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Vitaminy Vitaminy -- charakteristikacharakteristika
- Organické látky přítomné v malých množstvích v potravě živočichů
bezpodmínečně nutné pro růst a zachování životních funkcí (esenciální
exogenní faktory). 

- Biochemická funkce vitaminů je většinou katalytická – jsou součástí
kofaktorů enzymů

• Potřeba nesrovnatelně nižší než potřeba základních živin 

• Provitaminy: látky v potravě, které mohou být v organismu 
přeměněny na vitaminy 

• Antivitaminy: látky zabraňující "správné" funkci vitaminů (kompetice, 
vyvázání vitaminu) 



- ruší biochemické využití vitaminů v živé buňce a vyvolávají tak projevy 
plynoucí z jejich nedostatku.

rozklad vitaminů na neúčinné produkty (thiaminasa / B1) 

vazba na vitamin - neúčinný komplex (avidin / B7 (H)) 

vlastní antivitaminy (obecně se nazývají antimetabolity) 

AntivitaminyAntivitaminy



Vitaminy Vitaminy -- dděělenleníí
1. Vitaminy rozpustné v tucích  (A, E, D, K)

2. Vitaminy rozpustné ve vodě (B,C)



Vitaminy rozpustnVitaminy rozpustnéé v tucv tucííchch
� Vitamin A

Zdroje - játra, mléčné produkty  a 
tučné ryby, vaječný žloutek, žlutá a 
oranžová zelenina, sušené meruňky, 
listová zelenina

Provitamin A



Vitamin AVitamin A
Přeměna provitaminu na aktivní formy

střevo



Vitamin AVitamin A
Metabolizmus , absorpce a vstMetabolizmus , absorpce a vstřřebebáávváánníí



Vitamin AVitamin A
Waldův vizuální cyklus
Biochemický významBiochemický význam

Beta arrestin – inhibitor rhodopsinu

VIDĚNÍ

Epitel sítnice

Hydrolýza



Vitamin AVitamin A
Proces adaptace na tmu Rodopsin

11-cis -retinal + opsin

Rodopsin - fotosenzitivní tyčinky retiny, ve tmě nejprve deplece rodopsinu,
pak regenerace a obnova vidění

Jodopsin – barevné vidění

Světlo

Tma



Vitamin AVitamin A
Biochemický význam vitaminu ABiochemický význam vitaminu A

Dále:

Biosyntéza glykoproteinů sliznic
Biosyntéza steroidů



Vitamin AVitamin A
Příčiny deficitu

- Snížený přísun potravou
- Obstruktivní ikterus s následným defektem 

absorpce
- Jaterní cirhóza – deficit RBP
- Závažná malnutrice – nedostatek AK pro tvorbu 

RBP
- Chronická nefróza – zvýšená exkrece RBP močí



Vitamin AVitamin A
Projevy deficitu

Častěji v rozvojových zemích

- Noční slepota (nyktalopie)
- Xeroftalmie a keratomalacie
- Léze svalových membrán a epiteliální atrofie
- Zvýšený výskyt generalizovaných infekcí
- Retardace růstu
- Snížená syntéza proteinů imunitní reakce



Vitamin AVitamin A
Projevy nadbytku              Terapeutické podávání

(20 – 50x nad DDD)
- Anorexie                           - adjuvantní léčba leukemie
- Bolesti hlavy                  - syntetické analogy  
- Suchá kůže                           léčba dermatitid
- Zvracení
- Bolesti kostí
- Hepatomegalie
- Riziko teratogenity
- Hyperlipidemie
- Porucha homeostázy Ca

13-cis- retinová kyselina

Etretinát



Vitamin D (Vitamin D (CholekalciferolCholekalciferol))
Zdroje

Některé druhy ryb (makrela, tuňák, sleď), vaječný žloutek, játra, mléko a máslo. 

Vitamin D3prohormon

Dieta
kůže

(hodiny)



Vitamin DVitamin D
Metabolizmus , absorpce a vstMetabolizmus , absorpce a vstřřebebáávváánníí

Fyziologicky aktivní forma
(zvýšení S-Ca)

Játra Ledviny

MetabolizmusMetabolizmus



Vitamin D (Vitamin D (CholekalciferolCholekalciferol))
Biochemický význam Vitaminu DBiochemický význam Vitaminu D

Homeostáza Ca P
Metabolismus kostí
Indukce proliferace a apoptózy
Indukce imunitní odpovědi 



Vitamin D (Vitamin D (CholekalciferolCholekalciferol))
Regulace vitaminu DRegulace vitaminu D

Neaktivní metabolit



Vitamin DVitamin D
Příčiny deficitu

- Nutriční příčiny-nedostatečný přísun v potravě
- Malabsorpce – obstrukční ikterus, steatorrhea
- Poruchy aktivace vitaminu D – hydroxylace
- Deficit renální absorpce fosfátů
- Dlouhodobá terapie glukokortikoidy



Vitamin DVitamin D
Projevy deficitu
- Osteomalacie
- Obezita
- Kostní deformace
- Poruchy imunity
- Metabolický syndrom
- Rachitis

- Ricketsie



Vitamin DVitamin D
Projevy nadbytku

- Slabost organismu
- Polyurie
- Intenzivní žízeň
- Hypertenze
- Ztráty hmotnosti
- Kalcifikace měkkých tkání
- Nausea

- Zvýšená kostní resorpce při nadměrném slunění



Vitamin E (Vitamin E (tokoferoltokoferol))
Zdroje

Klíčící obilí, zejména pšeničné klíčky, olej z bavlníku a klíčků, mák, ořechy, vaječný 
žloutek.

Feroly Trienoly



Vitamin EVitamin E
Metabolizmus , absorpce a vstMetabolizmus , absorpce a vstřřebebáávváánníí

Bioavailability of vitamin E in humans: an update, Patrick Borel, Damien Preveraud, Charles Desmarchelier, DOI: 

http://dx.doi.org/10.1111/nure.12026 319-331 First published online: 1 June 2013



Vitamin E Vitamin E 
Biochemický význam Vitaminu EBiochemický význam Vitaminu E

1. Nejsilnější přírodní antioxidant

2. Ochrana erytrocytů před hemolýzou

3. Zpomalování stárnutí buněk

4. Stimulace imunitní odpovědi

5. Redukce rizika aterosklerózy 

6. Fluidita membrán

7. Buněčná signalizace (?)



Vitamin EVitamin E
Projevy deficitu

- Hemolytické anemie, snížená životnost erytrocytů
- Zvýšená agregabilita trombocytů
- Morfologické a funkční změny periferních nervů
- Snižování koncentrace sérového kreatininu se současným 

nárůstem exkrece kreatininu ledvinami

Projevy nadbytku

- Hemorragie, antikoagulační účinky



Vitamin KVitamin K

Střevní bakterie

Syntetické

Střevní metabolizace

Vitamin K1

Vitamin K2

Menachinon (MK 4, 7, 9, 10)



Vitamin KVitamin K



Vitamin KVitamin K
Metabolizmus , absorpce a vstMetabolizmus , absorpce a vstřřebebáávváánníí

Adv Nutr March 2012 vol. 3: 182-195, 2012



Vitamin K
Regulace vitaminu K Regulace vitaminu K –– kompetitivnkompetitivníí inhibice pinhibice přři i antikoagulaantikoagulaččnníí terapiiterapii



Vitamin KVitamin K
Biochemický význam Vitaminu KBiochemický význam Vitaminu K

1. Aktivace koagulačních faktorů FIX, FVII a FX

2. Posttranslační modifikace faktorů srážení pomocí gama karboxyglutamátu

3. Stimulace kostní novotvorby (osteokalcin, GIa protein)



Vitamin KVitamin K
Příčiny deficitu

- Malabsorpce lipidů při obstrukčním ikteru či 
pankreatitidě

- Prolongovaná ATB terapie
- GIT infekce
- Průjmová onemocnění



Vitamin KVitamin K
Projevy deficitu

- Hemorragické onemocnění
novorozenců

- Posttraumatická vnitřní
krvácení

- Prolongace PT času
- Kompetitivní inhibice 

warfarinem a dikumarolem
- Kostní abnormality u 

novorozenců při 
nekontrolované terapii

Projevy nadbytku

- Hemolýza
- Hyperbilirubinemie
- Postižení mozku
- Kernikterus



Vitaminy rozpustnVitaminy rozpustnéé v tucv tucíích ch --

SouhrnSouhrn



Vitaminy rozpustnVitaminy rozpustnéé ve vodve voděě
� Vitamin B1

Zdroje - vaječný žloutek, játra, sójová mouka, čokoláda, květák, potraviny z 
obilovin, luštěniny (hrách), kvasnice, mořské ryby.

Pyrimidin Thiazol



Vitamin BVitamin B11
Biochemický význam ThiaminuBiochemický význam Thiaminu

1. Kofaktor enzymů

- Přenos hydroxyalkylových skupin
- Pyruvátdehydrogenáza
- Alfa-ketoglutarát dehydrogenáza
- BCKA dehydrogenáza
- Transketoláza

2. Vedení nervového vzruchu

- Aktivace chloridového kanálu

Absorpce

- Horní část tenkého střeva



Vitamin BVitamin B11
Biochemický význam ThiaminuBiochemický význam Thiaminu



Vitamin BVitamin B11

Projevy deficitu

- Beri-beri (chronická periferní neuropatie)
anorexie, dyspepsie, celková tělesná slabost, palpitace, otoky, poruchy 
CNS, srdeční selhání

- Wernickeho encefalopatie s Korsakovovou psychózou 

- Polyneuritida u chronických alkoholiků

- Laktátová acidóza (porucha oxidační dekarboxylace pyruvátu) 



Vitamin BVitamin B22 (Riboflavin)(Riboflavin)
Zdroje - Sýry, vejce, játra, maso, brokolice, petržel, kvasnice, mléčné výrobky 

izoalloxazin + ribitol

Riboflavin je světlocitlivý



Vitamin BVitamin B22
Biochemický významBiochemický význam

1. Součást enzymů flavoproteináz
(FMN a FAD)

- Sukcinátdehydrogenáza
- Xantinoxidáza
- Pyruvátdehydrogenáza
- Alfa-ketoglutarát dehydrogenáza

2. Metabolizmus tuků a sacharidů
Symptomy deficitu

- Cheilitida
- Vaskularizace
- Angulární stomatitida
- Dermatitida
- Proliferace bulbárních kapilár



Vitamin BVitamin B33 ((NiacinNiacin))
Zdroje

Maso (játra, tuňák, krůtí maso), slunečnicová semena, arašídy, černý chléb, luštěniny 
(fazole, hrách), pivovarské droždí. 



Vitamin BVitamin B33

Tryptofan



Vitamin BVitamin B33 ((NiacinNiacin))
Biochemický významBiochemický význam

Součást koenzymů (NAD a NADP)

NAD

- Laktátdehydrogenáza
- Glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza
- Pyruvátdehydrogenáza
- Alfa-ketoglutarát dehydrogenáza
- Glutamátdehdrogenáza
- Beta –hydroxyacylCoA dehydrogenáza

NADPH

- Glukźa-6-fosfát dehydrogenáza
- 6-fosfoglukonát dehydrogenáza
- Izocitrát dehydrogenáza
- Malát dehydrogenáza

NADPH utilizující reakce

- Ketoacyl-ACP dehydrogenáza
- HMG CoA reduktáza
- Methemoglobin reduktáza
- Folát reduktáza
- Fenylalanin hydroxyláza



Vitamin BVitamin B33 ((NiacinNiacin))
Symptomy deficitu

-Pelagra – dermatitida, diarrhea, 
demence, poruchy hybnosti, 
spasticita

Příčiny deficitu

- Nedostatek tryptofanu v potravě
- Defekt syntézy (kynureináza)
- Podávání izoniazidu
- Hartnupova choroba
- Karcinoidy (metastázy jaterních tumorů)

Terapeutické využití

- Snížení hladin S-cholesterolu a Lp (a)

ALE

- Dilatace cév, podráždění kůže
- Poškození jater



Vitamin BVitamin B66 ((PyridoxinPyridoxin))
Zdroje

Droždí, pšeničné klíčky, černý chléb, melasa, banány, brambory, ořechy, 
slunečnicová semena, pohanka, otruby, hrubá žitná mouka, maso (kuřata, ryby, játra), 
luštěniny.



Vitamin BVitamin B66 ((PyridoxinPyridoxin))
Biochemický významBiochemický význam

1. Koenzym v reakcích:

- Transaminace
- Dekarboxylace
- Transport a metabolismus sirných aminokyselin
- Syntéza hemu
- Produkce niacinu
- Glykogenolýza

2. Regulace funkce steroidních hormonů Symptomy deficitu

- Neurologické – snížená produkce 
GABA, serotoninu, karecholaminů

- Dermatologické – pelagra

- Hematologické - anemie

Snížení hladin při podání

- Isoniazidy
- Cykloserin
- Orální kontraceptiva
- Etanol



Kyselina Kyselina pantothenovpantothenováá
Zdroje
je obsažena zejména v živočišných potravinách, celých zrnech a v zelenině



Kyselina Kyselina pantotpantothhenovenováá
Biochemický významBiochemický význam

1. Syntéza acetyl koenzymu A

Symptomy deficitu

-Vzácně parestézie, Burning foot
syndrom



BiotinBiotin (Vitamin H, B(Vitamin H, B77))
Biochemický významBiochemický význam

1. Karboxylační reakce

- Acetyl CoA karboxyláza
- Propionyl CoA karboxyláza
- Pyruvátkarboxyláza

2. Regulace buněčného cyklu

Příčiny deficitu

- antibakteriální léky

Symptomy deficitu

- dermatitidy, anorexie, halucinace
- svalová slabost

Zdroje

vaječný žloutek, játra, sójová mouka, 
čokoláda, květák, potraviny z obilovin, 
luštěniny (hrách), kvasnice, mořské ryby



Kyselina listovKyselina listováá ((FolFoláátt))
Zdroje
Kvasnice, listová zelenina, ořechy, vnitřnosti (játra, ledviny), pomerančová šťáva



Kyselina listovKyselina listováá Biochemický významBiochemický význam

1. Přenos jednouhlíkových substituentů

Formyl (-CHO)
Formimino (-CH = NH)
Methenyl (-CH=)
Methylen (-CH2 -)
Hydroxymethyl (-CH2OH)
Methyl (-CH3)



Kyselina listovKyselina listováá
2. Transmetylační reakce

Homocystein metyltransferáza

Metyltransferáza



Kyselina listovKyselina listováá
3. Biosyntéza nukleotidů



Kyselina listovKyselina listováá
Příčiny deficitu

- Těhotenství
- Defekt absorpce folátu – celiakie, resekce jejuna, gastroileostomie
- Podávání antikonvulziv (hydantoin, dilantin, fenytoin, fenobarbiton)
- Hemolytická anemie
- „Folátová past“ – kombinovaný defekt folátu a vitaminu B12 – porucha transmetylace

Symptomy deficitu

- Alterace syntézy a methylace DNA
- Makrocytová anemie, retikulocytóza, leukopenie
- Defekty nervové trubice (spina bifida) u novorozenců
- Bronchiální karcinom a karcinom endocervixu



Kyselina listovKyselina listováá

Snížení koncentrace folátů

- Antagonisté – antibakteriální léky (sulfonamidy)
- Antimalarika – Pyrimethamin
- Inhibitory folátreduktázy (aminopterin, amethopterin) –

protinádorová léčba leukemií (metotrexát)

Terapeutické použití

- Redukce neurologických příznaků anemií
- Regulace incidence vrozených defektů nervové trubice
- Regulace účinků kardiovaskulárních onemocnění a tumorů



Vitamin BVitamin B1212
Zdroje

maso, hovězí a telecí játra, mléčné produkty, droždí.

R název

Me- B12 CH3 Metylkobalamin Formy 
aktivních 
kofaktorůAdo- B12 5´-deoxyadenosin Deoxyadenosylkobalamin

OH- B12 OH Hydroxykobalamin Formy 
přijímané
dietou a 
užívané

terapeuticky

CN- B12 CN Kyanokobalamin



Vitamin BVitamin B1212
Absorpce transport a skladovAbsorpce transport a skladováánníí vitaminu B12vitaminu B12

Cbl = kobalamin, R = kobalofilin, IF = 
intrinsic factor, TC = transkonalamin

A = transport IF do duodena
B = absorpce B12 za pomoci IF
C = perniciózní anemie – protilátky proti IF
D = absorpce neprobíhá



Vitamin BVitamin B1212

Funkce vitaminu BFunkce vitaminu B1212

1. Kofaktor metyl malonyl CoA isomerázy
2. Kofaktor homocystein methyl transferázy
3. Regulace metabolizmu folátu (regenerace THF ve folátovém cyklu)
4. Dehydratace diolů
5. Kofaktor ribonukleosiddifosfát reduktázy (NDP →dNDP)

Příčiny deficitu

- Pokles absorpce při gastrektomii
- Perniciózní anemie
- Gastrická anemie
- Těhotenství
- Nutriční nedostatek

Symptomy deficitu

- Megaloblastická anemie
- Folátová past – porucha regenerace THF
- Hyperhomocysteinemie a homocysteinurie
- Demyelinizační onemocnění
- Degenerace NS

Terapeutické využití

Léčba megaloblastické anemie



Vitamin C (kyselina askorbovVitamin C (kyselina askorbováá))
Zdroje

Citrusové plody a štávy z tohoto ovoce, jahody, šípky, nať petržele, černý rybíz, křen,
zelenina (paprika), brambory. 



Vitamin CVitamin C
Struktura a metabolizmus                               BiochemicStruktura a metabolizmus                               Biochemickkéé funkcefunkce

1. Posttranslační hydroxylace Pro a Lys
2. Hydroxylace tryptofanu
3. Zvýšení absorpce Fe z GIT
4. Rekonverze Hb na Met-Hb
5. Kofaktor folátreduktázy
6. Hydroxylace cholesterolu
7. Stimulace fagocytózy leukocytů
8. Prevence tumorogeneze
9. Redukce katarakty
10. Antioxidant



Vitamin CVitamin C
PPřřííččiny deficitu iny deficitu 

-Skorbut (kurděje)
-Vnitřní krvácení a epistaxe
-Gingivitidy
-Řídnutí kostí
-Mikrocytární hypochromní anemie  

Terapeutické využití

-Adjuvans při infekcích
-Lepší hojení – ulcerózní kolitida, trauma, popáleniny

Hypervitaminóza

- Oxalurie, urolitiáza



PPřřehled onemocnehled onemocněěnníí spojených s nedostatkem vitaminspojených s nedostatkem vitaminůů



AbsorpceAbsorpceAbsorpceAbsorpce MMMMíííístostostosto

B1-thiamin specifický aktivní transport tenké střevo

B2-riboflavin aktivní transport závislý na sodíku a 
energii

jejunum

B3-niacin přímá a usnadněná difuse tenké střevo

B5-panthotenová kyselina usnadněná difuse tenké střevo

B6
pravděpodobně usnadněná difuse tenké střevo

B7-biotin usnadněná difuse jejunum

B9- kyselina listová Specifický přenašeč, pH-
dependentní

jejunum

B12-kobalamin B12 se váže na přenášející protein, 
nazývaný vnitřní faktor 
(produkovaný žaludečním epitelem)

distální část ilea

C – kyselina askorbová aktivní transport závislý na sodíku a 
energii

distální část ilea

PPřřehled transportnehled transportníích mechanizmch mechanizmůů vitaminvitaminůů B a CB a C



Vitaminy rozpustnVitaminy rozpustnéé ve vodve voděě

SouhrnSouhrn
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MINERMINERÁÁLY A STOPOVLY A STOPOVÉÉ PRVKYPRVKY
1.Hlavní skupina

stavební složky molekul živých organismů
(voda, proteiny, tuky, cukry, lipidy)
C, H, O, N, S

2. Nutričně důležité minerály (více jak 100 mg za den)
Ca, P, Mg, Na, K, Cl

3. Stopové prvky
Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Se, I, F

4. Doplňkové prvky (nejsou esenciální pro člověka)
Ni, Si, Sn, V, B, Li

5. Toxické prvky
Pb, Hg



MINERMINERÁÁLY A STOPOVLY A STOPOVÉÉ PRVKYPRVKY



� Transport stopových prvků

� albumin - Cu, Zn
� transferin - Fe, Cr, Mn, Zn
� aminokyseliny - Cu, (Fe v malém množství)
� transkobalamin - Co
� globuliny - Mn

MINERMINERÁÁLY A STOPOVLY A STOPOVÉÉ PRVKYPRVKY



MINERMINERÁÁLY A STOPOVLY A STOPOVÉÉ PRVKYPRVKY

� Způsoby vylučování stopových prvků

� žluč – Cr, Cu, Mn, Zn
� moč – Co, Cr, Mo, Zn
� pankreatická šťáva - Zn
� pot - Zn
� odumíráním mukosálních buněk – Fe, Zn



NutriNutriččnněě ddůůleležžititéé minermineráályly
Vápník (Ca)



NutriNutriččnněě ddůůleležžititéé minermineráályly
Vápník (Ca)

Mechanizmus absorpce v duodenu

C = kalcitriol
CR =vazebný komplex kalcitriol-receptor
CB = kalbindin

Zvýšení absorpce

- Vitamin D
- PTH (aktivace 1-alfa hydroxylázy)
- Kyselé prostředí
- Aminokyseliny (Lys, Arg)

Snížení absorpce

- Fytanová kyselina (cereálie)
- Oxaláty
- Malabsorpční syndrom
- Hyperfosfátemie



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)
Biochemický významBiochemický význam

1.  Přenos signálů

2. Aktivace enzymů

- Excitace a kontrakce svalů (kalsekvestrin)
- Přenos synapsí

Kalmodulin dependentní enzymy

- Adenylátcykláza
- Ca++/Mg++ATP áza
- Glycerol-3-fosfát dehydrogenáza
- Glykogensyntáza
- Pyruvátkarboxyláza
- Pyruvátdehydrogenáza
- Fosfolipáza C



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)
Biochemický význam Biochemický význam -- pokračování

3. Sekrece hormonů (insulin, PTH, kalcitonin, vasopresin)
4. Druhý posel (glukagon), dále u systémů využívajících G-

proteiny a inositolfosfát
5. Snížení vaskulární permeability
6. Aktivátor koagulace (Faktor IV)
7. Prodlužuje systolu myokardu
8. Formace kostí a zubů
9. Mobilita buněk, progrese buněčného cyklu (Calpainy)



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)
Regulace metabolizmu vRegulace metabolizmu váápnpnííkuku

TRPV5, TRPV6 = transientní receptorové kanály pro Ca  



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)
Transport v krvi (Séru)

Ionizované Ca (Ca++) 50 %

Komplex s anionty 10 %

Vazba na proteiny         40 %

Referenční hodnoty v séru

0 - 6 týdnů 1,75 - 2,87 mmol/l 
6 týdnů - 1 rok 2,15 - 2,79 mmol/l 
1 - 60 let 2,05 - 2,54 mmol/l 
60 - 150 let 2,05 - 2,40 mmol/l 

Kritická hodnota ≤ 1,6 mmol/l.

Celkový Ca (TCa) Ionizovaný Ca (Ca++)

0 - 6 týdnů 1,20 - 1,48 mmol/l 
6 týdnů - 15 let   1,20 - 1,38 mmol/l 
15 - 60 let 1,13 - 1,32 mmol/l 
60 - 90 let 1,16 - 1,29 mmol/l 
90 - 150 let 1,20 - 1,32 mmol/l 



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)
Hyperkalcemie

- Hyperparathyreoidizmus
- Thyreotoxikóza
- Mnohočetný myelom
- Kostní tumory a metastázy
- Dehydratace
- Tuberkulóza a sarkoidóza
- Léky (thiazidy, theofylin, lithium, 

nadbytek vitaminu D a A) 

Příčiny
Symptomy

- Anorexie, nauzea, zvracení
- Polyurie, polydypsie
- Mnohočetný myelom
- Urolitiáza
- Ektopické kalcifikace a pankreatitidy
- Hyperkalemie

Terapie

- Adekvátní hydratace
- Furosemid (exkrece kalcia)
- Steroidy(v případě nadbytku Vit D3)
- Betablokátory (u tyreotoxikózy)



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)

- Deficit vitaminu D
jaterní onemocnění, hepatopatie, 
nefrotický syndrom, antikonvulziva

- Deficit PTH
hypoparathyreoidismus
pseudohypoparatyreoidismus

- Zvýšení Kalcitoninu
medulární karcinom štítné žlázy

Hypokalcemie

Příčiny - Deficit Ca
malabsorpce
akutní pankreatitida
alkalózy
infuze Ca

- Deficit Mg
- Zvýšení P

renální selhání
renální tubulární acidóza

- Hypoalbuminemie

Symptomy

- Svalové křeče
- Parestezie prstů
- Tetanie
- Neuromuskulární iritabilta
- Spasmy 



VVáápnpníík (Ca)k (Ca)
Onemocnění spojená s hypokalcemií

- Osteoporóza
- Pagetova choroba
- Renální osteodystrofie
- Ricketsie



Fosfor (P)Fosfor (P)



Fosfor (P)Fosfor (P)
Mechanizmus absorpce

Regulace metabolizmu

Hormonální regulace

Suprese
Glukokortikoidy
Insulin
Kalcitonin

Aktivace
Dopamin
GH
Thyroxin

Manghat et al, Ann Clin Biochem 2015

Kuro et al. 2008



Fosfor (P)Fosfor (P)
Biochemický význam

1. Formace kostí a zubů
2. Produkce vysokomolekulárních fosfátů (ATP, GTP…)
3. Syntéza NAD a NADPH
4. Syntéza DNA a RNA
5. Tvorba fosfátových esterů a fosfoproteinů
6. Fosforylační reakce
7. Pufrační systém krve (Na2HPO4  : NaH2PO4 = 4:1 → pH
krve = 7,4)



Fosfor (fosfFosfor (fosfáát anorganický)t anorganický)
0 - 6 týdnů 1,36 - 2,58 mmol/l 

6 týdnů - 1 rok 1,29 - 2,26 mmol/l 

1 - 15 let 1,16 - 1,90 mmol/l  

15 - 60 let 0,65 - 1,61 mmol/l

60 - 90 let 0,74 - 1,29 mmol/l

90 - 150 let     0,71 - 1,36 mmol/l 



FosforFosfor
Hyperfosfátemie

Příčiny

1. Zvýšená absorpce fosfátu
nadbytek vit D
infuze

2. Zvýšená lýza buněk
chemoterapie
rhabdomyolýza

3. Snížená exkrece fosfátů
renální selhání
hypoparathyreoidismus

4. Hypokalcemie
5. Masivní krevní transfuze
6. Tyteotoxikóza
7. Léky (chlorothiazid, Nifedipin, Furosemid)

Hypofosfátemie

Příčiny

1. Snížená absorpce fosfátu
malnutrice
malabsorpce
průjmy
deficit Vitaminu D

2. Mezibuněčný transport
respirační alkalóza
inzulinová terapie

3. Zvýšená renální exkrece
hyperparathyreoidismus
hypofosfátemie
Fanconiho syndrom

4. Hereditární hypofosfátemie
5. Hyperkalcemie
6. Chronický alkoholizmus
7. Léky (antacida, diuretika, salicyláty)



HoHořčřčíík (Mg)k (Mg)



HoHořčřčíík (Mg)k (Mg)
--30 % Mg 30 % Mg 2+2+ vváázzááno na bno na bíílkoviny (albumin)lkoviny (albumin)
--13 % Mg 13 % Mg 2+2+ ve formve forměě fosforefosforeččnanu, citrnanu, citrááttůů a komplexna komplexníích slouch slouččeninenin
--zbytek volnzbytek volnéé Mg Mg 2+2+ - volně přecházejí buněčnými membránami

0 - 6 týdnů 0,75 - 1,15 mmol/l 
6 týdnů - 1 rok 0,66 - 0,95 mmol/l 
1 - 15 let 0,78 - 0,99 mmol/l 
15 - 60 let 0,66 - 0,91 mmol/l 
60 - 90 let 0,66 - 0,99 mmol/l 
90 - 150 let 0,70 - 0,95 mmol/l 

Kritická hodnota ≤ 0,5 mmol/l. 

Referenční rozmezí

Mg celkový

Mg ionizovaný (Mg++)

0,45 - 0,62 mmol/l 



HoHořčřčíík (Mg)k (Mg)
Hypermagnezemie

Příčiny

1. Zvýšený příjem
2. Renální selhání
3. Hyperparathyreoidizmus
4. Otrava oxaláty
5. Ricketsie
6. Mnohočetný myelom
7. Dehydratace
8. Léky (Aminoglykosidy, antacida, 

kalcitriol, takrolimus)

Hypomagnezemie

Příčiny

1. Tubulární nekróza
2. Hyperaldosteronizmus
3. Familiální hypomagnezémie
4. Ztráty GIT

ulcerózní kolitida
zvracení

5.   Jaterní cirrhóza
6.   Malabsorpce
7.   Proteinová malnutrice
8. Hypoparathyreoidizmus
9. Toxemie v těhotenství
10.Léky (thiazidy, aminoglykosidy, 

cisplatina, haloperidol, alkohol)



MMěďěď



MMěďěď ((CuCu))
Biochemický význam

1. Absorpce Fe a jeho inkorporace do hemoglobinu
2. Tyrozinázová aktivita
-Kofaktor hydroxylačních reakcí
3. Dlouhodobý příjem zvyšuje HDL
4. Kofaktor enzymů, které mají úlohu v přenosu kyslíku

- superoxiddismutasy (Cu/Zn-SOD)
- cytochrom c oxidasy (COX)
- monoaminooxidasy
- lysyloxidasy

5. Regulace imunitní odpovědi (aktivace lymfocytů) 



MMěďěď ((CuCu))
Transportní systémy

Ceruloplasmin (CP) - glykoprotein, Cu-dependentní feroxidasa

- obsahuje 6 – 7 atomů Cu
- ceruloplasmin obsahuje 80 - 95% celkové Cu v plasmě,
- oxiduje Fe2+ na Fe3+ při jeho absorpci v gastrointestinálním traktu.

Metalothionein - Intracelulární bílkovina řídící metabolismus Cu
(distribuce a využití Cu buňkami).



MMěďěď ((CuCu))
Deficit Cu

Wilsonova choroba

- autosomálně recesivní dědičné onemocnění – Cu se neváže na apoceruloplasmin
- nízká hladina Cu v plasmě.
- velká ztráta Cu a její nedostatek pro tkáně vede ke vzniku mentální retardace, 

selhávání jater.
- ceruloplasmin bez Cu nefunguje jako ferroxidasa.

Menkesův syndrom

- dědičné onemocnění vstřebávání Cu ve střevě, spojené s X chromosomem. 
- snížená absorpce Cu, 
- zvýšené ztráty Cu do moči 

- jemné kroucení vlasů, záchvaty křečí, defektní vývoj arteriální stěny, 
- změny pigmentace kůže a vlasů a opožděný vývoj. 
- postižené děti umírají většinou do 3 let.



MMěďěď ((CuCu))
Další metabolické projevy deficitu mědi

- Anemie z nedostatku mědi (mikrocytová normochromní anemie)
- Zeslabení cévních stěn (aneurysma)
- Hypopigmentace (porucha tvorby melaninu)
- Mozkové dysfunkce (Ataxie)

Toxicita mědi

- Zvýšená peroxidace lipidů a tvorba volných radikálů
- Chronická toxicita – hemoglobinurie, proteinurie, renální selhání

Koncentrace Cu v různých klinických situacích



Zinek (Zinek (ZnZn))



Zinek (Zinek (ZnZn))

1. Kofaktor enzymů

- karboanhydrasy
- laktátdehydrogenasy
- glutamátdehydrogenasy
- alkalické fosfatasy
- superoxiddismutázy
- thimidinkinasy
- matrixové metaloproteinasy
- gustinu – proteinu ve slinách (regulace chuti)

2. Biosyntéza proteinů (součást RNA proteinázy)
3. Stabilizátor insulinu v Langerhansových ostrůvcích

Biochemický význam

- Transportován ve vazbě na metalothionein

Deficit Zn

- Alzheimerova nemoc
- Deprese
- Demence
- Dermatitida
- Alopecie
- Acrodermatitits enterohepatica



ŽŽelezo (elezo (FeFe))



ŽŽelezo (elezo (FeFe))
Metabolizmus Metabolizmus FeFe



ŽŽelezo (elezo (FeFe))
Deficit Fe

Mikrocytární hypochromní anemie

Fe a proteiny v různých klinických stavech



Selen (Se)Selen (Se)
Biochemický význam

1. Součást enzymů

- glutathionperoxidázy
- 5´-dejodázy

2. Normální vývoj spermií
3. Aktivace biosyntézy proteinů (selenocystein)
4. Nespecifický buněčný antioxidant

Deficit Se

- myokardiální nekrózy
- jaterní nekrózy
- arytmie
- myopatie

Toxicita Se

Selenózy - padání vlasů a nehtů
- ztráty hmotnosti
- průjmy
- osteoartrózy



Jod (I)Jod (I)
Biochemický význam

Syntéza thyreoidálních hormonů

Deficit I

-struma

-autoimunitní hypothyreoiditida

-kongenitální hypothyreóza

Nadbytek I

- hyperthyreoidismus



Mangan (Mangan (MnMn))
Biochemický význam

Kofaktor enzymů

- hydroláz
- kináz
- dekarboxyláz
- transferáz
- superoxiddismutázy
- glykosyltransferázy
- RNA polymerázy

Deficit Mn

- Růstové a skeletární abnormality

Toxicita Mn

- Psychotické syndromy

Transport

- Vazba na proteiny
transmanganin

- Transport inhibován Fe

Lipotropní efekt
Syntéza glykoproteinů
Osteoformace
Syntéza porfyrinů (aminolevulát syntáza)



Molybden (Molybden (MoMo))
Biochemický význam

Kofaktor enzymů

- xantinoxidázy
- aldehydoxidázy
- sulfitoxidázy

Molybdenový kofaktor

Deficit Mo

- esofageální tumory

Nadbytek Mo

- Molybdenóza
růstové retardace
průjmy
anemie

Cu a cystein redukují koncentrace Mo



Nikl, Kobalt, Chrom, FluorNikl, Kobalt, Chrom, Fluor
NiklNikl
- ureáza, metylkoenzym reduktáza
- inhibitor ACP

Nadbytek – kancerogeneze
Nedostatek – deficit metabolizmu Fe

Kobalt
- vitamin B12
- stimulace produkce erytropoietinu

Chrom
- stimulace kinázové signální dráhy
- vazba inzulinu

Nedostatek - porucha glukózové tolerance
- poruchy růstu
- poruchy spermatigeneze

Fluor
- anorganická matrix kostí a zubů

Nedostatek - osteoporóza
- zubní kaz



StopovStopovéé prvky prvky -- ShrnutShrnutíí
Hlavní biochemická úloha stopových prvků

-katalytické působení v enzymových systémech buď
jako kofaktory nebo jako součást metalloenzymů, 

- modulace enzymových aktivit, které ovlivňují
v intermediárním metabolismu utilizaci aminokyselin, 
lipidů a sacharidů

-strukturální role  u jednotlivých buněčných 
komponent, zvláště pro nukleární bílkovinu, DNA 
a na buněčných membránách. 



StopovStopovéé prvky prvky -- ShrnutShrnutíí
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