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Biologia 

Temat: Białka. 

Budowa białek 

Białka to związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki takie, jak 

węgiel, wodór, tlen oraz azot i siarka. Białka są złożone 

z  aminokwasów połączonych ze sobą w długie łańcuchy. W przyrodzie istnieje 

zaledwie dwadzieścia aminokwasów, ale są dziesiątki tysięcy białek. Każdy 

aminokwas występuje w białku wielokrotnie. Kolejność aminokwasów 

w łańcuchu białka decyduje o olbrzymiej różnorodności tych związków, a co za 

tym idzie – o różnych funkcjach białek. Białka budulcowe są składnikiem 

wszystkich organizmów, wchodzą m.in. w skład błon komórkowych. Białka 

enzymatyczne decydują o przebiegu wszystkich reakcji biochemicznych 

w organizmach. Białka odpornościowe, czyli przeciwciała, walczą z ciałami 

obcymi, które wnikają do organizmu i mogą wywołać infekcję lub uczulenie. 

Hormon wzrostu i insulina są przykładami białek regulujących funkcjonowanie 

organizmu. Są też białka umożliwiające skurcz mięśni. Z kolei białka 

transportujące przenoszą różne substancje między komórkami. U roślin mogą 

stanowić materiał zapasowy. Szczególnie bogate w białka są nasiona grochu, 

fasoli, bobu, soi i soczewicy. Zdarza się często, że omawiane związki mogą być 

wykorzystane jako źródło energii. Właściwości białek zależą od ich złożonej 

struktury przestrzennej. 

Aminokwasy mogą się łączyć wiązaniem peptydowym. Przypomnij sobie, 

w jaki sposób łączą się dwie cząsteczki aminokwasu o najprostszej budowie – 

glicyny. 

 

Białkami umownie nazywamy związki, których łańcuch zawiera więcej niż 100 

reszt aminokwasowych, a związki o krótszych łańcuchach są zaliczane do 

polipeptydów. 
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Łańcuchy białkowe mogą mieć różną strukturę przestrzenną, m.in. skręcają się 

w spirale lub wstęgi. 

 

Występowanie białek oraz ich rola w organizmie 

Białka są podstawowym elementem budującym wszystkie organizmy. Człowiek 

musi dostarczać białka w pożywieniu. Białka te w procesie trawienia dzielone są 

na mniejsze fragmenty, z których powstają nowe białka niezbędne dla 

organizmu. 

Gdzie występują białka? 



 

Białka pełnią funkcję budulcową (budują mięśnie, paznokcie, włosy i tkanki). 

Ich trawienie zachodzi z udziałem enzymów białkowych. Białko jest głównym 

składnikiem hemoglobiny zawartej we krwi. Hemoglobina jest odpowiedzialna 

za dostarczanie komórkom tlenu. 



 


