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Bia#ka – budowa chemiczna i najwa$niejsze aminokwasy, 
w#a"ciwo"ci chemiczne, nomenklatura  
i podzia#, struktura, punkt izoelektryczny       
a rozpuszczalno"% w roztworach wodnych, 
reakcje chemiczne 



Bia#ko (proteina) - termin po raz pierwszy wprowadzony przez Jonsa Berzeliusa w 1883 r  
w celu podkre"lenia znaczenia tej grupy zwi&zków,  proteios (grec.) - pierwszorz'dny,  
o g#ównym znaczeniu.    

Aminokwasy s& zwi&zkami optycznie czynnymi (izomery L i D) 
dzi'ki atomowi w'gla !. 
Wszystkie bia!ka s" wy!"cznie zbudowane z L-aminokwasów  

Fot. 1. Odkrycie naturalnie 
wyst'puj&cych aminokwasów 
(zgodnie z Meister, 1965) a) sk#adniki 
bia#ek; b) wolne aminokwasy 

b

a

Sk#ad pierwiastkowy bia#ek: 
C - 50-55% 
H - 6,6-7,3% 
N - 15-19%  
O - 19-21% 

Jednostk& powtarzaln& bia#ek 
 s& aminokwasy 

Aminokwasy #&cz& si' ze sob& 
 poprzez wi&zanie peptydowe: 



Funkcje bia#ek w $ywych organizmach 

1. Kataliza enzymatyczna 
    nadawanie kierunku przemianom chemicznym w uk#adach 
    biologicznych i zwi'kszaj& szybko"% ~106 

2. Transport i magazynowanie 
    transport wielu ma#ych cz&steczek i jonów zachodzi przy 
    udziale bia#ek 

3. Ruch uporz%dkowany 
    g#ówny sk#adnik mi'"ni 

4. Funkcja mechaniczno-strukturalna 
    nadaje elastyczno"% mi'"niom oraz tkance kostnej 

5. Ochronna immunologiczna 
    przeciwcia#a #&cz&ce si' z obcymi dla ustroju substancjami 

6. Wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych 
    bia#ka receptorowe na synapsach nerwowych  

7. Kontrola wzrostu i ró$nicowania 
    kontrola odpowiedniej kolejno"ci ekspresji genetycznej 

Receptor  
insuliny 
460 kDa 

J(DRO Fibrynogen 
340 kDa 

Kana# jonowy 
Insulina 
6 kDa 

CYTOPLAZMA 

KREW 
Aktyna 
w#ókno 
46 kDa 

(monomer) Cholesterol 
0,39 kDa 

Glukoza 
0,16 kDa 

Woda 
0,018 kDa 

Immuno- 
globulina G 

160 kDa 

Albumina 
68 kDa 

Kolagen 
360 kDa ERYTROCYT 

Hemoglobina (64 kDa) Miozyna  
520 kDa 

Dehydrogenaza  
mleczanowa 

140 kDa 

Aktywator katabolityczny 
46 kDa 

Oktamer histyny 
109 kDa 

Syntetaza glutaminy 
620 kDa 



W bia#kach wyst'puje powszechnie 20 ró$nych aminokwasów  
których #a)cuchy boczne (podstawniki R) ró$ni& si' wielko"ci&, kszta#tem, #adunkiem elektrycznym,  
zdolno"ci& do tworzenia wi&za) wodorowych oraz reaktywno"ci& chemiczn&.    

1. Z alifatycznym #a)cuchem bocznym (5) 

1a. Z drugorz'dow& grup& aminow& (1) 

2. Z alifatycznym #a)cuchem bocznym z grup& hydroksylow& (2) 

3. Z aromatycznymi #a)cuchami bocznymi (3) 

AMINOKWASY 



Klasyfikacja chemiczna aminokwasów (c.d): 

3. Z zasadowymi #a)cuchami bocznymi (3) 4. Z kwa"nymi #a)cuchami bocznymi (2) 

5. Z amidowymi #a)cuchami bocznymi (2) 6. Z atomami siarki w #a)cuchu bocznym (2) 

7. Nietypowe aminokwasy (20+.....) 
w sk#ad kolagenu wchodzi hydroksyprolina (wodorotlenowa pochodna proliny) 



Jonizacja aminokwasów 

forma kationowa forma anionowa 





Reakcje aminokwasów 
Aminokwasy s& podatne na reakcje charakterystyczne zarówno kwasów karboksylowych  
i amin.  
Reakcje zachodz& w temepraturach 100-220 °C, typowych dla gotowania, sma$enie i 
pieczenia, dlatego s& szczególnie istotne dla chemii spo$ywczej 

Pochodne kwasów karboksylowych np.halogenki 
lub bezwodniki,, s& u$ywane jako "rodki 
acyluj&ce: 

b) acylowanie Acylowanie korzy"ci: 
1. N-acetylo-aminokwasy s& uwa$ane za cenne 
sk#adniki diety uzupe#niaj&cej i powoduj& 
zwi'kszenie biologicznej warto"ci protein 
ro"linnych. 
2. Testy na szczurach wykaza#y, $e N-acetylo-L-
metionina i N-acetylo-L-treonina maj& warto"ci 
od$ywcze, takie same jak wolne aminokwasy 
(jednocze"nie s& abrdziej stabilne i ulegaj& reakcji 
np. Streckera powoduj&cych powstawnie 
niekorzystnych zmian smakowych. 

a) estryfikacja 

Estry aminokwasów maj& sk#onno"% do tworzenia 
cyklicznych dipeptydy lub otwartych #a)cuchów 
polipeptydowych. 

S& zdecydowanie bardziej stabilne od 
czystych aminokwasów. 



Najistotniejsze wi%zania niekowelencyjne wyst&puj%ce w uk#adach biologicznych 

Wi%zanie elektrostatyczne 
przyci&ganie przeciwnie na#adowanych grup wyst'puj&cych w makrocz&steczkach 

Wi%zania wodorowe 
gdzie wyst'puje aktywny atom wodoru który mo$e si' sta% wspólny dla dwóch innych 
atomów (w uk#adach $ywych najistotniejsze s& atomy O i N jako donory i akceptory wodoru) 
wi&zanie wodorowe ma "ci"le ukierunkowany charakter i jest najsilniejsze gdy wszystkie  
atomy le$& w jednej linii  

Najwa$niejsze przyk#ady:  
- w bia#kach struktra ! stabilizowana wi&zaniami wodorowymi  mi'dzy gr. amidowymi  
(-NH) i karbonylowymi (-CO) 
- dwuniciowa helisa DNA stabilizowana oddzia#ywaniem mi'dzy zasadami #a)cuchów 
naprzeciwko siebie  

Si#a wi%za' 
elektrostatyczne  >  wodorowe  >  van der Waalsa 

Wi%zania van der Waalsa 
niespecyficzna si#a przyci&gania pojawiaj&ca si' kiedy dwa atomy zbli$& si' na odleg#o"% 
od 0,3 do 0,4 nm dok#adnie zwi&zane jest ze zmianami rozk#adu #adunków  elektronowych 
wokó# danego atomu (ma ono szczególne znaczenie w przypadku gdy kszta#ty cz&steczek 
s& do siebie dopasowane - dzia#anie enzymów) 



Konformacja bia#ek - heliksa ! 



Konformacja bia#ek - harmonijka " 



Poziomy struktury bia#ka 

I 

II 

III IV 



Sk#ad pierwiastkowy: 
C - 50-55% 
H - 6,6-7,3% 
N - 15-19%  
O - 19-21% 

Jednostk& powtarzaln& bia#ek s& aminokwasy 

H2O 

Bia#ka (proteiny) 

1. Budowa chemiczna aminokwasów 

W bia#kach wyst'puje ponad 20 ró$nych aminokwasów  
o podstawnikach R 
- o róznym stopniu hydrofowobo"ci 
- kwasowe i zasadowe 
- alifatyczne i aromatyczne 
- posiadaj&cych ró$ne grupy funkcyjne 

Oddzia#ywania decyduj%ce o strukturze bia#ek: 
kowalencyjne > elektrostatyczne  >  wodorowe  >  van der Waalsa 

I 

II 

III IV 

3. Poziomy struktury bia#ka 

Ró$norodno() budowy bia#ek 

Ka$de bia#ko ma specyficzn& ("ci"le okre"lon&)  
budow' chemiczn& 

Dla bia#ka zbudowanego  
z 400 aminokwasów: 
20400#10540 kombinacji 
Wrzech"wiat:  
1019 sekund, 1080 atomów 

2. Ci&$ar cz%steczkowy i sekwencja aminokwasów 



1) maj& charakter wielkocz&steczkowy (ci'$ar cz&steczkowy od 10.000 do wielokrotno"ci 
miliona) 
2) wywieraj& ci"nienie koloido-osmotyczne 
3) maj& zdolono"% wi&zania jonów 
4) w'druj& w polu elektrycznym dzi'ki #adunkowi elektrycznemu cz&steczek 
5) ulegaj& wysalaniu pod wp#ywem soli (silnych elektrolitów) 
6) s& wra$liwe na podwy$szon& temperatur' oraz inne czynniki denaturuj&ce 
7) skr'caj& p#aszczyzn' "wiat#a spolaryzowanego w lewo, poniewa$ s& zbudowane z 
aminokwasów,  
które z wyj&tkiem glicyny s& optycznie czynne 
8) roztwory bia#ek cechuje du$y wspó#czynnik za#amania "wiat#a (refraktometryczne 
oznaczenie st'$enia) 
9) z powodu obecno"ci tyrozyny i tryptofanu, bia#ka poch#aniaj& "wiat#o nadfioletowe,  
z maksymium przy 280 nm   

Cechy wspólne wszystkich bia#ek 

Jak cechy te rzutuj% na w#a(ciwo(ci funkcjonalne bia#ek? 



Oczyszczanie bia#ek  
- wytr&canie 
- filtracja 
- dializa, ultrafiltracja (procesy membranowe) 
- chromatografie cieczowe ($elowa, jonowymiennna, powinowactwa) 
- elektroforeza 
- ultrawirowanie 

Wytr%canie 

Rozpuszczalno() *-laktoglobuliny w 
funkcji pH i si#y jonowej I. 0,001, II. 0,005, 
III. 0.01, IV. 0,02 

Rozpuszczalno() 



Elektroforeza bia#ek 

W SDS-PAGE bia#ka s& denaturowane i otaczane #adunkiem ujemnym (co jest wynikiem ich wi&zania  
z cz&steczkami dodecylosiarczanu sodu) wskutek czego ich rozdzia# oparty jest na ró$nicy w ci'$arze cz&st. 



Dwukierunkowa elektroforeza w $elu 
(ogniskowanie izoelektryczne) 



Ultrawirowanie - metoda izolacji i oznaczania ci&$aru cz%steczkowego biopolimerów  

Pr'dko"c sedymentacji zale$y od: 
- ci'$aru makrocz&steczki 
- kszta#tu makrocz&steczki 
- g'sto"ci makrocz&steczki 
- g'sto"ci roztworu  

pr'dko"%       masa      cz&stkowa    g'sto"% 
                                     obj'to"% 

przyspieszenie                wspó#czynnik tarcia 
  od"rodkowe                           cz&stki 



Rozdzielanie bia#ek o ró$nym wspó#czynniku sedymentacji 

Wirowanie warstwowe (zonalne) - wirowanie w gradiencie g&sto(ci  

Ci&$ar cz%steczkowy makrocz%steczki mo$na wyznaczy) bezpo(rednio stosuj%c  

technik& sedymentacji równowagowej  



Reakcje charakterystyczne bia#ek 
Odczyny barwne na aminokwasy i bia#ka (analiza jako"ciowa) 

3. Reakcja z kwasem azotowym(III) 

wydziela si' azot cz&steczkowy pod  
wp#ywem HNO3 

2. Reakcja ninhydrynowa 

w wyniku reakcji z ninhydryn& pojawia si'  
fioletowoniebieskie zabarwienie  

1. Reakcja biuretowa Piotrowskiego 

   CuSO4 + NaOH + bia#ko       kompleks Cu z dwoma przyleg#ymi wi&zaniami peptydowymi 
   (barwa fioletowa) 



4. Reakcja aldehydowa Adamkiewicza i Hopkinsa (tryptofan) 

w "rodowisku kwa"nym pier"cienie indolowe dwóch cz&steczek tryptofanu  
kondensuj& z aldehydem, daj&c barwne produkty 

5. Reakcja Sakaguchi na arginin& 

grupa guanidynowa argininy w zasadowym roztworze z !-naftolem i NaBrO  
daje czerwony kompleks 

7. Reakcja Libermanna  (glikoproteinowa) 

pochodne furfuralowe powstaj&ce podczas hydrolizy kwasowej, w obecno"ci fenoli 
 uwalnianych w reakcji hydrolizy daj& fioletowe zabarwienia 

Odczyny barwne na aminokwasy i bia#ka (analiza jako(ciowa)  
reakcje charakterystyczne  

6. Reakcja cystynowa 

Zawarta w cystynie i cysteinie siarka podczas  
hydrolizy ulega uwolnieniu w postaci jonów  
siarczkowych, które z kationami Pb2+ daj&  
czarny osad PbS.    



Oznaczanie sekwencji aminokwasów w bia#kach  

Technika zautomatyzowanej degradacji Edmana 

Polega na kolejnym odszczepianiu reszt 
aminokwasowychod ko)ca aminowego peptydu.   

Fenyloizotiocyjanian reaguje z woln& grup% 
aminow% peptydutworz&c pochodn& 
fenylotiokarbamoilow%, gdzie w "rodowisku 
lekko kwa"nym uwalnia si' odpowiednia cykliczna 
pochodna. 

Sekwentery - umo$liwiaj& automatyczne 
oznaczanie kolejno"ci aminokwasów, jeden cykl 
degradacji trwa mniej ni$ 2 godz., t& metod& mo$na 
okre"li% sekwencj' aminokwasow& bia#ka z#o$onego  
z oko#o 50 reszt.  



Systematyka bia#ek 



Rozpuszczalno() bia#ek 

Do nierozpuszczalnych w wodzie nale$&:  
skleroproteiny tkanki #&cznej (rogi, paznokcie, w#osy) oraz bia#ka wchodz&ce w sk#ad b#on  
 lipidowych (receptory b#onowe). 
 Przyk#adem rozpuszczalnych w wodzie s& bia#ka osocza krwi (albuminy, globuliny).  

Wskutek du$ych rozmiarów cz&steczek (kilka - kilkaset nanometrów), ich wodne roztwory  
wykazuj& typowe w#a"ciwo"ci koloidów hydrofilowych.  
O rozpuszczalno"ci decyduje przede wszystkim zdolno() do hydratacji.  

!EL ZOL ROZTWÓR OSAD 



Bia#ka proste (I) 



Bia#ka proste (I) 



Bia#ka proste (III) 



Bia#ka z#o$one (I) 



Bia#ka z#o$one (I) 



Bia#ka z#o$one (III) 



Funkcjonalne w#a(ciwo(ci bia#ek 



Denaturacja 

Rozpad wi&za) stabilizuj&cych drugo- i trzeciorz'dow& struktur' bia#ka nazywa 
si' denaturacj!.  



utlenienie!
redukcja!

Denaturacja chemiczna 





Zmiany zachodz%ce wskutek ogrzewania  

Wskutek: 

 - gotowania, pasteryzacji, sterylizacji, pieczenia i sma$enia  

zmieniaj& si' sensoryczne i $ywieniowe w#a"ciwo"ci $ywno"ci.  



Zmiany enzymatyczne 



Zmiany zachodz%ce wskutek ogrzewania  



Powstawania wi%za' sieciuj%cych 

Inne reakcje cz'sto wyst'puj&ce podczas ogrzewania: 
- transamidacja 

Sieciowanie bia#ek w reakcji Maillarda: 



Inne wi%zania sieciuj%ce 

Drastyczne ogrzewanie tworzenie wi&za): 



Peroksydaza/H2O2               Transglutaminaza  



Wyk#ad 6 

Koloidy i emulsje oraz inne 
oddzia#ywania  


