyseliny. Biochemické reakce vedoucí ke složitějším produktům se nazývají anabolické
(skladné, syntetické, asimilační);
b) molekuly produktů jsou jednodušší než molekuly reaktantů. Jedná se např. o hydrolytické reakce. Biochemické reakce vedoucí k jednodušším produktům se nazývají katabolické (rozkladné, disimilační);
c) molekuly produktů jsou co do složitosti stejné nebo přibližně stejné jako molekuly
reaktantů. Jedná se např. o izomerace, přeměnu oxokyselin na aminokyseliny a naopak
apod. Tyto biochemické reakce se nazývají amfibolické.
3. Rozdělení metabolismu podle energetického efektu. Mohou nastat dva případy:
a) v souboru biochemických reakcí se energie uvolňuje. Tyto soubory biochemických
reakcí (nebo i jednotlivé biochemické reakce) se nazývají exergonické. Exergonické zpra45

vidla bývají reakce katabolické. Podstatou přeměny exergonické reakce zpravidla bývá dehydrogenace (= oxidace) substrátu;
b) v souboru biochemických reakcí se energie spotřebovává. Tyto biochemické reakce se nazývají endergonické. Zpravidla jimi jsou reakce anabolické, z hlediska podstaty
přeměny substrátu pak hydrogenace (= redukce).

20.3. Otázky a úkoly.
1. Charakterizujte živé přírodniny a vysvětlete shody a rozdíly mezi živými a neživými přírodninami.
2. Co je entropie? Uveďte příklady alespoň dvou dějů (chemických nebo fyzikálních), při
nichž entropie klesá a dvou dějů, při nichž stoupá.
3. Vyjmenujte společné chemické znaky organismů a stručně je charakterizujte.
4. Proč musí být každá chemická reakce "in vivo" katalyzována příslušným enzymem?
5. Charakterizujte makrobiogenní a mikrobiogenní prvky a z každé skupiny vyjmenujte alespoň pět zástupců?
6. Co je metabolismus? Podle kterých kriterií se metabolismus rozděluje? Uveďte jednotlivé
skupiny.
7. Charakterizujte katabolické, anabolické a amfibolické reakce.
8. Které biochemické reakce zpravidla bývají exergonické a které endergonické?
9. Uveďte příklady významu vody pro organismy.

21. Enzymy.
21.1. Obecná charakteristika enzymů.
Všechny enzymy jsou bílkoviny. Nejjednodušší enzymy jsou tvořeny pouze samotnou bílkovinnou makromolekulou. Složitější enzymy (těch je většina) mají kromě bílkovinné složky zvané apoenzym ještě nízkomolekulární nebílkovinnou složku – kofaktor. Kofaktorem může být buď atom (resp. ion) kovu nebo (a to častěji) organická sloučenina,
zpravidla vitamin nebo jeho derivát. Pokud je kofaktor pevně a trvale připojený
k bílkovinné části enzymu – apoenzymu – nazývá se prostetická skupina. V některých
případech je kofaktor k bílkovině připojený jen volně a může přejít na jinou bílkovinnou
makromolekulu. Takovýto kofaktor se nazývá koenzym.
prostetická skupina (pevně připojen k bílkovinné části)
Kofaktor
koenzym (volně připojen k bílkovinné části)
Většina enzymů patří mezi složené bílkoviny. Jejich makromolekuly jsou tvořeny apoenzymem (bílkovina) a kofaktorem (nebílkovinná část).
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21.2. Katalytické účinky enzymů.
Všechny enzymy jsou pozitivní katalyzátory. Rychlost a průběh chemických reakcí pozitivně ovlivňují:
1. snížením aktivační energie dané reakce,
2. zvýšením koncentrace substrátu v místě reakce.
Každý enzym má na určitém místě svého povrchu místo zvané aktivní centrum.
Některé enzymy mají na povrchu svých makromolekul několik aktivních center, působících
nezávisle na sobě. Aktivní centrum je výsledkem terciární (u některých enzymů kvartérní)
struktury apoenzymu. Aktivní centrum má charakteristický tvar (= charakteristické prostorové uspořádání atomů a charakteristických skupin) daný tvarem terciární struktury bílkoviny. K aktivnímu centru je buď trvale, nebo dočasně připojen kofaktor. Kofaktor v chemické přeměně substrátu vystupuje jako dárce nebo příjemce elektronů (redoxní reakce),
kationtů vodíku (acidobazické reakce) nebo charakteristických skupin. "Darování" nebo příjem jsou děje navzájem spojené. V jedné reakci kofaktor odebírá substrátu elektron, proton
nebo charakteristickou skupinu a v následující chemické reakci je poskytne jinému substrátu. Aktivní centrum je nejdůležitější část enzymu. Pouze na aktivním centru probíhá katalýza biochemické reakce.
Mechanismus katalytického působení enzymu je přibližně následující:
1. Na bílkovinnou část aktivního centra se váží strukturní jednotky substrátu.
Tak vzniká enzym-substrátový komplex. Vytvořením enzym-substrátového komplexu se
mnohonásobně zvýší koncentrace substrátu na aktivním centru. To vede ke zvýšení
rychlosti chemické reakce v souladu s kinetickou rovnicí.
2. Připojením strukturních jednotek substrátu k aktivnímu centru se zeslabí některé chemické vazby ve strukturních jednotkách substrátu. Tyto chemické vazby proto
pro své rozštěpení potřebují podstatně nižší aktivační energii. Vznikem enzymsubstrátového komplexu se výrazně sníží aktivační energie dané reakce.
3. Kofaktor (je trvalou nebo dočasnou součástí aktivního centra) je dárcem nebo
příjemcem protonů, elektronů nebo charakteristických skupin. Je zodpovědný za provedení chemické reakce.
4. Enzym-substrátový komplex se po vzniku nových chemických vazeb rozpadá
na enzym a produkty.
enzym + substrát → enzym-substrátový komplex → enzym + produkt
E + S → ESK → E + P
Katalytické schopnosti si enzymy zachovávají i po šetrné izolaci z organismu (nesmí
při ní dojít k denaturaci apoenzymu). Enzymy mohou katalyticky působit "in vitro".
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21.3. Specifita enzymů.
Každý enzym se vyznačuje chemickou a substrátovou specifitou.
Chemická specifita znamená, že daný enzym je schopen katalyzovat pouze určitý
druh chemické reakce (např. může být dárcem nebo příjemcem elektronů a katalyzovat
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redoxní reakce, ale nemůže zároveň být dárcem nebo příjemcem např. nějaké charakteristické skupiny). Chemická specifita je dána kofaktorem.
Substrátová specifita znamená, že daný enzym je schopen katalyzovat přeměnu
pouze určitého substrátu. Substrátová specifita je daná terciární strukturou apoenzymu. Terciární struktura apoenzymu rozhoduje o tvaru aktivního centra a tedy i o tom, které
substrátové strukturní jednotky se na něj mohou vázat a které nikoliv. Substrátovou specifitu enzymů vysvětluje např. teorie zámku a klíče nebo teorie indukovaného (= navozeného,
vyvolaného) přizpůsobení.
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21.4. Faktory ovlivňující rychlost reakcí katalyzovaných enzymy.
Rychlost chemických reakcí katalyzovaných enzymy závisí na podmínkách, v kterých probíhají. Největší vliv na rychlost enzymových reakcí mají: množství substrátu, množství enzymu, pH prostředí, teplota prostředí.
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Zvyšující se množství (látková koncentrace) substrátu pozitivně ovlivňuje rychlost katalyzované reakce tak dlouho dokud se neobsadí všechna aktivní centra všech
molekul daného enzymu. Po jejich obsazení zůstává rychlost katalyzované reakce konstantní.
Zvyšující se koncentrace enzymu ovlivňuje rychlost reakce přímo úměrně (čím
větší koncentrace enzymu, tím větší rychlost reakce). To ovšem platí za předpokladu dostatečné zásoby substrátu.
Zvyšující se teplota prostředí pozitivně ovlivňuje rychlost katalyzované reakce
až do hodnoty, kdy dojde k denaturaci enzymu. Při teplotě denaturace enzymu se reakce
zastaví.
pH prostředí ovlivňuje katalytickou schopnost enzymu. Každý enzym má největší
katalytickou účinnost při určité hodnotě pH (při určité kyselosti nebo zásaditosti "pracovního"
prostředí). Tato optimální hodnota je pro různé enzymy různá (většině enzymů nejvíce vyhovuje prostředí nepříliš kyselé nebo zásadité). Příkladem enzymu vyžadujícího pro své katalytické působení extrémně kyselé prostředí je pepsin katalyzující štěpení bílkovin na peptidy v žaludku. Jeho nejvyšší účinnost je při pH 1 – 2. Toto silně kyselé prostředí zajišťuje v
žaludku kyselina chlorovodíková.
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21.5. Aktivita a aktivace enzymů, inhibice enzymů.
Aktivita enzymu je míra (= velikost) katalytických účinků daného enzymu za určitých podmínek. To znamená, že tentýž enzym může mít různou aktivitu (= schopnost katalyzovat reakci) za různých podmínek. Typickými faktory ovlivňujícími aktivitu daného enzymu teplota, za které enzym působí a pH prostředí, ve kterém enzym působí.
Některé enzymy jsou buňkami syntetizovány v neúčinné podobě zvané proenzym (= zymogen). Teprve dodatečně se působením určité látky zvané aktivátor mění na
enzym s katalytickými schopnostmi.
proenzym + aktivátor → enzym
trypsinogen

enteropeptidáza

pepsinogen

HCl

trypsin

pepsin

Existují látky, které aktivitu enzymů snižují nebo úplně potlačují. Působení těchto
látek na aktivitu enzymů se nazývá inhibice (lat. inhibeo = brzdím) a látky se nazývají inhibitory. Podle mechanismu působení inhibitoru na enzym se rozlišují tři typy inhibice:
kompetitivní inhibice, nekompetitivní inhibice a allosterická inhibice.
Při kompetitivní (lat. competo = mám stejný cíl) inhibici soutěží inhibitor se substrátem o připojení na aktivní centrum. Předpokladem kompetitivní inhibice je geometrická podobnost molekul substrátu a inhibitoru. Tím je vytvořen předpoklad, že se enzym
"splete" a dojde k vytvoření enzym-inhibitorového komplexu místo enzym-substrátového
komplexu. Výsledek kompetitivní inhibice (zda enzym bude nebo nebude aktivní vůči
substrátu) závisí na koncentracích inhibitoru a substrátu (látka s větší koncentrací v prostředí zpravidla dříve obsadí aktivní centra enzymu) a pevnosti připojení inhibitoru a substrátu k aktivnímu centru (většinou se k aktivnímu centru snadněji a pevněji připojují strukturní jednotky substrátu). Kompetitivní inhibice je vratná. Aktivita enzymu není trvale potlačena, po odstranění inhibitoru z prostředí se zpravidla obnoví. Kompetitivní inhibitor nezpůsobuje trvalé poškození enzymu.
Při nekompetitivní inhibici se inhibitor váže na aktivní centrum enzymu a způsobuje jeho nevratnou chemickou změnu (= denaturaci). Jako nekompetitivní inhibitory
působí především kationty některých kovů (např. Hg2+, Pb2+, Cu2+, Ag1+, Cd2+, Ba2+), některé
3anionty (např. CN1-, F1-, AsO4 ) nebo sloučeniny (např. CO, který reaguje s hemem v hemoglobinu a nevratně jej mění na karboxyhemoglobin). Nekompetitivní inhibice je nevratná.
Při allosterické inhibici se inhibitor váže na jiné místo apoenzymu než je aktivní
centrum (řec. allos = jiný, druhý). Toto místo se nazývá allosterické centrum. Vazba inhibitoru na allosterické centrum způsobí vratnou změnu terciární struktury apoenzymu a tím i
změnu aktivního centra. Allosterická inhibice je vratná. Allosterická inhibice se ve fylogenetickém vývoji organismů stala důležitým regulačním mechanismem regulujícím průběh určitého souboru biochemických reakcí metabolismu. Zpravidla konečný produkt souboru
biochemických reakcí bývá allosterickým inhibitorem enzymu katalyzujícímu první reakci souboru (tzv. regulace zpětnou vazbou). Nadbytečný konečný produkt, který by svým
hromaděním narušil homeostázi v buňce působí jako inhibitor enzymu pro první reakci a tím
se celý soubor reakcí zastaví. Reakce souboru začnou znovu probíhat po spotřebování konečného produktu a jeho odstranění z allosterického centra. V některých případech první
substrát metabolického řetězce (= souboru biochemických reakcí) svým připojením na
allosterická centra aktivuje další enzymy řetězce (tzv. regulace směrem dopředu). Substrát působí jako aktivátor enzymů. Jev se nazývá allosterická aktivace.
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21.6. Rozdělení a názvosloví enzymů.
V současnosti je známo více než tři tisíce různých enzymů a stále jsou objevovány
enzymy nové. Jejich celkový počet se odhaduje na miliony. Pro jejich třídění je nejdůležitějším kriteriem typ chemické reakce, kterou katalyzují. Podle tohoto kriteria se všechny dosud
známé enzymy rozdělují do šesti hlavních tříd (každá má ještě své podtřídy).
Třída

Druh katalyzované reakce

Oxidoreduktasy

Přenos elektronů mezi dvěma substráty.

Transferasy

Přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty.

Hydrolasy

Hydrolytické štěpení substrátu.

Lyasy

Nehydrolytické štěpení vazeb C–C v molekulách substrátů.

Izomerasy

Vnitromolekulární přeměny substrátů. Tvorba izomerů.

Ligasy (= syntetasy) Slučování dvou molekul substrátů za současné hydrolýzy ATP, kterou se uvolní energie potřebná pro reakci
Původně se enzymy nazývaly fermenty. Název enzym zavedl teprve roku 1878 německý chemik Kühne (řec. en zýmé = v kvasnicích). Původní názvy enzymů byly triviální a
odvozené od poznané činnosti enzymu. Např. enzym zjištěný v žaludeční šťávě, kde se
podle lidového názoru potrava "vaří", byl nazván pepsin (řec. péptein = vařit), enzym ze šťávy dvanáctníku, který "rozmělnil" i to, co nemohl pepsin, byl pojmenován trypsin (řec. trýptein = rozmělnit). Škrob byl štěpen enzymem diastasa (řec. diastásis = štěpení). V roce
1883 zavedl francouzský biochemik Duclaux (čti dykló) názvy enzymů podle názvu substrátu, na který působí přidáním přípony -asa. Tímto způsobem byly pojmenovány např. amylasa - enzym štěpící škrob (řec. a = ne, mylon = mouka, resp. to co se mele, amylon = nemletá mouka), lipasa – enzym štěpící tuky (řec. lipos = tuk), ureasa - enzym štěpící močovinu
(lat. urea = močovina).
V současné době se enzymy pojmenovávají systematickými názvy. Systematický
název enzymu je tvořen základem a příponou -asa. Základ názvu uvádí jméno substrátu a jeho chemickou přeměnu, např. laktát-dehydrogenasa, asparagin-synthetasa.

21.7. Otázky a úkoly.
1. Vysvětlete princip enzymové katalýzy.
2. Vysvětlete pojmy: apoenzym, koenzym, kofaktor, prostetická skupina, aktivní centrum.
3. Vysvětlete chemickou specifitu enzymů.
4. Vysvětlete substrátovou specifitu enzymů pomocí teorií zámku a klíče a teorie indukovaného přizpůsobení.
5. Které faktory a jak ovlivňují rychlost enzymových reakcí? Znázorněte působení těchto
faktorů graficky.
6. Co je aktivita enzymu a které faktory ji nejvíce ovlivňují?
7. Co jsou zymogeny a aktivátory?
8. Co je inhibice enzymů?
9. Vysvětlete podstatu kompetitivní inhibice.
10. Vysvětlete podstatu nekompetitivní inhibice.
11. Vysvětlete podstatu allosterické inhibice.
12. Jak se allosterická inhibice uplatňuje v regulaci biochemických reakcí v buňce.
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13. Vyjmenujte jednotlivé skupiny enzymů a stručně charakterizujte jejich chemickou specifitu.
14. Vysvětlete princip tvorby systematických názvů enzymů. Jak se enzymy pojmenovávaly
v minulosti?

22. Vitaminy.
22.1. Obecná charakteristika vitaminů.
Název vitamin je odvozen z latinského slova vita = život a slova amin. Autorem tohoto názvu byl na začátku 20. století polský biochemik FUNK, který tak označil sloučeniny obsahující aminoskupinu, které jsou v nepatrných dávkách nezbytné pro heterotrofní organismy. Dnes se tento název používá jen z tradice, protože bylo zjištěno, že vitaminy jsou
chemicky velmi různorodá skupina látek a mnohé z nich nemají s aminy nic společného,
některé ani neobsahují ve svých molekulách dusíkový atom. Současná biochemie vitaminy
definuje jako organické sloučeniny, které heterotrofní organismy nedokáží syntetizovat
svým metabolismem, a které jsou v nepatrném množství nezbytné pro jejich život. Z
definice vyplývá, že má-li být látka označena jako vitamin (a zařazena mezi vitaminy) musí
splňovat tyto podmínky:
1. musí být organickou sloučeninou,
2. heterotrofní organismus ji neumí syntetizovat a musí být dodávána v potravě,
3. je pro život heterotrofního organismu nezbytná,
4. v organismu je obsažena jen ve velmi malém množství (vitamin je stopová látka).
Zejména čtvrtá podmínka je velmi důležitá. Jinak by vitaminem byly všechny organické sloučeniny.
Pojem vitamin je relativní. Různé heterotrofní (živočišné) druhy mají různou schopnost syntetizovat organické sloučeniny. Proto je vždy nutné specifikovat, pro který biologický druh je daná látka vitaminem. Např. vitamin C (kyselina askorbová) je vitaminem pro člověka, opice a morčata (tyto biologické druhy nedovedou tuto sloučeninu syntetizovat), ale
není vitaminem pro psy, králíky nebo krysy (tyto biologické druhy dovedou kyselinu askorbovou syntetizovat). Pro autotrofní organismy a většinu heterotrofních mikroorganismů
není vitaminem žádná látka.
Je-li látka pro organismus vitaminem musí být obsažena v potravě jako její nezbytná
(esenciální) složka buď v hotové podobě, nebo v podobě provitaminu – látky, která je strukturně podobná vitaminu, a kterou organismus již dovede přeměnit na vitamin. Příkladem
provitaminu je rostlinné barvivo karoten (tetraterpen), který živočichům slouží k syntéze vitaminu A.
Částečný nedostatek (snížení jeho obsahu pod optimální hodnotu) vitaminu v těle
organismu se nazývá hypovitaminóza. Úplná absence vitaminu v těle je avitaminóza
(vyskytuje se zřídka, protože než nastane, zemře živočich na hypovitaminózu). Nadbytek
vitaminu v těle je hypervitaminóza. Stejnými názvy jsou označovány i poruchy metabolismu, které jsou anomáliemi v obsahu vitaminu způsobeny.

22.2. Názvosloví a rozdělení vitaminů.
Dříve se každý poznaný vitamin označoval velkým tiskacím písmenem. Dnes se vitaminy pojmenovávají triviálními názvy. Označení písmenem je však stále vžité a používané.
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Z důvodu tradice se vitaminy stále rozdělují podle rozpustnosti do dvou skupin. Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) a vitaminy rozpustné ve vodě (skupina vitaminů B
[tzv. B-komplex],C, H). Vzhledem k tomu, že většina vitaminů se uplatňuje ve funkci koenzymů, lze vitaminy rozdělit:
1. vitaminy s funkcí kofaktorů,
2. vitaminy s jinou funkcí.

22.2.1. Vitaminy s funkcí kofaktorů.
a) Vitaminy, které jsou kofaktory oxidoreduktas a katalyzující přenos vodíku.
Vitamin B2 (riboflavin).
Vitamin B2 je dusíkatá heterocyklická sloučenina s kondenzovanými heterocykly. Vitamin B2 je součástí dvou kofaktorů oxidoreduktas – flavinmononukleotidu (FMN) a flavinadenindinukleotidu (FAD).
Vitamin B3 (kyselina nikotinová).
Vitamin B3 je výchozí látkou pro biosyntézu amidu kyseliny nikotinové tzv. nikotinamidu (patří do skupiny heterocyklických sloučenin. Nikotinamid je součástí dvou kofaktorů oxidoreduktas – nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) a nikotinamidadenindinukleotidfosfátu (NADP+, ester NAD+ s kyselinou trihydrogenfosforečnou).
b) Vitaminy, které jsou kofaktory transferas.
Vitamin B1 (thiamin).
Vitamin B1 je heterocyklická sloučenina s pyrimidinovým a thiazolovým jádrem. Je
kofaktorem přenášejícím acetaldehydovou skupinu (obsahuje dva uhlíkové atomy) a zároveň je kofaktorem katalyzujícím dekarboxylaci (odštěpení CO2) α-oxokyselin.
Vitamin B6 (pyridoxin).
Vitamin B6 je derivátem pyridinu (dusíkatá heterocyklická sloučenina). Je kofaktorem katalyzujícím přenos aminoskupiny při transaminaci (reakce mezi aminokyselinou a
oxokyselinou) a zároveň je kofaktorem katalyzujícím dekarboxylaci aminokyselin.
Kyselina listová (kyselina folová).
Kyselina listová je složitou heterocyklickou sloučeninou. Její molekula je složena z
kyseliny glutamové, kyseliny p-aminobenzoové a dusíkaté heterocyklické sloučeniny pteridinu. Kyselina listová je kofaktorem přenášejícím formaldehyd nebo kyselinu mravenčí
(jednouhlíkové skupiny).
Kyselina pantothenová.
Je součástí tzv. koenzymu A, který přenáší acetyl (zbytek kyseliny octové) i acyly
jiných karboxylových kyselin.
Vitamin H (biotin).
Vitamin H je heterocyklická sloučenina obsahující v heterocyklu atomy dusíku a síry.
Vitamin H je kofaktorem přenášejícím oxid uhličitý. Podílí se na karboxylacích, které vedou ke vzniku karboxylových kyselin.
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c) Vitaminy, které jsou kofaktory izomeras a lyas.
Vitamin B12 (kobalamin).
Vitamin B12 je heterocyklická sloučenina s porfinovou strukturou. Vitamin B12 je kofaktorem katalyzujícím přesun karboxylové skupiny v rámci téže molekuly (izomerace).
Kofaktory lyas (enzymy katalyzující nehydrolytické štěpení chemických vazeb, např.
dekarboxylace) jsou již zmíněné vitaminy B1 a B6.

22.2.2. Vitaminy s jinou funkcí.
Vitamin A (retinol, axeroftol).
Svojí strukturou náleží k diterpenům s hydroxylovou skupinou. Jeho provitaminem je
tetraterpen karoten. Alkoholická forma vitaminu A (označuje se též A1) se v organismu oxiduje na aldehyd retinal (označuje se vitamín A2). Retinal je součástí světločivného barviva rhodopsinu (rhodopsin vzniká spojením retinalu a bílkoviny opsinu, je to složená bílkovina). Retinal je nezbytný pro citlivost fotoreceptorů na světlo. Jeho nedostatek se projevuje neschopností fotoreceptorů registrovat světlo slabé intenzity (snížená citlivost fotoreceptorů, šeroslepost).
Vitamin D (kalciferol).
Je ve skutečnosti směsí několika strukturně si podobných látek patřících do skupiny
steroidů, např. vitamin D2 – ergokalciferol a vitamin D3 – cholekalciferol. Vitamin D má důležitou roli v metabolismu vápníku. Indukuje v buňkách sliznice střeva syntézu bílkoviny,
která je nezbytná pro aktivní vstřebávání Ca2+. Vitamin D rovněž podporuje vznik
Ca3(PO4)2 v kostech (tzv. mineralizace kostí). Hypovitaminóza v dětském věku vede k nedostatečné tvorbě fosforečnanu vápenatého. Výsledkem je měknutí a deformace kostí (=
rachitis, křivice).
V organismu je v podkožní tukové tkáni uložen provitamin cholekalciferolu, který se
působením UV záření mění na vitamin D3. Takto vytvořený vitamin se v játrech a ledvinách
transformuje na vitamin D2.
Vitamin E (tokoferol).
Jeho významnou vlastností je snadná oxidovatelnost. Touto vlastností zabraňuje
nežádoucí oxidaci nenasycených mastných kyselin v biomembránách (= zabraňuje
žluknutí olejů). Dostatečným zdrojem tohoto vitaminu je pro člověka jeho střevní mikroflóra.
Vitamin K (fylochinon).
Je směsí několika látek odvozených od naftochinonu. Spolu s dalšími faktory ovlivňuje srážlivost krve. Dostatečným zdrojem tohoto vitaminu je pro člověka rovněž jeho
střevní mikroflóra.
Vitamin C (kyselina askorbová).
Pro většinu savců není tato látka vitaminem. Význam kyseliny askorbové spočívá v
její vratné oxidaci (= dehydrogenaci) na kyselinu dehydroaskorbovou. Pro některé redoxní
biochemické reakce je tato dvojice látek dárcem nebo příjemcem vodíku.
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22.3. Otázky a úkoly.
1. Co jsou vitaminy? Jaký byl původní význam tohoto označení?
2. Vysvětlete pojmy avitaminóza, hypovitaminóza a hypervitaminóza.
3. Vyjmenujte vitaminy (stačí písmenné označení), které jsou základem koenzymů oxidoreduktas a uveďte zkratky těchto koenzymů.
4. Vyjmenujte vitaminy, které katalyzují přenos skupin atomů (jsou koenzymy transferas).
5. Vyjmenujte vitaminy, které katalyzují nehydrolytické štěpení vazeb (jsou koenzymy lyas).
6. Vysvětlete funkci vitaminu A a uveďte příznaky hypovitaminózy.
7. Vysvětlete funkci vitaminu D a uveďte příznaky hypovitaminózy.
8. Uveďte funkce vitaminů E, K, C.

23. Redoxní reakce v organismech.
23.1. Obecná charakteristika redoxních reakcí probíhajících v organismech.
Redoxní děje tvoří velmi důležitou množinu biochemických reakcí. Redoxní děje
probíhající v organismech mají stejnou podstatu jako redoxní děje probíhající "in vitro". Redoxní přeměny organických substrátů však jsou velmi často spojeny s odnětím nebo
přijetím vodíku (dehydrogenací a hydrogenací).
Oxidace (= ztráta elektronu) organických reaktantů je zpravidla spojena s dehydrogenací (odnímaný elektron je součástí vodíkového atomu). Redukce (= přijetí elektronu) organických reaktantů je zpravidla spojena s hydrogenací (přijímaný elektron je
součástí vodíkového atomu).
Podle konečného příjemce vodíku při oxidaci organického substrátu "in vivo" (tzv. biologické oxidaci) se rozlišují anaerobní a aerobní reakce (= děje). Konečným příjemcem
vodíku při aerobních biologických oxidacích je kyslík, který se redukuje na vodu. Konečným příjemcem vodíku při anaerobních biologických oxidacích je organická sloučenina.
Redoxní děje v organismech katalyzují enzymy – oxidoreduktasy. Jejich kofaktory jsou NAD+ (derivát vitaminu B3), NADP+ (derivát vitaminu B3), FMN (derivát vitaminu
B2), FAD (derivát vitaminu B2), koenzym Q (derivát chinonu s diterpenovým až tetraterpenovým postranním řetězcem), cytochromy a, b, c (deriváty porfinu se železitým kationtem).
Kofaktory NAD+, NADP+, FMN, FAD a koenzym Q mají schopnost odebírat strukturním jednotkám organických látek dva atomy vodíku. (Jedna molekula kofaktoru = dva
atomy vodíku.)Tak se substrát oxiduje a koenzym redukuje. Cytochromy mají schopnost
odebírat strukturním jednotkám organických látek pouze elektron. (Jedna molekula
cytochromu = jeden elektron.) Železitý kation se redukuje na železnatý. Tak se substrát oxiduje a kofaktor redukuje.
Pro redoxní děje katalyzovaných oxidoreduktasami je charakteristická jejich
vratnost (= obousměrnost). Kofaktor v oxidovaném stavu (NAD+, NADP+, FMN, FAD, Q,
cyt-Fe3+) přijímá vodík nebo elektron (= oxiduje substrát a sám se redukuje). Kofaktor v
redukovaném stavu (NADH + H+, NADPH + H+, FMNH2 FADH2, QH2, cyt-Fe2+) může vodík
nebo elektron předat jinému substrátu (= redukuje substrát a sám se oxiduje). Jeden a
týž kofaktor je použitelný pro obě poloreakce redoxní reakce. (Jeden a týž kofaktor může být příjemcem vodíku nebo elektronu [chybí-li mu a má-li od koho] i dárcem vodíku nebo
elektronu [má-li je a má-li komu]).
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NAD+
NADP+
FMN + 2H-org. látka(red.)
FAD
Q
cyt-Fe3+ + 1e--org. látka(red.)
+

↔

NADH + H+
NADPH + H+
FMNH2
+
FADH2
QH2

org. látka(ox.)

↔

cyt-Fe2+

org. látka(ox.)

+

+

Kofaktory NAD a NADP přijímají dva vodíkové atomy tak, že jeden vodíkový atom
(i s jeho elektronem) se přímo váže ke koenzymu. Od druhého vodíkového atomu koenzym
příjme jen jeho elektron (tím se odstraní kladný náboj koenzymu) a tak vznikne NADH, resp.
NADPH a kation vodíku H+:
NAD+ + H

NADH+
NADH+ + .H

NADH + H+

Biologické oxidace jsou exergonické reakce. Biologické redukce jsou endergonické reakce. Biologické oxidace jsou množinou reakcí, kterými všechny organismy
získávají energii. Biologické oxidace jsou součástí energetického metabolismu organismu.
Energie uvolněná při biologických oxidacích organických látek je organismem
využita k tvorbě kyseliny adenosintrifosforečné (= ATP) a je uložena v esterových vazbách této molekuly. Energii uloženou do molekuly ATP potom organismus využívá k provedení endergonických reakcích jejichž výsledkem jsou všechny projevy života organismu.
Energie uložená ve struktuře ATP se pro tyto účely uvolňuje hydrolýzou esterové vazby.
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24. Energetický metabolismus.
24.1. Obecná charakteristika energetického metabolismu.
Všechny organismy (a rovněž všechny jejich buňky v případě mnohobuněčných)
musí mít schopnost získávat (= vyrábět) energii potřebnou k provádění endergonických reakcí buněčného metabolismu. Výsledkem těchto reakcí jsou všechny životní funkce, kterými se organismus (a všechny jeho buňky) projevuje. Jsou to např. příjem a výdej látek, syntéza látek potřebných pro stavbu těla, rozmnožování, růst, přenos podráždění (týká
se nervových buněk), pohyb, udržení vysoké organizovanosti látek a struktur v organismu a
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mnoho dalších projevů života. K provedení endergonických reakcí dokáží organismy
využít pouze jedinou formu energie – energii chemickou.
V průběhu fylogenetického vývoje se stala všem organismům a všem jejich buňkám
bez výjimky univerzálním a jediným zdrojem energie kyselina adenosintrifosforečná
(ATP). Na Zemi neexistuje organismus, který by mohl žít bez ATP. Schopnost používat ATP
jako zdroj energie měly již praorganismy a od doby jejich vzniku na Zemi se zřejmě nikdy
nevyskytla vhodnější sloučenina.
Kyselina adenosintrifosforečná je nukleotid. Její molekula je sestavena ze tří látek: adeninu, D-ribosy a tří molekul kyseliny trihydrogenfosforečné:
adenin–ribosa–P–P–P
Energie se z ATP uvolňuje jejím rozkladem vodou (= hydrolýzou). Hydrolýzou se
odštěpuje jedna molekula kyseliny trihydrogenfosforečné:
ATP + H2O

ADP + H3PO4

Qm = -30 – 50 kJ/mol

(ADP je kyselina adenosindifosforečná, adenin-ribosa-P-P)
Energie uvolněná hydrolýzou ATP je důsledkem toho, že produkty hydrolýzy mají
menší obsah energie než molekula ATP.
Exergonická hydrolýza ATP je v každé buňce vždy spojena (= spřažená, provedena současně) s endergonickou reakcí, která uvolněnou energii okamžitě odebírá (=
spotřebovává), např. endergonická reakce A + B
AB s reakčním teplem Qm = +40
kJ/mol, má-li být provedena, musí být spřažená (= provedena společně s exergonickou hydrolýzou ATP:
A+B

AB
ATP + H2O

ADP + H3PO4

Qm = +40 kJ/mol
Qm = -50 kJ/mol

Zbývající (= přebytečná) energie (v tomto případě o velikosti 10 kJ/mol) se uvolní v
podobě tepla (nikdy není energie uvolněná hydrolýzou ATP beze zbytku spotřebována k
provedení endergonické reakce, vždy dojde k určité energetické ztrátě).

24.2. Syntéza ATP.
Všechny buňky bez výjimky vyrábějí ATP reakcí ADP s kyselinou trihydrogenfosforečnou:
ADP + H3PO4

ATP + H2O

Qm = +30 – 50 kJ/mol

Reakce se nazývá fosforylace a je značně endergonická. Energie potřebná k fosforylaci
se získává oxidací energeticky bohatých organických sloučenin – sacharidů a glyceridů,
výjimečně aminokyselin. Opět se jedná o spřažení endergonické fosforylace s exergonickou
oxidací.
O tom, že organické sloučeniny, především sacharidy a glyceridy obsahují ve svých
molekulách značné množství energie, která se uvolňuje oxidací, svědčí např. hoření organických sloučenin, což je zvláštní případ oxidace:
organická látka + O2

CO2 + H2O + energie

Hořením se však energie uvolňuje příliš rychle, ve velkém množství a ve formě tepla. Proto
je hoření jako způsob oxidace organických látek pro organismy nevyužitelné.
Oxidace probíhající v buňkách ("in vivo") se nazývá biologická oxidace. Probíhá
od počátečního reaktantu (organická sloučenina, nejčastěji sacharid nebo glycerid) ke
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konečným produktům (CO2 a H2O) postupně, přes celou řadu zachytitelných meziproduktů. V jednotlivých na sebe navazujících reakcích biologické oxidace se uvolní jen tolik
energie, kolik je zapotřebí k vytvoření ATP fosforylací (s přihlédnutím k nutným tepelným
ztrátám).
Sacharidy a glyceridy (i jiné organické sloučeniny) lze v buňkách skladovat neomezeně dlouhou dobu. Sacharidy např. v podobě zásobních polysacharidů, tuky v podkožní
tukové tkáni apod. Proto sacharidy a glyceridy slouží organismům jako energetická rezerva, ze které v případě potřeby uvolní energii biologickou oxidací a tuto energii použijí k
výrobě ATP fosforylací. ATP slouží jako zdroj energie pro okamžité provedení konkrétní
endergonické reakce. ATP je látka velmi nestálá, snadno podléhá hydrolýze. Vznik ATP
fosforylací musí být doprovázen její okamžitou hydrolýzou ve spřažené endergonické
reakci.

24.2.1. Rozdíly mezi autotrofními a heterotrofními organismy.
Z předchozích kapitol vyplývají následující závěry, které platí bez výjimky pro všechny organismy a pro všechny jejich buňky:
1. Všechny organismy potřebují ke svému životu neustále energii.
2. Všechny organismy získávají tuto energii hydrolýzou ATP.
3. Všechny organismy získávají energii pro syntézu ATP (pro fosforylaci) biologickou oxidací organických sloučenin.
4. Pro všechny organismy jsou nezbytné organické látky vhodné pro biologickou oxidaci
(ale i pro jiné účely).
Různé organismy se však od sebe liší schopností získávat organické látky.
Podle schopnosti získávat organické sloučeniny se organismy rozdělují na autotrofní
a heterotrofní.
Autotrofní organismy mají schopnost přeměňovat anorganické látky na organické. Dokáží všechny organické látky potřebné pro svůj život (tedy i včetně esenciálních
aminokyselin a vitaminů) vyrobit svým metabolismem. Heterotrofní organismy (většina
bakterií, houby, prvoci, živočichové [i některé rostlinné buňky – ty, které neobsahují chlorofyl]) nedokáží vyrábět organické sloučeniny. Musí je přijímat již hotové.
Autotrofní organismy jsou jedinými producenty (= výrobci) organických látek na
Zemi. Heterotrofní organismy jsou konzumenty (= spotřebiteli) organických látek. Heterotrofní organismy jsou závislé na organismech autotrofních.
Nejrozšířenější formou autotrofie je fototrofie. Při ní organismy využívají k přeměně anorganických látek na organické (jedná se o značně endergonickou přeměnu) světelnou energii. Soubor reakcí, kterými organismus syntetizuje z látek anorganických
(CO2 a H2O) organickou sloučeninu – glukózu se nazývá fotosyntéza. Poměrně málo
rozšířenou formou autotrofie je chemotrofie (vyskytuje se u některých druhů bakterií). Při ní
organismus využívá k přeměně anorganických látek na organické energii uvolněnou
biologickou oxidací některých anorganických látek, např.:
Fe0
FeIII
-II
S
S0
C-IVH4
CIVO2 + H2O

železité bakterie,
sirné bakterie,
methanové bakterie.

Je samozřejmé, že jak světelná energie v procesu fotosyntézy, tak i chemická
energie uvolněná biologickou oxidací anorganických látek je nejprve použita k syntéze ATP fosforylací (při fotosyntéze se tento proces nazývá fotofosforylace). V této schop-
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nosti spočívá rozdíl mezi autotrofními a heterotrofními organismy (heterotrofní organismy dokáží ATP vyrobit pouze z energie uvolněné biologickou oxidací organických sloučenin). Teprve takto vytvořená ATP může organismu sloužit jako zdroj energie k provedení endergonické přeměny anorganických látek na organické.

24.2.2. Způsoby syntézy ATP (= způsoby biologických oxidací).
Všechny organismy "vyrábějí" ATP pouze endergonickou reakcí ADP s kyselinou trihydrogenfosforečnou (= fosforylací):
ADP + H3PO4 + energie (cca 50 kJ/mol)

ATP

Energii potřebnou k provedení fosforylace organismy získávají exergonickou biologickou oxidací, která je s fosforylací spřažená, vhodné organické sloučeniny. Ve fylogenetickém vývoji organismů vznikly dva způsoby biologické oxidace: anaerobní glykolýza a
aerobní oxidace.
Anaerobní glykolýza je fylogeneticky starší a je dostupná všem organismům a všem
jejich buňkám. Reakce anaerobní glykolýzy nejsou vázány na žádné buněčné struktury a
probíhají v cytoplasmě buněk.
Aerobní oxidace jsou fylogeneticky novější a probíhají na vnitřní membráně mitochondrií. Proto jsou aerobní oxidace typické pro eukaryotické buňky. V těch prokaryotických
buňkách, které jsou vybaveny enzymy pro provedení reakcí aerobních oxidací, probíhají tyto reakce na vnitřním povrchu plazmatické membrány prokaryotických buněk.

24.2.2.1. Anaerobní glykolýza.
Anaerobní glykolýza je soubor devíti reakcí s lineární návazností. Reaktantem
anaerobní glykolýzy je glukóza (α-D-glukopyranosa, C6H12O6), důležitým meziproduktem
schopným biologické oxidace je D-glyceraldehyd (C3H6O3) a konečným produktem kyselina pyrohroznová (kyselina oxopropanová, C3H4O3).
glyceraldehyd (C3H6O3)
glukóza (C6H12O6)

ATP→ ADP

X→X

ATP→ ADP

X
glyceraldehyd

X

ADP→ ATP

X

ADP→ ATP

X
X

X

X

X

X

(C3H6O3)

ADP→ ATP

ADP→ ATP

kys. pyrohroznová
(C3H4O3)
kys. pyrohroznová
(C3H4O3)

Z porovnání souhrnných vzorců molekuly glukosy (jako reaktantu) a dvou molekul
kyseliny pyrohroznové (jako produktů anaerobní glykolýzy) vyplývá, že tyto dvě molekuly
kyseliny pyrohroznové obsahují celkem o 4 vodíkové atomy méně než glukosa. To znamená, že v anaerobní glykolýze dochází ke dvěma dehydrogenacím (konkrétně v šesté a deváté reakci). Tyto dehydrogenace (= biologické oxidace, ve kterých je příjemcem vodíku
vždy kofaktor NAD+) uvolňují energii sloužící v procesu fosforylace ke vzniku 4 molekul
ATP. Protože však v počáteční fázi anaerobní glykolýzy probíhají dvě endergonické reakce
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(reakce 1. a 3.) spotřebovávající celkem dvě molekuly ATP, je čistý energetický zisk anaerobní glykolýzy 2 molekuly ATP z každé molekuly glukosy.

24.2.2.2. Aerobní oxidace.
Všechny aerobní procesy probíhají v mitochonriích eukaryotických buněk, konkrétně ve fosfolipidové dvojvrstvě vnitřní membrány mitochondrií, popř. na vnitřní straně
plazmatické membrány buněk prokaryotických.
Reaktantem aerobních oxidací je acetyl připojený ke svému nosiči koenzymu A
(acetyl-koenzym A). Acetyl vzniká z různých živin různým způsobem. Např. aerobní přeměnou mastných kyselin nebo ze sacharidů (= glukózy). V metabolismu sacharidů vzniká
acetyl z kyseliny pyrohroznové, která je produktem anaerobní glykolýzy. Proto anaerobní
glykolýza v metabolismu sacharidů vždy předchází aerobním procesům.
První přeměnou kyseliny pyrohroznové v aerobních reakcích je její dekarboxylace a dehydrogenace za vzniku acetylu. Tento acetyl v podobě acetyl-koenzymu A
vstupuje do souboru osmi reakcí, které tvoří uzavřený cyklus zvaný KREBSŮV cyklus
(= cyklus kyseliny citrónové, citrátový cyklus – viz schéma).
Důležitými reakcemi KREBSOVA cyklu jsou dekarboxylace a dehydrogenace (=
oxidace) některých meziproduktů. Vodíky a jejich elektrony jsou postupně předávané různými oxidoreduktázami až ke kyslíkovému atomu, který je jejich posledním příjemcem za
vzniku vody. Řetěz reakcí, kterými jsou vodíky a jejich elektrony předávané směrem ke
kyslíku se nazývá dýchací řetězec. Hlavními dodavateli energeticky bohatých vodíků a jejich elektronů jsou reakce KREBSOVA cyklu a β-oxidace mastných kyselin. Tyto reakce probíhají v gelové výplni mitochondrií zvané matrix.
Proton (H+) a elektron vodíkového atomu mají v dýchacím řetězci rozdílné osudy. Již
na začátku dýchacího řetězce jsou obě částice od sebe odděleny.
Transport elektronů v dýchacím řetězci směrem ke kyslíku probíhá po energetickém
spádu daným stoupající afinitou (= snahou po sloučení s někým – zde s elektronem) každého dalšího účastníka řetězce k elektronům. To znamená, že každá předávka elektronu
dalšímu účastníku dýchacího řetězce je spojena s uvolněním energie. Celková uvolněná
energie je tedy tímto postupným přenosem elektronů rozdělena na menší „balíčky“. Při některých „předávkách“ elektronů se těchto energetických balíčků využívá k syntéze
ATP fosforylací. (Ve skutečnosti k přenosu H+ z vnitřku mitochondrie přes vnitřní mitochondriální membránu do mezimembránového prostoru – viz dále.) Protože se jedná o aerobní
reakce, nazývají se tyto fosforylace oxidativní fosforylace. Pokud elektrony projdou celým dýchacím řetězcem, uvolní se energie umožňující vznik 3 molekul ATP.
Elektrony atomů vodíku se dostávají v dýchacím řetězci ke kyslíku postupně přes
několik akceptorů patřící mezi oxidoreduktázy. Tyto oxidoreduktázy jsou uspořádané ve
vnitřní membráně mitochondrií do čtyř kotvených (= pevně v membráně umístěných) komplexů a dvou mobilních (= pohyblivých) přenašečů.
Komplex I přijímá elektrony od kofaktoru NADH + H+, který je získal dehydrogenací
(= oxidací) organické sloučeniny.
Komplex II přijímá elektrony od kofaktoru FADH2, který je rovněž získal dehydrogenací (= oxidací) organické sloučeniny.
Z komplexu I i komplexu II přecházejí elektrony na první mobilní přenašeč koenzym Q (chinon měnící se přijetím vodíků na hydrochinon). Předání elektronů z komplexu I
na koenzym Q je spojeno s uvolněním energie, která je v další fázi využita k syntéze jedné
64

molekuly ATP fosforylací. Předání elektronů z komplexu II na koenzym Q neuvolňuje dostatečné množství energie k syntéze ATP. Účelem této předávky je pouze dodávat elektrony
z FADH2 do dýchacího řetězce.
Koenzym Q předává elektrony na kotvený komplex III (nazývá se cytochromreduktáza) tvořený cytochromem b a cytochromem c1. Cytochromy jsou hemové proteiny uplatňující se při transportu elektronů. Jsou to transelektronázy.
Komplex III předává elektrony na druhý mobilní přenašeč – cytochrom c. Předání
elektronů z komplexu III na cytochrom c vede k uvolnění energie, která je v další fázi využita k syntéze jedné molekuly ATP fosforylací.
Koncový článek dýchacího řetězce tvoří čtvrtý kotvený komplex – komplex IV (=
cytochromoxidáza). Je tvořený cytochromy a a a3. Ty obsahují kromě iontů železa v hemu
i ionty mědi vázané přímo na apoenzym. Právě z iontu mědi přecházejí elektrony na molekulu kyslíku za vzniku 2 O2-, který následně reaguje s kationty vodíku za vzniku vody.
O2 + 4 e -

2 O2-

2 H+ + O2-

H2O

Předání elektronů v koncovém článku dýchacího řetězce vede k uvolnění energie, která je v další fázi využita k syntéze jedné molekuly ATP fosforylací.
Projdou-li vodíky a jejich elektrony celým dýchacím řetězcem (= přináší-li je do
dýchacího řetězce NADH + H+) vzniknou 3 molekuly ATP. Projdou-li vodíky a jejich elektrony jen částí dýchacího řetězce (= přináší-li je do dýchacího řetězce FADH2) vzniknou dvě
molekuly ATP.
Transport elektronů dýchacím řetězcem poskytuje energii k přečerpání H+ z mitochondriální matrix přes vnitřní mitochondriální membránu do mezimembránového
prostoru. K tomuto přečerpávání H+ dochází na určitých místech v komplexu I, III a IV. Kationty vodíku k tomuto čerpání pocházejí z vodíků odebraných organické sloučenině její oxidací (= dehydrogenací) a rovněž i z vody mitochondriální matrix:
H+ + OH-

H2O
Přečerpání H+ má dva důsledky:

1. Dojde k okyselení mezimembránového prostoru a k alkalizaci vnitřku mitochondrie. Rozdílná koncentrace H+ uvnitř a vně membrány vytváří koncentrační spád, kterým
se H+ vracejí v určitém místě membrány zpátky do mitochondrie.
2. Protože H+ jsou kladně nabité, vznikne zároveň mezi vnější a vnitřní stranou mitochondriální membrány rozdílné elektrické nabití (vnější strana membrány je nabitá kladně,
vnitřní strana membrány záporně). Vzniká tak membránový potenciál. Ten způsobuje přenos H+ z vnější strany membrány zpátky do mitochondrie. K tomuto přenosu rovněž dochází
jen v určitém místě membrány.
Koncentrační spád a membránový potenciál společně vytvářejí tzv. „protonmotivní sílu“, která je vlastním zdrojem energie pro syntézu ATP. Protonmotivní síla představuje nahromaděnou energii, stejně jako voda přepumpovaná do výše položeného rezervoáru.
K syntéze ATP dochází v místě membrány, kterým se H+ vracejí zpátky do mitochondrie. Toto místo obsahuje enzym ATP-syntázu. Tímto enzymem proudí H+ (jako kanálkem) a jejich energie pohání reakci:
ADP + P
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ATP

Pro syntézu jednoho ATP je nutný průchod dvou až tří H+. ATP-syntáza je schopná
vytvořit více než 100 molekul ATP za sekundu.
V poslední fázi reagují H+, které se vrátily zpátky do mitochondrie, s oxidovým aniontem za vzniku vody:
2 H+ + O2-

H2O

V aerobních procesech je tedy nutné od sebe oddělit dva procesy:
1. přenos elektronů
2. přenos H+.
Přenos elektronů po energetickém spádu poskytuje energii pro transport H+ přes
vnitřní membránu mitochondrie do mezimembránového prostoru. Výsledkem tohoto transportu je:
1. koncentrační spád
2. membránový potenciál.
Návrat H+ zpátky do mitochondrie, v místě kde je umístěná ATP-syntáza, je zdrojem
energie (= protonmotivní síly) pro fosforylaci.
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Org. látka

2H

NADH + H+
Komplex I
1 ATP

Org. látka

2H

FADH2

Komplex II

Koenzym Q
Komplex III (cyt. b,c1)
1 ATP
Cytochrom c
Komplex IV (cyt. a,a3)
1 ATP
O + 2e-

O2-

Ze schématu aerobních přeměn kyseliny pyrohroznové a dýchacího řetězce vyplývá,
že první reakcí aerobních přeměn lze z jedné molekuly kyseliny pyrohroznové získat 3 molekuly ATP. Dalšími reakcemi probíhajícími v KREBSOVĚ cyklu dalších 12 molekul ATP.
Celkem aerobními oxidacemi lze z jedné molekuly kyseliny pyrohroznové získat 15 molekul
ATP. Protože však aerobním oxidacím předchází anaerobní glykolýza, pro kterou je výchozí
látkou glukosa, a která vykazuje čistý výnos 2 ATP/1 glukosu a anaerobní glykolýzou vznikají 2 molekuly kyseliny pyrohroznové (což je 2 x 15 ATP v aerobních oxidacích), dokáže
organismus z jedné molekuly glukosy získat biologickými oxidacemi 32 molekul ATP (2 ATP
anaerobní glykolýzou a 30 ATP aerobními procesy v dýchacím řetězci oxidativní fosforylací).

24.3. Kvašení.
Podstatou biologických oxidací je dehydrogenace organických sloučenin. Prvním příjemcem vodíku od organických látek nejčastěji bývá kofaktor NAD+:
organická sloučenina – H2 + NAD+

organická sloučenina + NADH + H+

Aby nedošlo k vyčerpání všech zásob NAD+ v buňce, musí být vodíkové atomy
a jejich elektrony redukovaného kofaktoru NADH + H+ předány jiné látce (X):

NADH + H+ + X

NAD+ + H2X

Za anaerobních podmínek je příjemcem vodíku (látkou X) kyselina pyrohroznová. Její redukce vodíkem přijatým od kofaktoru NADH + H+ se nazývá kvašení. Za aerobních podmínek je konečným příjemcem vodíku (látkou X) kyslík. Soubor reakcí, kterými
se vodíkové atomy a jejich elektrony postupně dostávají až ke kyslíku, se nazývá dýchací
řetězec.

24.3.1. Druhy kvašení.
Kvašení je typické pro naprostou většinu prokaryotických buněk, ale i buňky eukaryotické, např. kvasinky nebo některé druhy plísní. Nejrozšířenějšími (a lidmi od dávných dob
prakticky využívanými) způsoby kvašení jsou kvašení mléčné, ethanolové a octové. dalšími příklady kvasných procesů jsou kvašení acetonové, propan-2-olové, máselné, citrónové apod. Pojmenování jednotlivých kvašení se řídí výsledným produktem kvasného procesu. Cílem všech kvasných procesů je zbavení kofaktoru NADH + H+ vodíku a obnovení
kofaktoru NAD+.
1. mléčné kvašení.
CH3-CO-COOH + NADH + H+

CH3-CH-COOH + NAD+
│
OH

kyselina pyrohroznová

kyselina mléčná

Schopnost mléčného kvašení mají např. bakterie rodu Lactobacillus. V praxi se tyto
mikroorganismy využívají v potravinářství při výrobě kyselého mléka, jogurtu, kefíru, kumysu, žinčice, kvašeného zelí a okurek. Značný význam má mléčné kvašení rovněž v zemědělství při výrobě siláže.
Mléčné kvašení probíhá také ve svalech obratlovců při velmi intenzivní svalové činnosti, kdy dýchací a cévní soustava nestačí svaly zásobovat dostatečným množstvím kyslíku potřebným pro aerobní děje.
2. ethanolové kvašení.
Probíhá ve dvou stupních. První reakcí ethanolového kvašení je dekarboxylace kyseliny pyrohroznové za vzniku ethanalu (acetaldehydu):
O
CH3–CO–COOH → CH3–C–H + CO2
kyselina pyrohroznová → acetaldehyd
Druhou reakcí je hydrogenace (= redukce) acetaldehydu na ethanol:
O
CH3–C–H + NADH + H+ → CH3–CH2–OH + NAD+
acetaldehyd

ethanol

Původci ethanolového kvašení jsou hlavně kvasinky rodu Saccharomyces (např.
kvasinky pivní nebo vinné). V praxi se tyto kvasinky využívají při výrobě alkoholických nápojů.
Ethanolové kvašení uvedenými kvasinkami probíhá v anaerobním prostředí. Za přístupu vzduchu tyto kvasinky oxidují vzniklý ethanol zpět na acetaldehyd (zpětná reakce) a
přítomným kyslíkem oxidují acetaldehyd na kyselinu octovou. Konečným příjemcem vodíku
od kofaktoru NADH + H+ je v tomto případě kyslík a produktem voda:
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O
CH3–C–H + NADH + H+ + O2 → CH3–COOH + H2O + NAD+
acetaldehyd

kyselina octová

Tento případ (aerobního) kvašení se nazývá (3.) octové kvašení a využívá se při
výrobě octa.
4. acetonové kvašení.
CH3–CO–COOH + NADH + H+ → CH3–CO–CH3 + O2 + NAD+
kyselina pyrohroznová

aceton

5. propan-2-ol-ové kvašení.
CH3–CO–COOH + 2 (NADH + H+) → CH3–CH–CH3 + O2 + 2 NAD+
│
OH
kyselina pyrohroznová

propanol-2-ol

24.5. Energetický metabolismus glyceridů.
Glyceridy jsou látky energeticky velmi bohaté. K jejich energetickému využití však
dochází pouze při nedostatku glukosy v organismu. Jinak se glyceridy uplatňují jako zásobní látka (např. v tukové tkáni) nebo tepelný izolátor některých orgánů a dále jako stavební materiál pro tvorbu biomembrán.
Jejich biologické oxidaci (i dalším přeměnám) předchází hydrolýza jejich molekul
na mastné kyseliny a glycerol. Tuto hydrolýzu katalyzují enzymy lipasy ze skupiny hydrolas.
Glycerol bývá zpravidla oxidován na glyceraldehyd a dále reakcemi anaerobní
glykolýzy na kyselinu pyrohroznovou. Ta je již poznanými reakcemi oxidována na oxid
uhličitý a vodu v KREBSOVĚ cyklu a dýchacím řetězci.
Z molekul mastných kyselin (mají vždy sudý počet uhlíkových atomů) jsou aerobními procesy (nazývají se ß-oxidace) postupně odštěpovány dvouuhlíkové zbytky acetyly
vázané na koenzym A (v podobě již poznaného acetyl-koenzymu A). Vznik každého acetylu je spojen s dvojí dehydrogenací. Při první je příjemcem vodíku kofaktor FAD a při druhé
je příjemcem vodíku kofaktor NAD+. Oba redukované kofaktory (FADH2 a NADH + H+) se
vodíků zbavují biologickými oxidacemi v dýchacím řetězci. Proto je vznik každé molekuly
acetylu doprovázen pěti fosforylacemi a vznikem 5 ATP:
C16

oxidace

C2-koA
(5ATP)

C14

oxidace

C2-koA
(5ATP)

C12

oxidace

C2-koA
(5ATP)

C10

oxidace

-- C8

C2-koA
(5ATP)

oxidace

C2-koA
(5ATP)

C6

oxidace

C2-koA
(5ATP)

C4

oxidace

C2-koA

C2-koA
(5ATP)

Z jedné molekuly mastné kyseliny vznikne tolik molekul acetyl-koenzymu A, kolik je poloviční počet uhlíkových atomů mastné kyseliny.
Každá vzniklá molekula acetyl-koenzymu A je oxidována reakcemi KREBSOVA cyklu a redukované koenzymy se vodíků zbavují v dýchacím řetězci. Z toho je zřejmé, že molekuly glyceridů jsou energeticky mnohem bohatší (jejich úplnou biologickou oxidací lze získat
mnohem více molekul ATP) než molekuly glukosy. Např. energetická bilance úplné aerobní
oxidace jedné molekuly kyseliny stearové (C18) je následující:
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a) vznikem prvních osmi molekul acetyl-koenzymu A se vytvoří 8 x 5 = 40 molekul ATP,
b) oxidací všech devíti molekul acetyl-koenzymu A v KREBSOVĚ cyklu vznikne 9 x 12 =
108 molekul ATP
c) celkem biologickou oxidací jedné molekuly kyseliny stearové vznikne 40 + 108 = 148 molekul ATP.
Energetická bohatost glyceridů vynikne ještě více, uvědomíme-li si, že jedna molekula glyceridu poskytne hydrolýzou zpravidla tři molekuly mastných kyselin (glyceridy jsou nejčastěji triacylglyceridy), to znamená v případě obsahu tří molekul kyseliny stearové 3 x 148
= 444 molekul ATP. K tomu je nutné ještě připočítat energii uvolněnou biologickou oxidací
glycerolu (glycerol → glyceraldehyd (přes dihydoxyaceton)→ kyselina pyrohroznová → acetyl → K.C.).
Detailní přehled β-oxidací mastných kyselin:
1. AKTIVACE MASTNÉ KYSELINY:
R–CH2–CH2–CH2–COOH + HS-KoA -----> R–CH2–CH2–CH2–CO–S–KoA + H2O
2. DEHYDROGENACE ACYLU:
R–CH2–CH2–CH2–CO–S–KoA --FAD-- > R–CH2–CH=CH–CO–S–KoA + FADH2 + 2 ATP
a,b nenasycený acyl-KoA
3. HYDRATACE a,b NENASYCENÉHO ACYLU:
R–CH2–CH=CH–CO–S–KoA + H2O -----> R–CH2–CH–CH2–CO–S–KoA
|
OH
β-hydroxyacyl-KoA
4. DEHYDROGENACE β-HYDROXYACYLU-KoA:
R–CH2–CH–CH2–CO–S–KoA --NAD--> R–CH2–CO–CH2–CO–S–KoA + NADH + H+ 3 ATP
|
β-ketoacyl-KoA
OH
5. ODŠTĚPENÍ ACETYL-KoA:
R–CH2–CO–CH2–CO–S–KoA + HS-KoA -----> CH3–CO–S–KoA + R–CH2–CO–S–KoA
acetyl-KoA

acyl(-2C)-KoA

24.6. Metabolismus aminokyselin.
Aminokyseliny se v energetickém metabolismu uplatňují jen velmi zřídka, pouze při
dlouhodobém hladovění a vyčerpání všech vhodnějších surovin pro biologické oxidace (sacharidy, glyceridy). Heterotrofní organismy většinu aminokyselin získávají hydrolýzou bílkovin, které jsou součástí jejich potravy. Hydrolýzou bílkovin získané aminokyseliny potom využívají pro syntézu svých vlastních bílkovin. V případě nedostatku dokáží heterotrofní organismy některé aminokyseliny syntetizovat procesem transaminace.
Transaminace je přenos aminoskupiny z aminokyseliny na oxokyselinu (např.
kyselinu pyrohroznovou, oxalooctovou, oxoglutarovou). Transaminace je nezbytná pro biosyntézu některých aminokyselin:
AK1 + α-oxokyselina2 ↔ α-oxokyselina1 + AK2
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HOOC–CH2–CH–COOH + HOOC-CH2-CH2-CO-COOH
│
NH2
kyselina asparagová + kyselina α-oxoglutarová

HOOC-CH2-CO-COOH +

kyselina oxalooctová +

HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
│
NH2
kyselina glutamová
α-oxokyselinou, která v transaminačních reakcích nejčastěji přijímá aminoskupinu je αoxoglutarová kyselina. Tento společný příjemce aminoskupin od většiny aminokyselin
umožňuje shromáždit aminoskupiny do molekul kyseliny glutamové. Kyselina glutamová potom poskytuje aminoskupinu k různým syntézám nebo ji zavádí do reakcí, kterými se tvoří
konečný produkt vylučování odpadního dusíku (močovina nebo kyselina močová).
Velmi častou přeměnou aminokyselin je oxidativní deaminace. Aminokyseliny
(zejména kyselina glutamová) se při těchto reakcích mění na α-oxokyseliny.
První reakcí oxidativní deaminace je dehydrogenace aminokyseliny kofaktorem FMN
na iminokyselinu:
RCHCOOH + FMN
│
NH2

RCCOOH + FMNH2
║
NH

Odebrané vodíky jsou předávané přímo kyslíku za vzniku peroxidu vodíku:
FMNH2 + O2

FMN + H2O2

Peroxid vodíku je okamžitě rozkládán enzymem katalázou na vodu a kyslík.
Ve druhé reakci je iminokyselina hydrolyzována na amoniak a α-oxokyselinu:
RCCOOH + H2O
║
NH

RCCOOH + NH3
║
O

Jedovatý amoniak je okamžitě přeměňován na močovinu nebo kyselinu močovou.
U plazů a ptáků je oxidativní deaminace důležitá pro tvorbu kyseliny močové. U savců slouží k regeneraci kyseliny α-oxoglutarové z kyseliny glutamové, která vzniká ve většině
transaminačních reakcích. α-oxoglutarová kyselina je pak znovu schopna přijímat aminoskupiny od dalších aminokyselin.

24.7. Otázky a úkoly.
1. Vysvětlete průběh, lokalizaci v buňce a biologický význam anaerobní glykolýzy.
2. Vysvětlete průběh, lokalizaci v buňce a biologický význam aerobních procesů v energetickém metabolismu.
3. Vysvětlete průběh, lokalizaci v buňce a biologický význam dýchacího řetězce.
4. Vysvětlete průběh, biologický význam a praktické využití mléčného, ethanolového a octového kvašení.
5. Co je transaminace a jaký je její biologický význam?
6. Vysvětlete složení a biologický význam ATP.
7 Vysvětlete rozdíl mezi autotrofními a heterotrofními organismy.
8. Vysvětlete rozdíl mezi biologickou a nebiologickou oxidací.
9. Vypočítejte, kolik molekul ATP vznikne úplnou biologickou oxidací kyseliny palmitové
(C16) a stručně popište průběh této biologické oxidace.
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10. Vysvětlete průběh a biologický význam oxidativní deaminace.
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IV. SYNTETICKÉ MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY.
25. Plasty.
25.1. Základní pojmy a obecná charakteristika plastů.
Chemické vlastnosti některých organických sloučenin umožňují vytvářet produkty
chemických reakcí s velkými molekulami – makromolekulami. Makromolekuly vznikají spojením velkého počtu jednoduchých molekul. Sloučeniny, jejichž molekuly jsou schopné tvořit makromolekuly, se nazývají monomery. Molekuly monomerů (mají-li mít schopnost tvořit makromolekuly) musí splňovat alespoň jednu ze dvou podmínek:
a) obsahovat alespoň jednu vazbu π nebo
b) obsahovat nejméně dvě charakteristické skupiny, které spolu mohou navzájem reagovat.
Makromolekulární látky vznikají z monomerů vždy jednou ze tří chemických reakcí:
polymerací, polykondenzací nebo polyadicí. Souhrnně se tyto reakce nazývají polyreakce.
Studiem syntetických makromolekulárních látek (ML) se zabývá dnes již samostatný chemický obor – makromolekulární chemie. Původně byla makromolekulární chemie součástí organické chemie, protože naprostá většina syntetických ML jsou sloučeniny
uhlíku. I většina současných učebnic organické chemie stále ještě věnuje speciální kapitolu
právě syntetickým ML. Protože však poznatků o těchto látkách je stále více a jsou dnes již
nezbytnou součástí našeho života, vznikla nutnost vytvoření samostatného chemického
oboru.
Makromolekuly jsou složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami
do dlouhých řetězců (primární struktura makromolekuly vzniklé polyreakcí je vždy lineární).
Tyto řetězce obsahují pravidelně se opakující části. Pravidelně se opakující část makromolekuly, která má stále stejné chemické složení se nazývá stavební jednotka. Počet
stavebních jednotek v makromolekule je vyjádřen polymeračním stupněm "n" (jeho hodnota může dosahovat až 106). Sloučeniny s nízkým polymeračním stupněm (s malým počtem stavebních jednotek, n < 10) se nazývají oligomery. Sloučeniny s vyšším polymeračním stupněm (n > 10) jsou polymery. (Pojmy polymerační stupeň a polymer se používají bez
ohledu na způsob vzniku ML, tedy i pro sloučeniny vzniklé polykondenzací nebo polyadicí.)
Kromě pojmu stavební jednotka se v terminologii makromolekulární chemie používá i pojem
strukturní jednotka. Strukturní jednotka je nejjednodušší uspořádání stavebních jednotek ve struktuře makromolekuly. Některé makromolekulární látky mají stavební a strukturní jednotku totožnou (např. polyethylen, polypropylen, polyvinylchlorid). Jiné makromolekulární látky mají strukturní jednotky sestaveny z několika (alespoň dvou) různých stavebních
jednotek (např. butadienstyrenový kaučuk).

25.2. Rozdělení makromolekulárních látek.
Vzhledem k již ohromnému počtu poznaných, připravených a používaných makromolekulárních látek se makromolekulární látky rozdělují podle různých kriterií do skupin.
I. Rozdělení makromolekulárních látek podle původu:
a) přírodní makromolekulární látky (biopolymery, např. polysacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, polyterpeny)
a1) biopolymery původní (např. přírodní hedvábí)
a2) biopolymery chemicky upravené (např. papír, acetátové nebo viskózové hedvábí, nitrocelulosa)
b) syntetické makromolekulární látky
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II. Rozdělení syntetických makromolekulárních látek podle typu polyreakce:
a) ML připravené polymerací (někdy nazývané polymeráty)
b) ML připravené polykondenzací (někdy nazývané polykondenzáty)
c) ML připravené polyadicí
III. Rozdělení syntetických makromolekulárních látek podle výsledného tvaru makromolekul:
a) ML s lineárními makromolekulami (lineární makromolekuly mají stavební jednotky uspořádané za sebou, např. polyalkeny [polyethylen, polypropylen] a vinylové polymery [polyvinylchlorid, polystyren]).
b) ML s rozvětvenými makromolekulami (k rozvětvení dochází spojením částí lineárních
řetězců příčnými chemickými vazbami).
c) ML s plošně zesíťovanými makromolekulami (k zesíťování dochází příčným spojováním všech lineárních řetězců do jednoho celku, např. prostřednictvím atomů síry při vulkanizaci kaučuku:

d) ML s prostorově zesíťovanými makromolekulami (prostorové zesíťování vzniká, když
se stavební jednotky vážou do trojrozměrné sítě, např. v makromolekulách fenolformaldehydových nebo močovinoformaldehydových pryskyřicích).
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IV. Rozdělení syntetických makromolekulárních látek podle chování za zvýšené teploty:
a) termoplasty (za zvýšené teploty měknou a mohou se tvarovat – jsou plastické, po ochlazení pod teplotu měknutí si podrží tvar získaný při tváření). Výrobky z termoplastů lze opakovaně tavit a tvarovat. Makromolekuly termoplastů jsou lineární nebo rozvětvené, popř.
plošně zesíťované.
b) termosety (zahříváním se chemicky mění jejich sekundární struktura, zpočátku měknou,
ale dalším zahříváním tvrdnou a stávají se netavitelnými – ztrácejí plastičnost. Je to proto,
že jejich zahříváním nevratně vznikají prostorově zesíťované makromolekuly.).

25.3. Nejdůležitější vlastnosti syntetických makromolekulárních látek.
Všechny vlastnosti syntetických (ale i přírodních) polymerů jsou výsledkem jejich chemického složení a struktury jejich makromolekul. Je celá řada konkrétních činitelů (= faktorů), které ovlivňují vlastnosti těchto látek. Největší vliv mají velikost makromolekul, tvar makromolekul, disociační energie chemických vazeb mezi atomy tvořícími makromolekuly, polarita chemických vazeb v makromolekulách, mezimolekulové přitažlivé síly
působící mezi makromolekulami, velikost substituentů vázaných na základní řetězec makromolekul.
1. Vliv velikosti makromolekul na vlastnosti ML.
Velikost makromolekul je dána polymeračním stupněm. Syntetický polymer (vzniklý
jednou z polyreakcí) je vždy směsí různě velkých makromolekul. Pokud je v literatuře udáván polymerační stupeň ML jedná se vždy o průměrnou hodnotu. Velikostí makromolekul
je ovlivněna především teplota tání a rozpustnost v různých rozpouštědlech. Protože
výsledná látka je složena z různě velkých makromolekul nelze jednoznačně stanovit hustotu
dané makromolekulární látky ani její teplotu tání (hodnoty těchto veličin se proto udávají
vždy v určitém rozmezí). Obecně lze říci, že polymery s nižším polymeračním stupněm (s
kratšími řetězci) jsou za normální teploty kapalné, lepkavé a rozpustné v organických rozpouštědlech. Čím je řetězec makromolekul delší, tím je látka pevnější a odolnější vůči rozpouštědlům a má rovněž vyšší teplotu měknutí. (Toto však platí jen do určité hodnoty polymeračního stupně, další zvyšování polymeračního stupně již nevede k výraznější změně
těchto fyzikálních vlastností. To je důležité si uvědomit pro stanovení optimálního polymeračního stupně, zejména z ekonomických důvodů).
2. Vliv tvaru makromolekul na vlastnosti ML.
Tvar makromolekul ovlivňuje především rozpustnost ML v rozpouštědlech a jejich chování při zvýšené teplotě. Jak již bylo uvedeno, přibližně platí, že lineární polymery jsou termoplasty, prostorově zesíťované polymery termosety.
3. Vliv velikosti disociační energie mezi atomy v řetězcích makromolekul na
vlastnosti ML.
Má-li být makromolekula polymeru stabilní, musí mít co nejpevnější chemické vazby
mezi atomy, které tvoří základní strukturu makromolekuly. Řetězce vytvářené jen z atomů
uhlíku poutaných jednoduchými vazbami (–C–C–) jsou velmi pevné (disociační energie vazeb C–C je 347,8 kJ/mol vazeb). Ještě stabilnější makromolekuly mají silikony, v jejichž základním řetězci se střídají křemíkové a kyslíkové atomy (O–Si–O–Si–). Disociační energie
vazby Si–O je 444,1 kJ/mol vazeb.
4. Vliv polarity chemických vazeb v makromolekulách na vlastnosti Ml.
Polarita chemických vazeb má vliv především na elektroizolační vlastnosti ML. Platí,
že jsou-li v makromolekulách pouze nepolární chemické vazby, vyznačuje se ML výbornými elektroizolačními vlastnostmi (např. polyethylen).
5. Vliv mezimolekulových (přesněji mezimakromolekulových) přitažlivých sil na
vlastnosti ML.
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Z mezimakromolekulových přitažlivých sil má největší význam (a je také nejčastější)
přitažlivá síla dipól-dipól (zejména vodíková vazba). Mezimakromolekulové přitažlivé síly
orientují makromolekuly rovnoběžně a tím zvyšují schopnost makromolekul tvořit
vlákna, zvyšuje se pevnost makromolekul (jako důsledek soudržnosti většího počtu makromolekul), zvyšuje se tím teplota tání a odolnost vůči rozpouštědlům (např. tvorba micel celulosy). Vodíkové vazby mezi jednotlivými rovnoběžnými makromolekulami mají ze
syntetických ML např. polyamidy:

6. Vliv velikosti substituentů vázaných na základní řetězec makromolekul na
vlastnosti ML.
Např. náhradou atomů vodíku v makromolekulách polyethylenu atomy fluoru vzniká
polytetrafluorethylen. Jeho vlastnosti jsou značně odlišné od polyethylenu. Způsobují to
mnohem objemnější atomy fluoru uspořádané kolem hlavního řetězce makromolekul. Polytetrafluorethylen má prostor kolem uhlíkových atomů více vyplněn, čímž každá makromolekula ztrácí ohebnost. Zároveň jsou vazby –C–C– řetězců mnohem více chráněné před působením různých chemikálií. Proto polytetrafluorethylen patří mezi chemicky nejodolnější
látky a má podstatně vyšší teplotu měknutí než polyethylen (polytetrafluorethylen asi 350
°C, polyethylen asi 140 °C).

25.4. Syntetické makromolekulární látky vznikající polymerací.
Polymerace je polyreakce, při které reaguje monomer na polymer bez vzniku
vedlejšího produktu. Podstatou polymerace je štěpení vazby π.
Polymeruje-li pouze jeden druh monomeru, nazývá se reakce homopolymerace:
n A -----> [–A–A–A–]n
Polymerují-li dva nebo více různých monomerů, nazývá se reakce kopolymerace:
n A + n B -----> [–A–B–A–B–A–B–]n
Podle způsobu štěpení vazeb π jsou polymerace radikálové (dochází k homolytickému rozštěpení vazeb π) nebo iontové (dochází při nich k heterolytickému rozštěpení
vazeb π). Průběh každé polymerace (radikálové i iontové) lze rozdělit do tří na sebe navazujících fází: iniciaci, propagaci, terminaci. Charakterem dějů v jednotlivých fázích se
od sebe radikálová a iontová polymerace odlišují.
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1. Radikálová polymerace.
K provedení radikálové polymerace jsou nezbytné iniciátory (I). Jako iniciátory
se zpravidla používají různé peroxidy, jejichž molekuly se snadno štěpí na radikály:
M–O–O–M -----> M-O. + .O-M
a) iniciace je fáze, ve které se molekuly iniciátoru homolyticky štěpí na radikály:
I–I -----> I. + .I
Vznik těchto radikálů je nezbytným předpokladem dalšího průběhu polymerace.
b) propagace se vyznačuje dvěma chemickými reakcemi. První reakcí je napadení vazby π
v molekule monomeru radikálem a její homolytické rozštěpení:
I. + A=A -----> I–A–A.
Výsledkem této reakce je vznik radikálu monomeru. K takto vzniklému radikálu se druhou
reakcí, která se mnohonásobně opakuje, připojují další molekuly monomeru:
I–A–A. + A=A -----> I–A–A–A–A.
I–A–A–A–A–A. + A=A -----> I–A–A–A–A–A–A.
I–A–A–A–A–A–A. + A=A -----> I–A–A–A–A–A–A–A–A.
c) terminace znamená ukončení propagace odstraněním radikálů (např. spojením dvou řetězců).
2. Iontová polymerace.
K provedení iontové polymerace jsou nezbytné katalyzátory. Často se jako katalyzátory používají organohliníkové sloučeniny – trialkylhliníky (tzv. ZIEGLEROVY katalyzátory) – R3Al. (Obecně R-M).
a) iniciace iontové polymerace je charakterizována dvěma reakcemi. První reakcí iniciace
je rozštěpení molekuly katalyzátoru na ionty:
R–M -----> R- (karbanion) + M+
Druhou reakcí iniciace je reakce buď kationtu (tzv. kationtová polymerace) nebo aniontu (v
případě aniontové polymerace) s molekulou monomeru, např.:
R- + A=A -----> R–A–Anebo:
M+ + A=A -----> M–A–A+
Výsledkem iniciace je vznik uvedeného kationtu nebo aniontu.
b) propagace se vyznačuje mnohonásobným opakováním reakce vzniklého kationtu nebo
aniontu s dalšími molekulami monomeru a postupným narůstáním řetězce, např.:
R–A–A- + A=A -----> R–A–A–A–AR–A–A–A–A- + A=A -----> R–A–A–A–A–A–Anebo:
M–A–A+ + A=A -----> M–A–A–A–A+
M–A–A–A–A+ + A=A -----> M–A–A–A–A–A–A+
c) terminace znamená ukončení polymerace přidáním látek (poskytujících vhodný kation
nebo anion), které způsobí zánik elektrického náboje na vzniklé makromolekule.
Všechny polymerace jsou exotermické reakce. Proto k udržení jejího průběhu je
nutné vznikající teplo z reakční směsi odvádět.
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25.4.1. Přehled nejdůležitějších syntetických polymerů, jejich vlastnosti a
použití.
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25.5. Syntetické makromolekulární látky vznikající polykondenzací.
Polykondenzace je polyreakce, při které reaguje jeden nebo více různých reaktantů (monomerů), z nichž každý ve svých molekulách obsahuje alespoň dvě reaktivní
skupiny. Polykondenzací vždy vzniká vedlejší produkt – nejčastěji voda.
Syntetické makromolekulární látky vznikající polykondenzací lze rozdělit zhruba do
pěti skupin: polyestery, polyamidy, fenolformaldehydové pryskyřice, močovinoformaldehydové pryskyřice, epoxidové pryskyřice.

25.5.1. Polyestery (PES).
Polyestery se vyrábějí polykondenzací dikarboxylových kyselin a dvojsytných
alkoholů. Nejčastěji používanými monomery jsou kyselina tereftalová (benzen-1,4dikarboxylová) a ethylenglykol (ethan-1,2-diol). Méně často se používá kyselina ftalová nebo její anhydrid, kyselina adipová a glycerol (propan-1,2,3-triol).
Polyestery se vyrábějí v podobě vláken nebo fólií nebo (po vyztužení skelnými vlákny) sklolaminátu. Polyesterová vlákna se používají v textilním průmyslu (např. Tesil, Slotera, Dacron, Trevira, Crimplen, Terylen) a k výrobě lan. Z polyesterových fólií se vyrábějí magnetofonové pásky a filmy (fólie jsou velmi odolné vůči tahu). Sklolamináty se používají k výrobě karoserií (auta, letadla), sportovních lodí, ochranných přileb a některých druhů nábytku (křesla, sedačky). Polyestery jsou téměř nerozpustné v běžných organických rozpouštědlech.

25.5.2. Polyamidy (PA).
Nejčastěji se vyrábějí polykondenzací 1,6-hexamethylendiaminu (hexan-1,6diamin) s kyselinou hexandiovou:
n H2N-(CH2)6-NH2 + n HOOC-(CH2)4-COOH -----> H-[-NH-(CH2)6-NH-CO(CH2)4-CO -]n-OH +
+ (2n-1) H2O
Chemická vazba spojující stavební jednotky ve strukturní jednotce se nazývá peptidická vazba. Je charakteristická i pro přírodní polyamidy – peptidy a bílkoviny. Polyamid
vyrobený z hexan-1,6-diaminu a kyseliny hexandiové se nazývá nylon 6 6 (čti najlon
šest šest). Výroba Nylonu byla zahájena v USA již v roce 1939 (prvním výrobkem byly dámské punčochy – "najlonky"), ale ve velkém byla zavedena až po druhé světové válce.
V Česku se vyrábí polyamid Silon. Silon se vyrábí polymerací kaprolaktamu. Dalšími známými polyamidy jsou Chemlon, Perlon, Dederon.
Materiály z polyamidů jsou velmi pevné, tvrdé, málo se opotřebovávají a mají nízký
koeficient tření. Pro tyto vlastnosti se používají k výrobě ozubených kol a ložisek, která mohou pracovat i ve velmi prašném prostředí. Zvlákňováním polyamidů se vyrábějí lesklá textilní vlákna.
Polyamidová a polyesterová vlákna se používají v textilním průmyslu pod označením
syntetická vlákna. Mají mnohé přednosti před přírodními vlákny (hedvábím, vlnou a bavlnou). Nemačkají se, jsou lehké, pevné, elastické a hydrofobní (proto rychle schnou). Mají
však i negativní vlastnosti. Jejich nedostatečná propustnost vodní páry a vzduchu způsobuje vznik různých kožních chorob. Jsou hořlavé a mají vysoký elektrostatický náboj, který nepříjemně působí na lidský organismus. Pro snížení účinků těchto negativních vlastností se
syntetická vlákna při výrobě textilií mísí s bavlnou nebo vlnou. Polyamidy jsou rozpustné v
kyselině mravenčí a ve fenolech. Za tepla i v kyselině octové.
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25.5.3. Fenolformaldehydové pryskyřice (= fenoplasty, PF).
Fenolformaldehydové pryskyřice jsou nejdéle známé plasty (BAEKELAND 1907).
Vyrábějí se polykondenzací fenolu a formaldehydu buď v kyselém, nebo zásaditém prostředí.
Polykondenzací v kyselém prostředí vzniká ML s lineárními makromolekulami –
novolak:

Novolak je termoplast, rozpustný v organických rozpouštědlech. Používá se k výrobě lepidel a nátěrových hmot. Lze jej rovněž nanášet na vrstvy papíru nebo textilie a po
přidání plnidel (dřevěné piliny, síran barnatý) lze lisováním získat velmi tvrdý materiál používaný např. k výrobě nábytku (dřevotříska).
Polykondenzací v zásaditém prostředí vznikají ML se zesíťovanými makromolekulami (tzv. resoly):

81

Zahříváním se mění plošné zesíťování v prostorové zesíťování a vznikají ML
(tzv. resity), které jsou nerozpustné v organických rozpouštědlech a jsou netavitelné (jsou to
termosety). Pod obchodními názvy Chemolit a Bakelit se používají k výrobě různých užitkových předmětů pro domácnosti, kde nevadí jejich tmavá barva (nelze je barvit).

25.5.4. Močovinoformaldehydové pryskyřice (= aminoplasty, UF).
Vyrábějí se polykondenzací formaldehydu a močoviny. Polyreakcí nejprve vznikají lineární makromolekuly, které za zvýšené teploty v kyselém prostředí plošně zesíťují:
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Aminoplasty se používají zejména k výrobě tzv. vrstvených tvrzených hmot, z nichž
nejznámější je umakart. (Papírový pás se napustí roztokem aminoplastu. Po vysušení se
pás rozřeže na listy daného formátu. Listy se na sebe navrství a lisují se hydraulickými lisy
za teploty asi 150 °C.)

25.5.5. Epoxidové pryskyřice (EP).
Vyrábějí se polykondenzací dianu a epichlorhydrinu. (Obecně polykondenzací
vícesytných fenolů a sloučenin, které obsahují v molekulách ethylenoxidovou [= epoxidovou] skupinu.) Epoxidové pryskyřice vzniklé polyreakcí mají lineární makromolekuly. Po přidání určité látky, nejčastěji některého aminu, např. diethylentriaminu, nebo karboxylové kyseliny, např. kyseliny ftalové (tzv. tužidla) dojde k prostorovému zesíťování jejich makromolekul. Reakce epoxidové pryskyřice s tužidlem se nazývá vytvrzování. Výsledkem je vznik
velmi tvrdé a nerozpustné pryskyřice (odolávají většině chemických látek). Epoxidové
pryskyřice se spolu s tužidly používají zejména jako dvousložková lepidla a tmely,
např. Eprosin, ChS Epoxy.

25.6. Syntetické makromolekulární látky vznikající polyadicí.
Polyadice je polyreakce, při které zaniká vazba π (podoba polymeraci) spojená s
přesmykem vodíkového atomu.
Známými ML vyráběnými polyadicí jsou polyurethany (PUR). Vyrábějí se reakcí butan-1,4-diolu s hexamethylendiisokyanátem. Polyurethany se používají jako umělá kůže při
výrobě bot (Barex) nebo k výrobě elastických pěnových látek (Molitan) a lepidel.
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25.7. Silikony (SI).
Silikony jsou makromolekulární látky, jejichž makromolekuly jsou tvořeny pravidelně se střídajícími atomy křemíku a kyslíku (tvoří základní skelet makromolekul) a
uhlovodíkovými zbytky (R) vázanými ke křemíkovým atomům:
R
R
R
R
R
│
│
│
│
│
–O–Si–O–Si–O–Si–O–Si–O–Si–
│
│
│
│
│
R
R
R
R
R
V konečné podobě mohou být makromolekuly silikonů lineární, rozvětvené, cyklické nebo
plošně zesíťované
Společnými vlastnostmi všech silikonů a výrobků z nich jsou stálost za vyšších
i nižších teplot (jsou stálé v teplotním rozmezí přibližně -75 °C – +200 °C), hydrofóbnost (jsou nesmáčivé) a mají dobré elektroizolační vlastnosti.
Silikony s lineárními makromolekulami jsou buď kapalného skupenství (tzv. silikonové oleje) nebo tužší konzistence (tzv. silikonové pasty a vazelíny). Rozdílné skupenství je důsledek rozdílného polymeračního stupně. Silikonové oleje mají nižší polymerační
stupeň, silikonové pasty vyšší. Silikonové oleje se používají k mazání strojů pracujících
v extrémních teplotních podmínkách. Výhodou je rovněž, že se změnami teploty jen nepatrně mění svojí viskozitu. Dále se používají ke chlazení transformátorů (transformátorové oleje) a k impregnaci materiálů za účelem odpuzování vody. Silikonové pasty a
vazelíny se pro snadnou přilnavost, dobrou roztíratelnost a odpuzování vody používají
k výrobě čistících a leštících past na nábytek, autokaroserie, obuv apod.
Silikony s částečně zesíťovanými makromolekulami jsou pevného skupenství a
navíc se vyznačují elastičností (= pružností). Nazývají se silikonové kaučuky a na rozdíl
od jiných druhů kaučuku (přírodní, butadienstyrenový, chloroprenový, atd.) si elastičnost zachovávají ve velkém teplotním rozmezí (od -100 °C do +250 °C). Příkladem silikonového
kaučuku je výrobek Lukopren. Protože se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí k různým materiálům a odpuzováním vody, používá se jako těsnící tmel nebo k lepení akvárií.
Silikony se značně zesíťovanými makromolekulami se nazývají silikonové
pryskyřice a používají se (obvykle ve směsi s jinými pryskyřicemi) k nátěrům odpuzujícím
vodu a odolným vůči vysokým teplotám.

25.8. Modifikované přírodní polymery.
Modifikované přírodní polymery jsou chemicky (=uměle) upravené biopolymery,
např. celulosa nebo bílkoviny.
Nejdůležitějším biopolymerem, ze kterého se jeho chemickou úpravou vyrábějí významné produkty je celulosa. Produkty její modifikace jsou viskózové a acetátové hedvábí,
celuloid, nitrocelulosové laky, bezdomý střelný prach a papír.
Chemickou úpravou bílkovin se vyrábí klih a želatina.

25.9. Otázky a úkoly.
1. Které podmínky musí splňovat molekuly monomerů pro vznik makromolekul?
2. Kterými chemickými reakcemi vznikají ML? Stručně tyto reakce charakterizujte?
3. Vysvětlete pojmy: polymerační stupeň, stavební jednotka, strukturní jednotka, homopolymerace, kopolymerace, termoplasty, termosety.
4. Vyjmenujte kriteria pro třídění ML a uveďte jednotlivé skupiny ML.
5. Které vlastnosti ML ovlivňuje velikost makromolekul a jak?
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6. Kterou vlastnost ovlivňuje tvar makromolekul a jak?
7. Které vlastnosti ML ovlivňují mezimolekulové přitažlivé síly a jak?
8. Vysvětlete rozdíl mezi radikálovou a iontovou polymerací a stručně popište jejich průběh.
9. Vyjmenujte alespoň čtyři ML vyráběné polymerací. Uveďte, ze kterých monomerů se vyrábějí a jaké jsou jejich nejdůležitější vlastnosti a použití.
10. Co jsou polyestery? Z čeho se vyrábějí a jaké je jejich použití?
11. Co jsou polyamidy? Z čeho se vyrábějí a jaké je jejich použití?
12. Co je novolak? Z čeho se vyrábí a jaké je jeho použití?
13. Co je bakelit? Z čeho se vyrábí a jaké je jeho použití?
14. Z kterých monomerů se vyrábějí močovinoformaldehydové pryskyřice? Jak se dále
upravují a k čemu se používají?
15. Co jsou epoxidové pryskyřice a k čemu se používají?
16. Z čeho a jakou reakcí se vyrábějí Barex a Molitan? K čemu se tyto ML používají?
17. Co jsou silikony? Které jsou jejich společné vlastnosti?
18. K čemu se používají silikonové oleje, silikonové pasty, silikonový kaučuk a silikonové
pryskyřice?
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