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Týždeň Prednáška Seminár a praktické cvičenie 

1. 
19.09.–23.09.2022 

Biologické oxidácie. Biologický význam oxidácií v živom organizme. Princípy 
oxidoredukčných reakcií, enzýmy a koenzýmy oxidoredukčných reakcií  
v bunke. Biologicky významné redox systémy, ich redox potenciál. Prenos 
elektrónov v membráne mitochondrie. 
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Seminár: Bunkové štruktúry a ich účasť na energetickom 
metabolizme bunky. Makroergické zlúčeniny. 

2. 
26.09.–30.09.2022 

Tvorba energie v bunke – terminálna oxidácia. Tvorba protónového 
gradientu v mitochondriách. Využitie protónového gradientu v energetike 
bunky. Štruktúra a funkcia ATP-ázy v membráne mitochondrií, tvorba ATP 
oxidačnou fosforyláciou. 
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Seminár: Základné princípy regulácie metabolických procesov. 
Ovplyvnenie aktivity enzýmov, alosterické enzýmy, kovalentná 
modifikácia, indukcia a represia. Mechanizmus pôsobenia 
signálnych molekúl. 

3. 
03.10.–07.10.2022 

Tvorba acetyl-CoA, citrátový cyklus. Tvorba acetyl-CoA z pyruvátu, vlastnosti 
pyruvátdehydrogenázového komplexu. Citrátový cyklus, biochemizmus 
jednotlivých reakcií. Energetická bilancia citrátového cyklu. Význam 
citrátového cyklu z hľadiska energetiky bunky. 
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Seminár: Transport látok cez membrány. 
Praktická časť: Určenie závislosti aktivity Ca2+-ATP-ázy na 
prítomnosti transportovaných iónov. 

4. 
10.10.–14.10.2022 

Metabolizmus sacharidov 1. Alimentárne zdroje sacharidov. Štiepenie  
a trávenie sacharidov v GIT. Glykolýza, jednotlivé reakcie tejto metabolickej 
cesty. Glykolýza za anaeróbnych a aeróbnych podmienok. Fosforylácia na 
substrátovej úrovni. Energetická bilancia glykolýzy. Regulácia glykolýzy na 
substrátovej úrovni a hormonálna regulácia. Prenos redukovaných 
ekvivalentov do mitochondrií. 
TURECKÝ (Rendeková) 

Seminár: Aeróbna a anaeróbna glykolýza, úplná aeróbna oxidácia 
glukózy. Energetická bilancia. 
Praktická časť: Oxidácia glukózy v prítomnosti a neprítomnosti 
kyslíka. Stanovenie glukózy a laktátu. 

5. 
17.10.–21.10.2022 

Metabolizmus sacharidov 2. Tvorba glukózy z laktátu a aminokyselín, 
glukoneogenéza. Coriho cyklus. Regulácia glukoneogenézy. Pentózový 
cyklus, jeho význam pri tvorbe NADPH a pentóz. 
TURECKÝ (Rendeková) 

Seminár: Glykogén – syntéza a odbúranie glykogénu. Regulácie 
glykogenézy a glykogenolýzy – metabolická a hormonálna. 
Rozdielny význam svalového a pečeňového glykogénu. 

 
 
 



6. 
24.10.–28.10.2022 

Metabolizmus lipidov 1. Trávenie tukovej zložky potravy a jej rezorpcia 

v GIT. Metabolizmus vyšších karboxylových kyselín (VKK). -oxidácia VKK. 
Využitie acetyl-CoA pri tvorbe VKK, syntéza kyseliny palmitovej, regulácia 
syntézy VKK. 
ĎURFINOVÁ (Turecký) 

Seminár: Hormonálna regulácia metabolizmu glukózy a jej 
koncentrácie v krvi.  
Praktická časť: Orálny glukózotolerančný test (oGTT), porucha 
glukózovej tolerancie, diabetes mellitus. 

7. 
31.10.–04.11.2022 

Metabolizmus lipidov 2. Syntéza triacylglycerolov a fosfolipidov v bunkách. 
Úloha lipoproteínov v transporte lipidov, ich metabolizmus. 
ĎURFINOVÁ (Turecký) 

Seminár: Acetyl-CoA, zdroje pre tvorbu acetyl-CoA, základné cesty 
využitia acetyl-CoA a ich regulácia. Tvorba a utilizácia ketolátok, 
ketonémia, ketonúria. 

8. 
07.11.–11.11.2022 

Metabolizmus aminokyselín. Aminokyseliny ako súčasť bielkovín. Štiepenie 
bielkovín v GIT, resorpcia do krvi. Všeobecné reakcie metabolizmu 
aminokyselín, transaminácia, deaminácia. Metabolizmus uhlíkovej kostry 
AK, glukogénne a ketogénne AK. Syntéza neesenciálnych AK. 
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Seminár: Lipoproteíny, ich metabolizmus a funkcie. Primárna 
a sekundárna hyperlipoproteinémia. 

9. 
14.11.–18.11.2022 

Metabolizmus  amoniaku. Tvorba amoniaku, jeho detoxikácia a transport 
v organizme, vylučovanie amoniaku, tvorba močoviny, úloha pečene 
v metabolizme amoniaku. Hyperamonémia, jej vznik a dôsledky. 
UHLÍKOVÁ (Rendeková) 

Praktická časť: Stanovenie TAG a cholesterolu, určenie typu 
hyperlipoproteinémie. Hypercholesterolémia, LDL resp. HDL 
cholesterol, ateroskleróza, infarkt myokardu. 

10. 
21.11.–25.11.2022 

Metabolizmus nukleotidov. Úloha nukleotidov v metabolizme bunky. 
Tvorba adenínových nukleotidov de novo, jej regulácia a odbúranie 
adenínovcýh nukleotidov. Tvorba pyrimidínových nukleotidov. Pomocné 
cesty syntézy nukleotidov. 
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Seminár: Enzýmy metabolizmu aminodusíka. Deaminačné 
a transaminačné reakcie, detoxikácia amoniaku, ureogenéza. 

11. 
28.11.–02.12.2022 

Základy molekulovej biológie 1. Základné princípy prenosu genetickej 
informácie v bunke. Semikonzervatívna syntéza DNA. Tvorba jednotlivých 
druhov RNA.  
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Praktická časť: Stanovenie močoviny a jej význam. 

12. 
05.12.–09.12.2022 

Základy molekulovej biológie 2. Syntéza a posttranskripčná úprava RNA, 
funkcia jednotlivých druhov RNA. Syntéza bielkovín na ribozómoch. 
RENDEKOVÁ (Uhlíková) 

Seminár: Orgánová biochémia – obličky. Ich úloha pri udržiavaní 
homeostázy a vylučovaní odpadových látok. Syntéza kreatinínu, 
klírens kreatinínu, diagnostika nefropatií. 
Praktická časť: Stanovenie kreatinínu v sére a moči, výpočet 
parametrov a určenie poruchy obličky. 

13. 
12.12.–16.12.2022 

 Náhradné praktické cvičenia. 

 


