
                                                         
 

Temat: Aminokwasy 

1. Występowanie: Najważniejsze 
białkowe ) - jest ich 20. Każdy ma swoją nazwę np
Aminokwasów niebiałkowych jest 

2. Pojęcie: Aminokwasy to pochodne węglowodorów zawierające w 
grupy funkcyjne: grupę aminową 

3. Budowa cząsteczki:  
 

 
 

Kwas aminoetanowy              
(Kwas aminooctowy)             
(Glicyna)                                   

Wzór ogólny cząsteczki aminokwasu białkowego

R – łańcuch boczny 
skomplikowane

4. Nazewnictwo: Nazwy systematyczne aminokwasó
przedrostka amino- do nazwy kwasu karboksylowego od którego pochodzi dany 
aminokwas. Nazwa kwasu może być systematyczna (I) lub zwyczajo
Najczęściej stosuje się zwyczajowe 

5. Właściwości aminokwasów : stałe, krystaliczne, dobrze rozpuszc
o odczynie obojętnym (odczyn oboję
COOH i zasadowej –NH2) 

6. Zastosowanie: przemysł spożywczy (słodziki), ko
otrzymuje się z wykorzystaniem 
bakterii. 

7. Kondensacja: Cząsteczki 
aminokwasów mogą łączyć 
się w większe cząsteczki 
(peptydy i białka) 

glicylo-glicyna (Gly-Gly) - dipeptyd

Reakcja ta zachodzi między 
grupą karboksylową jednego aminokwasu, a grupą aminową 
Tworzy się wówczas wiązanie peptydowe 
powstanie tripeptyd, itd. Peptydy o długich cząsteczkach 

 

                                                         Lekcja data 6.0

Występowanie: Najważniejsze aminokwasy występują w białkach (aminokwasy 
ich 20. Każdy ma swoją nazwę np: glicyna, alanina itp. 

ów niebiałkowych jest ok. 300. 
pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce

grupę aminową –NH2 i  grupę karboksylową -COOH. 

             Kwas aminopropanowy               Nazwa systematyczna
     (Kwas aminopropionowy)           Nazwa systematyczna 

                            (Alanina)                                        Nazwa zwyczaj

aminokwasu białkowego: 

łańcuch boczny - alkil , pierścień węglowodorowy, lub inne bardziej 
skomplikowane ugrupowania – w zależności od aminokwasu

ystematyczne aminokwasów tworzy się przez dodanie 
do nazwy kwasu karboksylowego od którego pochodzi dany 
kwasu może być systematyczna (I) lub zwyczajowa (II). 

zwyczajowe nazwy aminokwasów. 
Właściwości aminokwasów : stałe, krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, 

(odczyn obojętny wynika z obecności dwóch grup: kwasowej 

Zastosowanie: przemysł spożywczy (słodziki), kosmetyki. Wszystkie te aminokwasy
otrzymuje się z wykorzystaniem 

yć 

peptyd 

Reakcja ta zachodzi między 
grupą karboksylową jednego aminokwasu, a grupą aminową drugiego aminokwasu
Tworzy się wówczas wiązanie peptydowe –CO-NH- . Jeśli łączą się trzy aminokwasy 

Peptydy o długich cząsteczkach tworzą białka. 

.04.2020r. 

ystępują w białkach (aminokwasy 

ce dwie 

Nazwa systematyczna I 
Nazwa systematyczna II 

czajowa 

ścień węglowodorowy, lub inne bardziej 
ności od aminokwasu 

przez dodanie 
do nazwy kwasu karboksylowego od którego pochodzi dany 

(II). 

zalne w wodzie, 
wynika z obecności dwóch grup: kwasowej –

Wszystkie te aminokwasy 

aminokwasu.  
Jeśli łączą się trzy aminokwasy 


