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                                                                                                        Vyučující: Mgr. Hana Procházková 
Biologie či chemie?  

Biochemie je hraniční obor mezi biologií a chemií, který se zabývá chemickými pochody 
v živých organismech. Seminář rozšiřuje výuku biochemie třetího ročníku gymnázia. Je vhodný 
jako příprava na maturitní zkoušku z chemie a biologie a také jako příprava na vysoké školy 
přírodovědného a lékařského zaměření. 

Jaká je funkce bílkovin a mohou být některé aminokyseliny pro člověka toxické? Jakým 
způsobem se se odbourává toxický amoniak vznikající rozkladem bílkovin? 
Bílkoviny jako jedna ze základních živin mají v organismu nejrůznější funkce – funkce stavební, 
pohybová, enzymatická, transportní, ale například i insulin, ovlivňující hladinu glukózy v krvi, 
je bílkovinou. 
Některé však patří mezi závažné toxiny, např. hadí jed. Existují také dědičná onemocnění 
(fenylketonurie, alkaptonurie), která nedovolují konzumaci některých základních 
aminokyselin. 
Každý živočich odbourává bílkoviny jiným způsobem. Pro člověka toxický amoniak je 
odbouráván v močovinovém cyklu probíhajícím v játrech. 

Sacharidy = cukry? Co jsou sacharidy, co se děje v těle po jejich konzumaci? A jakými 
experimenty lze dokázat přítomnost sacharidů? 
Sacharidy jsou pohotovým zdrojem energie. Než však tělo získá energii, musí sacharidy projít 
složitou metabolickou dráhou, která začíná glykolýzou, pokračuje Krebsovým cyklem 
a dýchacím řetězcem. Teprve poté může tělo energii využít. V laboratoři se jednoduché cukry 
prokazují Fehlingovým testem, škrob pomocí Lugolova roztoku. Dlouhodobějším zdrojem 
energie jsou lipidy, tím však jejich funkce nekončí. Jsou důležitou složkou biomembrán, ale 
také pohlavních hormonů. 

Jak dlouhá je dvoušroubovice DNA v těle? 
Abychom mohli zapsat celý genom člověka, potřebovali bychom více než 1000 knih o více než 
750 stranách.  Geny uložené v DNA jsou podstatou naší osobnosti a základem pro tvorbu 
bílkovin. 

Výroba sacharidů – umí to i živočichové nebo se jedná pouze o výsadu rostlin? 
Fotosyntéza – jeden z nejdůležitějších dějů na Zemi. Ale jaký je mechanismus vzniku sacharidů 
a kyslíku? Rostliny k tvorbě složitějších produktů potřebují nejen fotosyntetická barviva, ale 
také sluneční záření.  

Náplň semináře: 
Základní živiny – sacharidy, lipidy, bílkoviny. Metabolismus těchto živin v lidském organismu, 
DNA, RNA, proteosyntéza, genetická onemocnění související s poruchami metabolismu 
aminokyselin, hemoglobinu, fotosyntéza. 

EXKURZE: Ústav biochemie, PřF MU – seminář biochemické problematiky, vyzkoušení 
experimentů, komentované prohlídky a přednášky 

POKUSY: 
Důkaz sacharidů, denaturace bílkovin, rozpustnost lipidů 


