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Úvod 

Makromolekulární chemie -věda o přípravě, struktuře a vlastnostech 
makromolekulárních látek a soustav, v nichž jsou tyto látky hlavní 
složkou 
Historie výzkumu a využití polymerů 
 
Přírodní: proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy (škroby, celulosa, 
chitin), živočišná vlákna (vlna, hedvábí – polyamidy), přírodní kaučuk 
Do r. 1900 – popsáno zpracování některých přírodních polymerů 
12. Století – Anglie – výroba poloprůhledných desek z rohoviny 
1770 – příprava kostiček na gumování písma z přírodního kaučuku 
~1800 – Charles Macintosh – impregnace látky kaučukem 
1839 – Charles Goodyear – vulkanizace přírodního kaučuku sírou 
1846 – Robert William Thomson – patent pneumatiky 
1888 – John Boyd Dunlop – patent pneumatiky 
1871 – Alexander Parkes – celuloid, (Daniel Spill, bratři Hyattové ) 
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Úvod 

o 20. Století   - 
molekulární biologie - 
rozluštění struktury 
DNA – 1953 

o projekt HUGO 
o proteiny -struktura a 

funkce 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1b2Mmmp8dZVHzM&tbnid=crj6OH24IGLUWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.thehistoryblog.com/archives/25193&ei=Lc2AUpXDL-Hn4gSXsYCYDg&psig=AFQjCNF8fUB-udJdN14VbjXOVrK1i7kSpw&ust=1384259245853257
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Úvod 

Synthetické: 
Od r. 1900 – rozvoj přípravy syntetických polymerů 
1907 – Leo Baekeland – bakelit 
1920 – močovinoformaldehydové pryskyřice 
1927 – Hermann Staudinger– pochopení skutečné struktury 
 polymerů, acetát celulózy, polyvinylchlorid 
1928 – Wallace Hume Carothers – polyamid 6.6 (nylon) 
1938 – Paul Schlack – polyamid 6 
1933 – nízkohustotní polyethylen 
1939 – polyurethany 
1943 – epoxidy, silikony, polytetrafluorethylen 
1945 – poly(ethylentereftalát) 
1953 – polykarbonáty 
1953 – Karl Ziegler – vysokohustotní polyethylen 
1954 – Giulio Natta – stereospecifický polypropylen 
1974 – Nobelova cena za teoretickou práci ve fyzikální chemii 
polymerů 
 
Otto Wichterle Polyamid 6 – Silon, Kontaktní čočky 



6 

Úvod 

Současnost – stovky polymerů 
 velkotonážní (PE, PP, PS, PET) 
 speciální(elektrotechnika, kapalně krystalické polymery,  
  polymerní membrány,  elektrovodivé polymery   
  ,polymery pro medicínu) 
Výroba nátěrových hmot, pryskyřic, lepidel, fólií, obalů, kompozitních 
materiálů, syntetických vláken …. 
Zemědělství, zdravotnictví, strojírenství, , textilní průmysl, letectví, 
kosmonautika, elektrotechnika, gumárenství, restaurování památek …. 
 
Plastické hmoty na trhu: 
 
1900 – 0 kg 
1945 – 400 tisíc tun 
2004 – 180 miliónů tun 
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Úvod 

 
Syntetický polymer – obecný vzorec: 
 
  Xn (X je strukturní jednotka) 
 
Usance: relativní molekulová hmotnost je 103 -104, neexistuje ostrý 
předěl mezi nízkomolekulárními látkami (NML) 
SUROVINY: 
  Ropa ~ 60% (frakční destilace- monomery pro polymerace) 
  Uhlí ~ 18% 
  Biomasa ~ 10% 
  Ostatní 
 
Anorganické polymery – obsahují zejména S, B, N, O, P, P+N, Si 
 
Přírodní polymery – NK, bílkoviny, vlna, hedvábí, škrob, kaučuk 
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Základní pojmy 

Polymer 
Látka tvořená molekulami (makromolekulami), pro které je 
charakteristické mnohonásobné opakování jednoho nebo více druhů 
atomů nebo skupin atomů (konstitučních jednotek) navzájem spojených 
v tak velkém počtu, že existuje řada vlastností, které se znatelně 
nezmění 
přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. 
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Základní pojmy 

Oligomer 
Látka tvořená molekulami, pro které je charakteristické mnohonásobné 
opakování jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin atomů 
(konstitučních jednotek) navzájem spojených v tak velkém počtu, že se 
jeho fyzikální vlastnost změní přidáním nebo odebráním jedné nebo 
několika konstitučních jednotek. 
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Základní pojmy 

Konstituční jednotka 
Atom nebo skupina atomů, které jsou přítomny v molekulách oligomeru. 
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Základní pojmy 

Monomer 
Sloučenina tvořená molekulami, z nichž každá může poskytnout jednu 
nebo více konstitučních jednotek. 

Polymerizace (polymerace) 
Proces, během něhož se monomer nebo směs monomerů přeměňuje na 
polymer. 
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Základní pojmy 

Regulární (pravidelný) polymer 
Polymer, jehož molekuly mohou být popsány jen jedním druhem 
konstituční jednotky v jediném uspořádání. 

regulární (pravidelný) polymer 

iregulární (nepravidelný) polymer 
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Základní pojmy 

Opakující se konstituční jednotka (strukturní jednotka) 
Nejmenší konstituční jednotka, jejímž opakováním je popsán regulární 
polymer. 
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Základní pojmy 

Polymerační stupeň 
Počet monomerních jednotek v makromolekule. 

Monomerní jednotka (mér, stavební jednotka) 
Největší konstituční jednotka vzniklá v průběhu polymerizace z jediné 
molekuly monomeru. 
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nomenklatura 

Procesní názvy – 
skládají se z triviálního nebo semisystematického názvu monomeru 
použitého pro jejich syntézu s předsazením předpony poly- (např. 
polystyren, polyakrylonitril) 
 
Strukturní názvy –  
skládají se z předpony poly- a v závorce následuje název OKJ. Název 
OKJ je tvořen dle pravidel nomenklatury organických sloučenin – pouze 
lineární regulární polymery. 

Procesní název: polystyren 
Strukturní název: poly(1-fenylethylen) 
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nomenklatura 

Tvorba strukturního názvu polymerů 
 
 1. Volba opakující se konstituční jednotky (OKJ) 
  - rozdělení na podjednotky 
  - nejmenší konstituční jednotka 
 2. Orientace OKJ 
  Pořadí významnosti podjednotek: 
  a) Heterocykly 
  b) Heteroatomy (O je nadřazen N) 
  c) Uhlíkaté cykly 
  d) Uhlíkaté řetězce 
 3. Pojmenování 

poly(oxy-1-chlorethylen) 
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nomenklatura 

Pořadí významnosti podjednotek 
 

Heterocykly: 
•Systém s atomem dusíku v cyklu 
•Systém s heteroatomem jiným než dusík 
•Systém s největším počtem cyklů 
•Systém obsahující největší individuální cyklus 
•Systém s největším počtem heteroatomů 
•Systém s největší různorodostí heteroatomů 
•Systém s největším počtem těch heteroatomů, které jsou nejvýše 
•postaveny v pořadí významnosti 
•Jestliže se 2 heterocyklické subjednotky liší pouze stupněm 
nenasycenosti, má vyšší pořadí ta z nich, která má nejméně hydrogenovaný 
kruhový systém  

poly(pyridin-4,2-diyl-4H-1,2,4-triazol-3,5-diylmethylen) 
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nomenklatura 

Heteroatomy: 
 
•Významnost heteroatomů klesá v tomto pořadí: 
 O, S, Se, Te, N, P, As, Sb, Bi, Si, Ge, Sn, Pb, B, Hg 

poly(oxyiminomethylenhydrazomethylen) 

•V případě, že OKJ obsahuje dva stejné heteroatomy, dostává přednost 
 atom s nejvyšší substitucí. 

 
•v některých případech nutno použít závorky (pro zabránění dvojznačnosti ) 

poly[thio(karbonyl)] poly(thiokarbonyl) 
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Pořadí významnosti podjednotek 
 
Uhlíkaté cykly: 
 
•Systém s největším počtem cyklů 
•Systém obsahující největší individuální cyklus v prvním rozdílném bodě 
•Systém s největším počtem atomů v soustavě cyklů 
•Systém s nejnižšími čísly lokantů pro místo prvního rozdílného spojení cyklů 
•Systém nejméně hydrogenovaný 
 
Necyklické uhlíkaté podjednotky 
 
•Spojka s největším počtem substituentů 
•Se substituenty s nižšími lokanty  
•Se substituentem, jehož název má nižší abecední pořadí 

nomenklatura 
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Strukturní a procesní názvy běžných polymerů nomenklatura 



nomenklatura 

Skupinové názvy – dle chemické struktury 
 



nomenklatura 

Skupinové názvy – dle společných vlastností 
 

Termoplasty 
při zahřátí měknou a stávají se tvárné, při opětovném ochlazení tuhnou 
a ztrácejí tvárnost. Celý proces lze mnohokrát opakovat, teplotní změny 
zde ovlivňují pouze mezimolekulární přitažlivé síly, nemají za následek 
chemické reakce 
 Reaktoplasty 
- před konečným zpracováním obsahují řetězce s vhodnými reaktivními 
funkčními skupinami 
- během závěrečného zpracování se chemickými reakcemi těchto 
funkčních skupin původní řetězce spojují chemickými vazbami, 
nejčastěji v prostorově zesíťované makromolekuly (Bakelit) 
   změny jsou nevratné!!! 
Termosety 
- reaktoplasty, k jejichž vytvrzení stačí přiměřeně dlouho trvající 
zahřátí. 



nomenklatura 

Skupinové názvy – dle společných vlastností 
 

elastomery 
- Makromolekulární látky, které se po mechanickém působení vrací do 

původního stavu, jedná se o zesítěné polymerní řetězce (vulkanizace) 
- Kaučuk 
- Termosety (někdy termoplasty – blokové kopolymery) 



Vlastnosti polymerů – určeny jejich fyzikální a chemickou 
strukturou 
 
izolované makromolekuly 
•Konstituce: typ a řazení jednotek, (kovalentní, primární 
  struktura) 
•Konfigurace: prostorové uspořádání sousedících atomů 
 a skupin atomů v molekule (sekundární struktura) 
•Konformace: prostorové uspořádání celé molekuly –  
  volné (terciální struktura) 

 
vzájemné uspořádání makromolekul 
   nadmolekulární, kvarterní struktura 

struktura 



struktura 

Konstituce (primární str.) 
- způsob vazby jednotlivých atomů v molekule  
- ISOMERY: stejné chemické složení X rozdílná konstituce 

poly(1-hydroxyethylen) 
poly(oxyethan-1,1-diyl) 

poly(oxyethylen) 

-[C2H4O]n- 



Struktura- konstituce 

Konstituce 

Lineární – propojení dvojfukčních monomerů 
charakteristika – stupeň polymerace 

Větvené – makromolekuly s postranními 
řetězci 
charakteristika – stupeň polymerace, délka 
 postranních řetězců 
opolymerace troj- a vícefunčních monomerů 
ovedlejší rce při polymerizaci 
 dvojfunkčních momnomerů 

Síťované – spojení řetězců větvených 
 molekul 
Charakteristika – hustota sítě, délka 
řetězce mezi místy zesítění  
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Struktura- konformace 



Struktura- konstituce 

Řazení  monomerních jednotek 
 
Jednoznačné řetězení: hlava-pata 
řetězové rce nesymetrických monomerů :  hlava-pata,  
      hlava-hlava,  
      pata-pata 



Homopolymery – obsahují jen jeden druh monomerních jednotek (A) 
Kopolymery – vznikají současnou polymerizací dvou (A+B) nebo více monomerů 
 
 
 statistický:  
   –A–B–A–B–B–B–A–A–B–B–A–A– 
 
 alternující:  
   –A–B–A–B–A–B–A–B–A–B– 
 
 blokový: 
   –A–A–A–A–B–B–B–B–A–A–A–A–B– 
 
 roubovaný:  

Struktura- konstituce 

–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A– 

-
B
-
B
-
B
-
B
-
 

-
B
-
B
-
B
-
B
-
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Struktura- konfigurace 

Konfigurace (sekundární str.):  
 
ovzájemné prostorové uspořádání atomů a skupin atomů v molekule 
otrvalé – nelze měnit bez přerušení chemické vazby 
oProstorová izomerie  

tetraedrické uspořádání substituentů na asymetrickém atomu C 
planární uspořádání substituentů na C s dvojnou vazbou 

cis -1,4-polybutadien trans -1,4-polybutadien 

Izomerie cis- trans 
 - konjugované dieny 
 - kaučuk (cis -1,4 polyisopren) x gutaperča (trans -1,4 polyisopren)  
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Struktura- konfigurace 

Stereospecifita 
 
oatom C – stereoizomerní centrum 
oTAKTICITA – uspořádání stereoizomerních center v hlavním řetězci 
oTaktické polymery – mají vysoký stupeň pravidelnosti v uspořádání 
 stereoizomerních center, tvorba vláken a krystalů 

izotaktický – substituenty v jedné 
polorovině 
 
 
 
syndiotaktický – substituenty 
střídavě v obou polorovinách 
 
 
 
ataktický – nahodilá distribuce 
substituentů 
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Struktura- konformace 

Konformace (terciální str.) 
 
oprostorová uspořádání v makromolekule vyplývající z volné otáčivosti 
 kolem jednoduché vazby mezi atomy 
ovolná rotace omezena: nevazebné interakce, odpudivé/přitažlivé síly 
opreference energeticky nejvýhodnějších konformací 

Př.:  polyethylen 
 nejstabilnější konformace – CIK-CAK   
 trans konformace – !není trans konfigurace!  
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Struktura- konformace 

gauche gauche trans 
trans 

Po
te

nc
iá

ln
í 
e
ne

rg
ie

 

Úhel rotace 
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Struktura- konformace 

konformační monomery  
 
oŠířka –desetiny nm, délka až několik mm, poměr 1 : 103 až 1 : 104 

oNelze izolovat – identická chemická individua,  
ourčeny konstitucí, typem a velikostí substituentů (helix, 
 napřímené, skládané) 
ov dynamické rovnováze, statistické vyjádření  
oneuspořádané (statistické) více/méně husté klubko (gaussovo 
 klubko) 
orotace v uzlech => segmenty => OHEBNOST (čím menší 
 segmenty, tím  ohebnější molekula – elastomery seg. 4-10 
 jednotek) řetězců (termické vl., viskozita, kryst. ) 

 
ovliv okolních molekul (slabé vazební interakce) 
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Mezimolekulární síly (slabé vazebná inerakce, síly van der  
 Waalsovy, sekundární vazby)  
Energie vazby: 21 – 42 kJ.mol-1 (vazba C-C 347 kJ.mol-1) 

o Disperzní (Londonovy) 
o Dipólové 
o indukční (indukovaný dipól) 
o Vodíkové můstky 

Struktura- slabé vazebné interakce 



Struktura- nadmolekulární struktura 

Nadmolekulární struktura (kvarterní) 
 
oVzájemné uspořádání makromolekul 
oMožnosti uspořádání - chemická struktura polymeru, vnější 
 podmínky 
oMorfologie polymerů (uspořádanost polymeru v nadmolekulární 
 úrovni,  nejlépe prostudována u krystalizujících polymerů)  
oAmorfní (neuspořádaná struktura)/ Semikrystalické (neexistuje 
 100% krystalický polymer, krystalinita (%)) 

 

Faktory podporující krystalizaci Faktory potlačující krystalizaci 

Pravidelná, regulární struktura Iregulární struktura 

Lineární nerozvětvené molekuly Rozvětvený řetězec, objemné 
substituenty 

Silné sekundární vazby Nepolární molekuly 

Ohebné řetězce Velmi dlouhé segmenty 

podmínky krystalizace (rychlost chlazení, koncentrace, mechanické namáhání) 



Struktura- nadmolekulární struktura 

Krystalizace 
 
Mycelární teorie 
oKristality – krystalické oblasti 
oNáhodna distribuce krystalických a 
 amorfních oblastí 
oJedna makromolekula může 
 procházet více krystalickými i 
 amorfními fázemi 
oU některých polymerních struktur 
 stále používaný model 
 
Lamelární teorie 
oMonokrystaly (tenká destička, 
 pyramidově prohnutá) – 
 krystalizace z velmi zředěných 
 roztoků (do 0,1%) 
oKrystalizace z taveniny ( konc.) – 
 nerovnoměrný růst krystalů, 
 lamelární kristality 

Dvoufázový model třásňovitě 
roztřepených micel 
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Struktura- nadmolekulární struktura 

Monokrystal (lamela) 
 
oŠířka ~ desítky μm 
oTloušťka ~ 10 nm 
oMakromolekuly jsou uloženy 
 kolmo na osu krystalu 
oOhyb 5-6 C (vyčnívá – amorfní) 
oSegment 50-60 C 
oPorucha kryst. mřížky – ohyb, 
 lineární konec 
 
oVznik strukturních poruch:  

•nezaplněním celého prostoru 
mezi konci makromolekul dvou 
sousedních lamel  
•nepravidelností v místě ohybu 
makromolekuly  
•přesazením konců na sebe 
navazujících lamel  
•propojením sousedních lamel 
některým řetězcem 
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Struktura- nadmolekulární struktura 

Nadmolekulární struktury vzniklé přirozenou krystalizací 
otvořeny z krystalitů (každá makromolekula je součástí více krystalitů). 
oTvar závislý na typu polymeru a podmínkách krystalizace. 
odendrity, sférolity 
 nukleační centrum 
 mechanicky křehké 
 velikost – nukleační činidla, rychlost zchlazení 
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Struktura- nadmolekulární struktura 

Nadmolekulární struktury vzniklé spolupůsobením sil 
o Krystalizace probíhá za současného mechanického namáhání (smykové 
 napětí), působení elektromagnetického pole (dloužení vláken) 
o Makromolekuly se orientují ve smřru působící síly, a tak se zvyšuje 
 uspořádanost - v původně amorfní fázi  
o S rostoucím podílem krystalické fáze se zvyšuje pevnost vláken 
o vláknité struktury, „šiškebab“ 
 



Nukleotidy se skládají: 

adenin - A guanin - G cytosin - C thymin - T 

1. z dusíkaté heterocyklické báze:  

uracil - U 
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DNA RNA 

Purinové deriváty Pyrimidinové deriváty N

N

NH

N

N

N

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů 



2. z pentosy  

2-deoxy-D-ribosa D-ribosa 

1. z dusíkaté heterocyklické báze:  

H

C C

C

O

C

H

OH

HH

OH

CH2

H

OH

DNA RNA 

C C

C

O

C

H

OH

H

OH

H

OH

CH2

H

OH

Nukleotidy se skládají: 

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů 



3. ze zbytku kyseliny fosforečné. 

2. z pentosy  

1. z dusíkaté heterocyklické báze:  

POH O

OH

OH

Nukleotidy se skládají: 

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů 



N

N

N

N

NH2

O
O

OH

OH

OH

O

P

Nukleotid  
(pentosa + báze + kyselina fosforečná) 

Dusíkatá báze je N-glykosidicky vázána na příslušné sacharidy. 

N-glykosidová vazba 

nukleotid 



Fosfodiesterová vazba 
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Mezi fosfátovou skupinou 
a hydroxylovou skupinou 
na 3. uhlíku na pentose 

vzniká tzv. 
fosfodiesterová vazba. 

5'-konec 

3'-konec 

Na druhém konci DNA je 
fosfátová skupina od 
zbytku kyseliny 
fosforečné (5'-konec). 

Na jednom konci 
DNA je hydroxylová 
skupina –OH 
pentosy (3'-konec). 

Na povrchu je NA velmi silně záporně nabitá. 



Dusíkaté báze se mohou mezi sebou pomocí vodíkových vazeb párovat. 

To, které báze se budou mezi sebou párovat, není dáno náhodně. Je to 
dáno jejich komplementaritou: 

Toto komplementární párování bází umožňuje párům bází zaujmout 
energeticky nejvýhodnější konformaci v rámci dvoušroubovice.  

Komplementarita bází 

H

H

N

NH

N

O

H

H

H

N

N
NH

N

N

O

H

H

N

N
NH

N N

H

NH

N

O

O

CH3
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guanin cytosin



DNA je stočena do pravotočivé šroubovice, která je 
stočena ze dvou komplementárních vláken DNA.  

Řetězce v DNA jsou vůči sobě antiparalelní  
(tzn., že polarita jednoho řetězce je opačná k 

polaritě druhého řetězce DNA). 

5' 

5' 3' 

3' 

Obr. 2. 
Struktura 

DNA 

Obr. 1.   
Model pravotočivé dvoušroubovice 

Pravotočivá šroubovice 
A 

T 

T 

G 

G C 

G 

T 
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C 

G C 

T 

A 

A 

C 

C 

A 

T 
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Chemická povaha 
proteinů 

• biopolymery aminokyselin 
 

• makromolekuly (Mr > 10 000)  
 

 

 

 
 

Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 
ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



Aminokyseliny v proteinech 

 L--aminokarboxylové 
kyseliny 

• 21 kódovaných AMK 
 

• další AMK vznikají 
posttranslační modifikací 

 
Obrázky převzaty z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of 
Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley-Liss, Inc., 

New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



Obrázek převzat z knihy Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. 
Espero Publishing, s.r.o., Ústí nad Labem, 1998. ISBN 80-902906-0-4 



Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 
ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 
ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



Modifikované 
AMK 

Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 
ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



Peptidy a proteiny 

• obsahují 2 a více AMK spojených peptidovou 

vazbou 

• většinou triviální názvy 

• systematicky: AMK1-yl-AMK2-yl-AMK3 

 

 oligopeptidy:  2 – 10 AMK 

 polypeptidy:   10 AMK 

 proteiny:  polypeptidy o Mr  10 000 

 



 

• hranice polypeptid / protein není 
ostrá (~ 50 AMK) 

 

 

• AMK jsou spojeny peptidovými 
vazbami 
 

• pořadí AMK (primární struktura) 
je dáno geneticky 

 

• sekvence AMK se čte 
    od N- k C- konci 

Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 
ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



• peptidový řetězec zaujímá specifické 
prostorové uspořádání: 

• některé proteiny jsou složeny z podjednotek  
   (kvarterní struktura) 

Obrázek převzat z knihy Albert L. Lehninger et al.: Principles of Biochemistry, ISBN 0-87901-500-4  



Primární struktura proteinu 

= pořadí AMK v 

řetězci 

 

• čte se od N- k C- 

konci 

• podmíněna geneticky 

• stabilizace: peptidové 

vazby 

Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): 
Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 

ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



terciární 
struktura 

sekundární struktury 

Obrázek převzat z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/5x20.jpg (říjen 2007) 

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/5x20.jpg


-helix 

skládaný 
list 

Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th 
ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2 



Obrázek převzat z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/5x23.jpg (říjen 2007) 

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/5x23.jpg

