
Aminokyseliny, 
peptidy a proteiny 











non-genetically encoded amino acids occuring in proteins 



Structures of some non-proteinogenic biogenic amino acids  





Reakce aminokyselin 

Aminokyseliny účastní reakcí typických pro karboxylové kyseliny a aminy.   

Karboxylová skupina může být esterifikována a aminoskupina může být acylována.  



Ninhydrinová reakce 

Ninhydrin je hydrát cyklického triketonu a při reakci s aminokyselinami dochází ke 

vzniku intenzivně fialového barviva  

Pouze prolin, jež má sekundární aminoskupinu, nedává toto fialové barvivo.  

Aminokyselinová analýza 

Protein/peptid je rozštěpen HCl, 

aminokyseliny separovány 

chromatografií a na výstupu 

dochází k reakcím aminokyselin s 

ninhydrinem - dle intenzity barvy 

(absorbance) lze stanovit počet 

aminokyselin 



Sekvenování proteinu – Edmanovo odbourávání 



Syntéza aminokyselin 

Syntéza nukleofilní substuticí α-bromkyselin 

Acetamidomalonátová syntéza 



Reduktivní aminace 
chemická biochemická 

Transaminace 



Mechanismus tvorby peptidové vazby – tvorba aktivních esterů 



N-Chránící skupiny pro aminokyseliny 



Syntéza peptidů – syntéza na pevné fázi 

Boc-metoda 



Fmoc-metoda 







Peptidy v přírodě 



Selektivní štěpení peptidových vazeb 

Arg Pro Pro Gly Phe Ser Pro Phe Arg bradykinin

trypsin 

Pro Pro Gly Phe Ser Pro Phe ArgArg +

chymotrypsin 

Arg Pro Pro Gly Phe Ser Pro Phe Arg+



Primární struktura – aminokyselinová sekvence (zakódovaná v genech) 

Hovězí inzulin 



Sekundární struktura bílkovin 

Geometrie peptidové vazby 
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Geometrie polypeptidového řetězce 



a-Helix 



b-Skládaný list 



3 domény (fialová, modrá a červená) Early B-cell Factor proteinu  

Terciární struktura 



Quaternary structure of C2 symmetrical dimer of HIV protease  

Kvartérní struktura 



Quaternary structure of 
chaperonin complex from 
Thermus thermophilus: a) 
side view (copies of the 
same protein unit are in 
different tints of either blue, 
red or green), b) side view 
(each protein unit in 
different color), c) top view, 
d) bottom view  

It consists from 21 protein units  of 
3 different polypeptide chains 
where each storey is composed of 
C7 symmetrical ring of 7 copies of 
the same protein unit.  


