
Otázky na ústnu skúšku z lekárskej biochémie, všeobecné lekárstvo 

 

Energetický metabolizmus bunky  

1. Oxidoreduktázy a ich koenzýmy, význam.  

2. Dýchací reťazec a oxidatívna  fosforylácia. Regulácia, inhibítory. 

3. Prenos redukovaných ekvivalentov z cytoplazmy do mitochondrie.  

4. Makroergické zlúčeniny, miesto ich tvorby a využitie v metabolizme. 

 

Metabolizmus sacharidov 

1. Metabolizmus pyruvátu, jeho zdroje a zapojenie do metabolických procesov. 

2. Význam  citrátového cyklu v katabolických a anabolických dejoch. Regulácia. 

3. Metabolizmus glukózy za aeróbnych a anaeróbnych podmienok.  

4. Premena glukózy na iné hexózy, metabolizmus galaktózy a fruktózy, ich poruchy. 

5. Pentózový  cyklus a využitie jeho produktov pre metabolické pochody v rôznych 

tkanivách.  

6. Glukoneogenéza, regulácia glukoneogenézy vo vzťahu ku glykémii. 

7. Biosyntéza a rozpad  glykogénu v pečeni, vo svale. Regulácia. 

8. Význam kyselín a alkoholov vznikajúcich premenou sacharidov. 

 

Metabolizmus lipidov 

1. Biosyntéza mastných kyselín, regulácia.  

2. Oxidácia mastných kyselín, regulácia, degradácia v peroxizómoch. 

3. Metabolizmus triacyglyceridov, regulácia. 

4. Metabolizmus glycerolfosfolipidov, regulácia. 

5. Syntéza zložených lipidov z ceramidu, regulácie. 

6. Biosyntéza cholesterolu, regulácia biosyntézy.  

7. Transport cholesterolu, úloha a metabolizmus lipoproteínov. 

8. Katabolické premeny cholesterolu na iné steroidy v tkanivách. 

9. Metabolizmus ketolátok, možné príčiny vzniku ketoacidózy, regulácia. 
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Metabolizmus bielkovín 

1. Metabolizmus aminodusíka, cyklus močoviny a jeho regulácia, poruchy. 

2. Glutamín, jeho metabolizmus. Alternatívny zdroj energie v tkanivách. 

3. Metabolizmus aminokyselín premieňaných cez oxo-glutarát a ich metabolitov, 

metabolizmus aspartátu. 

4. Úloha a význam dekarboxyláz, hydroláz a oxidáz aminokyselín v metabolizme.  

5. Metabolizmus aminokyselín obsahujúcich síru a ďalšie premeny ich metabolitov. 

Poruchy.  

6. Metabolizmus tryptofánu, poruchy. 

7. Metabolizmus zásaditých aminokyselín a ďalšie premeny ich metabolitov. 

8. Metabolizmus fenylalanínu a tyrozínu. Poruchy metabolizmu Phe a Tyr. 

9. Aminokyseliny s rozvetveným reťazcom, metabolizmus a poruchy. 

10. Využitie uhlíkovej kostry aminokyselín v metabolizme, esencialita aminokyselín. 

11. Metabolizmus excitačných aminokyselín a purínových derivátov. Ich úloha ako 

neurotransmiterov. 

12. Metabolizmus jednouhlíkatých zvyškov aminokyselín, úloha vitamínu B12 a folátu, 

poruchy. 

 

Metabolizmus nukleotidov 

1. Syntéza a degradácia pyrimidínových nukleotidov a ich regulácia vo vzťahu 

k bunkovému cyklu. Poruchy.  

2. Biosyntéza a biodegradácia purínových nukleotidov. Regulácia, poruchy. 

3. Premena nukleotidov na deoxynukleotidy, syntéza tymidínových nukleotidov, 

regulácia a význam  

 

Metabolizmus tetrapyrolov a proteoglykánov 

1. Syntéza a biodegradácia hemoglobínu a hemoproteínov, regulácia. 

2. Metabolizmus proteoglykánov a glykoproteínov ako súčasti spojiva iných orgánov.  
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Princípy regulácie živých systémov 

1. Hormonálne regulácie metabolizmu sacharidov lokalizovaných v cytoplazme,  ich 

prepojenie a význam. 

2. Hormonálne regulácie metabolizmu lipidov lokalizovaných v cytoplazme,  ich 

prepojenie a význam. 

3. Hormonálna regulácia  glukoneogenézy. 

4. Prepojenie metabolických dráh sacharidov, lipidov a bielkovín v resorpčnej fáze, 

regulácia v tkanivách. 

5. Prepojenie metabolických dráh sacharidov, lipidov a bielkovín v postresorpčnej fáze, 

regulácia v tkanivách. 

6. Prepojenie metabolických dráh sacharidov, lipidov a bielkovín v stave hladovania, 

obezity, regulácia v tkanivách. 

7. Regulácia metabolických procesov v tkanivách  pri fyzickej aktivite a strese, Randlov 

efekt. 

8. Význam Coriho cyklu a glukózo-alanínového cyklu v metabolizme tkanív. 

9. Mobilizácia lipidov z tukového tkaniva. Význam.  Hormóny tukového tkaniva. 

10. Pomer hladín inzulín/glukagón, inhibícia regulácie metabolických dráh v pečeni, 

tukovom tkanive a v kostrovom svale, úloha fruktóza-2,6-bisfosfátu. 

11. Prenos signálu pomocou membránových a vnútrobunkových receptorov. 

12. Úloha receptorov hormónov a iných prvých poslov s fosfolipázou C a vápnikom, 

regulácia vnútrobunkového vápnika pre biochemické pochody.  

13. Receptory spojené s G-proteínom a úloha prvých poslov.  

14. Regulačné vzťahy v osi hypotalamus-hypofýza-endokrinná žľaza. Druhé posly pri 

prenose signálu. 

15. Účinky rastového hormónu a prolaktínu. 

16. Syntéza a význam inzulínu v metabolizme základných živín. 

17. Úloha receptorov pre inzulín a rastové faktory. 

18. Hormóny pankreasu v regulácii metabolických procesov v bunkách. 

19. Mineralokortikoidy a glukokortikoidy. Syntéza, význam, inaktivácia. 

20. Ženské pohlavné hormóny. Syntéza, význam a inaktivácia. 

21. Mužské pohlavné hormóny. Syntéza, význam a inaktivácia. 

22. Hormóny štítnej žľazy. Syntéza, význam a inaktivácia. 

23. Hormonálna regulácia menštručného cyklu a tehotenstva. 
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24. Vitamíny skupiny B a ich metabolický význam. 

25. Vitamín C a jeho postavenie v metabolických a detoxikačných procesoch. 

26. Vitamíny rozpustné v tukoch a ich biologický význam.  

27. Výmena vápnika, horčíka, fosfátov, vitamínu D, regulácia a význam pre biologické 

funkcie tkanív. 

28. Výmena sodíka, draslíka, chloridov, regulácia.  

29. Metabolizmus katecholamínov a acetylcholínu a ich receptory. 

30. Regulácia acidobázickej rovnováhy, tlmivé systémy, udržiavanie homeostázy. 

 

Funkčná biochémia 

1. Trávenia a resorpcia sacharidov a lipidov, ich poruchy. 

2. Trávenie bielkovín a transport aminokyselín, interorgánová výmena, poruchy. 

3. Premena aminokyselín na produkty so špecifickými biologickými funkciami (biogénne 

amíny, neurotransmitery, kreatín, karnozín, NO a pod.). 

4. Exogénne a endogénne funkcie pečene, regulačné mechanizmy. 

5. Syntéza a degradácia glykogénu v kostrovom svale v súvislosti so svalovou prácou. 

Regulácia. 

6. Metabolizmus živín v tukovom tkanive. Regulácia. 

7. Metabolity omega-6 a omega-3  polynenasýtených mastných kyselín a ich orgánové 

pôsobenie, eikozanoidy.  

8. Žlčové kyseliny, vzťah ku tráveniu lipidov a ku hladine cholesterolu v krvi, regulácia 

biosyntézy. 

9. Základné poruchy metabolizmu žlčových farbív, hyperbilirubinémie a ich diferenciálna 

diagnostika.  

10. Plazmatické enzýmy a význam vyšetrenia plazmatických izoenzýmov pre diferenciálnu 

diagnostiku. 

11. Fosfatázy a aminotransferázy, ich úloha v bunkách a v klinickej diagnostike. 

12. Diabetes mellitus – biochemická charakteristika. 

13. Poruchy metabolizmu lipidov a sacharidov vo vzťahu k ateroskleróze. 

14. Biochémia kontrakcie svalu, kostrový, srdcový, hladký. Zdroje ATP, poruchy. 

15. Preferencia metabolických dráh pri tehotenstve a dojčení, úloha steroidných a iných 

hormónov. 
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16. Metabolizmus serotonínu, histamínu, GABA a glycínu a ich úloha ako 

neurotransmiterov. 

17. Metabolizmus morfologických súčasti krvi.  

18. Plazmatické bielkoviny, ich úloha v bunkách. 

19. Úloha pečene v detoxifikácii cudzorodých látok, xenobiochémia. 

20. Význam a výmena železa, medi a ďalších stopových prvkov.  

21. Neenzýmové a enzýmové antioxidanty. 

22. Oxidačné poškodenie lipidov, bielkovín a DNA. 

23. Význam metabolizmu obličky pre jej funkciu. 

24. Parametre acidobázickej rovnováhy a ich význam v klinickej diagnostike. 

25. Poruchy acidobázickej rovnováhy. 

26. Vitamín A a jeho úloha v metabolizme, biochémia videnia.  

27. Biochémia nervového tkaniva. Synapsy. 

28. Metabolizmus katecholamínov a ich úloha ako neurotransmiterov v CNS a PNS. 

29. Metabolizmus kolagénu, spojivového tkaniva. Poruchy. 


