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Recenze úloh:
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Úvodńık

Miĺı vibušńıci,

v́ıtejte u brožurky úloh druhé série kurzu. Tentokrát se pod́ıváme trochu hlouběji do oblast́ı supra-
molekulárńı chemie a bioinformatiky a čeká na vás úloha z nového tématu – rentgenové krystalografie.
V doplňkové úloze si, nejlépe s šálkem oslazeného horkého mátového čaje v ruce, vychutnejte biochemickou
úlohu o terpenech. Abychom vám zvýšili motivaci, rozhodli jsme se odměnit nejlepš́ı řešitele jednotlivých
odborných témat věcnými cenami dle vašeho výběru. Dále vás prośıme, abyste použ́ıvali pro kresleńı
chemických vzorc̊u poč́ıtačové programy (např́ıklad ChemSketch).

Uzávěrka druhé série je stanovena na 30.12.2012. Správnou funkci odevzdávárny jsme však schopni
zaručit pouze do 21.12., kdy možná bude konec světa. Připomı́náme, že řešiteli ViBuChu se můžete stát
kdykoliv v pr̊uběhu kurzu a nemuśıte odevzdávat řešeńı všech úloh. Pokud přemýšĺıte, jestli letos řešit
ViBuCh, nezapomeňte, že př́ı̌st́ı rok už to možná nestihnete!

Přejeme vám spoustu energie a elánu do vleklých podzimńıch dńı a těš́ıme se (snad) na shledanou
u daľśı série ViBuChu v novém roce. Ke zmı́rněńı strachu z apokalypsy sluš́ı uvést, že existuj́ı kalendáře,
které mı́sto konce světa předpov́ıdaj́ı naopak jeho začátek1.

Krásné svátky Vánočńı bez konzumńıho shonu a št’astný nový rok!

Za organizátory ViBuChu

Mira

1http://www.infobaden.cz/2011/11/15/podle-sibirskeho-kalendare-se-neodvratne-blizi-zacatek-sveta/
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A2 – Supramolekulárńı skopičiny

Autoři: Tomáš Fiala (e-mail: tom.fiala90@gmail.com) 15 bod̊u
Lukáš Mikul̊u (e-mail: lukas.mikulu@seznam.cz)

<vtipny uvod> Miĺı přátelé! (Doufáme, že i po minulé sérii vás tak stále m̊užeme oslovovat.) Co nás
čeká v této úloze? Podzim je čas dešt’̊u, tedy ve znameńı spousty kapek. A aby toho nebylo málo, tak vám
hned v prvńı části jednu daľśı naserv́ırujeme. Snad to nebude pro vás posledńı kapka. S podzimńı tématikou
pokračujeme i v daľśı části, kde se zaměř́ıme na stromy. Jelikož stromy venku ke konci tohoto ročńıho
obdob́ı už za moc nestoj́ı, tak vám představ́ıme molekulárńı stromy. Těm je totǐz opravdu jedno, jestli je
listopad nebo květen. Aby z vás z té podzimńı atmosféry nez̊ustal jenom uzĺıček nerv̊u, tak i tentokrát na
vás čeká supramolekulárńı hračička, samozřejmě plná uzĺıčk̊u. Jelikož chceme dbát na to, abyste neseděli
jenom u poč́ıtače, čeká vás v této části prvńı praktický úkol. Zafot́ıte si, ale podzimńı krásy to určitě
nebudou. </vtipny uvod>

1. Kterak se kapka nebála ukápnout

Dnes a denně použ́ıváme mýdla, praćı prostředky, a někdy si dokonce i zabublifukujeme. Všech těchto
méně či v́ıce př́ıjemných činnost́ı bychom byli zproštěni, kdyby neexistovaly tenzidy. Jedná se o molekuly,
většinou dlouhé a lineárńı, jež maj́ı jeden konec hydrofilńı a druhý hydrofobńı (obecněji vzato lyofilńı,
resp. lyofobńı). Po rozpuštěńı ve vodě sice tyto sloučeniny mohou tvořit pravé roztoky, ale jenom do
určité, tzv. kritické micelárńı koncentrace. Nad tuto koncentraci se tyto částice shlukuj́ı do micel, tedy
supramolekulárńıch útvar̊u, ve kterých si

”
schovávaj́ı“ sv̊uj hydrofobńı konec mezi sebou navzájem a ve

styku s rozpouštědlem jsou pouze hydrofilńı části. To je mimo jiné princip fungováńı mýdla – micely
zdánlivě rozpust́ı nepolárńı nečistotu ve vodě tak, že ji vtáhnou do svého středu, a tato hydrofobńı
částice pak tvoř́ı jakési jádro dané micely. Roztoky micel ale již nejsou pravými roztoky, nebot’ velikost
rozpuštěných částic v nich je př́ılǐs velká. Takovým roztok̊um se ř́ıká koloidy a jedńım z jejich charakter-
istických projev̊u je tzv. Tyndall̊uv jev.

Úkol 1: Vysvětlete Tyndall̊uv jev a uved’te př́ıklad jeho projevu v běžném životě.

Kritická micelárńı koncentrace se dá zjistit v́ıcero zp̊usoby, např. konduktometricky, stalagmometricky
nebo na základě solubilizace barviv. Věnujme se napřed posledně zmı́něné metodě. Postup stanoveńı
kritické micelárńı koncentrace solubilizaćı ve vodě nerozpustného barviva připomı́ná dobře známou titraci.
Připrav́ıme vodnou suspenzi nerozpustného barviva a měř́ıme závislost absorbance na př́ıdavku roztoku
tenzidu, který je podstatně koncentrovaněǰśı, než je očekávaná kritická micelárńı koncentrace. Po každém
přidavku přeruš́ıme mı́cháńı, necháme barvivo usadit na dně a měř́ıme absorbanci čirého roztoku. Až do
určitého množstv́ı přidaného tenzidu je absorbance nulová a pak začne lineárně r̊ust. Naměřené hodnoty
se vynesou do grafu a vhodně prolož́ı dvěma př́ımkami. Stanovená kritická micelárńı koncentrace lze
vypoč́ıtat z objemu odečteného jako x-ová souřadnice pr̊useč́ıku těchto dvou př́ımek.

Graf 1: Př́ıklad závislosti absorbance na ob-
jemu přidaného roztoku tenzidu při měřeńı
kritické micelárńı koncentrace solubilizačńı
metodou
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Úkol 2: Vysvětlete, proč je absorbance nejprve nulová a zač́ıná r̊ust až od určitého přidaného množstv́ı
tenzidu.

A nyńı
”
jeskyňářský zp̊usob“ zjǐst’ováńı kritické micelárńı koncentrace. Stalagmometrie je metoda,

kterou se stanovuje povrchové napět́ı kapaliny. Základem stalagmometru je kapilára, ze které odkapává
měřená kapalina. Vzhledem k tomu, že existuje vztah mezi hmotnost́ı kapky a povrchovým napět́ım
kapaliny (Tateho zákon), převád́ıme problém našeho stanovováńı na prosté vážeńı.

m × g = 2πr × σ

m – hmotnost kapky
g – t́ıhové zrychleńı
r – poloměr kapiláry
σ – povrchové napět́ı

Tateho zákon vycháźı ze skutečnosti, že kapka se utrhne právě tehdy, když t́ıhová śıla (p̊usob́ıćı kolmo
dol̊u) překroč́ı povrchovou śılu, která poutá kapku ke kapiláře. Máme-li tedy kapiláru o definovaném
poloměru, jsme schopni z hmotnosti kapky vypoč́ıtat povrchové napět́ı. Pochopitelně je obt́ıžné vyrobit
kapiláru tak, abychom přesně znali jej́ı poloměr. Proto je obvykle nutné stalagmometr zkalibrovat, jinými
slovy zjistit poloměr kapiláry měřeńım nějaké kapaliny se známým povrchovým napět́ım. K těmto účel̊um
se většinou použ́ıvá voda, která má při 25,0 ◦C povrchové napět́ı 0,07197 N m−1.

Povrchové napět́ı vody je zp̊usobené t́ım, že molekuly vody na povrchu nemaj́ı dostatečnou stabilizaci
vod́ıkovými můstky (viz minulá série) s okolńımi molekulami vody. Poeticky řečeno, voda na povrchu muśı
kolem sebe trpět nepolárńı plyn a z nedostatečného počtu polárńıch kamarádek je nešt’astná. Běžný tenzid
tento problém vyřeš́ı stejně elegantně jako pan opravář Bláha vodńı kámen v pračce. Molekuly tenzidu
se rozmı́st́ı na rozhrańı voda–vzduch t́ım zp̊usobem, že hydrofilńı skupina se orientuje k vodné vrstvě,
zat́ımco hydrofobńı část se vystav́ı vzduchu. Voda na bývalém povrchu je nyńı spokojená, protože si našla
novou polárńı kamarádku. Z termodynamických zákon̊u v́ıme, že č́ım spokojeněǰśı molekuly máme, t́ım
je systém stabilněǰśı. Samotná skutečnost, že se na konci kapiláry tvoř́ı kapka, je zp̊usobená př́ıtomnost́ı
hydroxylových skupin na povrchu skla. To vede ke vzniku přitažlivé śıly mezi vodou a sklem, která je
překonána až t́ıhovou silou p̊usob́ıćı na rostoućı kapku.

Závislost povrchového napět́ı na koncentraci tenzidu je lineárńı a klesaj́ıćı před dosažeńım kritické
micelárńı koncentrace. Po jej́ım překročeńı již povrchové napět́ı z̊ustává přibližně konstantńı.

Úkol 3: Vysvětlete, proč se povrchové napět́ı po překročeńı kritické micelárńı koncentrace již nadále
neměńı.

Úkol 4: Provedli jsme stalagmometrické stanoveńı kritické micelárńı koncentrace tenzidu laurylśıranu
sodného při 25 ◦C. Nejprve jsme si stalagmometr zkalibrovali měřeńım hmotnosti kapky destilované vody
o známém povrchovém napět́ı 0,072 N m−1. Vážeńım na analytických vahách jsme zjistili hmotnost
80,0 mg. Následně byla změřena sada roztok̊u o r̊uzných koncentraćıch laurylśıranu sodného s následuj́ıćımi
výsledky:

c / (mol dm−3) 0,0030 0,0060 0,0090 0,0120 0,0150 0,0180
mkap / mg 70,0 60,0 50,0 48,3 48,3 48,3

c – molárńı koncentrace roztoku laurylśıranu
mkap – zjǐstěná hmotnost kapky daného roztoku

Vypoč́ıtejte hodnotu kritické micelárńı koncentrace vodného roztoku laurylśıranu sodného. Jaké povr-
chové napět́ı má roztok obsahuj́ıćı micely tohoto tenzidu?
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2. Bylo nebylo v molekulárńım lese

Řecké slovo
”
δενδρoν“ (dendron) znamená strom. Když byly na přelomu 70. a 80. let minulého

stolet́ı poprvé syntetizovány široce větvené molekuly, jejichž vzorce připomı́naly stromy, byly nazvány

”
dendrimery“.

Obr. 1: Znázorněńı dendrimeru

Úkol 5: V autorské dvojici vznikl spor, jestli dendrimery v́ıce připomı́naj́ı strom nebo pampelǐsku obale-
nou zralými semeny (tedy v tom stavu, kdy do ńı rádi foukáme za uvolněńı mnoha malých parašutist̊u).
Tážeme se tedy, které z těchto přirovnáńı je Vám bližš́ı. Nebo Vás snad napadá ještě něco jiného?

Ve středu každého dendrimeru lež́ı tzv. jádro. Z toho rostou kmeny, z kmen̊u větve, z větv́ı větvičky,
z větviček větvičičky. . . až na konci jsou ĺıstečky. Abychom nemuseli použ́ıvat těchto metaforických výraz̊u,
byl zaveden pojem

”
generace“. Obvykle z jádra roste prvńı generace (kmen), větve jsou druhá generace,

větvičky třet́ı atd. Někteř́ı autoři označuj́ı kmen jako nultou generaci a prvńı zač́ıná až od větv́ı. Tato
formálńı terminologie ale pro nás neńı d̊uležitá.

Obr. 2: Generace poly(amidoamin) dendrimeru (PAMAM).

Nyńı se na předchoźı odstavec pod́ıváme z chemické stránky. Vznik dendrimeru do určité mı́ry
připomı́ná stupňovitou polymeraci za využit́ı jedné, nebo dvou monomerńıch jednotek. Na rozd́ıl od
nejobvykleǰśıch polymeraćı za vzniku lineárńıch makromolekul je ale v př́ıpadě dendrimer̊u nezbytné, aby
monomerńı jednotky měly ve své struktuře motiv umožňuj́ıćı větveńı řetězce v každé generaci. Ř́ızeným
spojováńım těchto jednotek do oligomeru vznikaj́ı větve dendrimeru. Podle toho, od kterého konce stromu
dendrimer připravujeme, rozlǐsujeme divergentńı a konvergentńı syntézu.

Divergentńı syntéza se dá krásně připodobnit ke skutečnému rostoućımu stromu. Z jádra vyrostou
kmeny, z kmen̊u větve, atd. Tento syntézńı postup je znázorněn na následuj́ıćım obrázku.

6



IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Obr. 3: Divergentńı syntéza dendrimeru

Rozd́ılným př́ıstupem je konvergentńı syntéza, ve které strom roste od ĺıstečk̊u až ke kmeni.

Obr. 4: Konvergentńı syntéza dendrimeru

U dendrimer̊u rozlǐsujeme tři
”
architektonické“ úrovně:

• jádro, iniciuj́ıćı tvar i zp̊usob větveńı

• vnitřńı, kaskádovitě se větv́ıćı struktura, tvořená opakovanými strukturńımi jednotkami

• vněǰśı, povrchová oblast dendrimeru

Úkol 6: Nakreslete strukturńı jednotky, které tvoř́ı jednotlivé úrovně následuj́ıćıho dendrimeru (Obrázek 5).

Obr. 5: Ferrocen dendrimer
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Nyńı od obecného pov́ıdáńı přejděme ke konkrétńımu př́ıkladu syntézy.

Obr. 6: PAMAM dendrimer s tris(2-aminoethyl)aminovým jádrem

Syntéza tohoto PAMAM dendrimeru prob́ıhá stř́ıdavým opakováńım dvou reakćı dle následuj́ıćıho
schématu.

R

O

O

CH3

H2NCH2CH2NH2

A B

O

O

CH3

2

Úkol 7: Navrhněte mechanismus reakćı vedoućıch k produktu A a B.

Neúplný pr̊uběh reakce má za následek, že nezreaguj́ı vždy všechny funkčńı skupiny na povrchu.
Dendrimer pak neńı úplně vzrostlým stromem a má některé větve

”
osekané“.

Úkol 8: Vypoč́ıtejte výtěžek PAMAM dendrimeru 5. generace, bude-li celkový výtěžek každé skupiny
reakćı prodlužuj́ıćı dendrimer na všech větv́ıch roven a) 50 %, b) 90 %, c) 99 %.

Pozn.: Chápeme, že toto zadáńı m̊uže být matoućı, proto když Vás napadne v́ıcero možných interpre-
taćı, napǐste nám je a my vám sděĺıme, která je ta správná.

3.
”
Neruš mi mé kruhy!“ aneb supramolekulárńı hračička č. 2

V daľśım d́ıle našeho hravého seriálu se tentokrát zaměř́ıme na cykly a jejich r̊uznorodé proplétáńı.
Co maj́ı společného řetěz a kroužková košile? Jistě by vás napadla spousta společných věćı, ale správný

chemik odpov́ı:
”
Oboj́ı jsou katenany.“ Obecně vzato, katenany jsou tvořeny dvěma (nebo i v́ıce) mechan-

icky spojenými kruhy. A to by nebyli chemici, kdyby něco takového nevytvořili na molekulárńı úrovni.
Pro názornost přikládáme obrázek.

8



IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Obr. 7: Př́ıklad katenanu

Samozřejmě hravým chemik̊um nestačil jen spletenec dvou kruh̊u a pustili se mnohem dál. Dámy a
pánové, představujeme vám olympiadan, daľśı z molekulárńıch katenan̊u.

Obr. 8: Olympiadan

Obr. 9: Olympijské kruhy, kterými byla inspirována syntéza olympiadanu

In nomine Patris, et Filii, et Spiritūs Sancti, amen.

Po d’ábelské úloze o kyselině octové z minulé série, přejdeme do nebeštěǰśıch výšin. Jedńım ze
základńıch dogmat křest’anské v́ıry, je tzv. trojjedinost bož́ı. Ta byla často symbolicky znázorňována
útvarem zvaným

”
Boromejské kruhy“ (viz obrázek).

9
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Obr. 10: Boromejské kruhy na základńım kameni kostela Trinity Episcopal Church v Bostonu

Co to vlastně je? Jedná se o trojici kruh̊u, kde je každá dvojice kruh̊u propojená pouze d́ıky tomu
třet́ımu, tedy se nejedná o katenany (žádné dva kruhy nejsou spojeny stylem

”
dva kroužky řetězu“).

Neboli rozstřihneme-li kterýkoliv kruh, pak se celý útvar rozpadne na tři části. Můžeme je tak považovat
za daľśı př́ıklad topologické struktury. S jednou z nich, Möbiovou páskou, jste se již setkali v doplňuj́ıćı
úloze minulé série.

Úkol 9: Ze tř́ı barevně (nebo jinak rozumně) odlǐsených provázku si sestavte vlastńı Boromejské kruhy
a pošlete nám foto vašeho výtvoru. Fotky necht’ jsou tři a demonstruj́ı charakteristickou vlastnost Borome-
jských kruh̊u, tedy že každé dva kruhy drž́ı pohromadě pouze d́ıky tomu třet́ımu, jak je vidět na ńıže
uvedeném obrázku.

Obr. 11: Konformace Boromejských kruh̊u, ze kterých je patrná jejich charakteristická vlastnost

V roce 2004 se skupině prof. Stoddarta podařilo připravit molekulárńı Boromejské kruhy2.

Obr. 12: Molekulárńı Boromejské kruhy

2Chichak K. S., Cantrill S. J., Pease A. R., Chiu S.-H., Cave G. W. V., Atwood J. L., Stoddart J. F.: Science 2004,
1308–1312. doi:10.1126/science.1096914
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Jejich syntéza byla v poměru ke složitosti útvaru natolik jednoduchá, že se tyto Boromejské kruhy
nyńı u nich připravuj́ı studenty ve výukových laboratoř́ıch. I Vy budete mı́t možnost si vyzkoušet některé
z krok̊u př́ıpravy molekulárńıch Boromejských kruh̊u, i když pouze na paṕı̌re.

Úkol 10: Doplňte struktury 1 až 4 v následuj́ıćım reakčńım schématu:

N

OH

OH

SeO2

N

O

O

H

H

N

N

H2O2
N+

N+

-O

O-

NO2

O2N

2

1

H2N

O

+H3N

OH

Br-

3 NaHCO3, Boc2O

N
H

OH

Boc

N+

N+

-O

O-

NO2

O2N N
H

OH

Boc

+
K2CO3 N+

H

O

NH3
+

N+
H

O

NH3
+

1. NaH2PO2, Pd/C

2. CF3COOH

4

Úkol 11: Co znamená zkratka Boc? Nakreslete vzorec sloučeniny Boc2O a vysvětlete d̊uvod použit́ı
skupiny Boc v syntézńım procesu.
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Obr. 13: Syntéza molekulárńıch Boromejských kruh̊u

Doporučujeme, abyste vaši ctěnou pozornost upřeli na výše uvedené barevné schémátko. Co znamenaj́ı
jednotlivé barevné proužky a ohyby je nejsṕı̌se patrné – jedná se o d́ıly skládačky, které jste nasynteti-
zovali v podotázce 3.2 a které nakonec vytvoř́ı tři cykly. Když smı́cháme tyto dva typy d́ılk̊u (

”
zatáčky

a rovinky“) se zinečnatými ionty, jednotlivé d́ıly se samy vhodně uspořádaj́ı do neuzavřených Borome-
jských kruh̊u. Konečné, kovalentně vázané kruhy vzniknou reakćı aminoskupin rovinek s aldehydickými
skupinami zatáček. Celá tato syntéza je hezkým př́ıkladem dvou jev̊u významných pro supramolekulárńı
chemii, tzv. self-assembly (samouspořádáńı) a templátový (šablonový) efekt.

Self-assembly se projevuje u rovinek, které samovolně zaujmou zárodečný tvar stabilizovaný π-π
stackingem (pod́ıváte-li se pozorně na krystalovou strukturu na obrázku 12, tak je vrstveńı aromatických
jader patrné).

Zinečnatý kationt zde pak funguje jako
”
mucholapka“ na všechny volné elektronové páry duśık̊u, které

poletuj́ı v okoĺı. Kationt se nejprve naváže na bipyridinové duśıky rovinky, následně je obklopen elek-
tronově bohatými atomy zatáčky. T́ımto uspořádáńım se dostanou do bĺızkosti již zmı́něné aminoskupiny
a karbonyly, které pak v posledńım kroku zreaguj́ı za uzavřeńı všech tř́ı cykl̊u.

Ptáte se, k čemu takováto molekula je? Samozřejmě, že k ničemu. Je to přece molekulárńı hračička!
Stejně se ale tato syntéza dostala do prestižńıho časopisu Science. Ono koneckonc̊u u mnoha objev̊u se
zprvu zdálo, že nebudou mı́t praktické využit́ı.
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B2 – Predikce struktury a vlastnost́ı protein̊u za pomoci bioin-
formatických nástroj̊u

Autor: Jan Oppelt (e-mail: jan.oppelt@gmail.com) 14 bod̊u

Záhada sekundárńı struktury

A máme tu druhou sérii úloh. V té minulé jsme se seznámili s obecnými základy, s rozděleńım struktur
a s metodami, kterými se daj́ı experimentálně zjistit. Trochu jsme si naznačili, co budeme dál dělat a
jaké jsou možnosti predikováńı. V této části si přibĺıž́ıme sekundárńı strukturu proteinu a také to, jak se
dá odhadnout.

Znalost sekundárńı struktury (pravidelné prostorové uspořádáńı krátkého úseku aminokyselin v po-
lypeptidovém řetězci) je velice d̊uležitá. Nejen, že nám pomáhá odhalit základńı vlastnosti protein̊u, ale
dokáže nám i poradit s identifikaćı funkčńıch domén proteinu, jeho klasifikaćı nebo pomoci právě při
predikci 3D struktury. Funkčńı doménou rozumı́me vlastně kombinaci sekundárńı a terciárńı struktury,
která nám ř́ıká, co daná část proteinu dělá a jestli se bude třeba cht́ıt vázat s daľśımi prvky a to at’ už
proteiny nebo nukleovými kyselinami.

Obr. 1: Torzńı úhly proteinové páteře
kde jsou vidět úhly π, ψ a ω. Uhĺıky C
alfa jsou uhĺıky soused́ıćıch residúı, +1
znamená následuj́ıćı aminokyselina a R

představuje jejich bočńı řetězec

Obr. 2: Šroubovice zleva α-̌sroubovice,
310 šroubovice a π-̌sroubovice

Nejznáměǰśımi prvky sekundárńı struktury jsou α-̌srou-
bovice, β-list (β-sheet). Dále pak r̊uzné typy smyček (loop)
a ohyb̊u (turn). U α-̌sroubovic ještě nesmı́me zapomenout,
že existuj́ı i jiné šroubovicové prvky než jen ty α (např. 310
šroubovice nebo π-̌sroubovice). Ty se hlavně lǐśı hodnotami π
a ψ úhl̊u proteinové páteře (Obrázek 1), kterými jsou mimo-
chodem i přesně definovány jednotlivé sekundárńı struktury.
U šroubovic můžeme ř́ıci, že je rozpoznáme hlavně t́ım, jak
jsou

”
utaženy“. Když porovnáme úsek se stejným počtem

residúı, tak podle
”
velikosti“ by to bylo následovně – π-

-̌sroubovice < α-̌sroubovice < 310 šroubovice (Obrázek 2).
Lǐśı se také t́ım, jak jsou široké a kolik aminokyselin je za-
potřeb́ı na jednu otočku.

Tyto úhly jsou zakreslovány do tzv. Ramachandranova di-
agramu, kde jednotlivé kombinace hodnot maj́ı přesně dané
oblasti (Obrázek 3). Pomoćı analýzy Ramachandranova dia-
gramu se dá také určit, jestli je daná struktura správná nebo
ne. Pokud jsou úhly v jiných lokaćıch, než ve kterých se maj́ı
nacházet, tak zjist́ıme, že struktura nebyla určena přesně a
je nutno ji přezkoumat.

Různé typy protein̊u maj́ı r̊uzné zastoupeńı jednotlivých
sekundárńıch struktur. Tak třeba fibrilárńı proteiny (např.
keratin, který je hojně obsažen ve vlasech, chlupech nebo
nehtech) obsahuje převážně α-̌sroubovice. Kdežto třeba ak-
tin (ve svalech pomáhá při pohybu), který se řad́ı mezi
globulárńı proteiny (kulovité), má rovnoměrné zastoupeńı
obou základńıch typ̊u struktur (α i β).

Sekundárńı struktury se ještě dále spojuj́ı dohromady za
pomoćı ohyb̊u a tvoř́ı tzv. supersekundárńı struktury. Nej-
jednodušš́ım př́ıkladem je supersekundárńı struktura jménem
β-vlásenka. Jsou to dvě antiparalelńı (opačně orientované)
β-vlákna, které jsou spojené ohybem (Obrázek 4). Mezi se-
bou je pak drž́ı vod́ıkové vazby. Supersekundárńı struktury
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nemuśı být složené pouze ze stejných prvk̊u. Mohou to být
i r̊uzné kombinace šroubovic a β-vláken.

Obr. 3: Ramachandran̊uv diagram
s vyznačenými úhly a hodnotami pro
jednotlivé typy sekundárńıch struktur

Obr. 4: Antiparalelńı β-list složený
z β-vláken, které jsou spojené ohyby

Pokud by nás zaj́ımalo prostorové uspořádáńı sekundár-
ńıch struktur, muśıme prozkoumat takzvaný proteinový fold,
který pro nás bude velice d̊uležitý později při predikci 3D
struktury protein̊u, takže o něm pov́ıme v́ıce až v př́ı̌st́ı sérii.
Jenom nakousnu, že se pak dále děĺı na alfa proteiny, beta
proteiny, alfa/beta protein a tak dále.

A proč se vlastně proteiny skládaj́ı? Chtěj́ı mı́t totiž co
nejmenš́ı energii. To stejné plat́ı i u lid́ı. Když si můžete vy-
brat, jestli si lehnete nebo bude stát, tak si raději lehnete =
máte menš́ı energii. Ta se dá poměrně hodně sńıžit t́ım, že
protein

”
nakrmı́“ všechny možnosti vzniku vod́ıkové vazby.

Z toho částečně můžeme vycházet i př́ı následuj́ı klasifikaci.
Některé aminokyseliny se některé raději vyskytuj́ı ve

šroubovićıch, některé v β-vláknech a některé v ohybech.
Samozřejmě je tu poměrně hodně výjimek potvrzuj́ıćıch
pravidlo (jako u všeho). Kolikrát tedy nelze přesně ř́ıci, kdy
šroubovice zač́ıná a kdy konč́ı. Následuj́ıćı preference jed-
notlivých aminokyselin byly zjǐstěny na základě experiment̊u.

a) Nı́že uvedené aminokyseliny se snaž́ı umı́stit postranńı
řetězce tak, aby vytvářely co nejv́ıce vod́ıkových vazeb
s daľśımi řetězci (většinou je to směrem dovnitř struk-
tury)3.

Aminokyseliny, které maj́ı preference být ve
šroubovici: Ala, Leu, Met, Phe, Glu, Gln, His, Lys,
Arg. Cys.

b) Aminokyseliny, které maj́ı velké, rozvětvené nebo jinak
objemné postranńı řetězce, se raději spojuj́ı do β-vláken
a list̊u.

Aminokyseliny, které maj́ı preference být v β-
-vláknech: Tyr, Trp, (Phe, Met), Ile, Val, Thr, Cys.

c) A tyto aminokyseliny jsou známé jako
”
rozb́ıječe“ nebo

”
měniče“ sekundárńıch struktur. K tomu jim pomáhaj́ı

jejich postranńı řetězce. Tito
”
rozb́ıječi“ jsou často

v otočkách a spojuj́ı r̊uzné sekundárńı struktury mezi
sebou.

Aminokyseliny, které maj́ı preference sloužit
jako

”
rozb́ıječi/měniči“: Gly, Pro, Asp, Asn, Ser.

Zaj́ımavé je, že neńı žádná př́ımá spojitost mezi chemickou podstatou bočńıho řetězce aminokyseliny
a jej́ıho preferenčńıho výskytu. Tak např́ıklad – Glu a Asp jsou si velice podobné chemicky (mohou být
častokrát zaměněny bez jakéhokoliv efektu na proteinovou aktivitu) a přitom Glu je nejčastěji k nalezeńı
ve šroubovićıch a Asp v β-vláknech. Jiný př́ıklad má lepš́ı a jednodušš́ı vysvětleńı. Gly je k nalezeńı
často v otočkách. Je to t́ım, že má jen jeden vod́ıkový atom na bočńım řetězci, takže má mnohem vetš́ı
flexibilitu než ostatńı aminokyseliny a proto ho protein umist’uje na ohebné části. U Pro je to o trochu
vtipněǰśı. Jednoduše jeho amino skupina tvoř́ı rigidńı (pevné, tuhé) peptidové vazby (tu vid́ıme i na

3Pro označeńı aminokyselin budu použ́ıvat pouze tř́ıṕısmenné zkratky, jejichž vysvětleńı naleznete např́ıklad zde
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina.
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Obrázku 1, kde je mezi C=O a N+1), které nemohou být pojmuty ani α-̌sroubovićı ani β-listem, takže
proteinu nezbude nic jiného, než ho dát do otoček nebo smyček.

Jedńım z nemilých problémů je ale to, že úplně přesné definice sekundárńı struktury neexistuj́ı.
Je několik r̊uzných metod pro jej́ı definováńı a každá může poskytovat trochu jiné výsledky. Př́ıklady
takovýchto metod jsou DSSP, STRIDE, DEFINE, SST. Na obrázku (Obrázek 5) vid́ıme, že odlǐsnost́ı
může být poměrně hodně. Pro znázorněńı jsme použili GFP (zelený fluorescenčńı protein) z minulé série.
DSSP a STRIDE jsou r̊uzné typy klasifikace a Author Sec.Struc. je sekundárńı struktura z prvńı autorské
publikace (tedy od toho, kdo strukturu vytvořil a nahrál do databáze). Fialová sekundárńı struktura je
vypoč́ıtaná z krystalové struktury programem PROMOTIF a je považována za nejpřesněǰśı.

Obr. 5: Rozd́ıly při definici sekundárńıch struktur jednotlivými metodami
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A dost teorie, zkuśıme si něco prakticky a představ́ıme si úkoly z této série.
V převážné většině př́ıpad̊u, když pracujeme se sekvenćı v poč́ıtači (at’ už DNA, RNA nebo pro-

teinovou), dostane se nám do rukou nejčastěji sekvence ve specifickém formátu zvaném FASTA. Tento
formát má několik podtyp̊u, ale klasický FASTA formát se použ́ıvá nejčastěji. Vypadá takto – na prvńım
řádku máme značku

”
>“ (větš́ı než). Po ńı následuje na stejném řádku název nebo jakékoliv označeńı

sekvence. Na daľśım řádku následuje už samotná sekvence zapsaná v jednoṕısmenných zkratkách.

>gi|109157476|pdb|2DN1|A Chain A, Human Hemoglobin In The Oxy Form

VLSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPTTKTYFPHFDLSHGSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLH

AHKLRVDPVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTPAVHASLDKFLASVSTVLTSKYR

V př́ıpadě DNA by tam nebyly zkratky aminokyselin ale nukleotid̊u. Někdy se také setkáváme pouze
se zápisem protein̊u či aminokyselin v tzv.

”
raw“ sekvenci. To je pak pouze sekvence aminokyselin či nuk-

leotid̊u bez označeńı. FASTA formát se využ́ıvá ve mnoha odvětv́ıch chemie, biologie i fyziky. Pracujeme
s ńım, když porovnáváme sekvence, když plánujeme experimenty (např́ıklad tvorba primer̊u pro PCR
reakce – množeńı sekvenćı nukleových kyselin), určujeme vlastnosti DNA a protein̊u, atp.

Sekvence protein̊u lze źıskat z množstv́ı r̊uzných server̊u. Jeden z největš́ıch a nejpouž́ıvaněǰśıch je
(databáze NCBI). Lze tu naj́ıt nepřeberné množstv́ı informaćı. Od vědeckých článk̊u přes softwarové
nástroje až po sekvence gen̊u.

Úkol 1: Na procvičeńı práce s NBCI (což se nám bude později i hodit) najděte záznamy o lidském
deoxyhemoglobinu (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein?term=deoxyhaemoglobin). Zjistěte

a) Kolik má hemoglobin jednotek a jak jsou velké?

b) Napǐste FASTA sekvenci jedné z jeho části.

Samotné źıskáńı sekvence proteinu můžeme provést několika zp̊usoby. Těmi nejpouž́ıvaněǰśımi jsou
Edmanovo odbouráváńı, hmotnostńı spektrometrie nebo odhad z DNA/RNA sekvence. Pokud známe
sekvenci proteinu, ještě neńı ale úplně zaručeno, že známe i jeho prostorové uspořádáńı.

Pokud ale máme 3D strukturu již vyřešenou experimentálně, můžeme s proteinem pracovat efektivněji
a můžeme zjistit mnohem v́ıce informaćı o jeho funkci. Důležitá informace při publikováńı (zveřejněńı)
prostorové struktury je jej́ı rozlǐseńı. Udává se v jednotkách ångström (což odpov́ıdá 1−10 m neboli
0,1 nm). Č́ım vyšš́ı je rozlǐseńı (menš́ı hodnota), t́ım lépe a přesněji vid́ıme jednotlivé části.

Úkol 2: Vezměte si deoxyhemoglobin, který jste hledali v předcházej́ıćım úkolu a najděte o něm záznam
v (databázi PDB). Databáze PDB shromažd’uje všechny dostupné vyřešené 3D struktury protein̊u. Malá
nápověda – v databázi NCBI jste u záznamu deoxyhemoglobinu mohli zaregistrovat označeńı

”
Accession“

nebo
”
PDB“. Použijte tento kód bez označeńı jednotky, abyste našli jeho 3D strukturu v databázi PDB.

Existuj́ı i př́ımé odkazy z NCBI databáze, takže pokud jste šikovńı, můžete si to urychlit. Jak budete mı́t
3D strukturu, můžete si prohlédnout, jak jsou jednotlivé podjednotky spojené dohromady a jak vlastně
deoxyhemoglobin vypadá.

a) V jakém rozlǐseńı je daná struktura publikovaná v PDB databázi a jaká metoda byla použita při
jej́ım řešeńı?

b) Mysĺıte si, že je rozlǐseńı dostatečné? Nápovědu k druhé otázce lze nalézt na Wikipedii.

Úkol 3: Použijte zase ten stejný PDB kód, jaký jste použili ted’ (vid́ıte jej i na pravé horńı straně
otevřené PDB stránky – jedno č́ıslo a tři ṕısmena) a běžte na stránky (serveru PDBsum). Tato databáze
poskytuje takový výtažek informaćı o strukturách právě z PDB databáze. Tady zkuste opět naj́ıt deoxy-
hemoglobin. Jakmile jej najdete, běžte do záložky

”
Protein“ a zjistěte
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a) Jaké má tento protein sekundárńı struktury – tedy kolik šroubovic, β-list̊u, β-ohyb̊u, atd. zkrátka
všechno, co se vám podař́ı naj́ıt.

b) Jaké je percentuálńı rozděleńı šroubovic (napov́ım vám, že to tam lze naj́ıt i bez poč́ıtáńı). A posledńı
část z toho úkolu

c) Má deoxyhemoglobin nějaký ligand?

d) Pokud ano, uvažujte pouze ten prvńı a napǐste, jestli v́ıte, jakou má funkci a chemický vzorec?

A ted’ si konečně zkuśıme odhadnout sekundárńı strukturu a porovnáme ji se sekundárńı strukturou
zjǐstěnou experimentálně. Použijeme znalosti z předcházej́ıćıch otázek a dáme je dohromady.

Úkol 4: Najděte si molekulu aktinu v NCBI databázi (hledejte záznam 1ATN A) a zjistěte:

a) Kolik má podčást́ı (jsou to pouze ty prvńı, které vid́ıte)? Stáhněte si jeho FASTA sekvenci jedné
jeho části. Najděte si tu stejnou molekulu v databázi PDB (hledejte opět podle čtyřznakového PDB
označeńı).

b) Jaké je rozlǐseńı a použitá metoda k vyřešeńı struktury? Otevřete si opět (databázi PDBsum) a
podle stejného PDB označeńı najděte informace o aktinu.

c) Má aktin nějaký ligand a př́ıpadně jaký je jeho název? Otevřete si záložku
”
Protein“ a pod́ıvejte

se na jeho sekundárńı strukturu a nechte si ji otevřenou.

A ted’ si zkuste predikovat sekundárńı strukturu aktinu. Běžte na stránky těchto server̊u (JPRED),
(PSIPRED), (SABLE) a (PORTER) a vložte sekvenci aktinu bud’ samotnou, nebo ve FASTA
formátu (server vám většinou řekne, že to chce tak či tak a když to zadáte špatně, tak se bude
zlobit a upozorńı vás). U některých programů muśıte vložit vaši emailovou adresu, na kterou vám
poté zašlou výsledek. Nastaveńı nechte ve všech př́ıpadech tak, jak je vám nab́ızeno. Až dostanete
výsledky, porovnejte odhadnutou strukturu se strukturou ze serveru PDBsum.

d) Který program odhadl sekundárńı strukturu nejpřesněji (klidně napǐste deľśı odpověd’ a vysvětlete,
v čem vám to přijde nejpřesněǰśı)?

U JPRED si po načteńı výsledk̊u otevřete nab́ızenou možnost
”
Start Jalview“. Válečky = šroubovice

a šipky = β -̌retězce. U programu PSIPRED je H = šroubovice (r̊užová) a E = β-vlákno. U SABLE
serveru jsou červené vlnovky = šroubovice a zelené šipky = β -̌retězec. U PORTER znamená H =
šroubovice, E = β -̌retězec a C = zbytek (smyčky, ohyby, atd.).

Dobrovolná otázka (bez bod̊u) – s jakým programem se vám pracovalo nejlépe nebo se vám nejv́ıce
ĺıbil?

V posledńım sérii si konečně představ́ıme, jak dokážeme predikovat 3D strukturu a co k tomu
potřebujeme.
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D1 – Využit́ı difrakce rentgenového zářeńı ke studiu struktury
látek

Autor: Michal Babiak (e-mail: babiakmiso@gmail.com) 14 bod̊u

Prośım o řešeńı
”

obrázkových“ úloh př́ımo do vytǐstěného zadáńı. Nezoufejte, ale kdybyste se přece
jenom přistihli při zoufáńı, nahlédněte do studijńıch materiál̊u. Když budete zoufat i pak, dejte si třeba
čokoládu ,.

Úkol 1: Jaké budou vlastnosti zářeńı (uvažujte linii Kα) produkovaného rentgenkou s molybdenovou
anodou?

A. Vypoč́ıtejte vlnovou délku zářeńı.

B. Vypoč́ıtejte frekvenci zářeńı.

C. Vypoč́ıtejte energii takto vzniklého fotonu.

D. Z jakého kovu je vyrobená anoda rentgenky, která produkuje zářeńı (Kα) s vlnovou délkou 179 pm?

Úkol 2: Do následuj́ıćıch obrázk̊u vyznačte šipkami mř́ıžkové parametry (translačńı vektory; obrázek
znázorňuje část dvourozměrné struktury):

Obrázek E Obrázek F

Obrázek G Obrázek H
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Úkol 3: Do následuj́ıćıho obrázku doplňte část struktury (alespoň 20 uzlových bod̊u) tak, abyste
dodrželi translace dvourozměrné mř́ıžky dané vektory a a b a polohu motivu. Motivem je ṕısmenko
V.

Obrázek I

Úkol 4: Trojrozměrnou strukturu znázorněnou na obrázku J reprezentuje např. chlorid sodný (minerál
halit), který krystalizuje v kubické soustavě, kde plat́ı a = b = c a α = β = γ = 90◦. Na obrázku jsou
všechny tři typy spojnic atomů stejně dlouhé a vzájemně kolmé. V souladu s těmito informacemi do
obrázku J vyznačte translačńı vektory.

Obrázek J
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K. Spoč́ıtejte objem elementárńı buňky NaCl, když a = 0,56 nm. Vyjádřete výsledek výpočtu ve tvaru
V = x · 10−30 m3.

L. Kolik atomů sod́ıku a kolik atomů chloru se nacháźı v elementárńı buňce z předchoźı otázky (bod
K.)?

Úkol 5: Zanedbejte na chv́ıli všechny experimentálńı problémy a absurdity, které by mohly vyvstat na
základě následuj́ıćıch úvah, a pokuste se odpovědět:

M. Jaký typ elektromagnetického zářeńı (UV, viditelné světlo, gama zářeńı,. . . ) byste použili ke studiu
difrakce na včeĺım plástu, obrovské kouli z lega nebo cihlové zdi?

N. Napadne vás nějaký reálný, dostatečně velký (ve smyslu projevu periodicity) objekt (vyskytuj́ıćı se
na Zemi), na kterém by se dala studovat difrakce elektromagnetickým zářeńım s frekvenćı, na jaké
vyśıla pr̊uměrná česká rozhlasová stanice?
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X – Terpeny, terpeny everywhere! (druhá doplňková úloha)

Autor: Jozef Prieboj (e-mail: 409210@mail.muni.cz)) 10 bod̊u

Někteř́ı z vás, miĺı vibušńıci, si možná po přečteńı názvu v duchu řekli terp-co? Jiným je tento pojem
už známý. Někteř́ı v něm možná uvid́ıte narážku na výrok pana Pátroviča, jedné novodobé televizńı hvězdy
z talentových soutěž́ı4. Pojd’me se však radši pustit do řešeńı úlohy, než ztrácet čas (který je i tak relativńı,
jak řekl A. Einstein), abych vám mohl dokázat pravdivost názvu, že terpeny jsou opravdu všude.

(Poznámka: Následuj́ıćı úlohy zvládnete bez jakéhokoliv g̊ugleńı, stač́ı zapojit pouze vaši fantazii,
kreativitu a doposud nabyté znalosti. Nechte se vést pokyny autora. Tak si to aspoň užijete v́ıc ,).

Co jsou to ty terpeny?

Lidé už mnoho let destiluj́ı. Někdy tak źıskali ohnivou vodu a jindy, když destilovali jisté rostlinné
materiály, byla výsledným produktem vonná kapalná látka – silice (esenciálńı olej). Silice se použ́ıvaly
v medićıně, jako kořeńı, anebo jako parfémy. Sv̊uj název převzaly z pojmenovańı terpentýn, kterým
se označovala tekutina źıskaná destilaćı pryskyřice hlavně stromů borovice. Toto pojmenovańı má sv̊uj
p̊uvod (přes francouzštinu a latinu) až z řeckého pojmenovańı pro druh stromu (Pistacia terebinthus), ze
kterého se p̊uvodně připravoval tento olej.

Pro nás však bude o mnoho zaj́ımavěǰśı chemie, která stoj́ı za terpeny, než tento krátký pohled do
historie. Tedy je váš prvńı úkol:

Úkol 1: Základńı vlastnost terpen̊u je jejich struktura. I když jde o rozmanité struktury, kterých jsou
tiśıce, tyto látky obsahuj́ı ve své struktuře jeden stavebńı prvek, at’ už v základńı podobě anebo sub-
stituovaný charakteristickými skupinami. Vaš́ım úkolem je nakreslit strukturńı vzorec tohoto základńıho
stavebńıho prvku, pokud v́ıte, že:

a) jeho sumárńı vzorec je C5H8,

b) obsahuje konjugovaný systém,

c) jedná se o rozvětvený řetězec.

LEGO aneb hrańı s terpeny

V předcházej́ıćım úkolu jste odhalili základńı stavebńı kámen terpen̊u. Tato molekula5 d́ıky své
struktuře umožňuje tvořit terpeny od počátku světa. Na základě uvedeného sumárńıho vzorce v úkolu
č́ıslo 1 sami odhaĺıte pomůcku/pravidlo pro zjǐst’ováńı počtu základńıch jednotek.

Úkol 2: Určete počet základńıch jednotek v těchto terpenech a vyznačte mı́sta, kde docháźı ke spojeńı
(vytvořeńı vazby).

a) myrcen b) (–)-α-pinen c) humulen

H3C

CH3

CH2

CH2

H3C

H3C

CH3 H3C

H3C

H3C

CH3

4http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421337 287621208019812 1599149199 n.jpg
5isopren
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d) kafr e) limonen

H3C

H3C CH3

O

CH3

CH2H3C

Vůně a chut’, o to tu jde

Představili jsme si prvńı zástupce z řad terpen̊u. Kafr a α-pinen jsou charakteristickými aromaty
př́ıslušných stromů, limonen, jak někteř́ı z vás už možná věd́ı, je zodpovědný za to, že každý rozezná
citrusové plody, humulen je naopak zodpovědný za chut’ všeobecně obĺıbeného zlatavého moku (jako
tradičně, tomuto tématu se věnuje jistá pozornost i během praktického soustředěńı) a nakonec nám
zbývá už jen myrcen, který se nacháźı v bobkovém listu nebo mateř́ıdoušce.

Fantazii se meze nekladou

Už v́ıte, jak vypadaj́ı základńı terpeny, a máte přehled o jejich struktuře. Vyzkoušeli jste si hledáńı
isoprenových jednotek. Nyńı vás však čeká opačný úkol.

Úkol 3: Nakreslete strukturu terpenu, který obsahuje minimálně 3 isoprenové jednotky a nacháźı se
v něm cyklus, a vyznačte v něm jednotlivé jednotky. Tento úkol nemá přesné řešeńı, ale jde v něm o vaši
kreativitu.

Klasifikace terpen̊u

Po zahř́ıvaćıch úkolech už nemáte žádný problém naj́ıt, rozeznat a spoč́ıtat isoprenové jednotky. Jak
jistě tuš́ıte, terpeny se děĺı právě podle počtu těchto jednotek. Kv̊uli rozsáhlosti děleńı uvedeme jen
některé skupiny, které budete potřebovat při řešeńı daľśıch úkol̊u, zbylé si můžete naj́ıt sami, pokud tedy
nebudete mı́t už těch terpen̊u po krk ,

• hemiterpeny – patř́ı sem jen isopren a jeho kysĺıkaté deriváty

• monoterpeny – obsahuj́ı dvě isoprenové jednotky

• seskviterpeny – obsahuj́ı 3 isoprenové jednotky

• diterpeny – obsahuj́ı 4 isoprenové jednotky

• triterpeny – obsahuj́ı 6 isoprenových jednotek

• polyterpeny – obsahuj́ı mnoho jednotek isoprenu

Úkol 4: Zařad’te v textu dosud zmı́něné terpeny (s výjimkou isoprenu) do skupin podle počtu iso-
prenových jednotek.
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Proč je mrkev oranžová a vaše mámy maj́ı pravdu

Každý z vás už v životě minimálně viděl mrkev a asi ji i jedl. Někteř́ı k ńı mohou mı́t averzi ze
školńıch j́ıdelen, ale jak vám jistě vaše máma ř́ıkala, mrkev je zdravá hlavně pro zrak. A my si ted’

ověř́ıme pravdivost tohoto tvrzeńı. Nejdř́ıve se budeme věnovat účinku mrkve na lidský organismus a pak
budeme řešit jej́ı barvu a fotochemické vlastnosti.

Určitě někoho z vás v souvislosti s mrkv́ı napadne pojem β-karoten. Jistě jste o něm slyšeli. Jedná se
o barvivo obsažené v mrkvi a o čem by byla úloha o terpenech, kdyby sem nepatřil. Jde o tetraterpen,
takže sami už v́ıte, že obsahuje 8 isoprenových jednotek.

CH3

H3C
CH3 CH3

CH3CH3

H3C CH3

H3C CH3

Úkol 5: Na základě přiloženého obrázku struktury β-karotenu diskutujte jeho rozpustnost, zda je lepš́ı
ve vodě, nebo v tućıch (stač́ı si udělat jednoduchý experiment, při kterém si doma uděláte mrkvový a
řepný salát; po kterém vám z̊ustane větš́ı nepořádek?)

Co se s β-karotenem v těle vlastně děje? Prvńım krokem je rozštěpeńı β-karotenu na dvě jednotky
retinalu (proces se děje v tenkém střevě za pomoci enzymu β, β-karoten 15,15’-monoxygenasy). Druhým
krokem je pak jeho redukce na retinol, který znáte pod názvem vitamin A. Jak si můžete všimnout, tyto
triviálńı názvy v sobě respektuj́ı charakteristické skupiny daných molekul.

Úkol 6: Redukce retinalu (RAL) na retinol (ROL) se děje v těle za pomoci základńıho redukčńıho,
biochemiky milovaného, koenzymu. Napǐste jeho zkratku a název.

Když už v́ıme, jak v těle vzniká vitamin A, bylo dobré si ř́ıci, k čemu je užitečný. Vitamin A má
několik funkćı v organismu. Jeho nejznáměǰśı funkćı (které se za chv́ıli budeme věnovat) je zrak. Dále
se pod́ıĺı na transkripci gen̊u, embryonálńım vývoji, napomáhá k̊uži a buňkám, také je to významný
antioxidant a má imunitńı funkci. Avšak jeho nadměrná konzumace je škodlivá, což ale o β-karotenu
(jeho provitaminu) se ř́ıci nedá. Tento paradox lze vysvětlit metabolickými pochody v našem organismu,
které v př́ıpadě vysoké hladiny vitaminu A zastav́ı jeho enzymatickou výrobu z β-karotenu. Nadbytečný
β-karoten se ukládá v organismu a spotřebuje se při nejbližš́ı potřebě vitaminu A.

Úkol 7: Na základě jaké vlastnosti byste dokázali na prvńı pohled rozlǐsit osobu, která má v těle
nadbytek β-karotenu?

Pro zrak je hlavně třeba jeho aldehyd, tedy RAL. Ten se pomoćı tzv. zrakového cyklu postupně
proměňuje, dostane se do kroku kdy je schopen absorbovat fotony, které změńı jeho strukturu z cis na
trans izomer, což je podstatné pro vńımáńı světla, a transferem světla na chemickou informaci schopnou
přeposlat mozku.

Zde konč́ı naše cestováńı, co se týče zraku. Pokud byste se chtěli dozvědět v́ıce, prohlédněte si zadáńı
2. série prvńıho ročńıku, téma B a př́ıslušné studijńı materiály (Fotochemie β-karotenu).

Podzim jako nejkrásněǰśı obdob́ı roku (subjektivńı názor)

Jistá skupinka lid́ı si stoj́ı za t́ımto tvrzeńım, oṕıraj́ıce se o argument barevných list̊u. Na jaře a
v létě je většina list́ı zelená, ale na podzim se paleta barev rozš́ı̌ŕı. Pro naše daľśı úvahy si aproximujeme
skutečnost, že barva list̊u souviśı jen s chlorofylem a karoteny (konkrétně β-karotenem). Ve skutečnosti
je barviv (pigment̊u) v́ıce.
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ViBuCh – Vzdělávaćı ikurz pro budoućı chemiky zadáńı 2. série (3. ročńık)

Úkol 8: Od̊uvodněte změnu barvy list̊u na podzim.

Třešnička na závěr

S β-karotenem se nám terpeny už trochu zvětšily a zkomplikovaly. Tady to však nekonč́ı. Existuj́ı větš́ı
zvěrstva. Ve vyšš́ıch eukaryotických buňkách se nacháźı jeden podstatný cyklus (HMG-CoA Reductase
Pathway). V něm se odehrává přeměna acetylkoenzymu A na farnesyl-difosfát (mezi produkty jsou dva
podstatné terpeny – dimethyallyl-difosfát a isopentenyl-difosfát), který se může metabolizovat na mnohé
látky, pro nás bude hlavně podstatný skvalen.

H3C
CH3

CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 CH3

Skvalen se dále přeměňuje na metabolicky podstatnou látku lanosterol. Jde o v́ıcenásobné zacykleńı za
tvorby 4 kondenzovaných cykl̊u (p̊uvodně jsem vám to chtěl dát jako úkol, ale je to velmi dobře popsáno
na internetu, a tak jsem se chtěl vyhnout tomu, abyste to bez zamyšleńı zkoṕırovali).

H3C

H3C

HO
H

H

CH3

H3C

CH3
H3C

H

H
CH3

Tato struktura je základ pro biologickou syntézu steroid̊u (hormon̊u). Pojem steroid jste jistě již
slyšeli, zejména v souvislosti se sportovci (bodybuildery), aby źıskali větš́ı objem sval̊u. T́ımto pojmem se
však ve veřejnosti mysĺı jen jedna podskupina steroid̊u a to konkrétně anabolické steroidy. Existuj́ı i jiné
skupiny, jako např. pohlavńı steroidy a kortikosteroidy. Kortikosteroidy reguluj́ı metabolickou, imunitńı
funkci a hladinu elektrolyt̊u v krvi. Nás budou zaj́ımat jen glukokortikoidy a cholesterol.

Úkol 9: Uved’te př́ıklad obecně známého glukokortikoidu (inzuĺın a glukagon nepatř́ı mezi steroidńı
hormony). Dále uved’te jaké funkce má v těle cholesterol (minimálně 3). Jako posledńı, máte za úkol
vysvětlit, proč při vyloučeńı tuk̊u a zvýšeńım denńıho př́ıjmu sacharid̊u potravě, člověk přibere a nezbav́ı
se tukových zásob? (Uvažujte, že osoba přij́ımá v́ıce energie, než dokáže spotřebovat).

Tak a tady konč́ı naše cesta. Slibuji, už žádné daľśı terpeny. Doufám, že d́ıky těmto úkol̊um nedostane
fobii z terpen̊u, ale naopak jste bohatš́ı o daľśı zkušenost a o krok bĺıže k poznáńı, jak vlastně ten náš
svět funguje. Přeji mnoho úspěch̊u nejen v řešeńı úloh. May the force be with you!
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