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Ako preložiť “outline”?
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• Úvod (alebo čo nám treba vedieť)

• Zo života chemika 1.

• Zo života chemika 2.
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• Prečo mal Pasteur štastie, že v Paríži sa nekúrilo?

Pár enantiomérov
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• Vplyv odlišného priestorového usporiadania látok na
ich vlasnosti 

Fyzikálne:

teplota topenia
teplota varu
rozpustnosť
optická otáčavosť

Biologické:

Za okamžik

Chemické:

Rozdielna reaktivita
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• Chiralita alebo “rukovatosť”



Chémia je jednoduchá (1.)
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• Biologické vlastnosti enantiomérov môžu byť dramatické 

• Liečivo (?) Thalidomid 

Prvý potláča rannú nevolnosť, druhý je teratogénny (ca 15 000 detí sa narodilo bez končatín)

Stereogénne centrum



Chémia je jednoduchá (2.)
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• 3 typy chemických reakcií

• Kladné sa priťahuje so záporným (polárne reakcie)

(neutralizácia)

(esterifikácia)

Hlavne o týchto budeme dnes rozprávať



Chémia je jednoduchá (2.)
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• 3 typy chemických reakcií
• Radikálové reakcie • Pericyklizácie
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• 1. spôsob: a la Pasteur
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Práca chemika: 1. Čítanie
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• Obrovské množstvo karentovaných časopisov

Nature, Science, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)

• Všeobecné vedecké:

• Všeobecné chemické:

Journal of the American chemical society, Chemical Science, Angewandte chemie 
International Edition...

• Špecializované chemické:

The Journal of Organic Chemistry, Journal of Medicinal Chemistry, The Journal of Physical
Chemistry...



Práca chemika: 1. Čítanie
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Pri prezeraní časopisov sa vždy nájde niečo, čo zaujme:

Prostaglandíny sú látky podobné hormónom., prvýkrát izolované z mužského ejakulátu.
1 mg...200€ (pre porovnanie 1g zlata 30€)



Práca chemika: 1. Čítanie
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Červený uhlík má kladný naboj 
(chýbajú mu elektróny)
modrý má záporný náboj 
(má elektróny navyše)
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Okrem prokaryotických a eukaryotických organizmov existuje tretia doména Archeae

• Možno najrozšírenejšia skupina organizmov

• Najrôznejšie podmienky pre život od Vášho pupka a čreva až po hydrotermálne 
pramene so 100°C, dno oceánov, extrémne kyslé jazerá

• V porovnaní s ostatným životom na zemi unikátna bunková membrána

Bežný lipid:

Archaea lipid:



Práca chemika: 2 laboratórium

Premisa: Ak identifikujeme gény zodpovené za biosyntézu Archaea lipidov, 
a nanútime ich užitočným baktériam, budeme produkovať viac a lacnejšie
antibiotiká.

• BIOINFORMATIK: identifikuje, kde môžu byť gény skryté

• CHEMIK: pripraví substrát pre enzým

• BIOLÓG: nájde tieto gény, vystrihne ich a naučí bunku 
produkovať kódované enzýmy



Ako identifikovať neznámy enzým?





Zostrojiť efektívne riešenie:

Stereogénne centrum

2 kľúčové kroky – treba správne určiť ich poradie



Zostrojiť efektívne riešenie:

Najprv fosforylácia, potom substitúcia – nežiaduce reakcie
Najprv substitúcia, potom fosforylácia – lepšie riešenie



Optimalizácia úvahy

Produkt reakcie:

Požadovaný produkt:

Kde sa stala chyba?



2. Generácia úvahy

(nieco) by malo byt niečo, čo sa dá ľahko nainštalovať a odinštalovať



Finálne obrúsenie úvahy

• Všetky reakcie pod kontrolou
• Čo sa dá kúpiť?



Prvá časť molekuly



Phosphorylácia



Enzým, ktorý biológ vyprodukoval funguje 
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