
Otázky na skúšku z kurzu  

 

„Klinická biochémia – nové trendy  

Oxidačný stres vo fyziológii a v patogenéze niektorých ochorení  

(Ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť) 

 

1. Kyslíkové voľné radikály, fyzikálno-chemické vlastnosti. 

2. Tvorba superoxidu a ostatných metabolitov kyslíka v biologickom systéme. 

3. Mechanizmus tvorby superoxidu v leukocytoch. 

4. Dusíkové voľné radikály, fyzikálno-chemické vlastnosti  

5. Tvorba nitroxidu (NO) a jeho funkcia v biologickom systéme. 

6. Radikály odvodené od organických zlúčenín, význam. 

7. Vymenujte aspoň tri príklady enzýmových antioxidantov a vysvetlite stručne aký oxidant    

       eliminujú 

8. Aká je funkcia glutatiónu v organizme 

9. Aká je odporúčaná denná dávka príjmu vitamínu E ? 

10. Čo rozumiete pod pojmom lipoperoxidácia a aké produkty oxidačného poškodenia lipidov 

poznáte? 

11.  Aký marker by ste použil na sledovanie oxidačne poškodených proteínov? 

12. Aký marker sa využíva na sledovanie oxidačne poškodenej DNA? Prečo je významné 

monitorovať poškodenú DNA? 

13. Čo to je oxidačný stres?  

14. Oxidačný stres má len negatívnu funkciu, alebo aj pozitívnu? A ak, tak kde sa uplatňuje? 

15. Poznáte ochorenie, v patofyziológii ktorého hrá úlohu aj oxidačný stres?  

16. Aké vlastnosti polyfenolových prírodných látok poznáte? 

17. Čo sú bioflavonoidy? 

18. Aké mechanizmy účinku flavonoidov sa môžu uplatňovať v organizme? 

19. Oxid dusnatý ako špecifický mediátor nervového systému. 

20. Zdroje nadprodukcie reaktívnych foriem kyslíka pri ischemickej záťaži nervového 

tkaniva. 

21. Spoluúčasť voľných radikálov a iónov vápnika na poškodení nervovej  bunky 

v patogenéze. 

22. Charakterizujte pojem „toxicita glukózy“. 

23. Čo rozumiete pod pojmom glykácia proteínov a aký je jej molekulový mechanizmus 

24. Aký je vzťah glykácie a tvorby AGE k patogenéze chronických diabetických komplikácií, 

a aké sú možnosti ich ovplyvnenia. 

25. Účasť reaktívnych foriem kyslíka v patogenéze niektorých kardiovaskulárnych ochorení. 

26. Ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu a účasť reaktívnych foriem kyslíka 

27. Využite prírodných antioxidantov pri ochrane myokardu pred negatívnymi účinkami 

reaktívnych foriem kyslíka. 

28. Úloha alkoholu pri poškodení pečene. 

29. Zdroje voľných radikálov v pečeni. 

30. Oxid dusnatý a radikálové poškodenie pečene. 

31. Uveďte kritériá pre  ideálny biomarker oxidačného poškodenia 

32. Uveďte princíp nepriameho stanovenia aktivity SOD 

33. Uveďte, ktoré metódy sa používajú na stanovenie oxidačného poškodenia DNA 

 

 

 


