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Prí rodné  védy – prémosténié védomostí  
Č asť B3 – Čhé mia – do léž ita  sú č asť 
ž ivota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

Vode, 
Mineráloch, 
Pohyboch v bunke (difúzia, osmóza, aktívny transport) 
Sacharidoch, lipidoch, bielkovinách a nukleových kyselinách, 
Fotosyntéze, 
Kontroverzných vyjadreniach jedného z objaviteľov štruktúry DNA. 



 

 

3.1. Voda 

Voda tvorí 60-75% hmotnosti ľudského tela. Strata iba 4% celkovej telesnej vody vedie k 
dehydratácii a strata 15% môže byť smrteľná. Človek by mohol prežiť mesiac bez jedla, ale bez 
vody by neprežil 3 dni. Táto zásadná závislosť na vode v zásade riadi všetky formy života. Je 
zrejmé, že voda je životne dôležitá pre prežitie, ale prečo je taká potrebná? 
Mnoho úloh vody pri podpore života je daných jej štruktúrou molekuly a niekoľkými špeciálnymi 
vlastnosťami. Voda je jednoduchá molekula zložená z dvoch malých pozitívne nabitých atómov 
vodíka a jedného veľkého negatívne nabitého atómu kyslíka. Keď sa vodíky naviažu na kyslík, 
vytvoria asymetrickú molekulu s kladným nábojom na jednej strane a záporným nábojom na 
druhej strane (obrázok 1). Tento diferenciál náboja sa nazýva polarita a určuje, ako voda 
interaguje s inými molekulami. 
 

 
 

Obrázok 1: Chemická podstata vody. Molekuly vody sú tvorené z dvoch vodíkov a jedného 
kyslíka. Tieto atómy sú rôznych veľkostí a nábojov, čo vytvára asymetriu v molekulárnej 

štruktúre a vedie k silným väzbám medzi vodou a inými polárnymi molekulami, vrátane vody [1] 

 
Voda ako polárna molekula interaguje najlepšie s inými polárnymi molekulami. Je to kvôli javu, 
v ktorom sa protiľahlé náboje navzájom priťahujú: pretože každá jednotlivá molekula vody má 
negatívnu aj pozitívnu časť, každá strana je priťahovaná k molekulám opačného náboja. Táto 
príťažlivosť umožňuje vode vytvárať relatívne silné spojenia, nazývané väzby, s inými polárnymi 
molekulami v okolí, vrátane ďalších molekúl vody. V tomto prípade sa pozitívny vodík jednej 
molekuly vody spojí s negatívnym kyslíkom susednej molekuly, ktorej vlastné vodíky sú 
priťahované k ďalšiemu kyslíku atď. (Obrázok 1). Čo je dôležité, toto spojenie spôsobuje, že 
molekuly vody držia spolu vo vlastnosti nazývanej súdržnosť - kohézia. Kohézia molekúl vody 
pomáha rastlinám nasávať vodu v koreňoch, tiež prispieva k vysokému bodu varu vody, ktorý 
pomáha zvieratám regulovať telesnú teplotu. 
Navyše, pretože väčšina biologických molekúl je tiež elektricky asymetrických, sú tiež polárne a 
molekuly vody môžu vytvárať väzby s ich pozitívnymi aj negatívnymi časťami. Obklopením 
polárnych molekúl inej látky sa voda skrúti do všetkých zákutí a molekúl, pričom ju účinne rozbije 
a rozpustí. To sa stane, keď do vody vložíte kryštály cukru: voda aj cukor sú polárne, čo umožňuje 
jednotlivým molekulám vody obklopiť jednotlivé molekuly cukru, pričom cukor rozbije a rozpustí. 
Podobne ako voda, niektoré molekuly sú tvorené z iónov alebo opačne nabitých častíc. Voda tieto 
iónové molekuly rozdeľuje aj interakciou s pozitívne aj negatívne nabitými časticami. To sa stane, 
keď dáte soľ do vody, pretože soľ sa skladá zo sodíkových a chloridových iónov. 
Schopnosť vody rozpúšťať rôzne molekuly jej priniesla označenie „univerzálne rozpúšťadlo“ a 
práve táto schopnosť robí z vody takú neoceniteľnú látku, ktorá udržuje život. Na biologickej 
úrovni úloha vody ako rozpúšťadla pomáha bunkám transportovať a používať látky ako kyslík 



 

 

alebo živiny. Vodné roztoky, ako je krv, pomáhajú prenášať molekuly na potrebné miesta. Úloha 
vody ako rozpúšťadla teda uľahčuje transport molekúl, ako je kyslík, na dýchanie, a má zásadný 
vplyv na schopnosť liečiv dosiahnuť svoje ciele v tele. 
Voda má v biológii tiež dôležitú štrukturálnu úlohu. Voda vypĺňa bunky, aby pomohla udržať tvar 
a štruktúru. Voda vo vnútri mnohých buniek (vrátane tých, z ktorých sa skladá ľudské telo) vytvára 
tlak, ktorý je proti vonkajším silám, podobne ako keď balíte vzduch. Avšak aj niektoré rastliny, 
ktoré si môžu udržať svoju bunkovú štruktúru bez vody, stále vyžadujú vodu na prežitie. Voda 
umožňuje, aby všetko vo vnútri buniek malo na molekulárnej úrovni správny tvar. Pretože tvar je 
rozhodujúci pre biochemické procesy, je to tiež jedna z najdôležitejších úloh vody. 

Voda tiež prispieva k tvorbe membrán obklopujúcich bunky. Každá bunka na 
Zemi je obklopená membránou, z ktorých väčšinu tvoria dve vrstvy molekúl 
nazývané fosfolipidy (obrázok 2). Fosfolipidy, podobne ako voda, majú dve 
odlišné zložky: polárnu „hlavu“ a nepolárny „chvost“. Z tohto dôvodu polárne 
hlavy interagujú s vodou, zatiaľ čo nepolárne chvosty sa snažia vyhnúť vode a 
namiesto toho interagujú navzájom. Pri hľadaní týchto priaznivých interakcií 

fosfolipidy spontánne vytvárajú dvojvrstvy s hlavami smerom von k okolitej vode a chvostmi 
smerom dovnútra. Dvojvrstva obklopuje bunky a selektívne umožňuje látkam, ako sú soli a živiny, 
vstupovať do bunky a vystupovať z nej. Interakcie súvisiace s tvorbou membrány sú dostatočne 
silné, aby sa membrány spontánne vytvorili a nedali sa ľahko narušiť. Bez vody by bunkovým 
membránam chýbala štruktúra a bez správnej membránovej štruktúry by bunky nedokázali 
udržať dôležité molekuly vo vnútri bunky a škodlivé molekuly mimo nej [1]. 
 

 
 

Obrázok 2: Fosfolipidová dvojvrstva. Fosfolipidy tvoria dvojvrstvy obklopené vodou. Polárne 
hlavy smerujú von, aby interagovali s vodou, a hydrofóbne chvosty smerujú dovnútra, aby sa 

vyhli interakcii s vodou [1] 

 

3.2. Minerály 

Telo potrebuje veľa minerálov; nazývajú sa esenciálne minerály. Esenciálne minerály sa niekedy 
delia na hlavné minerály (makrominerály) a stopové minerály (mikrominerály). Tieto dve skupiny 
minerálov sú rovnako dôležité, ale stopové minerály sú potrebné v menšom množstve ako hlavné 
minerály. Množstvá potrebné v tele nenaznačujú ich dôležitosť. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxvFdW9aO0s


 

 

Vyvážená strava zvyčajne poskytuje všetky základné minerály. V dvoch nižšie uvedených 
tabuľkách je uvedený zoznam minerálov, čo robia v tele (ich funkcie) a zdroje v potrave. 

Telo potrebuje stopové minerály vo veľmi malých množstvách. (Železo je považované za 

stopový minerál, aj keď jeho potrebné množstvo pre život je o niečo viac ako u iných 

mikrominerálov.) 

 

 

 

 

 

Makrominerály 

Minerál Funkcia Zdroj 

Sodík Potrebný pre správnu rovnováhu 

tekutín, nervový prenos a svalové 

kontrakcie 

Kuchynská soľ, sójová omáčka; malé množstvá 

v mlieku, chlebe, zelenine a nespracovanom 

mäse 

Chlór Potrebný pre správnu rovnováhu 

tekutín, žalúdočných kyselín 

Kuchynská soľ, sójová omáčka; malé množstvo 

v mlieku, mäse, chlebe a zelenine 

Draslík Potrebný pre správnu rovnováhu 

tekutín, nervový prenos a svalové 

kontrakcie 

Mäso, mlieko, čerstvé ovocie a zelenina, 

celozrnné produkty, strukoviny 

Vápnik Dôležitý pre zdravé kosti a zuby; pomáha 

svalom relaxovať a sťahovať sa; dôležitý 

pre funkciu nervov, zrážanie krvi, 

reguláciu krvného tlaku, zdravie 

imunitného systému 

Mlieko a mliečne výrobky; konzervované ryby 

s kosťami (losos, sardinky); obohatené tofu a 

sójové mlieko; zelenina (brokolica, horčica); 

strukoviny 

Fosfor Dôležité pre zdravé kosti a zuby; 

nachádza sa v každej bunke; časť 

systému, ktorá udržuje acidobázickú 

rovnováhu 

Mäso, ryby, hydina, vajcia, mlieko, spracované 

potraviny (vrátane sódy) 

Horčík Nachádza sa v kostiach; potrebný 

na výrobu bielkovín, svalové kontrakcie, 

nervový prenos, zdravie imunitného 

systému 

Oriešky a semená; strukoviny; listová, zelená 

zelenina; morské plody; čokoláda; artičoky; 

„tvrdá“ pitná voda 

Síra Nachádza sa v molekulách bielkovín Vyskytuje sa v potravinách ako súčasť 

bielkovín: mäso, hydina, ryby, vajíčka, mlieko, 

strukoviny, orechy 
 



 

 

Mikrominerály 

Minerál Funkcia Zdroj 

Železo Súčasť molekuly (hemoglobínu) 

nachádzajúcej sa v červených krvinkách, 

ktorá v tele prenáša kyslík; potrebný 

pre energetický metabolizmus 

Červené mäso; ryby; hydina; mäkkýše (najmä 

mušle); žĺtky; strukoviny; sušené ovocie; 

tmavá, listová zelenina; chlieb a cereálie 

obohatené železom; a fortifikované obilniny  

Zinok Súčasť mnohých enzýmov; potrebný 

na výrobu bielkovín a genetického 

materiálu; má funkciu vo vnímaní chuti, 

hojení rán, normálnom vývoji plodu, 

tvorbe spermií, normálnom raste a 

sexuálnom dozrievaní, zdraví imunitného 

systému 

Mäso, ryby, hydina, kysnuté celozrnné 

produkty, zelenina 

Jód Nachádza sa v hormóne štítnej žľazy, 

ktorý pomáha regulovať rast, vývoj a 

metabolizmus 

Morské plody, potraviny pestované v pôde 

bohatej na jód, jodizovaná soľ, chlieb, 

mliečne výrobky 

Selén Antioxidant Mäso, morské plody, zrná 

Meď Súčasť mnohých enzýmov; potrebná 

pre metabolizmus železa 

Strukoviny, orechy a semená, celozrnné 

produkty, mäso, pitná voda 

Mangán Súčasť mnohých enzýmov Rozšírený v potravinách, najmä rastlinných 

Fluór Podieľa sa na tvorbe kostí a zubov; 

pomáha predchádzať zubnému kazu 

Pitná voda (fluórovaná alebo prírodne 

obsahujúca fluorid), ryby a väčšina čajov 

Chróm Úzko spolupracuje s inzulínom na regulácii 

hladiny cukru (glukózy) v krvi 

Nerafinované potraviny, najmä pečeň, 

pivovarské kvasnice, celozrnné produkty, 

orechy, syry 

Molybdén Súčasť niektorých enzýmov Strukoviny; chlieb a zrná; Listová zeleň; 

listová, zelená zelenina; mlieko; pečeň 

 

Medzi ďalšie stopové prvky, o ktorých je známe, že sú v malom množstve esenciálne, patrí nikel, 

kremík, vanád a kobalt [2]. 
3.3. Pohyby v bunke 

Bunky musia prijať látky, ktoré potrebujú, ako je kyslík a glukóza, a tiež sa musia zbaviť 
odpadových látok a chemikálií, ktoré sú potrebné inde v tele. Existujú tri hlavné spôsoby, ktorými 
sa látky môžu pohybovať do bunky a von z bunky. 
 
 
 



 

 

3.3.1. Difúzia 

V živých organizmoch dochádza k difúzii rozpustených látok, ako je kyslík, oxid uhličitý a glukóza, 
do a von z buniek cez semipermeabilnú bunkovú membránu. 

 Čistý (celkový) pohyb častíc v kvapaline alebo plyne z oblasti s vysokou koncentráciou 
do oblasti s nízkou koncentráciou (po koncentračnom gradiente). 

 Difúzia je pasívny proces (nevyžaduje energiu). 

 Deje sa to kvôli náhodnému pohybu častíc (v dôsledku ich inherentnej kinetickej energii). 

 

 
Obrázok 3: Difúzia [3] 

 

Existujú tri hlavné veličiny, ktoré ovplyvňujú rýchlosť difúzie: 

 Teplota - čím je teplota vyššia, tým je rýchlosť vyššia (v dôsledku zvýšenia rýchlosti 
náhodných pohybov častíc). 

 Koncentračný gradient - čím väčší je rozdiel v koncentráciách častíc medzi týmito dvoma 
prostrediami, tým rýchlejšia je rýchlosť difúzie. 

 Vzdialenosť - čím je vzdialenosť kratšia, tým rýchlejšie dochádza k difúzii. 
 

3.3.2. Osmóza 

Osmóza je špeciálny prípad difúzie: 

 Pohyb molekúl vody prebieha z oblasti s vysokou koncentráciou vody do oblasti s nízkou 
koncentráciou vody (proti koncentračnému gradientu). 

 Prebieha cez čiastočne priepustnú membránu. 

 Je to pasívny proces (nevyžaduje energiu). 

 



 

 

 
Obrázok 4: Osmóza [3] 

 

Membrána je priepustná iba pre molekuly vody. Budú sa pohybovať z oblasti s vysokou 

koncentráciou vody (zriedený roztok) do oblasti s nízkou koncentráciou vody (koncentrovaný 

roztok). Voda sa bude pohybovať “sprava doľava”, v dôsledku čoho uvidíte zvýšenie hladiny 

vody. 

 

3.3.3. Aktívny transport 

 Pohyb látok z oblasti s nízkou koncentráciou do oblasti s vysokou koncentráciou (PROTI 

koncentračnému gradientu) alebo pohyb väčších látok cez polopriepustnú membránu 

Rovnako ako pri difúzii, v prípade osmózy sa molekuly vody pohybujú, aby sa pokúsili obnoviť 
rovnováhu medzi prostrediami. 

 
Tu je niekoľko kľúčových slov, ktoré potrebujete vedieť: 
 
Izotonický roztok: 
Má rovnakú koncentráciu rozpustených látok ako okolité prostredie 
Hypertonický roztok: 
Roztok s vyššou koncentráciou molekúl rozpustenej látky ako má 
okolité prostredie 
Hypotonické roztok: 
Roztok s nižšou koncentráciou molekúl rozpustenej látky ako má 
okolité prostredie 

 

 
 

Obrázok 5: Hypotonický, izotonický a hypertonický roztok  [3] 



 

 

 Ide o aktívny proces, ktorý si vyžaduje energiu 

 Vyžaduje nosné proteíny v bunkovej membráne 

ATP je to, čo poznáme ako energiu! Pochádza z bunkového dýchania - pamätajte na to. Bunky, 
ktoré prechádzajú veľkým počtom aktívnych transportov, budú preto zabalené do mitochondrií, 
organel, v ktorých dochádza k dýchaniu. 
Vo vyššie uvedenom príklade vidieť, že koncentrácia častíc je vo vnútri bunky vyššia ako vonku, 
ale nosný proteín ich presúva do bunky. 
Skutočnosť, že aktívny transport umožňuje bunkám presunúť do nich látky PROTI 
koncentračnému gradientu, znamená, že môžu absorbovať látky, ako sú ióny a cukry, z veľmi 
zriedených roztokov [3]. 
 

3.4. Sacharidy, lipidy, bielkoviny a nukleové kyseliny 

Veľké molekuly nevyhnutné pre život, ktoré sa skladajú z menších organických molekúl, sa 
nazývajú biologické makromolekuly. Existujú štyri hlavné triedy biologických makromolekúl 
(sacharidy, lipidy, bielkoviny a nukleové kyseliny) a každá z nich je dôležitou súčasťou bunky a 
plní široké spektrum funkcií. 
 

3.4.1. Sacharidy 

Sacharidy sú v skutočnosti základnou súčasťou našej stravy; zrná, ovocie a zelenina sú všetky 
prírodné zdroje sacharidov. Sacharidy dodávajú telu energiu, najmä prostredníctvom glukózy, 
jednoduchého cukru. Sacharidy majú tiež ďalšie dôležité funkcie u ľudí, zvierat a rastlín. 
Sacharidy sú rozdelené do troch podtypov: monosacharidy, disacharidy a polysacharidy. 
Monosacharidy (mono = „jeden“; sacharid = „sladké“) sú jednoduché cukry, z ktorých 
najbežnejšou je glukóza. V monosacharidoch sa počet atómov uhlíka obvykle pohybuje od troch 
do šiestich. Väčšina názvov monosacharidov končí príponou -óza. V závislosti od počtu atómov 
uhlíka v sacharide sú známe ako triózy (tri atómy uhlíka), pentózy (päť atómov uhlíka) a hexózy 
(šesť atómov uhlíka). 
Monosacharidy môžu existovať ako lineárne reťazce alebo ako cyklické molekuly; vo vodných 
roztokoch sa zvyčajne nachádzajú v cyklickej forme [4]. 

 
Obrázok 6: Príklad lineárnej a cyklickej molekuly glukózy [5] 

 

 

 

 



 

 

 

Disacharidy (di- = „dva“) sa vytvoria, keď dva monosacharidy prejdú dehydratačnou reakciou 
(reakcia, pri ktorej dôjde k odstráneniu molekuly vody). Počas tohto procesu sa hydroxylová 
skupina (–OH) jedného monosacharidu spojí s atómom vodíka iného monosacharidu, čím sa 
uvoľní molekula vody (H2O) a vytvorí sa kovalentná väzba medzi atómami v dvoch molekulách 
cukru. Najbežnejším disacharidom je sacharóza alebo stolový cukor, ktorý sa skladá z monomérov 
glukózy a fruktózy. 
 

 
Obrázok 7: Disacharid - sacharóza [6] 

 

Dlhý reťazec monosacharidov spojených kovalentnými väzbami je známy ako polysacharid (poly- 
= „veľa“). Reťazec môže byť rozvetvený alebo nerozvetvený a môže obsahovať rôzne druhy 
monosacharidov. Polysacharidy môžu byť veľmi veľké molekuly. Škrob, glykogén, celulóza a chitín 
sú príkladmi polysacharidov. 
Škrob je zásobná forma cukrov v rastlinách a je tvorená amylázou a amylopektínom (oba 
polyméry glukózy). Rastliny sú schopné syntetizovať glukózu a prebytočná glukóza sa ukladá ako 
škrob v rôznych častiach rastlín vrátane koreňov a semien. Škrob, ktorý zvieratá konzumujú, sa 
rozkladá na menšie molekuly, napríklad na glukózu. Bunky potom môžu absorbovať glukózu. 
Glykogén je zásobná forma glukózy u ľudí a iných stavovcov a pozostáva z monomérov glukózy. 
Glykogén je živočíšny ekvivalent škrobu a je to vysoko rozvetvená molekula, obvykle uložená 
v pečeňových a svalových bunkách. Kedykoľvek sa hladina glukózy zníži, glykogén sa rozloží a 
uvoľní sa glukóza. 
Celulóza je jedným z najrozšírenejších prírodných biopolymérov. Bunkové steny rastlín sú 
väčšinou vyrobené z celulózy, ktorá bunke poskytuje štrukturálnu podporu. Drevo a papier majú 
väčšinou celulózovú povahu. Celulóza je tvorená monomérmi glukózy, ktoré sú prepojené 
väzbami medzi konkrétnymi atómami uhlíka v molekule glukózy. 

Ako si rastliny vyrábajú sacharidy pomocou fotosyntézy? 

 
Chemický vzorec pre glukózu je C6H12O6. U väčšiny živých druhov je glukóza 
dôležitým zdrojom energie. Počas bunkového dýchania sa energia uvoľňuje 
z glukózy a táto energia sa používa na výrobu adenozíntrifosfátu (ATP). 
Rastliny syntetizujú glukózu pomocou oxidu uhličitého a vody fotosyntézou 
a glukóza sa zase používa na pokrytie energetických potrieb rastlín. 
Nadbytočná syntetizovaná glukóza sa často ukladá ako škrob, ktorý 
rozkladajú iné organizmy, ktoré sa živia rastlinami [4]. 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaBpVoQD4E


 

 

Sacharidy plnia ďalšie funkcie u rôznych zvierat. Článkonožce, ako napríklad hmyz, pavúky a 
kraby, majú vonkajšiu kostru nazývanú exoskelet, ktorá chráni ich vnútorné časti tela. Tento 
exoskelet je vyrobený z biologickej makromolekuly chitínu, čo je dusíkatý sacharid. Je vyrobený z 
opakujúcich sa jednotiek modifikovaného cukru obsahujúceho dusík. 
 

 

3.4.2. Lipidy 

Lipidy zahrnujú rozmanitú skupinu zlúčenín, ktoré spája jeden spoločný znak. Lipidy sú 
hydrofóbne („obávajúce sa vody“) t.z. nerozpustné vo vode, pretože sú nepolárnymi molekulami. 
Dôvodom je, že ide o uhľovodíky, ktoré obsahujú iba nepolárne väzby uhlík-uhlík alebo uhlík-
vodík. Lipidy vykonávajú v bunke mnoho rôznych funkcií. Bunky ukladajú energiu na dlhodobé 
používanie vo forme lipidov nazývaných tuky. Lipidy tiež poskytujú izoláciu rastlín a zvierat od 
okolitého prostredia. Vďaka vodoodpudivej povahe napríklad pomáhajú udržiavať vodné vtáky a 
cicavce v suchu. Lipidy sú tiež stavebnými kameňmi mnohých hormónov a sú dôležitou súčasťou 
plazmatickej membrány. Lipidy zahrnujú tuky, oleje, vosky, fosfolipidy a steroidy. 
Molekula lipidov, ako napríklad triglycerid, sa skladá z dvoch hlavných zložiek - glycerolu a 
mastných kyselín. Glycerol je organická zlúčenina s tromi atómami uhlíka, piatimi atómami vodíka 
a tromi hydroxylovými (–OH) skupinami. Mastné kyseliny majú dlhý reťazec uhľovodíkov, ku 
ktorým je pripojená kyslá karboxylová skupina, a preto sa nazýva „mastná kyselina“. Počet 
uhlíkov v mastnej kyseline sa môže pohybovať od 4 do 36; najbežnejšie sú tie, ktoré obsahujú 
12–18 uhlíkov. V molekule lipidov je mastná kyselina naviazaná na každý z troch atómov kyslíka 
v –OH skupinách molekuly glycerolu kovalentnou väzbou. 

Aktivita:  Ako otestovať prítomnosť sacharidov? 

 
Sacharidy prítomné v roztoku je možné ľahko identifikovať vykonaním 
určitých testov v laboratóriu. Dôležité testy na detekciu uhľohydrátov sú tieto: 
Molischov test, jódový test, Benediktov test, Bialov test, Barfoedov test, 
Seliwanoffov test, Phloroglucinolový test a Osazoneov test. 



 

 

 
 

Obrázok 8: Lipidy zahŕňajú tuky, ako sú triglyceridy, ktoré sú zložené z mastných kyselín a 
glycerolu, fosfolipidy a steroidy [4] 

 

Pri tvorbe kovalentných väzieb v triglyceridoch sa uvoľňujú tri molekuly vody. Tri mastné kyseliny 
v tuku môžu byť podobné alebo odlišné. Tieto tuky sa tiež nazývajú triglyceridy, pretože majú tri 
mastné kyseliny. Niektoré mastné kyseliny majú bežné názvy, ktoré určujú ich pôvod. Napríklad 
kyselina palmitová, nasýtená mastná kyselina, pochádza z palmy. Kyselina arachidová (arašídová) 
je odvodená z Arachis hypogaea, vedeckého názvu pre arašidy. 
Mastné kyseliny môžu byť nasýtené alebo nenasýtené. V reťazci mastných kyselín, ak existujú iba 
jednoduché väzby medzi susednými uhlíkmi v uhľovodíkovom reťazci, je mastná kyselina 
nasýtená. Nasýtené mastné kyseliny sú nasýtené vodíkom; inými slovami, počet atómov vodíka 
pripojených k uhlíkovému reťazcu je maximalizovaný. Pokiaľ uhľovodíkový reťazec obsahuje 
dvojitú väzbu, je mastnou kyselinou nenasýtená mastná kyselina. 
Väčšina nenasýtených tukov je pri izbovej teplote kvapalná a nazývajú sa oleje. Ak je v molekule 
jedna dvojitá väzba, potom je tento lipid známy ako mononenasýtený tuk (napr. Olivový olej), a 
ak existuje viac ako jedna dvojitá väzba, potom je nazývaný ako polynenasýtený tuk (napr. 
Repkový olej). 
Esenciálne mastné kyseliny sú mastné kyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre život, ale ľudské telo si 
ich nevie syntetizovať. V dôsledku toho musia byť doplnené zo stravy. Omega-3 mastné kyseliny 
patria do tejto kategórie a sú jednou z iba dvoch známych kategórií esenciálnych mastných 
kyselín pre ľudí (druhou sú omega-6 mastné kyseliny). Sú typom polynenasýtených tukov a 
nazývajú sa omega-3 mastné kyseliny, pretože tretí uhlík od konca mastnej kyseliny sa podieľa na 



 

 

tvorbe dvojitej väzby. Losos, pstruh a tuniak sú dobrým zdrojom omega-3 mastných kyselín. 
Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité pre funkciu mozgu a normálny rast a vývoj. Môžu tiež 
predchádzať srdcovým chorobám a znižovať riziko rakoviny. 
Fosfolipidy sú hlavnou zložkou plazmatickej membrány. Rovnako ako tuky sú zložené z reťazcov 
mastných kyselín spojených s glycerolom. Namiesto troch spojených mastných kyselín sú tu však 
dve mastné kyseliny a tretí uhlík glycerolového hlavného reťazca je viazaný na fosfátovú skupinu. 
Fosfátová skupina je modifikovaná pridaním alkoholu. Fosfolipid má hydrofóbne aj hydrofilné 
oblasti. Reťazce mastných kyselín sú hydrofóbne a samy sa vylučujú z vody, zatiaľ čo fosfát je 
hydrofilný a interaguje s vodou. 
Bunky sú obklopené membránou, ktorá má dvojvrstvu fosfolipidov. Mastné kyseliny fosfolipidov 
smerujú dovnútra, ďaleko od vody, zatiaľ čo fosfátová skupina môže čeliť buď vonkajšiemu 
prostrediu, alebo vnútornému prostrediu bunky, ktoré sú vodné.   
 
3.5. Bielkoviny 

Bielkoviny sú jednou z najrozšírenejších organických molekúl v živých systémoch a majú 
najrozmanitejšiu škálu funkcií zo všetkých makromolekúl. Bielkoviny môžu byť stavebné, 
regulačné, kontraktilné alebo ochranné; môžu mať význam pre prenos látok, pri zásobovaní 
organizmov rôznymi látkami alebo v membránach; alebo to môžu byť toxíny alebo enzýmy. Každá 
bunka v živom systéme môže obsahovať tisíce rôznych bielkovín, z ktorých každá má jedinečnú 
funkciu. Ich štruktúry, podobne ako funkcie, sa veľmi líšia. Všetko sú to však polyméry 
aminokyselín usporiadané v lineárnom reťazci. 
Funkcie bielkovín sú veľmi rozmanité, pretože existuje 20 rôznych chemicky odlišných 
aminokyselín, ktoré tvoria dlhé reťazce a aminokyseliny v nich môžu byť v ľubovoľnom poradí. 
Bielkoviny môžu napríklad fungovať ako enzýmy alebo hormóny. Enzýmy, ktoré sú produkované 
živými bunkami, sú katalyzátormi biochemických reakcií (ako je trávenie) a zvyčajne ide o 
bielkoviny. Každý enzým je špecifický pre substrát (reaktant, ktorý sa viaže na enzým), na ktorý 
pôsobí. Enzýmy môžu fungovať tak, že rozbijú molekulárne väzby, preusporiadajú väzby alebo 
vytvoria nové väzby. Príkladom enzýmu je slinná amyláza, ktorá štiepi amylózu, zložku škrobu. 
Bielkoviny majú rôzny tvar a molekulovú hmotnosť; niektoré bielkoviny majú guľovitý tvar, zatiaľ 
čo iné sú vláknitej povahy. Hemoglobín je napríklad globulárna bielkovina, ale kolagén 
nachádzajúci sa v našej koži je vláknitá bielkovina. Tvar bielkoviny je rozhodujúci pre jej funkciu. 
Zmeny teploty, pH a expozície chemikáliám môžu viesť k trvalým zmenám tvaru bielkoviny, čo 
vedie k strate funkcie alebo denaturácii. Všetky bielkoviny sa skladajú z rôznych usporiadaní 
rovnakých 20 druhov aminokyselín. 
Aminokyseliny sú monoméry, ktoré tvoria bielkoviny. Každá aminokyselina má rovnakú základnú 
štruktúru, ktorá pozostáva z centrálneho atómu uhlíka viazaného na aminoskupinu (- NH2), 
karboxylovú skupinu (- COOH) a atóm vodíka. Každá aminokyselina má tiež iný variabilný atóm 
alebo skupinu atómov viazaných na centrálny atóm uhlíka známych ako skupina R. Skupina R je 
jedinou rozdielnou časťou v štruktúre medzi 20 aminokyselinami; inak sú aminokyseliny 
identické.   
 
 



 

 

 
Obrázok 9: Aminokyseliny sa skladajú z centrálneho uhlíka viazaného na aminoskupinu (–NH2), 
karboxylovú skupinu (–COOH) a atómu vodíka. Skupina naviazaná na štvrtú väzbu centrálneho 
uhlíka sa líši medzi rôznymi aminokyselinami, ako je vidieť v týchto príkladoch alanínu, valínu, 

lyzínu a kyseliny asparágovej [4] 
 

Chemická povaha skupiny R určuje chemickú povahu aminokyseliny v jej bielkovine (to znamená, 
či je kyslá, zásaditá, polárna alebo nepolárna). 
Sekvencia a počet aminokyselín v konečnom dôsledku určuje tvar, veľkosť a funkciu bielkoviny. 
Každá aminokyselina je viazaná na inú aminokyselinu kovalentnou väzbou, známou ako 
peptidová väzba, ktorá vzniká dehydratačnou reakciou. Karboxylová skupina jednej 
aminokyseliny a aminoskupina druhej aminokyseliny sa spoja a uvoľní sa molekulu vody. 
Výsledná väzba je peptidová väzba. 
Produkty tvorené takýmto spojením sa nazývajú polypeptidy. Aj keď sa pojmy polypeptid a 
bielkovina niekedy zamieňajú, polypeptid je technicky polymér aminokyselín, zatiaľ čo termín 
bielkovina sa používa pre polypeptid alebo polypeptidy, ktoré sa spojili, majú odlišný tvar a majú 
jedinečnú funkciu. 
Ako už bolo uvedené vyššie, tvar molekuly bielkovín je rozhodujúci pre jej funkciu. Aby sme 
pochopili, ako bielkovina získava konečný tvar alebo konformáciu, musíme porozumieť štyrom 
úrovniam štruktúry: primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej. 
 



 

 

 
Obrázok 10: 4 typy štruktúry bielkovín [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita:  Ako otestovať prítomnosť lipidov a bielkovín? 

 
Lipidy prítomné v roztoku je možné ľahko identifikovať pomocou 
emulzného testu. Na druhej strane dôležitým testom na detekciu 
bielkovín je biuretový test. 
 



 

 

3.6. Nukleové kyseliny 

Nukleové kyseliny sú kľúčovými makromolekulami v kontinuite života. Nesú genetickú informáciu 
bunky a nesú pokyny pre fungovanie bunky. 
Dva hlavné typy nukleových kyselín sú kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová 
(RNA). DNA je genetický materiál nachádzajúci sa vo všetkých živých organizmoch, 
od jednobunkových baktérií po mnohobunkové cicavce. 
Druhý typ nukleovej kyseliny, RNA, sa väčšinou podieľa na syntéze bielkovín. Molekuly DNA nikdy 
neopúšťajú jadro, ale namiesto toho používajú na komunikáciu so zvyškom bunky mediátorovú 
RNA. Na syntéze bielkovín a ich regulácii sa podieľajú aj ďalšie typy RNA. 
DNA a RNA sú tvorené monomérmi známymi ako nukleotidy. Nukleotidy sa navzájom kombinujú 
a vytvárajú polynukleotid, DNA alebo RNA. Každý nukleotid sa skladá z troch zložiek: dusíkatej 
bázy, pentózového (päťuhlíkového) sacharidu a fosfátovej skupiny. Každá dusíkatá báza v 
nukleotide je pripojená k molekule sacharidu, ktorá je pripojená k fosfátovej skupine. 

 

 

 
Obrázok 11: Nukleotid sa skladá z troch zložiek: dusíkatá báza, pentózový cukor a fosfátová 

skupina [4] 

 
DNA má štruktúru dvojzávitnice. Skladá sa z dvoch vlákien alebo polymérov z nukleotidov. Vlákna 
sú tvorené väzbami medzi fosfátovými a cukrovými skupinami susedných nukleotidov. Vlákna sú 
navzájom prepojené vodíkovými väzbami, vlákna sa navzájom vinú po celej dĺžke a tvoria dvojitú 
špirálu. 



 

 

 
Obrázok 12: Chemická štruktúra DNA s farebným označením štyroch báz, ako aj fosfátovej a 

deoxyribózovej zložky molekuly [4] 

 
Striedajúce sa skupiny sacharidov a fosfátov ležia na vonkajšej strane každého vlákna a tvoria 
chrbticu DNA. Dusíkaté bázy sú orientované dovnútra ako schody a navzájom sa párujú; páry sú 
spojené vodíkovými väzbami. Bázy sa párujú takým spôsobom, že vzdialenosť medzi vláknami je 
v celej molekule rovnaká. Platí pravidlo, že nukleotid A sa páruje s nukleotidom T a G s C [4]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. James Watson: Kontroverzné vyjadrenia jedného z objaviteľov štruktúry 

DNA 

Independent, Josh Gabbatiss, 13. januára, 2019 [7] 
 
Laureát Nobelovej ceny je uznávaný ako veľký vedec, ale jeho povesť bola poškodená jeho 
vyjadreniami o ľuďoch rôznych rás, ženách a homosexuáloch. 
 
James Watson je nepochybne jedným z najväčších žijúcich vedcov na svete. 
Genetik získal Nobelovu cenu za prácu na odhalení štruktúry dvojzávitnice 
DNA, keď bol ešte mladý, a stal sa popredným vedcom revolúcie 
v molekulárnej biológii, ktorá nasledovala. Viedol významné výskumné 
inštitúcie a stál na čele projektu “Human Genome Project”, ktorý prvýkrát 
úspešne zmapoval ľudskú DNA. 
Je smutné, že v posledných rokoch boli jeho úspechy zatienené sériou kontroverzných 
vyjadrení na verejnosti a v tlači, ktoré boli vnímané ako rasistické, sexistické a homofóbne. 
 
 
V súvislosti s budúcimi genetickými inováciami poznamenal, že: 
 
"Pri testoch IQ je v priemere rozdiel medzi čiernymi a bielymi." Povedal by som, že rozdiel je 
genetický. “ 
 
"Ľudia hovoria, že by bolo strašné, keby sme všetky dievčatá urobili peknými." Myslím si, že 
by to bolo skvelé. “ 
 
"Ak by si mohol nájsť gén, ktorý určuje sexualitu, a žena sa rozhodne, že nechce 
homosexuálne dieťa, nechaj ju." 
 

 
Obrázok 13: Dr James Watson s pôvodným modelom DNA pred tlačovou konferenciou 

v Prírodovedeckom múzeu v Londýne v roku 2005 (AFP/ODD ANDERSEN) [7] 

Na diskusiu… 

Čo si myslíte o eugenike a niektorých kontroverzných vyjadreniach dr. Watsona? 

https://www.independent.co.uk/news/science/james-watson-racism-sexism-dna-race-intelligence-genetics-double-helix-a8725556.html?jwsource=cl


 

 

 
(Eugenika je oblasť genetiky, ktorá je zameraná na zlepšenie 
genetického zloženia ľudskej rasy. Historicky eugenici obhajovali 
selektívne šľachtenie na dosiahnutie tohto cieľa. Dnes máme 
technológie, ktoré umožňujú bezprostrednejšie meniť genetickú 
informáciu jednotlivca. Ľudia sa však líšia v názore na to, ako najlepšie 
(a eticky) používať tieto technológie.) 
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