
1. Hlavné látky, v podobe ktorých sa privádza glukóza do organizmu: 

a. sú monosacharidy napr. glukóza (N) 

b. sú polysacharidy napr. celulóza prítomná hlavne v ovocí (N) 

c. sú polysacharidy obsahujúce 1,4-glykozidovú väzbu (S) 

d. sú disacharidy, ktoré sa vstrebávajú z GIT do krvi v nezmenej forme (N) 

e. sú disacharidy napr. sacharóza, štiepená v žalúdku (N) 

f. sú polysacharidy, hydrolyzované pankreatickou amylázou (S) 

g. je disacharid s obsahom 1,2-glykozidovej väzby (S) 

h. sú polysacharidy, ktoré sa po ich hydrolýze vstrebávajú v podobe monosacharidov (S) 

2. O enzýmoch GIT potrebných pre trávenie polysacharidov, ktoré sú zdrojom glukózy pre 

organizmus platí: 

a. sú to enzýmy, ktoré hydrolyzujú len -1,6-glykozidovú väzbu (N) 

b. trávenie škrobu amylázou vedie k vzniku disacharidu maltózy (S) 

c. na trávení glykogénu sa podieľa glykogénfosforyláza (N) 

d. trávenie glykogénu amylázou vedie k vzniku glukóza 1-fosfátu (N) 

e. na úplné trávenie škrobu je potrebná iba amyláza (N) 

f. trávenie niektorých sacharidov môže prebiehať aj v žalúdku (N) 

g. najdôležitejšie sú tie, ktoré hydrolyzujú -1,4-glykozidovú väzbu napr. v celulóze (N) 

h. ich pôsobením vznikajú najmä disacharidy, ktoré sa priamo vstrebávajú do krvi (N) 

3. O látke, ktorá vzniká ako koncový produkt pôsobenia amylázy na škrob možno povedať: 

a. hlavné miesto jej tvorby je ústna dutina (N) 

b. táto látka vzniká pri trávení škrobu napr. v žalúdku (N) 

c. táto látka vzniká pri trávení škrobu v tenkom čreve (S) 

d. je to tá istá zlúčenina, ktorá vzniká aj pri trávení glykogénu (S) 

e. ide o monosacharid (N) 

f. je to disacharid s obsahom -1,4-glykozidovej väzby (S) 

g. enzým, ktorý katalyzuje vznik tejto látky sa tvorí v pankrease (S) 

h. látka sa priamo nevstrebáva do krvi (S) 

4. Zlúčenina vzorca CH3-CO-COOH: 

a. je kyselina oxopyrohroznová (N) 

b. vzniká ako koncový produkt glykolýzy v erytrocytoch (N) 

c. vzniká ako koncový produkt glykolýzy za aeróbnych podmienok (S) 

d. je látka, ktorej vznik prebieha v cytosole (S) 

e. po redukcii poskytuje látku, ktorej ďalšia premena je lokalizovaná v cytosole (S) ! 

f. je látka, ktorá sa po vstupe do mitochondrie mení na acetyl-CoA (S) 

g. je zlúčenina, ktorá nie je využiteľná na glukoneogenézu (N) 

h. je látka, na premenu ktorej je v mitochondrii potrebný tiamíndifosfát (S) 

5. Reakcia aktivácie glukózy pred vstupom do glykolýzy: 

a. vyžaduje zdroj energie ATP (S) 

b. v extrahepatálnych tkanivách je katalyzovaná vysokošpecifickým enzýmom 

hexokinázou (N) 

c. v pečeni je katalyzovaná glukokinázou, ktorá má malú afinitu ku glukóze (S) 

d. v extrahepatálnych tkanivách je katalyzovaná hexokinázou, ktorá ma malú Km pre 

glukózu (S) 

e. je to jedna z ireverzibilných reakcií glykolýzy (S) 

f. reakcia v pečeni je reverzibilná (N) 

g. produktom reakcie je glukóza 1-fosfát (N) 

h. takáto aktivácia glukózy umožňuje využitie glukózy aj pre syntézu glykogénu (S) 



6. Enzým glukokináza: 

a. je enzým zodpovedný za aktiváciu glukózy (S) 

b. je prítomný vo všetkých bunkách organizmu (N) 

c. je charakteristický pre pečeňové tkanivo (S) 

d. využíva glukózu ako jediný substrát (S) 

e. môže katalyzovať fosforyláciu aj iných hexóz nielen glukózy (N) 

f. od hexokinázy sa odlišuje afinitou ku glukóze a orgánovou distribúciou (S) 

g. katalyzuje reverzibilnú reakciu glykolýzy (N) 

h. produkt reakcie sa môže využívať nielen v glykolýze, ale aj v pentózovom cykle 

a syntéze glykogénu (S) 

7. Pri aktivácii glukózy pred jej vstupom do glykolýzy: 

a. dochádza k jej defosforylácii (N) 

b. dochádza k jej premene na glukóza 1-fosfát (N) 

c. dochádza k jej premene na glukóza 6-fosfát (S) 

d. ako zdroj energie sa využíva špecificky GTP (N) 

e. ako zdroj energie sa využíva ATP (S) 

f. sa uplatňuje v závislosti od typu tkaniva glukokináza alebo hexokináza (S) 

g. je potrebný enzým nachádzajúci sa v lyzozómoch (N) 

h. je potrebný enzým, nachádzajúci sa v cytosole buniek (S) 

8. O glukóza-6-fosfáte platí: 

a. je produktom aktivácie glukózy (S) 

b. je substrátom len pre glykolýzu (N) 

c. využíva sa aj na syntézu glykogénu, osobitne v mozgovom tkanive (N) 

d. jej degradáciou v erytrocytoch sa tvorí laktát (S) 

e. jej tvorbu v mozgu katalyzuje glukokináza (N) 

f. v pečeni je jej syntéza katalyzovaná glukokinázou (S) 

g. reakcia syntézy tejto látky vyžaduje ATP (S) 

h. v glukoneogenéze sa premieňa vratnou reakciou glykolýzy, ktorú katalyzuje hexokináza 

(N) 

9. O hexokináze a glukokináze platí, že: 

a. ich distribúcia v tkanivách je rovnaká (N) 

b. na rozdiel od hexokinázy, glukokináza sa nachádza vo všetkých tkanivách organizmu 

(N) 

c. na rozdiel od glukokinázy, hexokináza sa nachádza vo všetkých tkanivách organizmu 

(S) 

d. glukokináza je enzýmom charakteristickým pre pečeňové tkanivo (S) 

e. glukokináza je špecifická pre glukózu, zatiaľ čo hexokináza fosforyluje aj iné hexózy (S) 

f. hexokináza má vyššiu Km pre glukózu (N) 

g. hexokináza má vyššiu afinitu ku glukóze ako glukokináza (S) 

h. glukokináza katalyzuje fosforyláciu glukózy pri vysokých koncentráciách substrátu (S) 

10. Substrátmi hexokinázy môžu byť: 

a. všetky monosacharidy (N) 

b. monosacharidy ako je napr. manóza (S) 

c. disacharidy pozostávajúce z hexóz, napr. laktóza (N) 

d. disacharidy pozostávajúce z hexóz napr. maltóza (N) 

e. iba glukóza (N) 

f. produkt pôsobenia amylázy na škrob (N) 

g. produkt maltázy (S) 

h. ATP (S) 



11. O enzýmoch, ktoré fosforylujú glukózu možno povedať: 

a. katalyzujú vznik látky, ktorá vstupuje do glukoneogenézy (N) 

b. katalyzujú vznik látky, ktorá vstupuje do glykolýzy (S) 

c. produkt ich reakcie sa v pečeni môže priamo meniť na glykogén (N) 

d. produkt ich reakcie sa po premene na glukóza 1-fosfát môže využiť na syntézu 

glykogénu (S) 

e. hexokináza je inhibovaná produktom reakcie glukóza 6-fosfátom (S) 

f. glukokináza je inhibovaná glukóza-6 fosfátom (N) 

g. hexokináza katalyzuje fosforyláciu glukózy len v podmienkach vysokej hladiny glukózy 

(N) 

h. sú to enzýmy rovnakej tkanivovej distribúcie a rovnakých kinetických vlastností (N) 

12. Metabolické procesy, do ktorých vstupuje glukóza-6-P: 

a. sú lokalizované v cytosole a mitochondriách bunky (N) 

b. je napr. glykolýza, ktorá prebieha v cytosole (S) 

c. je napr. pentózový cyklus prebiehajúci v mitochondriách (N) 

d. je napr. tvorba glykogénu, ktorá prebieha v lyzozómoch (N) 

e. sú procesy. ktorých úlohou je jedine tvorba ATP (N) 

f. je napr. proces, ktorý môže syntetizovať aj sacharidovú zložku nukleotidov (S) 

g. sú procesy prebiehajúce len za aeróbnych podmienok (N) 

h. je napr. glykolýza, ktorá umožňuje tvorbu ATP aj za anaeróbnych podmienok (S) 

13. Reakcia glukóza + ATP ––– glukóza-6-fosfát + ADP 

a. predstavuje reakciu aktivácie glukózy pred jej vstupom do glykolýzy (S) 

b. predstavuje reakciu aktivácie glukózy na syntézu glykogénu (S) 

c. reakcia v pečeni je katalyzovaná glukokinázou (S) 

d. reakcia v extrahepatálnych tkanivách vyžaduje hexokinázu (S) 

e. reakcia je vratná (N) 

f. reakcia je ireverzibilná (S) 

g. v glukoneogenéze sa táto reakcia obchádza glukóza 6-fosfát fosfatázou (S) 

h. v erytrocytoch neprebieha (N) 

14. Reakcia metabolizmu glukózy katalyzovaná fosfatázou: 

a. je reakcia dôležitá pri glykolýze (N) 

b. je reakcia dôležitá v glukoneogenéze (S) 

c. je napr. reakcia premeny fruktóza 6-fosfátu na fruktóza 1,6-bisfosfát (N) 

d. je napr. reakcia premeny fruktóza 1,6-bisfosfátu na fruktóza 6-fosfát (S) 

e. je napr. reakcia vzniku voľnej glukózy pri degradácii glykogénu (S) 

f. reakcia je vratná (N) 

g. reakcia je nevratná (S) 

h. reakcia patrí k najdôležitejším regulačným miestam glykolýzy (N) 

15. Reakcia vzájomnej premeny glukóza 6-fosfátu na fruktóza 6-fosfát 

a. je reakcia katalyzovaná fosfoglukomutázou (N) 

b. je reakcia katalyzovaná fosfohexoizomerázou (S) 

c. reakcia je potrebná pri premene glukózy glykolýzou (S) 

d. reakcia je potrebná pri syntéze glykogénu (N) 

e. reakcia prebieha aj pri tvorbe glukózy glukoneogenézou (S) 

f. reakcia je reverzibilná (S) 

g. reakcia je ireverzibilná (N) 

h. je reakcia, ktorá je dôležitým regulačným miestom glykolýzy (N) 

16. Reakcia, ktorú katalyzuje fosfofruktokináza. 



a. je reakciou, ktorá je jednou zo štyroch nevratných reakcií glykolýzy (N) 

b. je reakciou, ktorá je vratná (N) 

c. je reakcia, ktorá sa v glukoneogenéze obchádza glukóza-6-fosfát fosfatázou (N) 

d. je reakcia, pri ktorej vzniká fruktóza-6-fosfát (N) 

e. je reakcia, ktorej produktom je fruktóza 1,6-bisfosfát (S) 

f. je reakcia, ktorá je kľúčovým regulačným miestom glykolýzy (S) 

g. reakcia je aktivovaná ATP (N) 

h. je reakciou, ktorej produkt aktivuje pyruvátkinázu (S) 

17. Rýchlosť určujúcou reakciou v glykolýze je: 

a. reakcia premeny fruktóza 6-fosfátu na fruktóza-1,6-bisfosfát (S) 

b. reakcia tvorby fruktóza 6-fosfátu (N) 

c. reakcia premeny fruktóza 1,6-bisfosfátu (N) 

d. reakcia, ktorá je regulovaná len na substrátovej úrovni (N) 

e. reakcia, ktorá je inhibovaná ATP, NADH+H
+
 a citrátom (S) 

f. reakcia, ktorá je aktivovaná ATP (N) 

g. reakcia, ktorá je aktivovaná ADP, AMP a NAD
+ 

(S) 

h. reakcia, ktorej enzým je aktívny vo fosforylovanej forme (N) 

18. O aktivátoroch a inhibítoroch fosfofruktokinázy možno povedať: 

a. sú to látky, ktoré odrážajú energetický stav bunky (S) 

b. ATP pôsobí na fosfofruktokinázu inhibične (S) 

c. ATP pôsobí na fosfofruktokinázu aktivačne (N) 

d. aktivátormi enzýmu sú najmä ADP,AMP, NAD
+
 (S) 

e. fruktóza-2,6-bisfosfát umožní priebeh glykolýzy aj pri dostatku ATP (S) 

f. dôležitý regulátor fosfofruktokinázy fruktóza 2,6-bisfosfát sa tvorí v prítomnosti 

inzulínu (S) 

g. dôležitý regulátor fosfofruktokinázy fruktóza 2,6-bisfosfát sa tvorí v prítomnosti 

glukagonu (N) 

h. sú to len látky, ktorých pôsobenie nezávisí od hormónov (N) 

19. Inhibičné pôsobenie ATP na fosfofruktokinázu v pečeni odstraňuje: 

a. ADP (N) 

b. fruktóza-2,6-bisfosfát (S) 

c. citrát (N) 

d. látka, ktorá vzniká pôsobením tandemového enzýmu vo fosforylovanej forme (N) 

e. látka, ktorá vzniká pôsobením fosfofruktokinázy II vo defosforylovanej forme (S) 

f. látka, ktorá vzniká v podmienkach dobrého stavu výživy (S) 

g. látka, ktorá vzniká v priebehu hladovania (N) 

h. látka, ktorej syntéza prebieha v prítomnosti inzulínu (S) 

20. O zlúčeninách glyceraldehyd-3-fosfát a dihydroxyacetónfosfát platí tvrdenie: 

a. reakcia ich tvorby prebieha v cytosole (S) 

b. reakcia ich tvorby je reakciou pentózového cyklu (N) 

c. reakcia ich tvorby je katalyzovaná aldolázou (S) 

d. z uvedených látok sa v glykolýze metabolizuje len glyceraldehyd-3-fosfát (S) 

e. vo vyššej koncentrácii sa nachádza glyceraldehyd-3-fosfát (N) 

f. z uvedených látok sa v glykolýze metabolizuje tá, ktorá sa nachádza vo vyššej 

koncentrácii (N) 

g. zlúčeniny sa môžu navzájom premieňať pôsobením triózafosfátizomerázy (S) 

h. reakcia ich tvorby je jednou z regulačných reakcií glykolýzy (N) 

21. Reakcia glykolýzy, v ktorej dochádza k štiepeniu fosforylovanej hexózy: 



a. je katalyzovaná enzýmom aldolázou, ktorá patrí medzi hydrolázy (N) 

b. je katalyzovaná enzýmom, ktorý patrí medzi lyázy (S) 

c. syntetizuje dve fosforylované aldotriózy (N) 

d. vedie k vzniku glyceraldehyd-3-fosfátu, ktorý sa ďalej metabolizuje v glykolýze (S) 

e. vedie k vzniku glyceraldehyd-3-fosfátu, ktorý sa môže premieňať na glycerolfosfát 

potrebný pre syntézu lipidov (N) 

f. vedie k vzniku dihydroxyacetónfosfátu, ktorý sa môže premieňať na glycerolfosfát 

potrebný pre syntézu lipidov (S) 

g. syntetizuje látky, ktoré sa nachádzajú v rovnakých koncentráciách (N) 

h. reakcia je inhibovaná ATP (N) 

22. V reakcii katalyzovanej triózafosfát-izomerázou: 

a. ide o premenu aldotriózy na aldohexózu (N) 

b. ide o premenu fosforylovanej aldotriózy na fosforylovanú ketotriózu (S) 

c. vo vyššej koncentrácii je prítomný glyceraldehyd-3-fosfát (N) 

d. vo vyššej koncentrácii je prítomný dihydroxyacetónfosfát (S) 

e. ide aj o zapojenie alkoholovej zložky lipidov do glukoneogenézy (S) 

f. je potrebný ATP ako zdroj energie (N) 

g. je potrebná voda (N) 

h. ide o reakciu, ktorá nie je rozhodujúca pre reguláciu glykolýzy (S) 

23. Reakcia, ktorou sa 3-uhlíkový intermediát tvorený v glykolýze môže zapojiť do syntézy 

lipidov: 

a. je reakcia katalyzovaná glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázou (N) 

b. je reakcia katalyzovaná glycerolfosfátdehydrogenázou (S) 

c. je reakcia, ktorá je vratná (S) 

d. je ireverzibilná reakcia (N) 

e. reakcia sa uplatňuje aj pri zapojení alkoholovej zložky triacylglycerolov do 

glukoneogenézy (S) 

f. reakcia umožňuje aj využitie karboxylových kyselín v glukoneogenéze (N) 

g. reakcia využíva ako koenzým NAD
+
 (resp. NADH+H

+
) (S) 

h. reakcia sa uplatňuje aj pri prenose redukovaných ekvivalentov z cytosolu do 

mitochondrie (S) 

24. Reakcia premeny dihydroxyacetónfosfátu na glycerolfosfát 

a. je nevratná reakcia (N) 

b. je vratná reakcia (S) 

c. je katalyzovaná triózafosfátizomerázou (N) 

d. je katalyzovaná glycerolfosfátdehydrogenázou (S) 

e. je dôležitá pre využitie medziproduktu glykolýzy v syntéze triacylglycerolov (S) 

f. reakcia nemá význam pre využitie glycerolovej zložky lipidov (N) 

g. reakcia prebieha len v cytosole (N) 

h. je súčasťou transportu redukovaných ekvivalentov z cytosolu do mitochondrie (S) 

25. Reakcia, ktorú katalyzuje glycerol-P-dehydrogenáza: 

a. je prítomná len v mitochondriách (N) 

b. v cytosole ako koenzým využíva NAD
+
 resp. NADH+H

+
 (S) 

c. v mitochondriách ako koenzým využíva NAD
+
 (N) 

d. spája proces odbúrania glukózy glykolýzou a syntézu karboxylových kyselín (N) 

e. spája proces degradácie triacylglycerolov a glukoneogenézu (S) 

f. spája proces odbúrania glukózy glykolýzou a syntézu acylglycerolov (S) 

g. je reakcia, ktorá ako súčasť glycerolfosfát/dihydroxyacetófosfátového člnku umožní 

tvorbu 3 ATP v mitochondriách (N) 



h. je reakcia, ktorá ako súčasť glycerolfosfát/dihydroxyacetófosfátového člnku umožní 

tvorbu 2 ATP v mitochondriách (S) 

26. V reakcii oxidácie jedného glyceraldehyd-3-P na 3-P-glycerát: 

a. vzniká za anaeróbnych podmienok 1 ATP substrátovou fosforyláciou (S) 

b. vzniká ATP substrátovou fosforyláciou len za anaeróbnych podmienok (N) 

c. vzniká ATP substrátovou fosforyláciou za aeróbnych podmienok (S) 

d. nie je rozdiel v energetickej bilancii za aeróbnych a anaeróbnych podmienok (N) 

e. vzniká za aeróbnych podmienok ATP len oxidatívnou fosforyláciou (N) 

f. vzniká za aeróbnych podmienok o 1 ATP viac než za anaeróbnych podmienok (N) 

g. môžu vzniknúť za aeróbnych podmienok celkove 3 ATP (S) ! 

h. môžu vzniknúť za aeróbnych podmienok celkove 4 ATP (S) ! 

27. Ďalšia bezprostredná premena 1,3-bis-fosfoglycerátu v glykolýze: 

a. je katalyzovaná glycerol-kinázou (N) 

b. je katalyzovaná fosfoglycerátkinázou (S) 

c. je spojená so vznikom difosfátovej makroergickej väzby (S) 

d. je reakcia, v ktorej vzniká ATP substrátovou fosforyláciou (S) 

e. v glukoneogenéze sa obchádza 3-P- glycerátfosfatázou (N) 

f. je vratná reakcia (S) 

g. je reakciou, ktorá je zdrojom ATP pre erytrocyty (S) 

h. je reakciou substrátovej fosforylácie, ktorá prebieha len za anaeróbnych podmienok (N) 

28. Fosfoglycerátkináza je enzým, ktorý: 

a. katalyzuje tvorbu 1,3-bisfosfoglycerátu v glykolýze (N) 

b. katalyzuje premenu 1,3-bisfosfoglycerátu v glykolýze (S) 

c. katalyzuje ireverzibilnú reakciu (N) 

d. katalyzuje vratnú reakciu (S) 

e. podieľa za na tvorbe ATP substrátovou fosforyláciou (S) 

f. využíva energiu acylfosfátovej väzby na tvorbu ATP (S) 

g. nie je potrebný na tvorbu ATP v mozgu (N) 

h. umožňuje tvorbu ATP aj za anaeróbnych podmienok (S) 

29. V reakcii katalyzovanej fosfoglycerátmutázou: 

a. sa premieňa glyceraldehyd-3-fosfát na 3-fosfoglycerát (N) 

b. sa premieňa 3-fosfoglycerát na 2-fosfoglycerát (S) 

c. kosubstrátom reakcie je 1,3-bisP-glycerát (N) 

d. kosubstrátom reakcie je 2,3-bisfosfoglycerát (S) 

e. ide o vratnú reakciu (S) 

f. ide o nevratnú reakciu, ktorá sa v glukoneogenéze musí obchádzať pomocou iného 

enzýmu (N) 

g. produktom reakcie je látka, ktorá je substrátom enolázy (S) 

h. vzniká látka s makroergickou väzbou (N) 

30. V molekule 1,3-bisfosfoglycerátu je fosfát viazaný: 

a. fosfomonoesterovou väzbou na C1 (N) 

b. acylfosfátovou makroergickou väzbou na C1 (S) 

c. fosfomonoesterovou väzbou na C3 (S) 

d. acylfosfátovou makroergickou väzbou na C3 (N) 

e. fosfodiesterovou väzbou na C3 (N) 

f. difosfátovou makroergickou väzbou na C1 (N) 

g. dvomi makroergickými väzbami (N) 

h. väzbou, ktorá sa využíva na tvorbu ATP substrátovou fosforyláciou (S) 



31. Ďalšia premena 2-fosfoglycerátu v glykolýze: 

a. je katalyzovaná fosfoglycerátmutázou (N) 

b. je katalyzovaná fosfoglycerátizomerázou (N) 

c. je katalyzovaná enolázou (S) 

d. je vratnou reakciou (S) 

e. je nevratnou reakciou (N) 

f. vedie k tvorbe 3-fosfoglycerátu (N) 

g. vedie k tvorbe fosfoenolpyruvátu (S) 

h. vedie k tvorbe látky, ktorá sa využíva na tvorbu ATP v substrátovej fosforylácii (S) 

32. Látka vytvorená v reakcii katalyzovanej enolázou v glykolýze: 

a. vzniká v reakcii, ktorá je ireverzibilná (N) 

b. vzniká v reakcii, ktorá je reverzibilná (S) 

c. látka obsahuje makroergicky viazaný fosfát na druhom uhlíku (S) 

d. je kyselina enolpyrohroznová (N) 

e. je trojuhlíková kyselina s obsahom makroergickej enolfosfátovej väzby (S) 

f. obsahuje väzbu hydrolýzou, ktorej sa uvoľní 61 kJ/mol (S) 

g. je dôležitá pre tvorbu ATP len v anaeróbnych podmienkach (N) 

h. využíva sa na tvorbu ATP substrátovou fosforyláciou za aeróbnych aj za anaeróbnych 

podmienok (S) 

33. Medziprodukt glykolýzy, ktorý obsahuje enolfosfátovú väzbu: 

a. sa v glykolýze tvorí účinkom pyruvátkinázy (N) 

b. sa v glykolýze tvorí účinkom enolázy (S) 

c. neobsahuje makroergickú väzbu (N) 

d. vzniká reakciou, ktorá je vratná (S) 

e. metabolizuje sa ďalej pôsobením pyruvátkinázy (S) 

f. v procese glukoneogenézy nevzniká (N) 

g. v glukoneogenéze sa táto látka vytvára účinkom pyruvátkinázy (N) 

h. je jedinou látkou, z ktorej môže vznikať ATP substrátovou fosforyláciou (N) 

34. O reakcii katalyzovanej pyruvátkinázou platí: 

a. reakcia katalyzovaná týmto enzýmom je ireverzibilná, pretože obsah energie v ATP je 

vyšší ako obsah energie v substráte reakcie (N) 

b. reakcia katalyzovaná týmto enzýmom je ireverzibilná, pretože obsah energie v ATP je 

nižší ako obsah energie v substráte reakcie (S) 

c. reakcia katalyzovaná týmto enzýmom je reverzibilná, pretože obsah energie v ATP je 

vyšší ako obsah energie v substráte reakcie (N) 

d. reakcia je dôležitá pre tvorbu ATP v anaeróbnych podmienkach (S) 

e. reakcia vedie k tvorbe fosfoenolpyruvátu v glukoneogenéze (N) 

f. reakcia je aktivovaná v prípade defosforylácie enzýmu po pôsobení inzulínu (S) 

g. reakcia prebieha predovšetkým v prítomnosti glukagonu (N) 

h. aktivátorom reakcie je fruktóza-1,6-bisfosfát (feed-forward aktivácia) (S) 

35. Reakcia ďalšej premeny fosfoenolpyruvátu v glykolýze: 

a. je katalyzovaná enolázou (N) 

b. vyžaduje ako zdroj energie ATP (N) 

c. je inhibovaná vysokými koncentráciami ATP (S) 

d. je nevratná reakcia (S) 

e. je katalyzovaná pyruvátkinázou (S) 

f. je inhibovaná glukagonom, ktorý zvyšuje koncentráciu cAMP s následnou fosforyláciou 

enzýmu (S) 

g. je katalyzovaná fosfoenolpyruvátkarboxykinázou (N) 



h. je katalyzovaná enzýmom, ktorý je aktívny v defosforylovanej forme (S) 

36. Z 1 molu glukózy za aeróbnych podmienok v glykolýze: 

a. vznikajú 2 moly laktátu (N) 

b. vzniká 1 mol pyruvátu a 1 mol laktátu (N) 

c. vznikajú 2 mol acetyl-CoA (N) 

d. 2 mol ATP sa tvoria v reakcii katalyzovanej pyruvátkinázou (S) 

e. 2 mol ATP sa tvoria v reakcii katalyzovanej enolázou (N) 

f. reoxidáciou redukovaných koenzýmov vždy vzniká 6 ATP (N) 

g. reoxidáciou redukovaných koenzýmov môžu vznikať 4 ATP (S) 

h. substrátovou fosforyláciou vznikajú 4 ATP (S) 

37. Reakcia substrátovej fosforylácie prostredníctvom využitia acylfosfátovej väzby: 

a. je katalyzovaná pyruvátkinázou (N) 

b. je katalyzovaná fosfoglycerátkinázou (S) 

c. ako substráty využíva 1,3-bisfosfoglycerát a ATP (N) 

d. ako substráty využíva 1,3-bisfosfiglycerát a ADP (S) 

e. reakcia umožňuje vytvorenie 2 mol ATP na 1 mol glukózy (S) 

f. v glukoneogenéze sa táto reakcia obchádza špecifickou fosfatázou (N) 

g. je reverzibilná reakcia (S) 

h. je nevratná reakcia (N) 

38. Reakcia substrátovej fosforylácie prostredníctvom vzniku a využitia enolfosfátovej väzby: 

a. je katalyzovaná enolázou a pyruvátkinázou (S) 

b. je reakcia, ktorou sa tvorí GTP (N) 

c. je reakcia, ktorá umožňuje tvorbu 1 mol ATP na 1 mol glukózy (N) 

d. je reakcia, ktorá umožňuje tvorbu 2 mol ATP na 1mol glukózy (S) 

e. reakcia je jediným zdrojom pre tvorbu ATP za anaeróbnych podmienok (N) 

f. v tejto reakcii sa tvorí ATP aj za aeróbnych podmienok (S) 

g. je reakcia, ktorá je aktivovaná po fosforylácii enzýmu (N) 

h. je reakcia, ktorá sa v glukoneogenéze musí obchádzať špecifickými enzýmami (S) 

39. Glykolýza za anaeróbnych podmienok: 

a. je hlavným zdrojom energie pre mozog (N) 

b. jej hlavným významom je tvorba laktátu (N) 

c. jej hlavným významom je tvorba etanolu v kvasinkách (N) 

d. je jediným zdrojom energie pre erytrocyty (S) 

e. umožňuje tvorbu ATP v terminálnej oxidácii (N) 

f. v bunkách človeka neprebieha, pretože všetky sú zásobované kyslíkom (N) 

g. je proces, ktorým si kvasinky získavajú energiu vo forme ATP (S) 

h. má celkovú energetickú bilanciu 2ATP (S) 

40. Glykolýza za aeróbnych podmienok: 

a. je zdrojom energie pre mozgové tkanivo a erytrocyty (N) 

b. vedie k tvorbe acetyl-CoA (N) 

c. vedie k tvorbe 2 mol pyruvátu z 1 mol glukózy (S) 

d. substrátovou fosforyláciou vytvára viac ATP ako za anaeróbnych podmienok (N) 

e. umožňuje tvorbu ATP len oxidatívnou fosforyláciou (N) 

f. jej koncový produkt sa ďalej metabolizuje v cytosole bunky (N) 

g. jej medziprodukt sa môže využiť na syntézu triacylglycerolov (S) 

h. jej koncový produkt sa ďalej metabolizuje v mitochondriách bunky (S) 

41. Substrátovej regulácie glykolýzy sa zúčastňuje: 



a. ATP tak, že inhibuje pyruvátkinázu (S) 

b. ATP tak, že aktivuje fosfofruktokinázu (N) 

c. ADP tak, že aktivuje fosfofruktokinázu (S) 

d. glukóza-6-fosfát tak, že inhibuje glukokinázu aj hexokinázu (N) 

e. glukóza 6-fosfát tak, že inhibuje len hexokinázu (S) 

f. NADH, ATP tak, že inhibujú fosfofruktokinázu (S) 

g. fruktóza 1,6-bis-fosfát tak, že aktivuje fosfofruktokinázu (N) 

h. fruktóza 1,6-bis-fosfát tak, že inhibuje fosfofruktokinázu (N) 

42. Prenos vodíka z redukovaného NADH+H
+
 vytvoreného v cytosole bunky do mitochondrií 

pre potreby terminálnej oxidácie: 

a. nie je možný, pretože NADH+H
+
 cez mitochondriovú membránu neprechádza (N) 

b. nie je potrebný, pretože v mitochondriách vzniká dostatočné množstvo NADH+H
+
 (N) 

c. je dôležitý vo všetkých bunkách, ktoré oxidujú glukózu aeróbnou glykolýzou (S) 

d. je osobitne dôležitý v erytrocytoch (N) 

e. môže sa uskutočňovať pomocou malát/aspartátového člnku (S) 

f. môže sa uskutočňovať pomocou dihydroxyacetónfosfát/glycerolfosfátového člnku (S) 

g. uplatňuje sa pri využití redukovaných ekvivalentov vytvorených napr. glyceraldehyd-

fosfát dehydrogenázou v glykolýze (S) 

h. uplatňuje sa hlavne za anaeróbnych podmienok (N) 

43. Ktoré tvrdenie o transporte redukovaných ekvivalentov z cytosolu do mitochondrie (tzv. 

člnkoch) je správne: 

a. tento transport je dôležitý vzhľadom na nepriepustnosť mitochondriovej membrány pre 

NADH+H
+
 (S) 

b. na tento transport sa využíva malát/aspartátový člnok (S) 

c. na tento transport sa využíva dihydroxyacetónfosfát/glycerolfosfátový člnok (S) 

d. uplatňuje sa pri využití redukovaných ekvivalentov vytvorených v glykolýze za 

anaeróbnych podmienok (N) 

e. energeticky výhodnejší je glycerolfosfátový člnok (N) 

f. energeticky výhodnejší je malát/aspartátový člnok (S) 

g. glycerolfosfátový člnok využíva rovnaký typ koenzýmu ako v cytosole, tak aj 

v mitochondriách (N) 

h. malát/aspartátový člnok využíva rovnaký typ koenzýmu ako v cytosole, tak aj 

v mitochondriách (S) 

44. Nevratnou reakciou glykolýzy je: 

a. reakcia, ktorá je kľúčovým regulačným miestom glykolýzy (S) 

b. reakcia katalyzovaná fosfoglukomutázou (N) 

c. reakcia v ktorej vzniká glukóza 6-fosfát (S) 

d. reakcia, ktorá sa v glukoneogenéze obchádza glukóza-6-P fosfatázou (S) 

e. reakcia substrátovej fosforylácie využívajúca enolfosfátovú väzbu (S) 

f. reakcia katalyzovaná enolázou (N) 

g. reakcia vzniku zlúčeniny s enolfosfátovou väzbou (N) 

h. reakcia katalyzovaná pyruvátkinázou (S) 

45. V priebehu glykolýzy za aeróbnych podmienok: 

a. na aktiváciu glukózy sa spotrebuje 3 ATP (N) 

b. na aktiváciu glukózy a fruktózy sa spotrebujú 2 ATP (S) 

c. 2 ATP sa tvoria substrátovou fosforyláciou (N) 

d. 4 ATP sa tvoria substrátovou fosforyláciou (S) 

e. ATP sa netvorí len prenosom vodíkov do terminálnej oxidácie (S) 

f. 6 ATP sa môže vytvoriť prenosom vodíkov do terminálnej oxidácie (S) 



g. celková energetická bilancia je 6 až 8 ATP (S) 

h. vzniká acetyl-CoA ako koncový produkt aeróbnej glykolýzy (N) 

46. O reakcii, ktorá je charakteristická len pre anaeróbnu glykolýzu možno povedať: 

a. reakcia je reverzibilná (S) 

b. reakcia je ireverzibilná (N) 

c. má význam pre regeneráciu oxidovanej formy NAD za aeróbnych podmienok (N) 

d. má význam pre regeneráciu oxidovanej formy NAD za anaeróbnych podmienok (S) 

e. význam reakcie je hlavne syntéza laktátu (N) 

f. reakcia je charakteristická pre odbúranie glukózy v mozgu (N) 

g. reakcia je katalyzovaná pyruvátkinázou (N) 

h. reakcia je katalyzovaná laktátdehydrogenázou (S) 

47. Význam reakcie katalyzovanej LDH je: 

a. je to regulačný enzým glykolýzy v erytrocytoch (N) 

b. hlavným významom reakcie je tvorba laktátu (N) 

c. reakcia za anaeróbnych podmienok umožní regeneráciu NAD
+ 

z NADH+H
+ 

vytvoreného v reakcii katalyzovanej glyceraldehyd-P-dehydrogenázou (S) 

d. reakcia za aeróbnych podmienok umožní regeneráciu NAD
+ 

z NADH+H
+ 

(N) 

e. reakcia za anaeróbnych podmienok syntetizuje NADH+H
+
, ktorý sa využíva v 

terminálnej oxidácii (N) 

f. reakcia za aeróbnych podmienok vytvára laktát (N) 

g. v pečeni je reakcia potrebná pre zapojenie laktátu do glukoneogenézy (S) 

h. tvorba pyruvátu pre glukoneogenézu vo svale (N) 

48. V anaeróbnej glykolýze sa získa menej ATP ako v aeróbnej glykolýze pretože: 

a. za aeróbnych podmienok prebieha oxidatívna fosforylácia (S) 

b. za anaeróbnych podmienok neprebieha terminálna oxidácia (S) 

c. za anaeróbnych podmienok sa ATP tvorí len substrátovou fosforyláciou (S) 

d. NADH+H
+
 vytvorený v reakcii katalyzovanej glyceraldehyd-P-dehydrogenázou za 

anaeróbnych podmienok prenáša vodíky na pyruvát (S) 

e. za aeróbnych podmienok sa viac ATP tvorí substrátovou fosforyláciou (N) 

f. za aeróbnych podmienok vzniká z jednej glukózy o 3 ATP viac oxidatívnou 

fosforyláciou (N) 

g. za aeróbnych podmienok vzniká z jednej glukózy o 2 ATP viac oxidatívnou 

fosforyláciou (N) 

h. za aeróbnych podmienok vzniká z jednej glukózy o 6 ATP viac oxidatívnou 

fosforyláciou (S) 

49. O reakcii, ktorou sa produkt aeróbnej glykolýzy mení na produkt anaeróbnej glykolýzy 

platí tvrdenie: 

a. reakcia je charakteristická pre pracujúci sval (S) 

b. reakcia je charakteristická pre mozgové tkanivo (N) 

c. reakcia je charakteristická pre erytrocyty (S) 

d. reakcia je katalyzovaná laktátdehydrogenázou (S) 

e. reakcia umožní oxidáciu NADH+H
+
 na NAD

+
 (S) 

f. reakcia je vratná (S) 

g. reakcia je nevratná (N) 

h. umožňuje tvorbu ATP substrátovou fosforyláciou (N) 

50. V zaťaženom svale vzniká laktát. O tejto látke možno povedať: 

a. jej vznik je spôsobený zvýšeným prekrvením svalu počas práce (N) 

b. jej vznik je dôsledkom relatívneho nedostatku kyslíka vo svale počas práce (S) 



c. reakcia jej vzniku je ireverzibilná (N) 

d. jej prítomnosť vo svale spôsobí pokles pH (S) 

e. jej prítomnosť vo svale spôsobuje vzostup koncentrácie H
+
 a tým vzostup pH (N) 

f. jej vznik anaeróbnou glykolýzou prebieha len v svalovom tkanive (N) 

g. laktát vzniká pôsobením laktátdehydrogenázy (S) 

h. ďalšia premena tejto látky je možná v pečeni (S) 

51. O reakcii premeny laktátu na pyruvát v pečeni možno povedať: 

a. reakcia je katalyzovaná laktátdehydrogenázou (S) 

b. koenzým reakcie umožní vznik 3 ATP (S) 

c. reakcia umožňuje tvorbu ATP substrátovou fosforyláciou (N) 

d. laktát, ktorý sa v pečeni premieňa môže pochádzať z erytrocytov (S) 

e. laktát, ktorý sa v pečeni premieňa môže pochádzať z pracujúceho svalu (S) 

f. laktát, ktorý sa v pečeni premieňa pochádza predovšetkým z mozgového tkaniva (N) 

g. reakcia je dôležitá pre zapojenie laktátu do glukoneogenézy (S) 

h. koenzým reakcie sa môže využiť na syntézu vyšších karboxylových kyselín (N) 

52. Pyruvát vytvorený v pečeni z laktátu: 

a. vzniká v cytosole pečeňovej bunky (S) 

b. môže sa premieňať pyruvátkarboxylázou na acetyl-CoA (N) 

c. môže sa metabolizovať pyruvátkinázou (N) 

d. môže sa transamináciou meniť na alanín (S) 

e. môže sa transamináciou meniť na glutamát (N) 

f. vstupuje do glukoneogenézy premenou na oxalacetát (S) 

g. vzniká v reakcii, ktorá je reverzibilná (S) 

h. patrí medzi ketolátky vytvárané počas hladovania (N) 

53. Coriho cykle platí: 

a. ide o využitie laktátu tvoreného glykolýzou v bunkách svalu na glukoneogenézu 

v pečeni (S) 

b. ide o premenu v pečeni tvoreného laktátu na glukoneogenézu vo svale (N) 

c. spája anaeróbnu glykolýzu napr. v erytrocytoch a glukoneogenézu v pečeni (S) 

d. laktát využívaný na glukoneogenézu vzniká predovšetkým v pečeni (N) 

e. laktát využívaný na glukoneogenézu sa vytvára hlavne v tkanive CNS (N) 

f. pre uskutočnenie kompletného cyklu je v pečeni potrebná aj glukóza-6-P fosfatáza (S) 

g. premena laktátu na pyruvát prebieha v anaeróbnych podmienkach (N) 

h. tvorba laktátu v tkanivách prebieha v anaeróbnych podmienkach (S) 

54. O medziproduktoch glykolýzy obsahujúcich makroergickú väzbu, z ktorých ďalej vzniká 

ATP možno povedať: 

a. je to napr. fosfoenolpyruvát (S) 

b. je to napr. 3-fosfoglycerát (N) 

c. je to napr. 1,3-bisfosfoglycerát (S) 

d. vznikajú v reakciách, ktoré sú ireverzibilné (N) 

e. reakcie ich tvorby patria k reverzibilným reakciám glykolýzy (S) 

f. ATP sa z nich vytvára v aeróbnych aj anaeróbnych podmienkach (S) 

g. ATP sa z nich vytvára len za anaeróbnych podmienok (N) 

h. proces tvorby ATP využitím týchto látok sa volá substrátová fosforylácia (S) 

55. Hypoxia buniek a tkanív: 

a. spôsobuje pokles tvorby ATP substrátovou fosforyláciou (N) 

b. spôsobuje pokles tvorby ATP oxidatívnou fosforyláciou (S) 

c. znižuje priebeh terminálnej oxidácie a oxidačnej fosforylácie (S) 



d. neovplyvňuje tvorbu protónového gradientu v mitochondriách (N) 

e. znižuje priebeh reakcií Krebsovho cyklu (S) 

f. neovplyvňuje priebeh reakcií anaeróbnej glykolýzy (S) 

g. zvýšenou tvorbou laktátu spôsobuje vzostup pH (N) 

h. vedie k acidóze (S) 

56. Anaeróbna glykolýza: 

a. je hlavný proces oxidácie glukózy vo všetkých bunkách organizmu (N) 

b. je jediným zdrojom energie pre erytrocyty (S) 

c. je hlavným zdrojom energie v tkanive CNS (N) 

d. je dôležitým zdrojom energie v intenzívne pracujúcom svale (S) 

e. vedie k tvorbe 2 ATP substrátovou fosforyláciou (N) 

f. vytvára laktát ako koncový produkt (S) 

g. vytvára pyruvát ako koncový produkt (N) 

h. sa od glykolýzy za aeróbnych podmienok nelíši (N) 

57. Reakcia, ktorou sa v anaeróbnej glykolýze oxiduje NADH2: 

a. je reakcia prenosu vodíkov na pyruvát (S) 

b. je reakcia, pri ktorej sa redukuje pyruvát (S) 

c. je reakcia, pri ktorej sa redukuje laktát (N) 

d. je reakcia, ktorá je charakteristická pre erytrocyty (S) 

e. je charakteristickým spôsobom oxidácie NADH+H
+
 v mozgu (N) 

f. je taká istá ako je oxidácia NADH+H
+
 v kvasinkách (N) 

g. je reakcia, ktorá vedie k tvorbe ATP (N) 

h. je potrebná, pretože NADH+H
+
 sa nemôže oxidovať v terminálnej oxidácii (S) 

58. V mozgovom tkanive už po krátkej anoxii: 

a. hladina glukózy stúpa, pretože sa spomaľuje jej oxidácia (N) 

b. koncentrácia H
+
 stúpa (S) 

c. koncentrácia H
+
 klesá (N) 

d. hladina laktátu klesá (N) 

e. hladina laktátu stúpa (S) 

f. dochádza k acidóze (S) 

g. znižuje sa priebeh reakcií Krebsovho cyklu (S) 

h. obsah ATP zostáva na nezmenených hodnotách (N) 

59. Kyselina mliečna je látka, ktorá: 

a. vzniká ako koncový produkt glykolýzy za anaeróbnych podmienok (S) 

b. vzniká ako koncový produkt glykolýzy vo všetkých bunkách organizmu (N) 

c. vzniká účinkom laktátdehydrogenázy (S) 

d. za anaeróbnych podmienok vzniká pri regenerácii NAD laktátdehydrogenázou (S) 

e. vo zvýšených koncentráciách vzniká pri hypoxii (S) 

f. môže byť substrátom pre glukoneogenézu (S) 

g. môže byť zdrojom energie napr. v myokarde (S) 

h. ako koncový produkt metabolizmu je vylučovaná z organizmu obličkou (N) 

60. Tkanivo takmer úplne závislé na glukóze: 

a. je tkanivo CNS, pretože neobsahuje mitochondrie (N) 

b. je tkanivo CNS, ktoré využíva ako zdroj energie glukózu (S) 

c. sú erytrocyty, ktoré počas hladovanie využívajú aj karboxylové kyseliny (N) 

d. je tkanivo CNS, ktoré počas hladovania využíva aj karboxylové kyseliny (N) 

e. je tkanivo CNS, ktoré počas dlhodobého hladovania využíva aj ketolátky (S) 

f. sú erytrocyty, ktoré počas dlhodobého hladovanie využívajú aj ketolátky (N) 



g. je pečeňové tkanivo, ktoré počas hladovania využíva ketolátky (N) 

h. je pečeňové tkanivo, ktoré karboxylové kyseliny ako zdroj energie využívať nemôže (N) 

61. O glukoneogenéze možno povedať: 

a. prebieha vo všetkých bunkách organizmu (N) 

b. prebieha jedine v pečeni (N) 

c. prebieha v pečeni a obličke (S) 

d. je proces tvorby glukózy napr. z glykogénu (N) 

e. je proces tvorby glukózy z vyšších karboxylových kyselín (N) 

f. je proces tvorby glukózy predovšetkým z aminokyselín (S) 

g. je proces, ktorý je aktivovaný inzulínom (N) 

h. je proces, ktorý sa aktivuje počas hladovania (S) 

62. Glukóza v glukoneogenéze sa môže syntetizovať: 

a. z laktátu (S) 

b. z vyšších karboxylových kyselín (N) 

c. z ketolátok (N) 

d. z aminokyselín ako je napr. alanín (S) 

e. priamo z acetyl-CoA (N) 

f. z aminokyselín ako je napr. leucín (N) 

g. z alkoholovej zložky triacylglycerolov (S) 

h. z glukogénnych aminokyselín (S) 

63. Reakcia katalyzovaná pyruvátkarboxylázou: 

a. vyžaduje GTP ako zdroj energie (N) 

b. vyžaduje tiamíndifosfát ako koenzým (N) 

c. vyžaduje biotín ako koenzým (S) 

d. vedie k tvorbe oxalacetátu (S) 

e. využíva ako substrát látku, ktorá môže vznikať z laktátu (S) 

f. využíva ako substrát látku, ktorá môže vznikať zo serínu (S) 

g. využíva ako substrát látku, ktorá môže vznikať z acetyl-CoA (N) 

h. je aktivovaná acetyl-CoA (S) 

64. Reakcia katalyzovaná fosfoenolpyruvátkarboxykinázou: 

a. je reakcia tvorby pyruvátu (N) 

b. je reakcia tvorby fosfoenolpyruvátu (S) 

c. je reakcia glykolýzy (N) 

d. využíva pyruvát ako substrát (N) 

e. využíva oxalacetát ako substrát (S) 

f. vyžaduje biotín ako koenzým (N) 

g. vyžaduje ATP ako zdroj energie (N) 

h. vyžaduje GTP ako zdroj energie (S) 

65. Glukóza-6-P-fosfatáza: 

a. je enzým prítomný len v pečeni (N) 

b. je enzým prítomný v pečeni a obličke (S) 

c. je enzým potrebný pre glukoneogenézu (S) 

d. je enzým, ktorý sa zúčastňuje degradácie glykogénu v pečeni (S) 

e. je enzým, ktorý sa zúčastňuje degradácie glykogénu vo svalovom tkanive (N) 

f. je potrebná na tvorbu glukózy pre nevratnosť reakcie tvorby glukóza 6-fosfátu 

v glykolýze (S) 

g. katalyzuje vznik voľnej glukózy a ATP (N) 

h. katalyzuje hydrolytické odštiepenie fosfátu z glukóza 6-fosfátu (S) 



66. Enzýmy glukoneogenézy s fosfatázovou aktivitou: 

a. sú potrebné pre obídenie nevratných reakcií glykolýzy katalyzovaných napr. 

hexokinázou (S) 

b. sú potrebné pre obídenie nevratných reakcií glykolýzy katalyzovaných napr. 

fosfofruktokinázou (S) 

c. sú potrebné pre obídenie nevratných reakcií glykolýzy katalyzovaných napr. 

pyruvátkinázou (N) 

d. sú to glukóza 6-P-fosfatáza a fruktóza-1,6-bisP-fosfatáza (S) 

e. sa nachádzajú napr. v svalovom tkanive (N) 

f. sa nachádzajú v pečeni a obličke (S) 

g. obidva sú potrebné aj na degradáciu glykogénu (N) 

h. katalyzujú reakcie, ktoré sú vratné (N) 

67. O látke, ktorá je substrátom fosfoenolpyruvátkarboxykinázy možno povedať: 

a. je to pyruvát (N) 

b. je to oxalacetát (S) 

c. látka je produktom pyruvátkarboxylázy (S) 

d. látka je produktom reakcie, ktorú aktivuje acetyl-CoA (S) 

e. látka môže priamo vznikať transamináciou kyseliny asparágovej (S) 

f. látka môže vznikať z vyšších karboxylových kyselín (N) 

g. špecifickým zdrojom energie pri premene tejto látky je UTP (N) 

h. špecifickým zdrojom energie pri premene tejto látky je GTP (S) 

68. Pri dlhodobom hladovaní: 

a. organizmus využíva predovšetkým pečeňový glykogén ako zdroj glukózy (N) 

b. organizmus využíva predovšetkým svalový glykogén ako zdroj glukózy (N) 

c. organizmus využíva predovšetkým glycerol na glukoneogenézu (N) 

d. zdrojom na tvorbu glukózy glukoneogenézou sú glukogénne aminokyseliny (S) 

e. zdrojom na tvorbu glukózy glukoneogenézou sú karboxylové kyseliny (N) 

f. hlavným aktivátorom glukoneogenézy je hormón inzulín (N) 

g. aktivátorom glukoneogenézy je hormón glukagon (S) 

h. kortizol zvyšuje rozklad tkanivových bielkovín a indukuje tvorbu enzýmov 

glukoneogenézy v pečeni (S) 

69. Pri dlhodobom hladovaní: 

a. pečeňový glykogén je hlavným zdrojom glukózy (N) 

b. po vyčerpaní pečeňového glykogénu hladina glukózy klesá takmer na nulu (N) 

c. po vyčerpaní pečeňového glykogénu hladina glukózy neklesá na nulu, pretože sa 

glukóza syntetizuje glukoneogenézou (S) 

d. glukoneogenéza je aktivovaná predovšetkým kortizolom (S) 

e. aktivuje sa štiepenie triacylglycerolov v tukovom tkanive (S) 

f. zvyšuje sa tvorba ketolátok v pečeni (S) 

g. ketolátky vytvárané v pečeni sú zdrojom energie pre mozog a erytrocyty (N) 

h. zdrojom energie pre mozog je glukóza a ketolátky (S) 

70. O glukoneogenéze platí: 

a. prebieha v tkanive obličky a pečene (S) 

b. prebieha v kostrovom svale (N) 

c. je proces, ktorý zabezpečuje tvorbu glukózy už pri krátkodobom hladovaní (S) 

d. je proces, ktorý zabezpečuje tvorbu glukózy pri dlhodobom hladovaní (S) 

e. je proces, pri ktorom sa nevratné reakcie glykolýzy obchádzajú špecifickými enzýmami 

(S) 

f. je proces, ktorý nevyžaduje špecifické enzýmy, pretože reakcie glykolýzy sú vratné (N) 



g. je proces tvorby glukózy z glykogénu (N) 

h. je proces, pre stimuláciu ktorého je potrebný kortizol (S) 

71. O látke, ktorá sa využíva na glukoneogenézu najmä pri nedostatku kyslíka platí: 

a. je to laktát (S) 

b. sú to oxokyseliny (N) 

c. látka vznikajúca anaeróbnou glykolýzou (S) 

d. látka sa v erytrocytoch tvorí aj v podmienkach dostatku kyslíka (S) 

e. látka v tkanive CNS nevzniká (N) 

f. prvou reakciou jej premeny v glukoneogenéze je jej premena na pyruvát (S) 

g. na jej bezprostrednú premenu v glukoneogenéze je potrebný biotín (N) 

h. na jej bezprostrednú premenu v glukoneogenéze je potrebný NAD
+
 (S) 

72. Pre zapojenie bielkovín do glukoneogenézy: 

a. sú potrebné proteinázy predovšetkým v pečeni (N) 

b. sú potrebné proteinázy v kostrovom svale (S) 

c. sú potrebné transaminázy v pečeni (S) 

d. sú potrebné transaminázy v bunkách EHT na premenu aminokyselín (N) 

e. sa štiepia predovšetkým bielkoviny vnútorných orgánov ako je napr. myokard, oblička, 

pečeň (N) 

f. sú potrebné reakcie, ktoré bielkoviny priamo transamináciou premieňajú na oxokyseliny 

(N) 

g. sú potrebné reakcie, ktorými sa aminokyseliny premieňajú na oxokyseliny (S) 

h. je potrebná laktátdehydrogenáza (N) 

73. Zložka TAG, ktorá môže poskytovať uhlíkový skelet pre glukoneogenézu: 

a. je glycerol, ktorý sa priamo premieňa glycelfosfátdehydrogenázou (N) 

b. je glycerol, ktorý sa mení na glycerolfosfát glycerolkinázou (S) 

c. je glycerol, ktorý vzniká štiepením TAG pankreatickou lipázou (N) 

d. je glycerol, ktorý vzniká štiepením TAG hormónsenzitívnou lipázou (S) 

e. je acetyl-CoA (N) 

f. je reťazec karboxylovej kyseliny (N) 

g. je látka, ktorá sa aktivuje glycerolkinázou (S) 

h. môže byť časť karboxylovej kyseliny s nepárnym počtom uhlíka (S) 

74. Prvá reakcia, ktorá umožňuje zapojenie časti TAG do glukoneogenézy: 

a. je reakcia, ktorú katalyzuje glycerolkináza (S) 

b. je reakcia, ktorú katalyzuje glycerolfosfátdehydrogenáza (N) 

c. je reakcia vzniku glycerolfosfátu z dihydroxyacetónfosfátu (N) 

d. je reakcia vzniku glycerolfosfátu z voľného glycerolu (S) 

e. je reakcia, ktorá je vratná (N) 

f. je reakcia, ktorá vyžaduje ATP (S) 

g. je reakcia, ktorá prebieha vo všetkých bunkách organizmu (N) 

h. je rovnaká ako reakcia, ktorou sa aktivuje glycerol pri syntéze triacylglycerolov v 

tukovom tkanive (N) 

75. Priebeh glukoneogenézy je ovplyvnený: 

a. glukagonom, ktorý fosforyláciou enzýmov glukoneogenézy ich aktivuje (N) 

b. glukagonom, ktorý po väzbe na membránový receptor s následným vzostupom cAMP 

vedie k fosforylácii pyruvátkinázy a tým k jej inaktivácii (S) 

c. inzulínom, ktorý aktivuje štiepenie bielkovín (N) 

d. kortizolom, ktorý fosforyláciou aktivuje enzýmy glukoneogenézy v pečeni (N) 

e. kortizolom, ktorý indukuje enzýmy glukoneogenézy v pečeni (S) 



f. kortizolom, ktorý po vzostupe cAMP aktivuje enzýmy proteolýzy v kostrovom svale (N) 

g. acetyl-CoA, ktorý je priamym aktivátorom fosfoenolpyruvátkarboxykinázy (N) 

h. acetyl-CoA, ktorý je priamym aktivátorom pyruvátkarboxylázy (S) 

76. Glykogén: 

a. je zásobný polysacharid uložený v pečeni (S) 

b. je zásobný polysacharid uložený najmä v mozgovom tkanive (N) 

c. je lineárny polysacharid (N) 

d. obsahuje -1,4 a -1,6-glykozidové väzby (S) 

e. tvorí sa počas hladovania (N) 

f. pri jeho syntéze je potrebný UTP (S) 

g. na jeho syntézu nie je potrebná energia (N) 

h. počas hladovania jeho degradácia je stimulovaná glukagonom (S) 

77. UDP-glukóza: 

a. tvorí sa z glukóza 6-fosfátu a UDP (N) 

b. tvorí sa z glukóza 1-fosfátu a UTP (S) 

c. predstavuje aktívnu formu glukózy pri syntéze glykogénu (S) 

d. predstavuje produkt štiepenia glykogénu (N) 

e. je substrátom glykogénsyntázy (S) 

f. je produktom glykogénsyntázy (N) 

g. je produktom glykogénfosforylázy (N) 

h. využíva sa aj pri premene galaktózy na glukózu (S) 

78. Pri syntéze glykogénu sa tvorí glukóza-1-fosfát. O tejto látke možno povedať: 

a. látka priamo vstupuje do syntézy glykogénu (N) 

b. reakciu jej tvorby katalyzuje glukokináza (N) 

c. reakciu jej tvorby katalyzuje fosfoglukomutáza (S) 

d. reakciu jej tvorby katalyzuje tiež glykogénfosforyláza (S) 

e. látka vzniká v reakcii, ktorá je vratná (S) 

f. na jej syntézu je priamo potrebné ATP (N) 

g. látka sa ďalej premieňa na UDP-glukózu (S) 

h. pri degradácii glykogénu glukóza 1-fosfát sa tvorí pomocou toho istého enzýmu ako pri 

syntéze (N) 

79. Ďalšia aktivácia glukóza -1-fosfátu pri syntéze glykogénu: 

a. vyžaduje ATP ako zdroj energie (N) 

b. vyžaduje UTP ako zdroj energie (S) 

c. vedie k tvorbe UDP-glukózy (S) 

d. vedie k tvorbe UTP-glukózy (N) 

e. vedie k tvorbe látky, ktorá vzniká tiež pri degradácii glykogénu (N) 

f. vedie k tvorbe látky, ktorá vzniká tiež pri premene glukózy na galaktózu (S) 

g. je katalyzovaná UDPG-fosforylázou (S) 

h. je katalyzovaná UDPG-fosfatázou (N) 

80. O reakcii, ktorou sa tvorí UDP-glukóza platí: 

a. reakciu katalyzuje glukokináza (N) 

b. reakciu katalyzuje UDPG-fosforyláza (S) 

c. je to reakcia aktivácie glukózy pri syntéze glykogénu (S) 

d. je to reakcia potrebná pri degradácii glykogénu (N) 

e. produkt reakcie je substrátom glykogénfosforylázy (N) 

f. produkt reakcie je substrátom glykogénsyntázy (S) 

g. reakcia je potrebná i pri premene glukózy na galaktózu (S) 



h. reakcia je potrebná tiež pre syntézu UDP-glukurónovej kyseliny (S) 

81. O väzbe, tvorbu ktorej katalyzuje glykogénsyntáza možno povedať: 

a. je to -1,4-glykozidová väzba (S) 

b. je to -1,6-glykozidová väzba (N) 

c. väzba sa v tráviacom trakte štiepi amylázou (S) 

d. väzba sa v tráviacom trakte štiepi za vzniku glukóza-1fosfátu (N) 

e. štiepením tejto väzby vzniká v pečeni voľná glukóza (N) 

f. štiepenie tejto väzby v pečeni katalyzuje glykogénfosforyláza (S) 

g. vznik väzby katalyzuje glykogénsyntáza v defosforylovanej forme (S) 

h. vznik väzby katalyzuje glykogénsyntáza vo fosforylovanej forme (N) 

82. Glykogénsyntáza: 

a. ako substrát využíva glukóza 1-fosfát (N) 

b. ako substrát využíva UDP-glukózu (S) 

c. katalyzuje tvorbu -1,4-glykozidovej väzby (S) 

d. katalyzuje tvorbu -1,6-glykozidovej väzby (N) 

e. katalyzuje reakciu, ktorá je plne reverzibilná (N) 

f. je aktivovaná fosforyláciou v prítomnosti inzulínu (N) 

g. je aktivovaná defosforyláciou v prítomnosti inzulínu (S) 

h. katalyzuje reakciu, ktorá je hlavným regulačným miestom syntézy glykogénu (S) 

83. Vetviaci enzým katalyzuje vznik väzby, o ktorej možno povedať: 

a. je to -1,4-glykozidová väzba (N) 

b. je to -1,6-glykozidová väzba (S) 

c. je to väzba, ktorá sa štiepi glykogénfosforylázou (N) 

d. štiepením tejto väzby v pečeni vzniká voľná glukóza (S) 

e. štiepením tejto väzby v pečeni vzniká glukóza 1-fosfát (N) 

f. štiepením tejto väzby v svale vzniká glukóza-6-fosfát (N) 

g. štiepením tejto väzby vo svale vzniká voľná glukóza (S) 

h. pri vzniku tejto väzby je bezprostredným substrátom UDP-glukóza (N) 

84. Hormón, účinkom ktorého sa znižuje aktivita glykogénsyntázy v pečeni: 

a. je predovšetkým adrenalín (N) 

b. je predovšetkým glukagon (S) 

c. prechádza priamo do pečeňovej bunky (N) 

d. viaže sa na membránový receptor (S) 

e. zvyšuje hladinu cAMP (S) 

f. spôsobuje premenu glykogénsyntázy na defosforylovanú formu (N) 

g. vyplavuje sa pri poklese hladiny glukózy v krvi (S) 

h. je jedným z hormónov peptidovej povahy (S) 

85. Nukleotid, ktorý sprostredkuje premenu glykogénsyntázy na neaktívnu formu: 

a. vzniká pôsobením cytosolového enzýmu (N) 

b. vzniká pôsobením membránového enzýmu (S) 

c. vzniká pôsobením adenylátcyklázy (S) 

d. je cAMP (S) 

e. je AMP (N) 

f. v pečeni vzniká predovšetkým účinkom adrenalínu (N) 

g. je látka, ktorá aktiváciou proteínkinázy inaktivuje aj glykogénfosforylázu (N) 

h. spôsobuje defosforyláciu glykogénsyntázy (N) 

86. Glykogénfosforyláza katalyzuje reakciu: 



a. ktorou sa hydrolyticky štiepi glykogén (N) 

b. ktorou sa fosforolyticky štiepi glykogén (S) 

c. využíva ATP ako jeden zo substrátov reakcie (N) 

d. ktorá štiepi -1,4-glykozidovú väzbu (S) 

e. ktorá štiepi -1,6-glykozidovú väzbu (N) 

f. ktorá vytvára glukóza 1-fosfát (S) 

g. ktorá vytvára priamo voľnú glukózu (N) 

h. ktorá je aktivovaná v prítomnosti glukagonu (S) 

87. O látke, ktorá vzniká účinkom glykogénfosforylázy možno povedať: 

a. je to voľná glukóza (N) 

b. je to glukóza 1-fosfát (S) 

c. zdrojom fosfátu pri jej tvorbe je H3PO4 (S) 

d. zdrojom fosfátu pri jeho tvorbe je ATP (N) 

e. v svale sa táto látka premieňa na glukóza 6-fosfát (S) 

f. v pečeni sa táto látka premieňa na voľnú glukózu (S) 

g. v pečeni sa vytvára predovšetkým za stimulačného účinku glukagonu (S) 

h. vo svale sa vytvára predovšetkým za stimulačného účinku adrenalínu (S) 

88. Glukóza-1-fosfát: 

a. pri glykogenolýze vzniká pôsobením glykogénfosforylázy (S) 

b. pri glykogenolýze vzniká pôsobením UDPG-fosforylázy (N) 

c. pri syntéze glykogénu vzniká pôsobením fosfoglukomutázy (S) 

d. je medziproduktom syntézy glykogénu (S) 

e. je medziproduktom degradácie glykogénu (S) 

f. pri glykogenolýze sa premieňa na UDP-glukózu (N) 

g. pri glykogenolýze sa premieňa na glukóza 6-fosfát (S) 

h. je koncovým produktom degradácie glykogénu vo svale (N) 

89. Reakcia, ktorou sa priamo pri štiepení glykogénu tvorí voľná glukóza: 

a. je reakcia, ktorá je katalyzovaná glykogénfosforylázou (N) 

b. je reakcia, ktorá je katalyzovaná -1,6-glukozidázou (S) 

c. je hydrolytická reakcia (S) 

d. je reakcia, pri ktorej sa štiepi -1,4-glykozidová väzba (N) 

e. je reakcia, pri ktorej sa štiepi -1,6-glykozidová väzba (S) 

f. reakcia prebieha len v pečeni (N) 

g. reakcia je zdrojom voľnej glukózy vo svale (S) 

h. reakcia je v pečeni hlavným zdrojom voľnej glukózy (N) 

90. "Debranching" enzým (vetvenie rušiaci enzým): 

a. je potrebný na štiepenie -1,4-glykozidovej väzby (N) 

b. je potrebný na štiepenie -1,6-glykozidovej väzby (S) 

c. patrí sem -1,6-glukozidáza (S) 

d. patrí sem transfreráza (S) 

e. jeho produktom je voľná glukóza (S) 

f. jeho produktom je glukóza 1-fosfát (N) 

g. jeho produktom je látka, ktorá prechádza z bunky do krvného obehu (S) 

h. je jediným zdrojom voľnej glukózy pri štiepení glykogénu vo svale (S) 

91. Látka, ktorá sprostredkuje aktiváciu glykogénfosforylázy: 

a. vzniká účinkom membránového enzýmu (S) 

b. látka vzniká účinkom cytosolového enzýmu (N) 



c. je cAMP (S) 

d. je ATP (N) 

e. je inaktivovaná adenylátcyklázou (N) 

f. je inaktivovaná fosfodiesterázou (S) 

g. v pečeni sa vytvára predovšetkým v prítomnosti glukagonu (S) 

h. aktiváciou proteínkináz vedie k fosforylácii glykogénfosforylázy (S) 

92. O regulácii aktivít glykogénfosforylázy a glykogénsyntázy možno povedať: 

a. ide o kovalentnú modifikáciu obidvoch enzýmov (S) 

b. obidva enzýmy sú aktívne vo fosforylovanej forme (N) 

c. obidva enzýmy sú aktívne v defosforylovanej forme (N) 

d. glykogénsyntáza je aktívna v defosforylovanej forme (S) 

e. glykogénfosforyláza je aktívna vo fosforylovanej forme (S) 

f. proces ich fosforylácie je aktivovaný cAMP (S) 

g. glukagonom sprostredkovaná fosforylácia obidvoch enzýmov aktivuje degradáciu 

glykogénu a inaktivuje jeho syntézu (S) 

h. defosforylácia enzýmov zastavuje degradáciu glykogénu a aktivuje jeho syntézu (S) 

93. Pri porovnaní degradácie glykogénu v pečeni a vo svale možno povedať: 

a. degradáciou glykogénu v pečeni vzniká cez niekoľko medziproduktov až voľná glukóza 

(S) 

b. hlavným produktom degradácie glykogénu v pečeni je glukóza 6-fosfát (N) 

c. vo svale je koncovým produktom degradácie glykogénu glukóza 6-fosfát (S) 

d. vo svale je koncovým produktom degradácie glykogénu glukóza 1-fosfát (N) 

e. v pečeni je degradácia glykogénu aktivovaná glukagonom, s následným uvoľnením 

glukózy do krvného obehu (S) 

f. vo svale je degradácia glykogénu aktivovaná adrenalínom, s následným uvoľnením 

glukózy do krvného obehu (N) 

g. vo svale je degradácia glykogénu aktivovaná hlavne Ca
2+

 iónmi (S) 

h. len degradácia glykogénu v pečeni vedie k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi (S) 

94. O pentózovom cykle možno povedať: 

a. nazýva sa tiež priama oxidácia glukózy (S) 

b. prebieha v cytosole bunky (S) 

c. prebieha v mitochondriách bunky (N) 

d. je potrebný na tvorbu ATP (N) 

e. vedie k tvorbe pentóz, ktoré sú potrebné pri syntéze nukleotidov (S) 

f. vedie k tvorbe NADPH+H
+
, ktorý sa využíva v terminálnej oxidácii (N) 

g. vedie k tvorbe NADPH+H
+
, ktorý sa využíva napr. pri syntéze VKK (S) 

h. neprebieha v erytrocytoch (N) 

95. V priebehu pentózového cyklu: 

a. vytvára sa redukovaný NADP (S) 

b. vytvárajú sa pentózy (S) 

c. NADPH+H
+
 sa vytvára v reakcii premeny glukóza-6-fosfátu (S) 

d. NADPH+H
+
 sa vytvára účinkom glukóza 6-fosfát dehydrogenázy (S) 

e. NADPH+H
+
 sa vytvára pri vzniku xylulóza-5-fosfátu 6-fosfoglukonátdehydrogenázou 

(N) 

f. vzniká koenzým, ktorý je potrebný na syntézu karboxylových kyselín (S) 

g. glukóza 6-fosfátdehydrogenáza syntetizuje látku, ktorá je zdrojom sacharidovej zložky 

pri syntéze nukleotidov (N) 

h. sacharidová zložka pre syntézu nukleotidov vzniká pôsobením izomerázy (S) 



96. NADPH+H
+
: 

a. jedinou cestou jeho vzniku je pentózový cyklus (N) 

b. môže vznikať účinkom jablčného enzýmu (S) 

c. je potrebný na syntézu VKK (S) 

d. je potrebný pri oxidácii hemoglobínu na methemoglobín (N) 

e. je potrebný pre redukciu methemoglobínu na hemoglobín (S) 

f. predstavuje dôležitý koenzým pri syntéze cholesterolu (S) 

g. v pečeni sa využíva na biotransformačné procesy (S) 

h. je hlavným koenzýmom pri oxidácii karboxylových kyselín (N) 

97. Reakcia katalyzovaná glukóza-6-P-dehydrogenázou: 

a. je reakciou glykolýzy (N) 

b. je reakciou pentózového cyklu (S) 

c. vedie k tvorbe kyseliny glukurónovej (N) 

d. vedie k tvorbe koenzýmu potrebného pri syntéze kyseliny mevalonovej (S) 

e. vedie k tvorbe koenzýmu potrebného na oxidáciu VKK (N) 

f. je dôležitá pre energetický metabolizmus (N) 

g. je zdrojom vodíka pre proces terminálnej oxidácie (N) 

h. vedie k tvorbe 6-fosfoglukonátu po reakcii, ktorú katalyzuje laktonáza (S) 

98. O acetyl-CoA platí: 

a. hlavným zdrojom na tvorbu acetyl-CoA sú aminokyseliny (N) 

b. acetyl-CoA z glukózy sa tvorí v cytosole bunky (N) 

c. acetyl-CoA z glukózy vzniká v mitochondriách (S) 

d. na tvorbu acetyl-CoA z glukózy je potrebný tiamíndifosfát (S) 

e. acetyl-CoA z karboxylových kyselín vzniká v mitochondriách (S) 

f. jeho tvorba z pyruvátu je ireverzibilnou reakciou (S) 

g. môže sa využívať aj v glukoneogenéze (N) 

h. ďalšia utilizácia acetyl-CoA je možná v mitochondriách aj v cytosole bunky (S) 

99. Reakcia katalyzovaná citrátsyntázou: 

a. prebieha v matrix mitochondrie (S) 

b. prebieha vo vnútornej mitochondriovej membráne (N) 

c. prebieha v cytosole bunky (N) 

d. ako substrát využíva produkt pyruvátdehydrogenázy (S) 

e. vyžaduje ako zdroj energie ATP (N) 

f. reakcia je inhibovaná ATP (S) 

g. reakcia je aktivovaná ATP (N) 

h. vedie k tvorbe látky, ktorá sa môže využívať len v Krebsovom cykle (N) 

100. O citrátsyntáze z hľadiska regulácie citátového cyklu možno povedať: 

a. je to jediný regulačný enzým Krebsovho cyklu (N) 

b. enzým nemá význam pre reguláciu Krebsovho cyklu (N) 

c. enzým je inhibovaný ATP a NAD (N) 

d. enzým je inhibovaný ATP a NADH+H
+ 

(S) 

e. enzým je aktivovaný citrátom (N) 

f. enzým je inhibovaný citrátom (N) 

g. hlavným regulátorom enzýmovej aktivity je hormón inzulín (N) 

h. enzým nie je hormonálne regulovaný (S) 

101. Izocitrátdehydrogenáza katalyzuje reakciu, ktorá: 

a. môže prebiehať v mitochondriách aj cytosole bunky (S) 

b. môže prebieha len v mitochondriách (N) 



c. umožní vznik 3 ATP v terminálnej oxidácii (S) 

d. umožní vznik 2 ATP v terminálnej oxidácii (N) 

e. využíva ako koenzým NAD
+ 

(S) 

f. vedie k tvorbe 5-uhlíkovej dikarboxylovej oxokyseliny (S) 

g. je hlavným regulačným miestom Krebsovho cyklu (S) 

h. je inhibovaná ATP a NADH (S) 

102. O využití acetyl-CoA možno povedať: 

a. acetyl-KoA sa môže oxidovať v mitochondriách aj v cytosole bunky (N) 

b. využitie acetyl-CoA na tvorbu ATP je možné len v mitochondriách (S) 

c. na syntézu VKK sa využíva v cytosole bunky, kam sa prenáša aktívnym transportom (N) 

d. na syntézu VKK sa využíva v cytosole bunky, kam sa prenáša v podobe citrátu (S) 

e. na tvorbu cholesterolu sa acetyl-CoA využíva v cytosole (S) 

f. premena acetyl-CoA na ketolátky prebieha v mitochondriách (S) 

g. k premene acetyl-CoA na ketolátky dochádza hlavne pri nadbytku glukózy (N) 

h. k intenzívnejšej premene acetyl-CoA na ketolátky dochádza pri nedostatku glukózy (S) 

103. Produkt reakcie katalyzovanej izocitrátdehydrogenázou: 

a. je kyselina 2-oxoglutarová (S) 

b. je kyselina 2-oxoglutámová (N) 

c. je látka, pri vzniku ktorej je potrebný NAD (S) 

d. je látka, pri syntéze ktorej sprostredkovane vznikajú 3 ATP oxidatívnou fosforyláciou 

(S) 

e. je látka, pri syntéze ktorej sprostredkovane vznikajú 2 ATP oxidatívnou fosforyláciou 

(N) 

f. je látka, ktorá môže vznikať aj priamou deamináciou glutamátu (S) 

g. je látka, ktorá sa môže využiť na fixáciu NH3 redukčnou amináciou (S) 

h. je látka, ktorá sa ďalej využíva v reakcii, na ktorú je potrebný tiamíndifosfát (S) 

104. 2-oxoglutarátdehydrogenázový komplex: 

a. katalyzuje premenu 2-oxoglutarátu na látku s makroergickou väzbou (S) 

b. katalyzuje premenu 2-oxoglutarátu na sukcinát (N) 

c. katalyzuje reakciu, ktorá je nevratná (S) 

d. vyžaduje ako koenzýmy tiamíndifosfát, kyselinu lipoovú a biotín (N) 

e. vyžaduje ako koenzýmy tiamíndifosfát, kyselinu lipoovú, CoA, NAD a FAD (S) 

f. umožní vznik 3 ATP v terminálnej oxidácii (S) 

g. umožní vznik 4 ATP oxidatívnou fosforyláciou (N) 

h. je najdôležitejším regulačným enzýmom Krebsovho cyklu (N) 

105. O reakcii substrátovej fosforylácie v Krebsovom cykle možno povedať: 

a. v tejto reakcii sa energia tioesterovej väzby premieňa na energiu difosfátovej väzby 

v ATP (N) 

b. v tejto reakcii sa energia tioesterovej väzby premieňa na energiu difosfátovej väzby 

v GTP (S) 

c. v tejto reakcii sa energia tioesterovej väzby premieňa na energiu acylfosfátovej väzby 

(N) 

d. keďže ide o substrátovú fosforyláciu, reakcia prebieha aj v anaeróbnych podmienkach 

(N) 

e. keďže ide o substrátovú fosforyláciu, touto reakciu sa tvorí ATP aj v erytrocytoch (N) 

f. keďže ide o substrátovú fosforyláciu, reakcia prebieha v cytosole bunky (N) 

g. reakcia môže prebiehať len za aeróbnych podmienok (S) 

h. makroergická zlúčenina, ktorá v reakcii vzniká je zdrojom energie pri glukoneogenéze 

(S) 



106. Sukcinátdehydrogenáza je enzým, ktorý: 

a. využíva ako substrát sukcinyl-CoA (N) 

b. využíva ako substrát látku, ktorá je produktom sukcináttiokinázy (S) 

c. zabezpečuje premenu sukcinyl-CoA (N) 

d. využíva ako koenzým FAD (S) 

e. využíva ten istý koenzým ako izocitrátdehydrogenáza (N) 

f. využíva koenzým ktorý umožní vznik 2 ATP oxidatívnou fosforyláciou (S) 

g. vedie k vzniku nenasýtenej dikarboxylovej kyseliny, ktorá je cis-izomérom (N) 

h. vodíky z redukovaného koenzýmu prenáša do terminálnej oxidácie na koenzým Q (S) 

107. O látke s makroergickou väzbou, ktorá vzniká substrátovou fosforyláciou pri premene 

sukcinyl-CoA na sukcinát možno povedať: 

a. je to zlúčenina s makroergickou tioesterovou väzbou (N) 

b. je to zlúčenina s makroergickou difosfátovou väzbou (S) 

c. je to GTP (S) 

d. je to ATP (N) 

e. na tvorbu tejto látky sa využíva energia protónového gradientu (N) 

f. vznik tejto látky katalyzuje sukcinát tioláza (N) 

g. vznik tejto látky katalyzuje sukcináttiokináza (S) 

h. vznik tejto látky je možný len v aeróbnych podmienkach (S) 

108. Fumaráza je enzým, ktorý: 

a. ako substrát využíva trans izomér nenasýtenej dikarboxylovej kyseliny (S) 

b. ako substrát využíva látku, ktorá je produktom sukcinátdehydrogenázy (S) 

c. ako substrát využíva látku, ktorá vzniká v reakcii, na ktorú je potrebný FAD (S) 

d. ako substrát využíva látku, ktorá vzniká aj z aromatických aminokyselín (S) 

e. katalyzuje vratnú reakciu (S) 

f. katalyzuje nevratnú reakciu (N) 

g. využíva ako koenzým NAD (N) 

h. využíva vodu ako jeden zo substrátov reakcie (S) 

109. O reakcii katalyzovanej malátdehydrogenázou platí: 

a. keďže ide o reakciu Krebsovho cyklu, reakcia prebieha len v mitochondriách (N) 

b. reakcia prebieha v mitochondriách a v cytosole (S) 

c. ako koenzým využíva NAD (S) 

d. ako koenzým využíva látku, z ktorej v terminálnej oxidácii vznikajú 2 ATP (N) 

e. je to ireverzibilná reakcia, a vždy vedie len k tvorbe oxalacetátu z malátu (N) 

f. je to reakcia potrebná aj pri glukoneogenéze (S) 

g. je charakteristická pre erytrocyty (N) 

h. reakcia je aj súčasťou člnku, ktorý umožní vznik 3 ATP (S) 

110. Pri oxidácii acetyl-CoA v Krebsovom cykle: 

a. ATP sa tvorí len za aeróbnych podmienok (S) 

b. oxidáciou NADH+H
+
 vytvorených v Krebsovom cykle vzniká 12 ATP (N) 

c. oxidáciou NADH+H
+
 vytvorených v Krebsovom cykle vzniká 9 ATP (S) 

d. oxidáciou FADH2 vznikajú 2 ATP (S) 

e. 11 ATP vzniká mechanizmom oxidatívnej fosforylácie (S) 

f. 2 ATP vznikajú substrátovou fosforyláciou (N) 

g. 1 ATP sa tvorí substrátovou fosforyláciou (S) 

h. substrátovou fosforyláciou vzniká ATP aj za anaeróbnych podmienok (N) 

111. O reakcii citrátového cyklu, pri ktorej dochádza k substrátovej fosforylácii platí: 

a. využíva ako substrát látku s makroergickou acylfosfátovou väzbou (N) 



b. využíva ako substrát látku s makroergickou enolfosfátovou väzbou (N) 

c. využíva ako substrát látku, ktorá je potrebná aj pri utilizácii ketolátok (S) 

d. vedie k vzniku GTP (S) 

e. reakcia prebieha v mitochondriách (S) 

f. reakcia prebieha v tom istom kompartmente ako substrátová fosforylácia v glykolýze 

(N) 

g. reakcia prebieha aj za anaeróbnych podmienok (N) 

h. reakcia prebieha len za aeróbnych podmienok (S) 

112. Oxidáciou redukovaných koenzýmov vytvorených v reakciách Krebsovho cyklu sa 

vytvárajú: 

a. 3 ATP z koenzýmu, ktorý vzniká v reakcii katalyzovanej izocitrátdehydrogenázou (S) 

b. 3 ATP pri vzniku sukcinyl-CoA (S) 

c. 3 ATP pri vzniku izocitrátu (N) 

d. 3 ATP z koenzýmu, ktorý vzniká pri tvorbe oxalacetátu (S) 

e. 2 ATP v reakcii katalyzovanej sukcinyltiokinázou (N) 

f. 2 ATP z koenzýmu, ktorý vzniká pri tvorbe fumarátu (S) 

g. 2 ATP v reakcii katalyzovanej fumarázou (N) 

h. celkove 12 ATP oxidatívnou fosforyláciou (N) 

113. NADH+H
+
 v citrátovom cykle: 

a. vytvára sa pri vzniku izocitrátu (N) 

b. vytvára sa v reakcii katalyzovanej izocitrátdehydrogenázou (S) 

c. vzniká v reakcii katalyzovanej malátdehydrogenázou (S) 

d. vzniká v reakcii, ktorá tvorí sukcinyl-CoA (S) 

e. vzniká celkove v troch reakciách (S) 

f. vzniká celkove v štyroch reakciách (N) 

g. po odovzdaní vodíkov do terminálnej oxidácie umožní vznik 3 ATP (S) 

h. po odovzdaní vodíkov do terminálnej oxidácie umožní vznik 2 ATP (N) 

114. Enzýmy Krebsovho cyklu: 

a. sú lokalizované v matrix mitochondrií (S) 

b. sú súčasťou vonkajšej mitochondriovej membrány (N) 

c. sú lokalizované v cytosole (N) 

d. nenachádzajú sa v erytrocytoch (S) 

e. umožňujú vznik ATP napr. z glukózy (S) 

f. umožňujú vznik ATP len oxidatívnou fosforyláciou (N) 

g. umožňujú priebeh reakcií Krebsovho cyklu len v aeróbnych podmienkach (S) 

h. podieľajú sa na tvorbe acetyl-CoA (N) 

115. Pyruvátdehydrogenázový komplex: 

a. je lokalizovaný v cytosole (N) 

b. je lokalizovaný v mitochondriách (S) 

c. zúčastňuje sa oxidácie glukózy vo všetkých bunkách organizmu (N) 

d. je zložený z troch katalytických podjednotiek (S) 

e. obsahuje 5 koenzýmov, jedným z nich je biotín (N) 

f. umožní vznik 3 ATP (S) 

g. je potrebný pre úplnú oxidáciu glukózy (S) 

h. katalyzuje reakciu, ktorá je ireverzibilná (S) 

116. Reakcia Krebsovho cyklu, v ktorej vzniká medziprodukt dôležitý pre využitie 

ketolátok: 

a. je reakcia, ktorou vzniká látka s makroergickou tioesterovou väzbou (S) 



b. je reakcia katalyzovaná sukcinyltiokinázou (N) 

c. je reakcia katalyzovaná oxoglutárátdehydrogenázovým komplexom (S) 

d. je reakcia, ktorá vyžaduje 5 koenzýmov, jeden z nich je kyselina lipoová (S) 

e. je reakcia, ktorá je ireverzibilná (S) 

f. je reakcia, ktorá je reverzibilná (N) 

g. vedie k tvorbe látky, ktorá sa na utilizáciu ketolátok využíva hlavne v pečeni (N) 

h. vedie k tvorbe látky, ktorá sa využíva aj na substrátovú fosforyláciu (S) 

117. O regulácii citrátového cyklu platí: 

a. citrátsyntáza je kľúčový regulačný enzým Krebsovho cyklu (N) 

b. izocitrátdehydrogenáza je kľúčový regulačný enzým Krebsovho cyklu (S) 

c. inhibítorom citrátsyntázy je ATP (S) 

d. aktivátorom citrátsyntázy je ATP (N) 

e. inhibítorom izocitrátdehydrogenázy je ATP a NADH+H
+ 

(S) 

f. energetický stav bunky neovplyvňuje aktivitu enzýmov Krebsovho cyklu (N) 

g. inzulín aktivuje kľúčový enzým Krebsovho cyklu – pyruvátdehyrogenázu (N) 

h. enzýmy Krebsovho cyklu inhibuje glukagon (N) 

118. Pomery koncentrácií NADH+H
+
/NAD a ATP/ADP sa zúčastňujú regulácie Krebsovho 

cyklu: 

a. pretože vyjadrujú energetický stav bunky (S) 

b. tak, že pri nedostatku ATP reakcie Krebsovho cyklu prebiehajú minimálne (N) 

c. tak, že pri vysokých koncentráciách ATP dochádza k inhibícii regulačných enzýmov 

Krebsovho cyklu (S) 

d. tak, že vzostup pomeru NADH+H
+
/NAD inhibuje izocitrátdehydrogenázu (S) 

e. tak, že vzostup pomeru NADH+H
+
 aktivuje izocitrátdehydrogenázu (N) 

f. tak, že vzostup pomeru ATP/ADP inhibuje izocitrátdehydrogenázu (S) 

g. tak, že vzostup koncentrácie ATP pôsobí aktivačne predovšetkým na 

oxoglutarátdehydrogenázu (N) 

h. tak, že pokles koncentrácii ATP pôsobí aktivačne na všetky enzýmy Krebsovho cyklu 

(S) 

119. Pri úplnej oxidácii glukózy za aeróbnych podmienok: 

a. v glykolýze vznikajú 2 CO2 (N) 

b. 2 CO2 vznikajú pôsobením pyruvátdehydrogenázy (S) 

c. pri oxidácii acetyl-CoA v Krebsovom cykle vznikajú 4 mol CO2 na 1 mol glukózy (S) 

d. celkovo vzniká 8 CO2 (N) 

e. oxidatívnou fosforyláciou v glykolýze sa tvorí 8 ATP (N) 

f. substrátovou fosforyláciou v glykolýze sa tvoria 4 ATP (S) 

g. mechanizmom substrátovej fosforylácie pri úplnej oxidácii glukózy vzniká 6 ATP (S) 

h. energetická bilancia Krebsovho cyklu na 1 mol glukózy je 24 mol ATP vytvorených 

oxidatívnou fosforyláciou (N) 

120. Vysoké koncentrácie ATP pôsobia inhibične na: 

a. všetky enzýmy Krebsovho cyklu (N) 

b. citrátsyntázu (S) 

c. pyruvátkinázu v glykolýze (S) 

d. fosfofruktokinázu I v glykolýze (S) 

e. fosfofruktokinázu II v glykolýze (N) 

f. laktátdehydrogenázu (N) 

g. v Krebsovom cykle len na izocitrátdehydrogenázu (N) 

h. pyruvátdehydrogenázu (N) 



121. Orálny glukózový tolerančný test 

a. robí sa u každého pacienta s diabetes mellitus (N) 

b. nemusí sa robiť u každého pacienta s diabetes mellitus (S) 

c. sa nerobí ak glykémia nalačno je väčšia ako 8 mmol/l (S) 

d. sa nerobí ak glykémia nalačno je väčšia ako 6 mmol/l (N) 

e. vyžaduje podanie inzulínu pacientovi (N) 

f. je potrebné u pacienta s diabetom pravidelne opakovať (N) 

g. nerobíme u gravidných žien (N) 

h. robíme len u detí a adolescentov (N) 

122. Pri vyhodnotení oGTT 

a. hodnotíme glykémiu v 60., 90. a 180. minúte po podaní glukózy (N) 

b. nález hodnotíme ako diabetes, ak hodnota v 60. minúte po podaní glukózy je viac ako 11 

mmol/l (S) 

c. nález hodnotíme ako diabetes, ak hodnota v 120. minúte po podaní glukózy je viac ako 8 

mmol/l (S) 

d. nález hodnotíme ako diabetes, ak hodnota v 120. minúte po podaní glukózy je viac ako 

11 mmol/l (S) 

e. je najdôležitejšia glykémia pred podaním glukózy (N) 

f. je najdôležitejšia glykémia v 60. minúte po podaní glukózy (N) 

g. o porušenej tolerancii glukózy hovoríme, ak glykémia v 120. minúte je viac ako 8 

mmol/l ale menej ako 11 mmol/l (S) 

h. o porušenej tolerancii glukózy hovoríme, ak glykémia nalačno je viac ako 8 mmol/l (N) 

123. Diabetes mellitu (S) 

a. je podmienený absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu (S) 

b. je prítomný u pacienta, ak má glykémiu nalačno viac ako 8 mmol/l (S) 

c. je každé zvýšenie glykémie nad 6 mmol/l (N) 

d. spôsobený relatívnym nedostatkom inzulínu označujeme ako diabetes mellitus I. typu 

(N) 

e. je sprevádzaný hypolipoproteinémiou (N) 

f. je sprevádzaný respiračnou acidózou (N) 

g. môže byť sprevádzaný polyúriou (S) 

h. môže byť sprevádzaný glykozúriou (S) 

124. Hypoglykémia 

a. poškodzuje najmä pečeň (N) 

b. poškodzuje najmä CNS (S) 

c. môže byť príčinou kómy (S) 

d. je dôsledkom zníženej hladiny inzulínu (N) 

e. je dôsledkom zvýšenej hladiny inzulínu (S) 

f. nalačno je príznakom nadmernej tvorby inzulínu (S) 

g. môže byť dôsledkom ťažkého poškodenia pečene (S) 

h. môže byť u pacienta so zlyhaním kôry nadobličiek (S) 

125. Diabetes mellitus je sprevádzaný nasledovnými biochemickými zmenami 

a. hyperglykémia (S) 

b. hypoglykémia (N) 

c. hyperlipoproteinémia (S) 

d. hypertriacylglycerolémia (S) 

e. metabolická acidóza (S) 

f. ketonúria (S) 

g. urobilinogénúria (N) 



h. ikterus (N) 

126. Ketonémia pri diabetes mellitus je podmienená 

a. zvýšenou hladinou kyseliny alfa-ketoglutárovej v sére (N) 

b. zvýšenou hladinou kyseliny mliečnej v sére (N) 

c. zvýšenou hladinou kyseliny beta-hydroxymaslovej v sére (S) 

d. zvýšenou mobilizáciou a oxidáciou tukov (S) 

e. nedostatkom inzulínu (S) 

f. zvýšenou hladinou kortizolu (N) 

g. zvýšenou degradáciou hemu (N) 

h. zvýšenou glykolýzou (N) 

127. Pre diabetes mellitus je charakteristické 

a. zvýšená mobilizácia triacylglycerolov z tukového tkaniva (S) 

b. zvýšená glykogenolýza v pečeni (S) 

c. zvýšená glykogenéza v svalovom tkanive (N) 

d. zníženie aktivity pentózového cyklu (S) 

e. zvýšenie aktivity acetyl-CoA karboxylázy (N) 

f. zvýšenie syntézy vyšších karboxylových kyselín (N) 

g. zvýšenie aktivity citrátového cyklu (N) 

h. zvýšenie aktivity glukoneogenézy (S) 

128. Pri realizácii oGTT 

a. podávame pacientovi 100 g glukózy (N) 

b. deťom podávame 1,75 g glukózy/kg telesnej hmotnosti (S) 

c. pacient dostáva glukózu v 0. a v 60. minúte (N) 

d. pacient by mal pred vyšetrením 24 hladovať (N) 

e. pacient redukuje 3 dni pred vyšetrením sacharidy v potrave (N) 

f. pacient 24 hodín pred vyšetrením nekonzumuje alkohol (S) 

g. sa používa len kapilárna krv (N) 

h. je nutné vyšetriť aj glukózu v moči (N) 

129. Na regulácii glykémie sa podieľa 

a. kortizol (S) 

b. adrenalín (S) 

c. kalcitonín (N) 

d. tyroxín (S) 

e. relaxín (N) 

f. testosterón (N) 

g. rastový hormón (S) 

h. glukagón (S) 

130. Pri regulácii glykémie organizmus využíva 

a. glykogenolýzu (S) 

b. glukoneogenézu z bielkovín (S) 

c. glykogenézu (S) 

d. premenu glycidov na triacylglyceroly (S) 

e. premenu vyšších karboxylových kyselín na glukózu (N) 

f. tvorbu glukózy z aminokyselín (S) 

g. tvorbu ketolátok z vyšších karboxylových kyselín (N) 

h. indukciu Krebs-Henseleitovho cyklu (N) 

131. Zvýšená glykémia pri diabete podmieňuje vznik 



a. zníženej osmolality v sére (N) 

b. zníženia pH krvi (acidózu) (N) 

c. glykozúrie (S) 

d. osmotickej diurézy (S) 

e. oligúrie (N) 

f. ketoacidózy (N) 

g. zvýšenej syntézy glykogénu (N) 

h. útlmu sekrécie inzulínu (N) 

132. Pre vyšetrenie a hodnotenie glykémie platí 

a. hladinu glukózy v krvi vyšetrujeme vždy nalačno (N) 

b. vyšetrenie glykémie po najedení nemá praktický význam (N) 

c. glykémia v plnej krvi je vyššia ako v plazme (N) 

d. glykémia vo venóznej krvi je vyššia ako v arteriálnej krvi (N) 

e. glykémia vo venóznej krvi je nižšia ako v arteriálnej krvi (S) 

f. fyziologická hodnota glykémie s vekom klesá (N) 

g. diabetik nalačno môže mať fyziologickú hodnotu glykémie (S) 

h. hyperglykémia je obvykle vždy sprevádzaná ketonémiou (N) 

133. Bunky získavajú energiu pre svoje funkcie: 

a. anaeróbnou oxidáciou cukrov, tukov, bielkovín (N) 

b. anaeróbnou redukciou glukózy na laktát (N) 

c. hlavne oxidáciou cukrov a tukov (S) 

d. prostredníctvom oxidačno-redukčných procesov (S) 

e. v procesoch zhrnutých pod pojmom intermediárny metabolizmus (S) 

f. v reakciách prebiehajúcich za účasti enzýmov, ale aj bez enzýmov (N) 

g. v rekciách, z ktorých sa za účesti enzýmov môže tvoriť energia aj v sére (N) 

h. oxidáciou organických a anorganických zlúčenín (N) 

134. O glukóze môžeme povedať: 

a. je univerzálnym zdrojom energie pre bunky (S) 

b. pred svojou oxidáciou je v bunkách aktivovaná fosforyláciou pomocou ATP (S) 

c. môže poskytovať energiu v glykolýze len aeróbnou oxidáciou (N) 

d. v cykle priamej oxidácie glukózy vytvorený NADPH2 ďalej odovzdáva vodíky do 

terminálnej oxidácie (N) 

e. časť energie z nej sa získa prostredníctvom tvorby redukovaných koenzýmov v cytosole 

, časť v mitochondriách (S) 

f. hlavné množstvo energie poskytuje oxidáciou v cytosole (N) 

g. pre plný zisk energie z glukózy sú z kompartmentov bunky potrebné len mitochondrie 

(N) 

h. pre plný zisk energie z glukózy sú z kompartmentov bunky potrebné cytosol 

a mitochondrie (S) 

135. Úplná oxidácia živín: 

a. má rovnaké koncové produkty v podmienkach „ in vivo“ aj „in vitro“ (S) 

b. môže prebiehať, podľa typu buniek v organizme aeróbne alebo anaeróbne (N) 

c. v bunkách prebieha postupne za tvorby medziproduktov (S) 

d. je doprevádzaná v bunkách tvorbou redukovaných koenzýmov a tepla (S) 

e. je v oganizme viazaná na využitie slnečnej energie (N) 

f. je v bunkách podmienená prítomnosťou biokatalyzátorov (S) 

g. glukózy a VKK poskytuje oxidáciou 1g rovnaké množstvo energie (N) 

h. napr. aminokyselín z bielkovín má ako koncové produkty CO2 a H2O (N) 



136. O chemickej energii platí: 

a. je to všetka energia, ktorá sa uvoľní oxidáciou substrátov (N) 

b. je to energia transformovaná do makroergických zlúčenín (S) 

c. táto energia sa získava napríklad v cykle priamej oxidácie glukózy (N) 

d. je obsiahnutá napr. v ATP (S) 

e. časť z nej sa uvoľňuje v podobe tepla (S) 

f. sa získava prostredníctvom redukovaných koenzýmov v oxidačnej fosforylácii (S) 

g. sa môže získať aj za anaerobných podmienok (S) 

h. sa môže získať v reakcii tvorby laktátu, katalyzovanej laktátdehydrogenázou (N) 

137. Látka sa oxiduje: 

a. ak prijíma elektróny (N) 

b. ak odovzdáva elektróny (S) 

c. reakciou s NADH2 (N) 

d. reakciou napr. s NADP (S) 

e. prijatím vodíka (N) 

f. prijatím protónu (N) 

g. zlučovaním s kyslíkom (S) 

h. dehydrogenáciou (S) 

138. Látka sa redukuje: 

a. ak prijíma elektróny (S) 

b. ak odovzdáva elektróny (N) 

c. reakciou s NADH2 (S) 

d. reakciou napr. s NADP (N) 

e. prijatím vodíka (S) 

f. prijatím protónu (N) 

g. zlučovaním s kyslíkom (N) 

h. dehydrogenáciou (N) 

139. O dehydrogenácii platí: 

a. patrí sem premena napr. alkoholu na aldehyd (S) 

b. vznikajú pri nej redukované koenzýmy (S) 

c. je to spôsob redukcie substrátov (N) 

d. dochádza pri nej k uvoľneniu vody (N) 

e. je to častý spôsob oxidačno-redukčných reakcií (S) 

f. je to spôsob oxidácie látok napr. v citrátovom cykle (S) 

g. je to spôsob oxidácie substrátov napr. pri syntéze VKK (N) 

h. enzýmy, ktoré ju katalyzujú majú koenzýmy odvodené od vitamínu B6 (N) 

140. Energia sa uvoľňuje: 

a. pri prenose elektrónov z látky s nižším redoxpotenciálom na látku s vyšším redox-

potenciálom (S) 

b. pri prenose elektrónov z látky s vyšším redoxpotenciálom na látku s nižším redox-

potenciálom (N) 

c. v reakcii katalyzovanej malátdehydrogenázou a vzniká priamo ATP (N) 

d. v reakcii katalyzovanej malátdehydrogenázou a súčasne vzniká NADH (S) 

e. oxidáciou redukovaných koenzýmov ( NADH NADPH FADH2 ) v terminálnej oxidácii 

(N) 

f. oxidáciou redukovaných koenzýmov v terminálnej oxidácii a vytvára gradient vodíkov 

(N) 

g. aj oxidáciou redukovaných koenzýmov v terminálnej oxidácii (S) 

h. aj oxidáciou redukovaných koenzýmov priamo v reakcii katalyzovanej 



laktátdehydrogenázou, za súčasného vzniku ATP (N) 

141. O makroergických zlúčeninách môžeme povedať: 

a. vznikajú v organizme len za aerobných podmienok (N) 

b. hlavné množstvo ATP vzniká v organizme v mitochondriách (S) 

c. všetky majú obsah energie, pod 15 kJ. mol
-1

 takejto zlúčeniny (N) 

d. obsahujú bunkami využiteľnú chemickú formu energie (S) 

e. patrí medzi ne fosfodiesterová väzba (N) 

f. patrí medzi ne difosfátová väzba (S) 

g. acylfosfátová väzba vzniká v priebehu glykolýzy (S) 

h. acylfosfátová väzba vzniká v priebehu citrátového cyklu (N) 

142. O makroergických zlúčeninách platí: 

a. vznikajú v organizme za aerobných aj anaerobnych podmienok (S) 

b. ATP vzniká v oxidačnej fosforylácii lokalizovanej v mitochondriách pečene (N) 

c. všetky majú vysoký obsah energie,viazaný na energetický stav celej zlúčeniny (S) 

d. obsahujú bunkami využiteľnú tepelnú formu energie (N) 

e. patrí medzi ne fosfoesterová väzba (N) 

f. patrí medzi ne tiesterová väzba (S) 

g. acylfosfátová väzba sa využíva na substrátovu fosforyláciu v glykolýze (S) 

h. acylfosfátová väzba vzniká pri aktivácii aminokyselín v proteosyntéze (S) 

143. V bunkách sa makroergické zlúčeniny: 

a. využívajú na oxidáciu substrátov (N) 

b. tvoria využívaním gradientu protónov na vnútornej mitochondriovej membráne (S) 

c. tvoria využívaním gradientu elektrónov na vnútornej mitochondriovej membráne (N) 

d. tvoria využívaním gradientu vodíkov na vnútornej mitochondriovej membráne (N) 

e. využívajú pre priebeh katabolických procesov (N) 

f. využívajú pre priebeh anabolických procesov (S) 

g. tvoria aj v priebehu oxidačnej dekarboxylácie pyruvátu (S) 

h. využívajú pre aktiváciu glukózy (S) 

144. Makroergické zlúčeniny v bunkách: 

a. vznikajú v mitochondriách aj v cytozole bunky (S) 

b. vznikajú len v mitochondriách (N) 

c. využívajú sa na syntetické procesy, napr. ATP a GTP na syntézu glykogénu (N) 

d. využívajú sa na syntetické procesy, napr. ATP a GTP pri glukoneogenéze (S) 

e. majú aj regulačnú funkciu, napr. ATP reguluje glykolýzu (S) 

f. vznikajú v pentózovom cykle, napr. ribóza-5-fosfát (N) 

g. vznikajú aj pri premene substrátov, napr. v glykolýze zniká 1,3-bisfosfoglycerát (S) 

h. obsahujú aj dve na energiu bohaté väzby, napr. v 1,3-bisfosfoglyceráte (N) 

145. Medzi makroergické väzby nepatrí väzba: 

a. fosfoesterová (S) 

b. difosfátová (N) 

c. guanidínfosfátová (N) 

d. medzi nukleotidmi v DNA (S) 

e. peptidová (S) 

f. enolfosfátová (N) 

g. 1,6-glykozidová v glykogéne (S) 

h. karboxyfosfátová (N) 

146. Medzi makroergické zlúčeniny patrí: 



a. fruktóza 1,6-bisfosfát (N) 

b. kyselina 2-fosfoglycerová (N) 

c. aminoacyladenylát (S) 

d. acetyllipoová kyselina (S) 

e. karnitín (N) 

f. kyselina enolpyrohroznová (N) 

g. acetylCoA (S) 

h. kreatinín (N) 

147. Medzi zlúčeniny obsahujúce makroergickú väzbu patrí: 

a. NAD
+
 (S) 

b. FMN (N) 

c. S-adenozylmetionín (S) 

d. UDP-glukóza (S) 

e. glukóza-6-fosfát (N) 

f. sukcinyl-CoA (S) 

g. acyladenylát (S) 

h. látka vytváraná glykogénfosforylázou (N) 

148. Pre tvorbu ATP platí: 

a. v mitochondriách vzniká hlavne oxidačnou, ale aj substrátovou fosforyláciou (S) 

b. tvorba gradientu protónov je potrebná pre jeho vznik substrátovou fosforyláciou (N) 

c. tvorba gradientu protónov je potrebná pre jeho vznik oxidačnou fosforyláciou (S) 

d. oxidácia jedného acetylCoA umožní tvorbu 12 ATP v mitochondriách (S) 

e. vzniká oxidáciou NADH (S) 

f. na vzniku 38 ATP z jednej glukózy je potrebná substrátová aj oxidačná fosforylácia (S) 

g. vo svale môže vznikať aj z kreatínfosfátu (S) 

h. vo svale môže vznikať aj z fosfoenolpyruvátu (S) 

149. Tioesterová makroergická väzba sa nachádza v: 

a. homocysteíne (N) 

b. S-adenozylmetioníne (N) 

c. kyseline acetyllipoovej (S) 

d. metioníne (N) 

e. aktivovanej VKK (S) 

f. acetylCoA (S) 

g. v produkte oxidačnej dekarboxylácie 2-oxoglutarátu (S) 

h. aktivovanom vitamíne B1 (N) 

150. Makroergické väzby sa odlišujú: 

a. množstvom energie uvoľnenej pri ich tvorbe (N) 

b. množstvom energie uvoľnenej pri ich hydrolýze (S) 

c. rôznym typom obsiahnutým v ATP a GTP (N) 

d. rôznym typom obsiahnutým v NAD
+
 a FAD (N) 

e. obsahom energie, pričom jej najvyšší obsah má difosfátová väzba (N) 

f. obsahom energie, pričom jej najvyšší obsah má enolfosfátová väzba v enolpyruváte (N) 

g. obsahom energie, pričom jej najvyšší obsah má enolfosfátová väzba (S) 

h. aj tým, že CoA obsahuje makroergicky viazanú síru, ostatné fosfát (N) 

151. O enzýmoch oxidačno-redukčných reakcií platí: 

a. oxidázy prenášajú elektróny alebo vodík zo substrátu priamo na kyslík, za vzniku vody 

(S) 

b. koenzýmom oxidáz D aminokyselín je FMN, ktorý prenáša vodíky zo substrátu na O2 



bez tvorby ATP a za vzniku H2 O2 (S) 

c. koenzýmom dehydrogenáz ( napr. LD) je nikotínamidmonokukleotid (N) 

d. koenzýmom dehydrogenáz ( napr. LD) je NAD
+
 (S) 

e. medzi hemoproteiny patrí kataláza (S) 

f. sukcinátdehydrogenáza má koenzým FMN (N) 

g. oxigenázy prenášajú vodíky priamo na kyslík (N) 

h. hydroperoxidázy majú koenzým FMN a v reakcii vzniká peroxid vodíka (N) 

152. Medzi oxidoreduktázy patrí: 

a. enzým premeny UDP-glukózy na UDP-glukurónovú kyselinu (S) 

b. glykogénfosforyláza (N) 

c. kataláza (S) 

d. tryptofánpyroláza (S) 

e. transketoláza (N) 

f. regulačný enzým syntézy cholesterolu (S) 

g. regulačný enzým syntézy hému (N) 

h. karbamoylfosfátsyntáza II (N) 

153. Hlavná tvorba ATP u človeka: 

a. je viazaná na proces terminálnej oxidácie (S) 

b. vyžaduje vytvorenie gradientu protónov (S) 

c. je fotosyntetická fosforylácia (N) 

d. vyžaduje za sebou nadväzujúce procesy: glykolýza anaerobná, citrátový cyklus, 

termináln oxidácia a oxidačná fosforylácia (N) 

e. je v erytrocytoch viazaná na oxidačnú fosforyláciu (N) 

f. prebieha v procese oxidácie NADPH v mitochondriách (N) 

g. z glukózy vyžaduje procesy lokalizované v cytosole a mitochondriách (S) 

h. je zabezpečovaná prostredníctvom oxidačnej fosforylácie (S) 

154. Dýchací reťazec: 

a. je lokalizovaný vo vonkajšej a oxidačná fosforylácia vo vnútornej mitochondriovej 

membráne (N) 

b. je zložený zo štyroch Greenových komplexov (S) 

c. je zložený z piatich Greenových komplexov (N) 

d. využíva gradient protónov na syntézu ATP (N) 

e. umožní využiť energiu oxidácie redukovaných koenzýmov následne na tvorbu ATP (S) 

f. využíva redukované koenzýmy nachádzajúce sa v matrix mitochondrií (S) 

g. odoberá vodík z NADH priamo z cytoplazmy, ak sa tam vytvorí napr. v glykolýze (N) 

h. odoberá vodík z NADPH2 , ale z matrich mitochondrie (N) 

155. Tvorba protónového gradientu: 

a. je viazaná na oxidáciu redukovaných koenzýmov tvorených v citrátovom cykle (S) 

b. je viazaná na oxidáciu redukovaných koenzýmov tvorených pri syntéze VKK (N) 

c. je viazaná na oxidáciu redukovaných koenzýmov tvorených v glykolýze (S) 

d. je viazaná na oxidáciu redukovaných koenzýmov tvorených v pentózovom cykle (N) 

e. je realizovaná enzýmom Greenovho komplexu V (N) 

f. je zabezpečená prenosom elektrónov v systéme dýchacieho reťazca (S) 

g. využíva energiu ATP (N) 

h. využíva energiu uvoľnenú postupnou oxidáciou redukovaných koenzýmov (S) 

156. Oxidácia redukovaných koenzýmov v terminálnej oxidácii: 

a. vedie k postupnému uvoľňovaniu energie, ktorá sa priamo využije na tvorbu gradientu 

protónov (S) 



b. vedie k postupnému uvoľňovaniu energie, ktorá sa priamo využije na tvorbu ATP (N) 

c. sa zvyšuje pri dostatku ATP v bunkách (N) 

d. sa zvyšuje pri vzostupe ADP v matrix mitochondrie (S) 

e. má za následok inhibíciu citrátového cyklu, či glykolýzy (N) 

f. má za následok aktiváciu metabolických cyklov... (S) 

g. podmieňuje aktiváciu mitochondriálnej ATP-ázy (S) 

h. môže byť inhibovaná nedostatkom ATP (N) 

157. Mitochondriálna ATP-ázová aktivita: 

a. je obsiahnutá v Greenovom komplexe IV (N) 

b. zabezpečuje hydrolýzu ATP (N) 

c. využíva energiu gradientu protónov na syntézu ATP (S) 

d. využíva priamo energiu uvoľnenú pri oxidácii redukovaných koenzýmov na syntézu 

ATP (N) 

e. je súčasťou Greenovho komplexu V (S) 

f. je spojená s kanálom pre transport protónov v smere do matrich mitochondrie (S) 

g. je spojená s kanálom pre transport protónov v smere z matrich mitochondrie (N) 

h. je spojená s kanálom pre transport elektrónov v terminálnej oxidácii (N) 

158. Pre ADP a ATP platí: 

a. vnútorná mitochondriová membrána je pre ne priepustná (N) 

b. ADP je substrátom mitochondriovej ATP-ázy (S) 

c. cez membránu mitochondrie sú prenášané translokázou (S) 

d. transportér prenáša ADP do mitochondrie a ATP do cytoplazmy (S) 

e. transportér prenáša ADP z mitochondrie a ATP z cytoplazmy do mitochondrie (N) 

f. transport ATP do cytoplazmy ja primárny aktívny transport (N) 

g. ich transport cez membrány mitochondrie patrí medzi antiportný transportný systém (S) 

h. ADP inhibuje a ATP aktivuje procesy terminálnej oxidácie (N) 

159. Pre priebeh terminálnej oxidácie platí: 

a. pri znížení prívodu kyslíka k bunkám je inhibovaná (S) 

b. pri znížení prívodu kyslíka k bunkám je aktivovaná, lebo bunky majú málo ATP (N) 

c. zníženie pH pri hypoxii ju aktivuje (N) 

d. ak je inhibovaná, napr. rybím jedom zastavuje sa aj oxidačná fosforylácia (S) 

e. ak je inhibovaná, napr. rybím jedom aktivuje sa oxidačná fosforylácia (N) 

f. rozpojovače, ktoré rušia gradient protónov rušia aj terminálnu oxidáciu (N) 

g. rozpojovače, ktoré rušia gradient protónov vytvorený terminálnou oxidáciou 

neovplyvňujú oxidačnú fosforyláciu (N) 

h. je regulovaná hormonálne (N) 

160. Oxidáciou látky je: 

a. keď látka stráca molekulu vody (N) 

b. keď na seba viaže elektróny (N) 

c. keď odovzdáva dva atómy vodíka (S) 

d. premena pyruvátu na laktát (N) 

e. keď odovzdáva elektróny (S) 

f. premena peroxidu vodíka na molekulový kyslík (S) 

g. keď na seba viaže kyslík (S) 

h. keď látka odovzdáva dva protóny (N) 

161. Oxidoredukčný systém: 

a. je to napr. zmes NAD
+
 a NADH2 (S) 

b. je schopný viazať na seba elektróny (S) 



c. môže elektróny odovzdávať (S) 

d. môže elektróny odovzdávať i prijímať (S) 

e. je prítomný iba v biologických systémoch (N) 

f. môže to byť zmes NAD
+
 a FADH2 (N) 

g. jeho afinitu k elektrónom udáva jeho redox potenciál (S) 

h. obsahuje oxidovanú i redukovanú formu tej istej látky (S) 

162. Makroergické väzby: 

a. pri hydrolýze jedného molu sa uvoľní okolo 15 kJ energie (N) 

b. môže byť väzba difosfátová (S) 

c. vzniká napr. pri oxidoredukčných reakciách (S) 

d. nachádza sa v niektorých medziproduktoch glykolýzy (S) 

e. je obyčajne veľmi stabilnou väzbou (N) 

f. nachádza sa v molekule 1,3-bisfosfoglycerátu (S) 

g. enolfosfátová sa nachádza v kreatínfosfáte (N) 

h. jej súčasťou musí byť vždy zvyšok kyseliny fosforečnej (N) 

163. O enzýmoch oxidoredukčných reakcií môžeme povedať: 

a. patrí sem aj kataláza (S) 

b. oxygenázy zabudujú do substrátu vždy dva atómy kyslíka (N) 

c. sú aktívne aj bez koenzýmovej zložky (N) 

d. dehydrogenázy môžu prenášať dva vodíky z koenzýmu na substrát (S) 

e. medzi hydroperoxidázy zaraďujeme aj monooxygenázy (N) 

f. z hľadiska tvorby energie v bunke sú dôležité dioxygenázy (N) 

g. dehydrogenázy katalyzujú vratné reakcie (S) 

h. tvoria súčasť enzýmov dýchacieho reťazca (S) 

164. Terminálna oxidácia: 

a. prebieha v mitochondrii bunky (S) 

b. je to prenos elektrónov z NADH2 na kyslík (S) 

c. vytvára sa pri nej protónový gradient v medzimembránovom priestore mitochondrie (S) 

d. dochádza pri nej k tvorbe ATP (N) 

e. zúčastňujú sa jej aj cytochrómy (S) 

f. jej prvú fázu katalyzuje cytochróm c oxidáza (N) 

g. na prenos elektrónov sa v nej zúčastňujú Fe-S-proteíny (S) 

h. protóny sa pri nej prenášajú z NADH2 do matrix mitochondrie (N) 

165. O lecitínoch možno povedať: 

a. obsahujú rovnaký alkohol ako lipidy tukového tkaniva (S) 

b. obsahujú dva zvyšky karboxylových kyselín viazané na primárnu OH skupinu glycerolu 

(N) 

c. obsahujú zvyšky karboxylových kyselín viazané na primárnu a sekundárnu alkoholovú 

skupinu glycerolu (S) 

d. kyselina fosforečná je v ich molekule viazaná esterovou väzbou (S) 

e. nelipidová časť lecitínov sa viaže na kyselinu fosforečnú (S) 

f. nelipidová časť lecitínov pochádza z aminokyselinu glycínu (N) 

g. ich rozpustnosť je rovnaká ako rozpustnosť triacylglycerolov (N) 

h. obsahujú polárnu aj nepolárnu časť molekuly (S) 

166. O aktivácii kyseliny palmitovej pri beta-oxidácii platí: 

a. ako substráty sú potrebné palmitoyl-CoA a ATP (N) 

b. reakcia prebieha vo vnútornej mitochondriovej membráne (N) 

c. reakcia prebieha v matrix mitochondrie (N) 



d. na aktiváciu sa spotrebuje energia 1 makroergickej väzby (N) 

e. na aktiváciu sa spotrebuje energia 2 makroergických väzieb (S) 

f. medziproduktom aktivácie je látka s acylfosfátovou makroergickou väzbou (S) 

g. produkt reakcie sa prenáša z mitochondrie do cytosolu difúziou (N) 

h. produkt aktivácie sa prenáša z cytosolu do mitochondrie pomocou karnitínu (S) 

167. Pri aktivácii karboxylových kyselín pri beta-oxidácii: 

a. ako substráty sú potrebné acyl-CoA a ATP (N) 

b. reakcia prebieha v cytosole bunky (S) 

c. reakcia je katalyzovaná karnitínacyltransferázou (N) 

d. reakcia je katalyzovaná acyl-CoA syntázou (S) 

e. vytvorený acyl-CoA voľne prechádza do mitochondrie uľahčenou difúziou (N) 

f. spotrebuje sa energia dvoch makroergických väzieb (S) 

g. ako medziprodukt vzniká acyl-adenylát s obsahom difosfátovej makroergickej väzby (N) 

h. ako medziprodukt vzniká látka s obsahom makroergickej acylfosfátovej makroergickej 

väzby (S) 

168. Aktivácia karboxylovej kyseliny pri beta-oxidácii môže byť katalyzovaná: 

a. acyl-CoA transferázou (N) 

b. oktanoyl-CoA syntázou lokalizovanou v mitochondriách (N) 

c. acyl-CoA syntázou lokalizovanou v membráne bunky (N) 

d. dodekanoyl-CoA syntázou v prípade karboxylových kyselín s krátkym reťazcom (N) 

e. dodekanoyl-CoA syntázou v prípade karboxylových kyselín s počtom uhlíkov uhlíkov 

C10 –C18 (S) 

f. CoA-transferázou v prípade karboxylových kyselín s dlhým reťazcom (N) 

g. CoA transferázou v prípade karboxylových kyselín s krátkym reťazcom (S) 

h. enzýmom, ktorý ako zdroj energie vyžaduje špecificky UTP (N) 

169. V procese aktivácie karboxylových kyselín pri beta-oxidácii: 

a. vzniká ako medziprodukt acyl-CoA (N) 

b. vzniká ako medziprodukt acyl-adenylát (S) 

c. vzniká v medziprodukte makroergická acylfosfátová väzba (S) 

d. v koncovom produkte vzniká makroergická väzba, ktorá sa nachádza aj v molekule 

acetyl-CoA (S) 

e. dochádza k štiepeniu fosfodiesterovej väzby v ATP (N) 

f. dochádza k premene ATP na ADP (N) 

g. spotrebuje sa energia dvoch makroergických väzieb (S) 

h. využíva sa pôsobenie mitochondriového enzýmu (N) 

170. O aktivácii karboxylovej kyseliny pri beta-oxidácii platí: 

a. prebieha na vnútornej membráne mitochondrií (N) 

b. prebieha na vonkajšej membráne mitochondrií (S) 

c. prebieha v matrix mitochondrie (N) 

d. vzniká pri nej produkt s obsahom makroergickej tioesterovej väzby (S) 

e. vzniká pri nej medziprodukt s obsahom makroergickej enolfosfátovej väzby (N) 

f. vstupuje do nej acetyl-CoA ako jeden zo substrátov reakcie (N) 

g. vstupuje do nej ATP, karboxylová kyselina a CoA ako substráty reakcie (S) 

h. vzniká NADH+H
+
 (N) 

171. Karnitínacyltransferáza je enzým, ktorý: 

a. ako substráty využíva karnitín a vyššiu karboxylovú kyselinu (N) 

b. ako substráty využíva karnitín a acyl-CoA (S) 

c. katalyzuje prenos zvyšku karboxylovej kyseliny na COOH skupinu karnitínu (N) 



d. katalyzuje prenos zvyšku karboxylovej kyseliny na OH skupinu karnitínu (S) 

e. katalyzuje prenos acylkarnitínu do mitochondrie (S) 

f. na vonkajšej strane vnútornej mitochondriovej membrány katalyzuje vznik acyl-CoA 

(N) 

g. na vnútornej strane vnútornej mitochondriovej membrány prenáša zvyšok karboxylovej 

kyseliny z acylkarnitínu na CoA (S) 

h. na vonkajšej strane vnútornej mitochondriovej membrány je inhibovaný malonyl-CoA 

(S) 

172. O prenose aktivovanej karboxylovej kyseliny do mitochondrie platí: 

a. aktivácia nie je potrebná, pretože k aktivácii karboxylových kyselín dochádza 

v mitochondriách (N) 

b. karboxylová kyselina sa transportuje do mitochondrie difúziou (N) 

c. aktivovaná karboxylová kyselina využíva na prenos aktívny transport (N) 

d. aktivovaná karboxylová kyselina vyžaduje na transport látku, na syntézu ktorej sa 

využíva lyzín (S) 

e. vyžaduje enzým acyl-CoA syntázu (N) 

f. vyžaduje pôsobenie karnitínacyltransferázy I na vnútornej strane vnútornej 

mitochondriovej membrány (N) 

g. vyžaduje pôsobenie karnitínacyltransferázy I na vonkajšej strane vnútornej 

mitochondriovej membrány (S) 

h. vyžaduje sa enzýmový systém prítomný v plazmatickej membráne bunky (N) 

173. V reakcii beta-oxidácie, ktorej produkt reakcie umožní v dýchacom reťazci vznik 

dvoch molekúl ATP: 

a. je potrebný enzým acyl-CoA dehydrogenáza (S) 

b. je potrebý enzým acetyl-CoA dehydrogenáza (N) 

c. c je potrebný enzým -hydroxyacyl-CoA dehydrogenáza (N) 

d. je potrebný FAD ako koenzým (S) 

e. je potrebný NAD ako koenzým (N) 

f. je potrebný ten istý koenzým ako napr. v glykolýze (N) 

g. vzniká enoyl-CoA (S) 

h. vzniká látka, ktorá je substrátom -ketotiolázy (N) 

174. Reakcia beta-oxidácie karboxylových kyselín, pri ktorej dochádza ku adícii vody: 

a. je reakcia, ktorá umožní vznik 2 ATP v terminálnej oxidácii (N) 

b. je reakcia, ktorá umožní vznik 3 ATP v terminálnej oxidácii (N) 

c. ako substrát využíva trans-enoyl-CoA (S) 

d. ako substrát využíva cis-enoyl-CoA (N) 

e. ako substrát využíva produkt acyl-CoA syntázy (N) 

f. ako substrát využíva produkt acyl-CoA dehydrogenázy (S) 

g. vedie k tvorbe látky, na premenu ktorej je potrebný FAD (N) 

h. vedie k tvorbe látky, na premenu ktorej je potrebný NAD (S) 

175. O reakcii beta-oxidácie karboxylových kyselín, ktorej produkt umožní v dýchacom 

reťazci vznik troch molekúl ATP platí: 

a. ako substrát využíva enoyl-CoA (N) 

b. ako substrát využíva acyl-CoA (N) 

c. je to reakcia katalyzovaná enoylhydratázou (N) 

d. je to reakcia katalyzovaná -hydroxyacyl-CoA dehydrogenázou (S) 

e. vyžaduje ako koenzým NAD (S) 

f. vyžaduje vodu ako jeden zo substrátov reakcie (N) 

g. vyžaduje ako koenzým FAD (N) 



h. reakcia je charakteristická napr. pre erytrocyty a tkanivo CNS (N) 

176. Pri odbúraní kyseliny palmitovej β -oxidáciou: 

a. vzniká rovnaké množstvo NADH+H
+
, FADH2 a acetyl-CoA (N) 

b. vzniká 7 NADH+H
+
, 7 FADH2 a 8 acetyl-CoA (S) 

c. vzniká 8 NADH+H
+
, 8 FADH2 a 7 acetyl-CoA (N) 

d. pri reoxidácii redukovaných koenzýmov  oxidácie vzniká v terminálnej oxidácii 35 

ATP (S) 

e. cyklus -oxidácie prebehne 6 krát (N) 

f. cyklus -oxidácie prebehne 8 krát (N) 

g. oxidáciou vytvoreného acetyl-CoA v Krebsovom cykle vzniká 24 NADH+H
+
 a 16 

FADH2 (N) 

h. je energetická bilancia 129 ATP (N) 

177. Pri odbúraní palmitoyl-CoA β-oxidáciou: 

a. celkový energetický zisk je 131 ATP, ktoré sa tvoria v Krebsovom cykle (N) 

b. energetický zisk je 129 ATP (N) 

c. na aktiváciu karboxylovej kyseliny sa spotrebujú dve makroergické väzby (S) 

d. na aktiváciu karboxylovej kyseliny sa spotrebuje jedna makroergická väzba (N) 

e. oxidáciou redukovaných koenzýmov vytvorených v -oxidácii sa tvorí 35 ATP (S) 

f. vzniká 8 acetyl-CoA (S) 

g. oxidáciou vytvoreného acetyl-CoA v Krebsovom cykle sa tvorí 84 ATP (N) 

h. energia sa môže získavať aj substrátovou fosforyláciou (N) 

178. O karnitíne možno povedať: 

a. vyžaduje na syntézu jednu esenciálnu a jednu neesenciálnu aminokyselinu (N) 

b. vyžaduje na syntézu lyzín a arginín (N) 

c. vyžaduje na syntézu lyzín a metionín (S) 

d. je potrebný na prenos aktivovaného zvyšku karboxylovej kyseliny z cytosolu do 

mitochondrie (S) 

e. je potrebný na prenos aktivovaného zvyšku karboxylovej kyseliny z mitochondrie do 

cytosolu (N) 

f. reakciou s acyl-CoA vytvára acylkarnitín (S) 

g. je potrebný pri syntéze VKK (N) 

h. viaže karboxylovú kyselinu esterovou väzbou (S) 

179. Posledný štep, ktorý vzniká pri beta-oxidácii vyšších karboxylových kyselín s 

nepárnym počtom uhlíkov: 

a. je formyl-CoA (N) 

b. je zvyšok trojuhlíkovej karboxylovej kyseliny viazaný na CoA (S) 

c. obsahuje vo svojej molekule makroergickú tioesterovú väzbu (S) 

d. je látka, ktorá vzniká štiepením acetoacetyl-CoA (N) 

e. na jeho ďaľšiu premenu sú potrebné ako koenzýmy biotín a vitamín B12 (S) 

f. medziproduktom jeho premeny je malonyl-CoA (N) 

g. je látka, ktorá sa premieňa na metylmalonyl-CoA (S) 

h. je látka, ktorá sa môže využiť na glukoneogenézu (S) 

180. Pri úplnej degradácii kyseliny stearovej: 

a. vytvorí sa 9 acetyl-CoA (S) 

b. vzniká 8 NADH+H
+
 a 8 FADH2 (S) 

c. vzniká 9 NADH+H
+
 a 9 FADH2 (N) 

d. oxidáciou redukovaných koenzýmov -oxidácie sa vytvára 40 ATP (S) 

e. celkový energetický zisk je 129 ATP (N) 



f. cyklus -oxidácie prebehne 9 krát (N) 

g. cyklus -oxidácie prebehne 8 krát (S) 

h. vzniká látka, ktorá sa môže využiť na glukoneogenézu (N) 

181. Syntéza malonyl CoA: 

a. vyžaduje ako substráty acetyl-CoA, ATP a biotín (S) 

b. prebieha v matrix mitochondrie (N) 

c. prebieha v cytosole bunky (S) 

d. je regulačné miesto degradácie karboxylových kyselín (N) 

e. je regulačné mesto syntézy karboxylových kyselín (S) 

f. vyžaduje ako koenzým vitamín B12 (N) 

g. je aktivovaná citrátom (S) 

h. je aktivovaná v prítomnosti glukagonu (N) 

182. Regulačným enzýmom v syntéze karboxylových kyselín: 

a. je acyl-CoA dehydrogenáza (N) 

b. je acetyl-CoA karboxyláza (S) 

c. je enzým, ktorý ako koenzým vyžaduje biotín (S) 

d. je kondenzujúci enzým (N) 

e. je enzým, ktorý vedie k tvorbe malonyl-CoA (S) 

f. je enzým, ktorý je aktívny v defosforylovanej forme (S) 

g. je enzým, ktorého aktiváciu spôsobuje hormón inzulín, uvoľňovaný počas hladovania 

(N) 

h. je enzým, ktorý sa inhibuje fosforyláciou v prítomnosti glukagonu (S) 

183. Biosyntéza nasýtených vyšších karboxylových kyselín (VKK): 

a. prebieha v mitochondriách (N) 

b. prebieha v cytosole bunky (S) 

c. je lokalizovaná v tom istom kompartmente bunky ako aj -oxidácia (N) 

d. prebieha rovnakou intenzitou vo všetkých tkanivách organizmu (N) 

e. je typická pre tkanivo CNS (N) 

f. prebieha v pečeni a tukovom tkanive (S) 

g. vyžaduje biotín ako koenzým (S) 

h. vyžaduje koenzým vytváraný v Krebsovom cykle (N) 

184. O biosyntéze a -oxidácii VKK možno povedať: 

a. obidva procesy sú lokalizované v tom istom kompartmente bunky (N) 

b. obidva procesy využívajú rovnaký typ koenzýmu (N) 

c. syntéza VKK prebieha v cytosole bunky a -oxidácia v mitochondriách (S) 

d. koenzýmom syntézy je NADPH+H
+
 a koenzýmom -oxidácie FAD a NAD (S) 

e. koenzýmom syntézy je NAD
+
 a koenzýmom -oxidácie FAD a NAD (N) 

f. regulačným enzýmom -oxidácie je -ketotioláza a regulačným enzýmom syntézy je 

syntáza karboxylových kyselín (N) 

g. regulačným enzýmom -oxidácie je karnitínacyltransferáza I a regulačným enzýmom 

syntézy je acetyl-CoA karboxyláza (S) 

h. pri -oxidácii aj pri syntéze karboxylových kyselín sú acylové zvyšky naviazané na CoA 

(N) 

185. Bezprostredný vznik acetyl KoA v cytosole, ktorý je potrebný na syntézu 

karboxylových kyselín. 

a. je katalyzovaný ATP-citrátlyázou (S) 

b. je katalyzovaný acetyl-CoA karboxylázou (N) 



c. prebieha bez potreby energie (N) 

d. vyžaduje ako zdroj energie ATP (S) 

e. substrátom reakcie je látka tvorená v mitochondriách (S) 

f. substrátom reakcie je látka tvorená v cytosole (N) 

g. enzým, ktorý reakciu katalyzuje je aktivovaný defosforyláciou v prítomnosti inzulínu 

(N) 

h. enzým, ktorý reakciu katalyzuje je aktivovaný fosforyláciou v prítomnosti inzulínu (S) 

186. O citrátsyntáze a ATP-citrátlyáze možno povedať: 

a. citrátsyntáza zodpovedá za tvorbu citrátu v mitochondriách (S) 

b. citrátsyntáza zodpovedá za tvorbu citrátu v cytosole (N) 

c. ATP citrátlyáza je lokalizovaná v cytosole bunky (S) 

d. ATP-citrátlyáza štiepi citrát na acetyl-CoA a malonyl-CoA (N) 

e. ATP-citrátlyáza štiepi citrát na acetyl-CoA a oxalacetát (S) 

f. obidva enzýmy sa zúčastňujú syntézy karboxylových kyselín (S) 

g. aktivátorom ATP-citrátlyázy je hormón glukagon (N) 

h. aktivátorom ATP-citrátlyázy je hormón inzulín (S) 

187. Jablčný enzým: 

a. je mitochondriálnym enzýmom (N) 

b. je lokalizovaný v cytosole (S) 

c. zodpovedá za tvorbu kyseliny jablčnej (N) 

d. zodpovedá za premenu kyseliny jablčnej na kyselinu oxaloctovú (N) 

e. zodpovedá za premenu kyseliny jablčnej na pyruvát (S) 

f. ako koenzým využíva NAD
+
 (N) 

g. je jedným zo zdrojov NADPH+H
+
 potrebného na syntézu VKK (S) 

h. ako substrát využíva látku, ktorá vzniká redukciou oxalacetátu (S) 

188. O reakcii syntézy malonyl-CoA možno povedať: 

a. prebieha v cytosole bunky (S) 

b. substrátom reakcie je acetyl-CoA (S) 

c. substrát reakcie vzniká z citrátu (S) 

d. reakcia vyžaduje biotín, CO2 a ATP (S) 

e. reakcia vyžaduje ATP, CO2 a pyridoxalfosfát (N) 

f. reakcia predstavuje regulačný krok syntézy VKK (S) 

g. reakcia je katalyzovaná acyl-CoA karboxylázou (N) 

h. produkt reakcie je inhibítorom karnitínacyltransferázy I (S) 

189. Reakcia katalyzovaná acetyl KoA-karboxylázou: 

a. reakcia je regulačným miestom syntézy VKK (S) 

b. vedie k tvorbe acyl-CoA (N) 

c. vedie k tvorbe malonyl-CoA (S) 

d. vyžaduje biotín ako koenzým (S) 

e. vyžaduje pyridoxalfosfát ako koenzým (N) 

f. reakcia prebieha v tom istom kompartmente bunky ako -oxidácia (N) 

g. aktivátorom reakcie je citrát (S) 

h. inhibítorom reakcie je acyl-CoA (S) 

190. O enzýme acetyl CoA karboxyláza platí: 

a. podieľa sa na degradácii karboxylových kyselín (N) 

b. podieľa sa na syntéze VKK (S) 

c. je lokalizovaný v cytosole bunky (S) 

d. vedie k tvorbe malonyl-CoA (S) 



e. ako substrát využíva látku, ktorá je produktom ATP-citrátlyázy (S) 

f. inhibítorom enzýmu je palmitoyl-CoA (S) 

g. v prítomnosti glukagonu je enzým vo fosforylovanej forme a teda neaktívny (S) 

h. v prítomnosti glukagonu je enzým v defosforylovanej forme a teda aktívny (N) 

191. Koenzým, ktorý je donorom vodíkov pri syntéze karboxylových kyselín: 

a. je koenzým s obsahom nikotínamidu (S) 

b. je ten istý ako koenzým zúčastňujúci sa -oxidácie (N) 

c. vzniká účinkom jablčného enzýmu v mitochondriách (N) 

d. vzniká účinkom jablčného enzýmu v cytosole bunky (S) 

e. vzniká pôsobením glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (S) 

f. je potrebný pri premene 3-oxoacyl-ACP na 3-hydroxyacyl-ACP (S) 

g. je potrebný pri premene 3-hydroxyacyl-ACP na enoyl-ACP (N) 

h. je potrebný aj pri syntéze cholesterolu (S) 

192. Tioesteráza je enzým, ktorý: 

a. je regulačným enzýmom oxidácie VKK (N) 

b. je regulačným enzýmom syntézy VKK (N) 

c. je súčasťou syntázy karboxylových kyselín (S) 

d. vedie k tvorbe látky, ktorá sa môže desaturáciou priamo meniť na kyselinu olejovú (N) 

e. vedie k tvorbe látky, ktorá sa môže desaturáciou priamo meniť na kyselinu linolovú (N) 

f. vyžaduje vodu ako jeden zo substrátov reakcie (S) 

g. vyžaduje CoA ako jeden zo substrátov reakcie (N) 

h. vedie k odštiepeniu zvyšku kyseliny palmitovej zo syntázy VKK (S) 

193. Na regulácii syntézy VKK sa podieľajú: 

a. glukagon tak, že priamo aktivuje ATP-citrátlyázu (N) 

b. inzulín tak, že po jeho pôsobení dochádza k defosforylácii acetyl-CoA karboxylázy a 

tým k jej aktivácii (S) 

c. adrenalín tak, že zvyšuje hladinu cAMP v bunke a fosforyláciou syntázy karboxylových 

kyselín inhibuje syntézu VKK (S) 

d. inzulín tak, že zvyšuje priepustnosť membrán pre glukózu a tým zvyšuje ponuku 

substrátov potrebných na syntézu VKK (S) 

e. inzulín tak, že inhibuje acetyl-CoA karboxylázu (N) 

f. glukagon tak, že zvyšuje koncentráciu cAMP v bunke a fosforyláciou inhibuje acetyl-

CoA karboxylázu (S) 

g. inzulín tak, že znižuje koncentráciu cAMP v bunke a defosforyláciou aktivuje acetyl-

CoA karboxylázu (S) 

h. inzulín a glukagon tak, že obidva hormóny aktivujú syntézu VKK (N) 

194. Inzulín sa podieľa na regulácii syntézy VKK tak, že: 

a. zvýšením hladiny cAMP spôsobuje fosforyláciu ATP-citrátlyázy a tým aj jej aktiváciu 

(N) 

b. po väzbe na membránový receptor vedie k fosforylácii ATP citrátlyáza a tým k jej 

aktivácii (S) 

c. prostredníctvom aktivácie proteinfosfatáz vedie k defosforylácii acetyl-CoA 

karboxylázy a tým k jej aktivácii (S) 

d. prostredníctvom aktivácie proteinfosfatáz vedie k defosforylácii acetyl-CoA 

karboxylázy a tým k jej inhibícii (N) 

e. prostredníctvom aktivácie proteinkináz vedie k fosforylácii acetyl-CoA karboxyláza 

a tým k jej aktivácii (N) 

f. prostredníctvom aktivácie proteinkináz vedie k defosforylácii acetyl-CoA karboxylázy 

a tým k jej inhibícii (N) 



g. aktiváciou glykolýzy zvyšuje aj ponuku redukovaného koenzýmu potrebného na syntézu 

VKK (N) 

h. po väzbe na cytosolový receptor indukuje tvorbu enzýmov potrebných na syntézu VKK 

(N) 

195. O regulácii syntézy VKK glukagónom možno povedať: 

a. glukagon, ktorý sa uvoľňuje počas hladovania inhibuje syntézu VKK (S) 

b. glukagon, ktorý sa uvoľňuje počas hladovania aktivuje syntézu VKK (N) 

c. glukagon inhibuje enzým adenylátcyklázu s následným poklesom hladiny cAMP (N) 

d. vzostup cAMP v bunkách po pôsobení glukagonu vedie ku fosforylácii acetyl-CoA 

karboxylázy a tým k jej inhibícii (S) 

e. vzostup cAMP v bunkách po pôsobení glukagonu vedie ku fosforylácii acetyl-CoA 

karboxylázy a tým k jej aktivácii (N) 

f. hlavným antagonistom účinku glukagonu na syntézu VKK je kortizol (N) 

g. hlavným antagonistom účinku glukagonu na syntézu VKK je inzulín (S) 

h. glukagon, rovnako ako hormón inzulín nemajú vplyv na reguláciu syntézy VKK (N) 

196. Chylomikróny 

a. obsahujú bielkovinovú aj lipidovú zložku (S) 

b. sú secernované do portálnej krvi (N) 

c. ako bielkovinovú zložku obsahujú albumín (N) 

d. majú najvyššiu hustotu z lipoproteínov (N) 

e. ako prvé sedimentujú pri ultracentrifugačnej separácii (N) 

f. ich zvýšená hladina výrazne zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy (N) 

g. sa pohybujú pri elektroforéze ako alfa-globulíny (N) 

h. sú degradované hormón-senzitívnou lipázou (N) 

197. Apoproteín A 

a. jeho hladina dobre koreluje s hladinou alfa-globulínov (N) 

b. je aktivátorom LCAT (S) 

c. je aktivátorom lipoproteínovej lipázy (N) 

d. je súčasťou LDL (N) 

e. sa syntetizuje v pečeni (S) 

f. ich znížená hladina v sére je signálom zvýšeného rizika aterosklerózy (S) 

g. jeho koncentrácia je nízka pri zvýšenom pomere LDL/HDL (S) 

h. nemá vzťah k aterogénnemu riziku u pacienta (N) 

198. Apoproteín B 

a. je hlavnou štruktúrnou zložkou LDL (S) 

b. je hlavnou štruktúrnou zložkou HDL (N) 

c. je súčasťou molekuly chylomikrónov (S) 

d. je aktivátorom LCAT (N) 

e. je aktivátorom lipoproteínovej lipázy (N) 

f. jeho hladina dobre koreluje s hladinou cholesterolu v sére (S) 

g. jeho hladina dobre koreluje s hladinou triacylglycerolov v sére (N) 

h. jeho vysoká hladina je signálom zvýšeného aterogénneho rizika (S) 

199. Pečeň 

a. syntetizuje VLDL (S) 

b. syntetizuje LDL (N) 

c. na svojich bunkách má receptory pre apoproteín B (S) 

d. na svojich bunkách má receptory pre apoproteín E (S) 

e. je zdrojom chylomikrónov v krvnej plazme (N) 



f. je zdrojom lipoproteínovej lipázy v sére (N) 

g. je zdrojom LCAT v sére (S) 

h. nezasahuje do metabolizmu lipoproteínov (N) 

200. Zvýšená hladina LDL v sére 

a. je sprevádzaná vzostupom frakcie alfa-lipoproteínov pri elektroforéze (N) 

b. je sprevádzaná vzostupom frakcie beta-lipoproteínov pri elektroforéze (S) 

c. je sprevádzaná zvýšením hladiny triacylglycerolov v sére (N) 

d. je sprevádzaná zvýšením hladiny cholesterolu v sére (S) 

e. býva u pacientov s hyperlipoproteinémiou typu I. (N) 

f. býva u pacientov s hyperlipoproteinémiou typu II. (S) 

g. zvyšuje riziko aterosklerózy (S) 

h. znižuje riziko aterosklerózy (N) 

201. HDL 

a. tvoria sa v pečeni (S) 

b. tvoria sa v enterocytoch (S) 

c. tvoria sa v adipocytoch (N) 

d. neobsahujú cholesterol (N) 

e. obsahujú apoproteín C (S) 

f. obsahujú apoproteín A (S) 

g. obsahujú zvýšený podiel fosfolipidov (S) 

h. neobsahujú apoproteín C (N) 

202. Hyperlipoproteinémia typu IIa je charakterizovaná 

a. zvýšením hladiny triacylglycerolov v sére (N) 

b. zvýšením hladiny cholesterolu v sére (S) 

c. znížením hladiny chylomikrónov v sére (N) 

d. zvýšením pomeru HDL-cholesterol/LDL-cholesterol (N) 

e. zvýšeným rizikom aterosklerózy (S) 

f. prítomnosťou atypického lipoproteínu v sére (N) 

g. veľmi nízkou frekvenciou výskytu v populácii (N) 

h. zvýšením hladiny HDL-cholesterolu v sére (N) 

203. HDL 

a. pri ultracentrifugačnej separácii budú flotovať ako prvé (N) 

b. pri elektroforetickej separácii sa pohybujú ako albumín (N) 

c. pri elektroforetickej separácii sa pohybujú ako beta-globulíny (N) 

d. neobsahujú fosfolipidy (N) 

e. obsahujú cholesterol (S) 

f. obsahujú LCAT (S) 

g. obsahujú cholínesterázu (N) 

h. ich hladina je vyššia u žien ako u mužov (S) 

204. Apoproteín C 

a. je súčasťou molekuly HDL (S) 

b. je aktivátorom lipoproteínovej lipázy (S) 

c. je aktivátorom hormón-senzitívnej lipázy (N) 

d. je hlavnou štruktúrnou zložkou LDL (N) 

e. je hlavnou štruktúrnou zložkou HDL (N) 

f. nie je súčasťou molekuly chylomikrónov (N) 

g. tvorí sa v hepatocytoch (S) 

h. je ligandom pre LDL-receptor (N) 



205. Pri poklese hladiny voľného cholesterolu v bunke 

a. zvyšuje sa aktivita LCAT (N) 

b. zvyšuje sa aktivita acyl-CoA cholesterol acyltransferázy (N) 

c. zvyšuje sa aktivita HMG-CoA reduktázy (S) 

d. znižuje sa syntéza LDL-receptorov (N) 

e. zvyšuje sa endogénna syntéza cholesterolu (S) 

f. zvyšuje sa aktivita esterázy esterov cholesterolu (S) 

g. zvyšuje sa vstup HDL do bunky (N) 

h. znižuje sa tvorba chylomikrónov (N) 

206. O metabolizme chylomikrónov môžeme povedať 

a. pre degradáciu a odstránenie chylomikrónov z cirkulácie je nevyhnutná prítomnosť 

apoproteínu A (N) 

b. pre degradáciu a odstránenie chylomikrónov z cirkulácie je nevyhnutná prítomnosť 

apoproteínu C (S) 

c. pre degradáciu a odstránenie chylomikrónov z cirkulácie je nevyhnutná prítomnosť 

apoproteínu E (S) 

d. prebieha aj v pečeni (S) 

e. podieľa sa na ňom lipoproteínová lipáza (S) 

f. čiastočnou degradáciou chylomikrónov vznikajú LDL častice (N) 

g. vznikajú pri ňom tzv. povrchové remnanty (S) 

h. prebieha hlavne v lymfatickom systéme (N) 

207. Pre VLDL platí 

a. obsahujú vo svojej molekule apoproteín B (S) 

b. obsahujú vo svojej molekule apoproteín A (N) 

c. obsahujú vo svojej molekule LCAT (N) 

d. obsahujú vo svojej molekule asi 90-95% lipidov (S) 

e. obsahujú vo svojej molekule asi 40% bielkovinovej zložky (N) 

f. pri elektroforéze sa pohybujú vo frakcii beta-globulínov (N) 

g. zvýšenie ich hladiny v krvnej plazme podmieňuje jej skalenie (S) 

h. zvýšenie ich hladiny v krvnej plazme podmieňuje vznik smotanovitej vrstvy na povrchu 

vzorky (N) 

208. Lipoproteínová lipáza 

a. nachádza sa v hepatocytoch (N) 

b. nachádza sa v adipocytoch (N) 

c. je aktivovaná apoproteínom A (N) 

d. je aktivovaná apoproteínom C (S) 

e. degraduje cholesterol v LDL (N) 

f. degraduje cholesterol v chylomikrónoch (N) 

g. je hydrolytický enzým (S) 

h. jej deficit podmieňuje vznik hyperlipoproteinémie typu I. (S) 

209. Hyperlipoproteinémia typu IV. 

a. je sprevádzaná zvýšením plazmatickej hladiny triacylglycerolov (S) 

b. je sprevádzaná zvýšením plazmatickej hladiny cholesterolu (N) 

c. je sprevádzaná znižením plazmatickej hladiny cholesterolu (N) 

d. sa zhoršuje po príjme kaloricky bohatej potravy (S) 

e. sa zhoršuje pri konzumácii alkoholu (S) 

f. je charakterizovaná čírym sérom (N) 

g. je charakterizovaná skalenou krvnou plazmou (S) 

h. je charakterizovaná zvýšením plazmatickej hladiny pre-beta-lipoproteínov (S) 



210. Beta-oxidácia vyšších karboxylových kyselín 

a. je metabolický proces lokalizovaný prednostne do pečene (N) 

b. je ubikvitárny metabolický proces prebiehajúci vo väčšine buniek ľudského tela (S) 

c. vyžaduje aeróbne podmienky (S) 

d. môže prebiehať za anaeróbnych podmienok (N) 

e. je lokalizovaná v membránach endoplazmatického retikula (N) 

f. je dôležitým zdrojom energie v bunkách CNS (N) 

g. je dôležitým zdrojom energie v bunkách myokardu (S) 

h. býva znížená u pacientov s hyperfunkciou štítnej žľazy (N) 

211. Beta-oxidácia vyšších karboxylových kyselín 

a. je aktivovaná vplyvom glukokortikoidov (N) 

b. vyžaduje fungujúcu terminálnu oxidáciu (S) 

c. je narušená pri rozpojení terminálnej oxidácie a oxidačnej fosforylácie (N) 

d. je v svale obmedzená kvôli nízkej aktivite lipoproteínovej lipázy (N) 

e. vo svale prebieha hlavne pri kratších fyzických výkonoch vyššej intenzity (N) 

f. sa zintenzívňuje u športovcov vykonávajúcich vytrvalostné športy (S) 

g. sa zintenzívňuje u športovcov vykonávajúcich rýchlostné športy (N) 

h. v myokarde predstavuje minoritný zdroj energie (N) 

212. Lipoproteínová lipáza 

a. má najvyššie aktivity v pečeni (N) 

b. má najvyššie aktivity v myokarde (S) 

c. v myokarde je aktivovaná katecholamínmi (S) 

d. je aktivovaná tyroxínom (S) 

e. sa nachádza aj v bunkách kostrového svalu (S) 

f. v tukovom tkanive je aktivovaná adrenalínom (N) 

g. je aktivovaná mechanizmom fosforylácie (N) 

h. nachádza sa len na povrchu endotelových buniek kapilár (N) 

213. Pre metabolizmus lipidov platí 

a. hlavným lipolytickým hormónom je adrenalín (S) 

b. hlavným lipolytickým hormónom je kortizol (N) 

c. v tukovom tkanive je aktivátorom lipoproteínovej lipázy inzulín (S) 

d. inzulín je antilipolytickým hormónom (S) 

e. je dôležitým zdrojom energie pre myokard (S) 

f. je dôležitým zdrojom energie pre CNS (N) 

g. je dôležitým zdrojom energie pre kostrový sval (S) 

h. je zintenzívnený vplyvom tyroxínu (S) 

214. Zdrojom NADPH pre syntézu vyšších karboxylových kyselín je 

a. pentózový cyklus (S) 

b. glykolýza (N) 

c. mitochondriová izocitrátdehydrogenáza (N) 

d. cytosolová izocitrátdehydrogenáza (S) 

e. glukóza-6-fosfát fosfatáza (N) 

f. malátdehydrogenáza (N) 

g. cytochróm P450 (N) 

h. glukóza-6-fosfát dehydrogenáza (S) 

215. Aktivácia ktorého enzýmu v procese syntézy vyšších karboxylových kyselín inzulínom 

je významná 

a. glykogénsyntázy (N) 



b. acetyl-CoA karboxylázy (S) 

c. HMG-CoA reduktázy (N) 

d. ATP-citrátlyázy (S) 

e. hormón-senzitívnej lipázy (N) 

f. pyruvátdehydrogenázy (S) 

g. lipoproteínovej lipázy (N) 

h. proteínkinázy A (N) 

216. Pre syntézu cholesterolu platí 

a. ako zdroj uhlíkov pre steranový kruh potrebuje malonyl-CoA (N) 

b. prebieha na membránach endoplazmatického retikula (S) 

c. jej medziproduktom je kyselina mevalonová (S) 

d. vyžaduje ATP pre premenu kyseliny mevalonovej na izoprénovú jednotku (S) 

e. kyselina mevalonová vzniká z HMG-CoA oxidáciou (N) 

f. skvalén je triterpén (S) 

g. kyselinu mevalonovú označuje tiež ako tzv. aktívny izoprén (N) 

h. hlavným regulačným enzýmom HMG-CoA reduktáza (S) 

217. Prvá reakcia potrebná pre zapojenie glukogénnych aminokyselín do glukoneogenézy 

je: 

a. transaminačná, vyžadujúca ako koenzým tiamindifosfát (N) 

b. transaminačná, vyžadujúca ako koenzým pyridoxalfosfát (S) 

c. dekarboxylačná (N) 

d. reakcia, v ktorej akceptorom aminoskupiny je kyseliny acetoctová (N) 

e. reakcia, v ktorej akceptorom aminoskupiny je jeden z medziproduktov Krebsovho cyklu 

(S) 

f. reakcia, kde akceptorom aminoskupiny je 2-oxokyselina s tromi uhlíkmi (N) 

g. reakcia spojená s oxidačnou deamináciou kyseliny glutámovej (S) 

h. strata aminoskupiny viazanej na druhom uhlíku príslušnej aminokyseliny (S) 

218. Substrátom pre glukoneogenézu môže byť 2-oxokyselina s tromi uhlíkami, ktorá 

vzniká: 

a. transamináciou alanínu (S) 

b. priamou deamináciou alanínu (N) 

c. priamou deamináciou serínu, kde koenzým je pyridoxalfosfát (S) 

d. priamou deamináciou cysteinu, kde koenzýmom je tiamindifosfát (N) 

e. redukciou kyseliny mliečnej (N) 

f. z kyseliny asparágovej oxidačnou dekarboxyláciou (N) 

g. z cysteinu cysteindesulfhydrázou (S) 

h. z kyseliny mliečnej laktátdehydrogenázou s koenzýmom NAD
+ 

(S) 

219. Medzi glukogénne aminokyseliny patrí: 

a. cysteín, serín, alanín (S) 

b. alanín, leucín (N) 

c. aminokyselina, ktorá vzniká transamináciou kyseliny pyrohroznovej (S) 

d. aminokyselina, ktorá vzniká z 5-uhlíkovej -oxokyseliny Krebsovho cyklu (S) 

e. aminokyselina, ktorá vzniká z glycínu a C1 zvyšku treonínu (N) 

f. aminokyselina, ktorá tvorí veľkú časť uhlíkového skeletu purínového jadra (S) 

g. hydroxyaminokyselina, ktorá má dôležitú úlohu pre reguláciu enzýmovej aktivity (S) 

h. kyselina asparágová, ktorá vzniká transamináciou kyseliny acetoctovej (N) 

220. Pyruvátkarboxyláza je enzým,ktorý: 

a. vyžaduje pre svoju aktivitu biotín, CO2, ATP (S) 



b. vyžaduje pre svoju aktivitu biotín, CO2, GTP (N) 

c. karboxyluje produkt transaminačnej reakcie alanínu (S) 

d. dekarboxyluje kyselinu oxaloctovú (N) 

e. je lokalizovaný v cytoplazme svalovej bunky (N) 

f. je lokalizovaný v mitochondrii hepatocytu (S) 

g. patrí medzi induktívne enzýmy (S) 

h. syntetizuje sa po vyplavení kortizolu (S) 

221. Substrátom pre fosfoenolpyruvátkarboxykinázu je: 

a. 2-oxo-kyselina, ktorá obsahuje päť uhlíkov (N) 

b. 2-oxo-kyselina ktorá v reakcii s acetyl-CoA dáva kyselinu citrónovú (S) 

c. produkt transaminačnej reakcie kyseliny asparágovej (S) 

d. produkt transaminačnej reakcie kyseliny glutámovej (N) 

e. produkt karboxylačnej reakcie pyruvátu (S) 

f. medziprodukt syntézy vyšších karboxylových kyselín (N) 

g. kyselina acetoctová (N) 

h. dikarboxylová 4-uhlíková 2-oxokyselina (S) 

222. Kyselina glutámová: 

a. je monoaminodikarboxylová kyselina so šiestimi uhlíkmi (N) 

b. do glukoneogenézy sa môže zapojiť po strate aminoskupiny transaminačnou reakciou 

(S) 

c. oxidačnou deamináciou s koenzýmom FAD vzniká oxoglutarát, ktorý sa môže zapojiť 

do glukoneogenézy (N) 

d. je oxidačnou deamináciou premenená na 2-oxoglutarát pomocou 

glutamátdehydrogenázy (S) 

e. je zložkou tripeptidu potrebného v oxidačnoredukčných reakciách (S) 

f. je dôležitý donor aminoskupiny pre syntézu esenciálnych aminokyselín (N) 

g. oxidačnou deamináciou poskytuje NH3, oxalacetát a NADH + H+ (N) 

h. môže vzniknúť redukčnou amináciou jedného z medziproduktov Krebsovho cyklu (S) 

223. Oxokyselina, ktorá je jedným z medziproduktov glukoneogenézy: 

a. je kyselina acetoctová (N) 

b. je oxalacetát (S) 

c. je produkt transaminácie kyseliny asparágovej (S) 

d. vzniká z pyruvátu reakciou katalyzovanou fosfoenolpyruvátkarboxykinázou (N) 

e. vzniká z pyruvátu karboxylačnou reakciou prebiehajúcou v cytozole (N) 

f. vzniká karboxyláciou pyruvátu v mitochondriách hepatocytov (S) 

g. pri hladovaní dochádza ku zníženiu jej tvorby (S) 

h. je dôležitý substrát pre Krebsov cyklus (S) 

224. Pri hladovaní dochádza ku zvýšenému katabolizmu aminokyselín: 

a. leucín môže poskytnúť uhlíkovú kostru pre syntézu glukózy, ktorú môžu využiť bunky 

(N) 

b. z leucínu môžu vzniknúť ketolátky využívané hlavne erytrocytmi (N) 

c. z alanínu, cysteínu, serínu vzniká glukóza, ktorú môžu využívať všetky bunky (S) 

d. ketolátky vytvorené z alanínu môže využiť mozog pri dlhodobom hladovaní (N) 

e. nevratnosť reakcie, ktorú katalyzuje pyruvátdehydrogenáza zabraňuje vytvoreniu 

glukózy z leucínu (S) 

f. acetyl-CoA z izoleucínu môže slúžiť pre syntézu ketolátok, sukcinyl-CoA pre syntézu 

glukózy (S) 

g. alanín je najdôležitejší substrát pre glukoneogenézu, hlavne v pečeni (S) 

h. leucín je najdôležitejší substrát pre ketogenézu (S) 



225. Oxidázy aminokyselín: 

a. majú koenzým pyridoxal-5-fosfát (N) 

b. oxidačne deaminujú všetky L-aminokyseliny (N) 

c. majú koenzým FAD resp. FMN (S) 

d. pri oxidačnej deaminácii vznuká H2O2 a príslušná oxokyselina (S) 

e. patria medzi aeróbne dehydrogenázy (S) 

f. katalyzujú hlavne oxidačnú deamináciu D-aminokyselín (S) 

g. lokalizované sú hlavne v mitochondriách pečene (N) 

h. lokalizované sú hlavne v peroxizómoch hepatocytov (S) 

226. Pri nepriamej deaminácii aminokyselín: 

a. deaminácia pozostáva z dvoch čiastkových reakcií (S) 

b. v prvej časti reakcie, aminoskupina sa prenáša na oxokyselinu za vzniku amidu (N) 

c. aminoskupina sa sústreďuje do spoločného medziproduktu, ktorým je kyselina 

asparágová (N) 

d. transaminačná reakcia je prvým stupňom nepriamej deaminácie (S) 

e. aminoskupina sa sústreďuje do spoločného medziproduktu, ktorým je kyselina 

glutámová (S) 

f. dôležité koenzýmy v týchto reakciách sú tiamíndifosfát, pyridoxalfosfát a NAD resp 

NADP (N) 

g. koenzýmom transaminácie je pyridoxal-5-fosfát (S) 

h. koenzýmom glutamátdehydrogenázy je NAD resp. NADP (S) 

227. Univerzálnym akceptorom aminoskupiny z väčšiny aminokyselín môže byť: 

a. kyselina acetoctová (N) 

b. kyselina oxaloctová (N) 

c. kyselina 2-oxoglutárová (S) 

d. oxokyselina, ktorá vzniká v metabolizme ketolátok (N) 

e. 5-uhlíková oxokyselina, ktorá je intermediátom Krebsovho cyklu (S) 

f. oxokyselina, ktorá po transaminácii poskytuje substrát pre oxidačnú deamináciu 

s koenzýmom NAD (S) 

g. oxokyselina, ktorá po transaminácii poskytuje substrát pre oxidačnú deamináciu 

s koenzýmom FAD, FMN (N) 

h. je citrulín (N) 

228. Koenzýmom oxidáz D-aminokyselín je: 

a. dinukleotid, ktorý obsahuje pyrimidínovú a purínovú dusíkatú bázu (N) 

b. mononukleotid, resp. dinukleotid, ktorý obsahuje vit. B2 (S) 

c. NAD, NADP (N) 

d. koenzým, ktorého redukovaná forma poskytuje 3 ATP po reoxidácii v dýchacom reťazci 

(N) 

e. koenzým, ktorého vitamínová zložka je kyselina nikotínová (N) 

f. koenzým FAD, FMN (S) 

g. koenzým, ktorého vitamínová zložka je riboflavín (S) 

h. koenzým, z ktorého sa vodíky prenášajú priamo na kyselík za vzniku H2O2 (S) 

229. Aminokyselina s piatimi uhlíkmi, ktorá vzniká transamináciou väčšiny aminokyselín: 

a. je dikarboxylová bázická aminokyselina (N) 

b. je neutrálna aminokyselina (N) 

c. je kyselina glutámová (S) 

d. je aminokyselina, ktorá sa môže oxidačne deaminovať glutamátdehydrogenázou 

s koenzýmom FAD (N) 

e. je aminokyselina, ktorá sa môže oxidačne deaminovať glutamátdehydrogenázou 



s koenzýmom NAD (S) 

f. je aminokyselina, ktorá je súčasťou glutatiónu (S) 

g. je aminokyselina, ktorá sa oxidačne deaminuje v mitochondriách (S) 

h. je ústredná monoaminodikarboxylová aminokyselina v metabolizme aminokyselín (S) 

230. Glutamátdehydrogenáza: 

a. lokalizovaná je v cytoplazme bunky (N) 

b. katalyzuje nevratnú reakciu deaminácie glutamátu (N) 

c. redukovaná forma jej koenzýmu poskytuje v dýchacom reťazci 3 ATP (S) 

d. katalyzuje vratnú reakciu lokalizovanú v mitochondriách (S) 

e. katalyzuje reakciu, rovnováhu ktorej ovplyvňuje koncentrácia substrátov a produktov (S) 

f. pri vysokej koncentrácii NADH, reakcia prebieha v smere tvorby oxoglutarátu (N) 

g. pre syntézu neesenciálnych aminokyselín je dôležitá redukčná aminácia oxoglutarátu (S) 

h. pri vysokej koncentrácii NAD
+
, ADP, reakcia katalyzovaná týmto enzýmom prebieha 

v smere tvorby oxoglutarátu a NH3 (S) 

231. Transaminázy, ktoré majú v klinike diagnostický význam sú: 

a. glutamátdehydrogenáza lokalizovaná v cytoplazme (N) 

b. aspartátaminotransferáza (AST) lokalizovaná len v cytoplazme (N) 

c. alanínaminotransferáza (ALT) lokalizovaná v mitochondriách (N) 

d. enzýmy krvnej plazmy (N) 

e. enzýmy, ktorých aktivity v krvi stúpajú pri poškodení buniek (S) 

f. aktivita ALT, ktorá stúpa hlavne pri poškodení pečene (S) 

g. aktivita AST, ktorá stúpa hlavne pri poškodení myokardu (S) 

h. sú enzýmy, ktoré majú koenzým tiamindifosfát (N) 

232. Pre tvorbu glutamátu redukčnou amináciou sú potrebné: 

a. 2-oxoglutarát , pyridoxal-5-fosfát , NH3 (N) 

b. 2-oxoglutarát, NAD (N) 

c. 2-oxoglutarát, NADH+H
+
, (NADPH+H

+
), NH3 (N) 

d. 2-oxoglutarát, NADH+H
+
, NH3, glutamátdehydrogenáza (S) 

e. jeden z medziproduktov Krebsovho cyklu ako akceptor NH3 (S) 

f. jeden z medziproduktov Krebsovho cyklu ako akceptor vodíkov z NAD (N) 

g. koenzým enzýmu, ktorý obsahuje vo svojej molekule purínovú a pyridínovú bázu (S) 

h. koenzým enzýmu, ktorý sa redukuje po prijatí dvoch elektrónov a 1 H
+ 

(S) 

233. Pre reakciu oxidačnej deaminácie glutamátu je potrebné: 

a. enzým, ktorého koenzýmom je FAD (N) 

b. enzým, ktorého koenzýmom je NAD resp NADP (S) 

c. glutamátdehydrogenáza (S) 

d. nedostatok kyslíka (N) 

e. dostatočný prísun substrátov napr. NADPH+H
+ 

(N) 

f. glutamát, ktorý vzniká transaminaciou oxalacetátu (N) 

g. NAD
+
, O2, cytosólová glutamátdehydrogenáza (N) 

h. vyplavenie inzulínu (N) 

234. Pri nepriamej deaminácii sa aminoskupiny aminokyselín sústreďujú v spoločnom 

medziprodukte: 

a. v kyseline pyrohroznovej (N) 

b. v jednom zmedziproduktov Krebsovho cyklu (S) 

c. v kyseline acetoctovej (N) 

d. v kyseline 2-oxoglutárovej (S) 

e. v dikarboxylovej 2-oxokyseline s piatimi uhlíkmi (S) 



f. v medziprodukte metabolizmu VKK (N) 

g. v 2-oxokyseline, ktorá vzniká v aerobnej glykolýze (N) 

h. v 2-oxokyseline, ktorá oxidačnou dekarboxyláciou poskytuje sukcinyl-CoA (S) 

235. Koenzýmom enzýmu, ktorý oxidačne deaminuje kyselinu glutámovú je: 

a. NAD (S) 

b. NADPH+H
+
, ktorý po reoxidácii v dýchacom reťazci poskytuje 3 ATP (N) 

c. koenzým, ktorého redukovaná forma po reoxidácii v dýchacom reťazci poskytuje 2 ATP 

(N) 

d. FAD, FMN (N) 

e. koenzým, ktorý pri redukcii priberá dva elektróny a 1 H
+
 (S)   

f. mononukleotid s pyrimidínovou bázou (N) 

g. mononukleotid, ktorého vitamínová zložka je vit. B3 (N) 

h. dinukleotid, ktorého aktívna zložka je derivát kyseliny nikotínovej (S) 

236. Nepriama deaminácia aminokyselín vyžaduje: 

a. koenzým pyridoxal-5-fosfát (v prvej fáze) (S) 

b. koenzým NAD
+
 (v druhej fáze) (S) 

c. špecifickú transaminázu (S) 

d. kyselinu acetoctovú (N) 

e. koenzým, ktorého vitamínová zložka je vit.B3 (S) 

f. koenzým, ktorého vitamínová zložka je vit.B2 (N) 

g. dehydrogenázu kyseliny glutámovej, ktorá je typický mitochondriový enzým (S) 

h. 5-uhlíkovú dikarboxylovú 2-oxokyselinu (S) 

237. D-aminokyseliny: 

a. sú deaminované oxidázami, ktorých koenzým je NAD resp. NADP (N) 

b. sú deaminované oxidázami, ktorých koenzým je FMN, resp. FAD (S) 

c. k ich deaminácii je potrebný pyridoxal-5-fosfát a NAD (N) 

d. po ich deaminácii vznikne príslušná oxokyselina, H2O a NH3 (N) 

e. po ich deaminácii vznikne príslušná oxokyselina, H2O2 a NAD (N) 

f. po ich deaminácii vznikne príslušná oxokyselina , H2O2 a FMN (S) 

g. odbúravajú sa v mitochondriách (N) 

h. odbúravajú sa v peroxizómoch (S) 

238. Amoniak je transportovaný z tkanív do pečene prostredníctvom: 

a. močoviny (N) 

b. kyseliny močovej (N) 

c. látky, ktorá má v molekule amidovú väzbu a je transportnou netoxickou formou 

amoniaku (S) 

d. glutamínu (S) 

e. amidu kyseliny glutámovej (S) 

f. látky vznikajúcej enzýmom glutamínsyntázou vyžadujúcou ATP (S) 

g. látky, ktorá je potrebná na neutralizáciu moča (S) 

h. látky, pre syntézu ktorej je potrebná energia vo forme GTP (N) 

239. Serín sa deaminuje: 

a. seríndehydratázou, ktorej koenzým je FMN (N) 

b. deamináciou, ktorú zaraďujeme medzi priame deaminácie (S) 

c. seríndehydratázou, ktorej koenzýmom je aktívna forma vitamínu B6 (S) 

d. desaturačnou deamináciou (N) 

e. na produkt reakcie, ktorým je oxalacetát (N) 

f. na produkt reakcie potrebný pre glukoneogenézu (S) 



g. na produkt reakcie, ktorým je 2-oxo-propionová kyselina (S) 

h. seríndehydrogenázou (N) 

240. Cystein: 

a. je 2-amino-3-tiopropiónová kyselina (S) 

b. má na treťom uhlíku naviazanú aminoskupinu (N) 

c. aminoskupinu stráca po oxidačnej deaminácii enzýmom, ktorého koenzýmom je FMN 

(N) 

d. je deaminovaný cysteindesulfhydrázou s koenzýmom pyridoxal-5-fosfát (S) 

e. po deaminácii vzniká oxalacetát (N) 

f. po deaminácii vzniká 2-oxo-glutarát (N) 

g. produktom deaminácie je látka dôležitá pre glukoneogenézu (S) 

h. je substrát pre vznik glutatiónu (S) 

241. Dekarboxyláciou: 

a. stráca aminokyselina svoje pôvodné vlastnosti (S) 

b. vzniká sekundárny amín (N) 

c. aminokyseliny vzniká primárny amín (S) 

d. vznikajú amíny dôležité v regulačných reakciách (S) 

e. vznikajú amíny zúčastňujúce sa prenosu nervového vzruchu napr. histamín (S) 

f. vzniká amín dôležitý pre syntézu fosfolipiddov (S) 

g. vzniká amín dôležitý pre sekréciu žalúdočnej šťavy (S) 

h. vzniká amín ovplyvňujúci kontrakciu maternice (S) 

242. Koenzýmová forma vitamínu B6 je potrebná pre: 

a. dekarboxyláciu 2-aminopropiónovej kyseliny (alanínu) (N) 

b. priamu deamináciu cysteínu a serínu (S) 

c. transamináciu histidínu (N) 

d. treonínaldolázu (S) 

e. vznik primárneho aminu dôležitého pre syntézu fosfolipidov (S) 

f. syntézu  alanínu z kyseliny glutámovej (N) 

g. syntézu inhibičného neuromediátora (GABA) (S) 

h. serotonínu z OH-tryptofánu (S) 

243. Kyselina 4-aminomaslová: 

a. vzniká transamináciou kyseliny asparágovej (N) 

b. vzniká deamináciou kyseliny glutámovej (N) 

c. je dekarboxylačný produkt kyseliny asparágovej (N) 

d. vzniká dekarboxyláciou excitačného neuromediátora (S) 

e. je inhibičný neuromediátor (S) 

f. je súčasťou CoA (N) 

g. enzým, ktorý katalyzuje reakciu jej vzniku vyžaduje P-5-P (S) 

h. vzniká dekarboxyláciou kyseliny 2-aminoglutárovej (S) 

244. Koenzýmom dekarboxyláz aminokyselín je: 

a. tiamindifosfát (N) 

b. pyridoxin (N) 

c. aktívna forma vitamínu B5 (N) 

d. aktívna forma vitamínu B6 (S) 

e. pyridoxal-5-P, ktorý vzniká v reakcii enzýmom pyridoxalkinázou (S) 

f. koenzým, ktorý je aj koenzýmom cysteíndesulfhydrázy (S) 

g. molekula, ktorá obsahuje pyrimidínové jadro (N) 

h. koenzým, ktorý je spoločný pre AST, ALT, treonínaldolázu a dekarboxylázy 



aminokyselín (S) 

245. Esenciálne aminokyseliny: 

a. sú aminokyseliny, ktoré vznikajú transamináciou príslušných 2-oxokyselín (N) 

b. sú aminokyseliny, ktoré si vie organizmus syntetizovať (N) 

c. do organizmu sú privádzané potravou (S) 

d. patrí k nim treonín a histidín (S) 

e. patrí k nim valín, leucín a izoleucín (S) 

f. patrí k nim glukogénna aminokyseliny leucín (N) 

g. zdrojom aminoskupiny pre ich syntézu je kyselina glutámová (N) 

h. môžu byť substrátom pre syntézu podmienečne esenciálnych aminokyselín (S) 

246. Močovina (NH2)2CO: 

a. je u človeka koncový produkt degradácie purínových nukleotidov (N) 

b. u ureotelných organizmov je koncový produkt degradácie amoniaku (S) 

c. vylučuje sa len glomelurálnou filtráciou (N) 

d. je výborným klinickým parametrom pre sledovanie funkčnej spôsobilosti obličky (N) 

e. v krvnom riečisku je dobre transportovateľná (S) 

f. je dobre rozpustná vo vode a ľahko prechádza membránami (S) 

g. je zlúčenina, ktorá obsahuje 40 % dusíka (S) 

h. syntetizuje sa v pečeni a obličke (N) 

247. V procese tvorby močoviny: 

a. využíva sa približne 95 % aminodusíka uvoľneného pri degradácii pyrimidínových báz 

(N) 

b. využíva sa približne 50 % aminodusíka uvoľneného pri deaminačných reakciách (N) 

c. využíva sa približne 95 % aminodusíka uvolneného pri deaminačných reakciách (S) 

d. zúčastňuje sa 6 aminokyselín (S) 

e. ornitín slúži ako aktivátor (N) 

f. N-acetylglutámová kyselina slúži ako inhibítor (N) 

g. zúčastňuje sa 5 aminokyselín, jedna z nich je aktivátor (N) 

h. zúčastnené enzýmy sú indukovateľné (S) 

248. Hlavné miesto tvorby močoviny: 

a. je oblička (N) 

b. je pečeň (S) 

c. tvorí sa v každej bunke (N) 

d. je pečeň so subcelulárnou lokalizáciou výlučne v cytoplazme (N) 

e. je pečeň so sucelulárnou lokalizáciou syntézy karbamoylfosfátu v cytoplazme (N) 

f. je pečeň so subcelulárnou lokalizáciou syntézy karbamoylfosfátu v mitochondrii (S) 

g. sú periportálne hepatocyty (S) 

h. sú perivenózne hepatocyty (N) 

249. Pre syntézu močoviny sú potrebné substráty: 

a. NH4
+
, HC03

- 
(S) 

b. kyselina asparágová, NH3
+
, HC03

- 
(S) 

c. NH4
+
, HC03

-
, kyselina jantárová, H20, 3 ATP, (N) 

d. NH4
+
, HC03

-
, kyselina asparágová, H20, 3 ATP (S) 

e. NH4
+
 uvoľnený len glutamátdehydrogenázou (N) 

f. NH4
+
 uvoľnený len glutaminázou (N) 

g. voľný amoniak a aminodusík z kyseliny asparágovej (S) 

h. NH4
+
, HC03

-
, kyselina asparágová. H2O, 2 ATP, 1 GTP (N) 



250. V procese tvorby močoviny v matrix mitochondrií hepatocytu prebieha: 

a. syntéza ornitínu (N) 

b. syntéza citrulínu (S) 

c. syntéza karbamoylfosfátu, kde donorom aminodusíka je kyselina asparágová (N) 

d. syntéza karbamoylfosfátu kde donorom aminodusíka je voľný amoniak (S) 

e. syntéza látky, ktorá po hydrolýze poskytuje močovinu a ornitín (N) 

f. syntéza citrulínu z ornitínu a karbamoylfosfátu (S) 

g. syntéza karbamoylfosfátu, ktorú katalyzuje karbamoylfosfátsyntáza I, (S) 

h. syntéza karbamoylfosfátu využívaného pre syntézu močoviny aj pyrimidínových 

nukleotidov (N) 

251. V cytoplazme hepatocytov v procese tvorby močoviny prebieha: 

a. tvorba citrulínu (N) 

b. reakcia, ktorú katalyzuje enzým argininosukcinátsyntáza (S) 

c. reakcia, pri ktorej sa štiepi arginín lyázou na ornitín a močovinu (N) 

d. syntéza arginínosukcinátu z citrulínu a kyseliny -aminojantárovej (S) 

e. tvorba (NH2)2CO a ornitínu (S) 

f. štiepenie arginínu arginázou za prítomnosti vody (S) 

g. lyázová reakcia, pri ktorej vzniká jeden z produktov dôležitých pre Krebsov cyklus (S) 

h. tvorba sukcinátu (N) 

252. Enzýmy cyklu tvorby močoviny: 

a. sú iduktívne, ich množstvo sa znižuje pri zvýšenom katabolizme bielkovín (N) 

b. sú konštitutívne, ich množsvo sa zvyšuje hlavne pri hladovaní (N) 

c. ich tvorbu stimulujú glukokortikoidy (S) 

d. ich tvorbu inhibujú rastové hormóny ako aj inzulín (S) 

e. citrulín arginázu inhibuje (N) 

f. ornitín inhibuje hydrolázu, ktorá štiepi arginín na močovinu a ornitín (S) 

g. N-acetylglutamát aktivuje karbamoylfosfátsyntázu I (S) 

h. sú prítomné kompletne len v pečeni (S) 

253. Aminokyselina, ktorá je donorom jednej aminoskupiny v močovine: 

a. vzniká redukčnou amináciou kyseliny oxaloctovej (N) 

b. vzniká transamináciou kyseliny pyrohroznovej (N) 

c. vzniká transamináciou kyseliny oxaloctovej, kde donorom aminoskupiny je kyselina 

glutámová (S) 

d. patrí medzi neutrálne aminokyseliny (N) 

e. po transaminácii za prítomnosti alanínaminotransferázy slúži ako substrát pre 

glukoneogenézu (N) 

f. po transaminácii s 2-oxo-glutarátom, môže sa zapojiť do Krebsovho cyklu (S) 

g. je aminokyselina, ktorá tvorí väčšiu časť uhlíkovej kostry pyrimidínového jadra (S) 

h. je kyselina aminojantárová (S) 

254. Ornitíntranskarbamyláza: 

a. je enzým cyklu tvorby močoviny (S) 

b. je enzým lokalizovaný v cytozole hepatocytu (N) 

c. je enzým lokalizovaný v mitochondrii periportálneho hepatocytu (S) 

d. katalyzuje tvorbu arginínu z ornitínu a karbamoylfosfátu (N) 

e. katalyzuje vznik jedneho substrátu pre reakciu, ktorú katalyzuje argininosukcinátsyntáza 

(S) 

f. hyperamonémia typ II je zapríčinená zníženou aktivitou tohto enzýmu (S) 

g. katalyzuje tvorbu citrulínu z ornitínu a karbamoylfosfátu v mitochondriách hepatocytov 

(S) 



h. pre reakciu, ktorú katalyzuje je potrebná energia vo forme GTP (N) 

255. Karbamoylfosfátsyntáza I: 

a. je lokalizovaná v mitochondriách hepatocytov, kde katalyzuje tvorbu substrátu pre 

močovinový cyklus (S) 

b. je lokalizovaná v cytoplazme všetkých živočíšnych buniek (N) 

c. líši sa od karbamoylfosfátsyntázy II subcelulárnou lokalizáciou a citlivosťou ku N-

acetylglutamátu (S) 

d. je aktivovaná Mg
2+

 iónmi (S) 

e. inhibovaná je N-acetylglutamátom (N) 

f. katalyzuje tvorbu karbamoylfosfátu pre syntézu močoviny (S) 

g. ako zdroj dusíka využíva voľný amoniak (S) 

h. glutamín poskytuje amoniak pre reakciu, ktorú katalyzuje (N) 

256. Argininosukcinátsyntáza: 

a. patrí medzi enzýmy Krebsovho cyklu (N) 

b. je enzým cyklu tvorby močoviny, ktorý katalyzuje endergonickú reakciu (S) 

c. je lokalizovaná v cytoplazme každej živočíšnej bunky (N) 

d. lokalizovaná je v cytoplazme periportálneho hepatocytu (S) 

e. katalyzuje reakciu, ktorá vyžaduje energiu vo forme GTP (N) 

f. katalyzuje reakciu, ktorej substráty sú citrulín a dikarboxylová aminokyselina s piatimi 

uhlíkmi v molekule (N) 

g. po rozštiepení produktu reakciu, ktorú katalyzuje, vznikajú produkty, z ktorých jeden je 

dôležitý substrát pre Krebsov cyklus (S) 

h. deficit tohto enzýmu vyvoláva citrulinémiu (S) 

257. Argininosukcinátlyáza: 

a. hydrolyticky štiepi argininosukcinát na arginín a fumarát (N) 

b. je enzým lokalizovaný v cytoplazme hepatocytu (S) 

c. je lyáza, ktorá katalyzuje reakciu tvorby fumarátu a citrulínu (N) 

d. katalyzuje tvorbu fumarátu a močoviny (N) 

e. katalyzuje reakciu tvorby arginínu a fumarátu (S) 

f. jeden z produktov reakcií ktorú katalyzuje je bezprostredný substrát pre syntézu 

močoviny (S) 

g. znížená alebo chýbajúca aktivita tohto enzýmu vedie ku arginínsukcinúrii, ktorá je 

spojená s poruchami rastu a štruktúry vlasov (S) 

h. pri znížení aktivity sa arginín vylučuje močom (N) 

258. Argináza: 

a. je hydroláza a patrí medzi enzýmy Krebsovho cyklu (N) 

b. hydrolyticky štiepi argininosukcinát na arginín a močovinu (N) 

c. patrí do kompletnej výbavy enzýmov cyklu tvorby močoviny v obličke (N) 

d. lokalizovaná je v cytoplazme hepatocytu (S) 

e. jej substrátom je aminokyselina s guanidínovou skupinou, ktorá je esenciálna v období 

rastu (S) 

f. jej substrát je potrebný pre syntézu kreatínu (S) 

g. hydrolyticky štiepi arginín na ornitín a močovinu v cytoplazme hepatocytu (S) 

h. znížená aktivita tohto enzýmu vedie ku arginúrii spojenej so zvýšeným vylučovaním 

lyzínu, ornitínu a cystínu močom (S) 

259. Amoniak: 

a. tvorí sa deamináciou aminokyselín, deamináciou nukleotidov a nukleozidov (S) 

b. detoxikovaný je väzbou na alanín za vzniku amidu (N) 



c. s 2-oxoglutarátom tvorí amid kyseliny glutámovej enzýmom glutaminázou (N) 

d. viazaný môže byť na kyselinu glutámovú za vzniku glutamínu v reakcii vyžadujúcej 

ATP (S) 

e. transportovaný je prostredníctvom glutamínu do pečene cca 5 % a do obličky 95 % (N) 

f. toxický je v koncentrácii 10
-3

 mol/l (S) 

g. v obličke uvoľnený glutaminázou slúži na reguláciu acidobazickej rovnováhy (S) 

h. u ureotelných živočíchov sa vylučuje prostredníctvom močoviny (S) 

260. Močovina: 

a. vzniká v cyklickom metabolickom procese, ktorý vedie k tvorbe energie (N) 

b. jej tvorba vyžaduje prívod energie (S) 

c. enzýmy, ktoré sa zúčastňujú jej syntézy sú konštitučné (N) 

d. jej syntéza si vyžaduje 2 ATP a 1 GTP (N) 

e. pre jej syntézu, 2 ATP sa využívajú v mitochondrii pre syntézu karbamoylfosfátu 1 ATP 

v cytoplazme pre syntézu argininosukcinátu v periportálnych hepatocytoch (S) 

f. energia, ktorá sa využíva na jej syntézu, vzniká hydrolýzou štyroch makroergických 

väzieb (S) 

g. je dobre rozpustná, nemá náboj, dobre sa vylučuje obličkou (S) 

h. pri poškodení obličky, vylučuje sa vo zvýšenej miere močom (N) 

261. Citrulín: 

a. je medziprodukt Krebsovho cyklu (N) 

b. syntetizovaný je v cytoplazme hepatocytu, kde ako substráty slúžia ornitín 

a karbamoylfosfát (N) 

c. syntetizovaný je len v mitochondriách tubulárnych buniek obličky (N) 

d. jeho tvorbu katalyzuje karbamoylfosfátsyntáza I z ornitínu a karbamoylfosfátu (N) 

e. z mitochondrie hepatocytu do cytoplazmy je transportovaný prenášačom závislým na 

energii (N) 

f. z mitochondrie hepatocytu do cytoplazmy je transportovaný prenášačom nezávislým na 

energii (S) 

g. patrí medzi aminokyseliny, ktoré sú bežne zastúpené v bielkovinách (N) 

h. v cykle tvorby močovviny je bezprostredným substrátom pre syntézu argininosukcinátu 

(S) 

262. Rýchlosť tvorby močoviny limituje: 

a. argininosukcinátsyntáza, lebo reakcia ktorú katalyzuje je exergonická (N) 

b. argininosukcinátsyntáza, lebo reakcia ktorú katalyzuje vyžaduje energiu vo forme GTP 

(N) 

c. argininosukcinátsyntáza, lebo katalyzuje endergonickú reakciu, ktorá vyžaduje 1 ATP 

(S) 

d. argininosukcinátlyáza, lebo je 3 až 4 krát aktívnejšia ako ako argininosukcinátsyntáza 

(N) 

e. ornitíntranskarbamoyláza, lebo má 30 až 40 krát vyššiu aktivitu ako 

argininosukcinátsyntáza (N) 

f. argináza, lebo sa nachádza v každej živočíšnej bunke (N) 

g. argininosukcinátsyntáza, lebo má najnižšiu aktivitu enzýmov cyklu tvorby močoviny (S) 

h. karbamoylfosfátsyntáza II, lebo katalyzuje tvorbu substrátu pre syntézu pyrimidínov (N) 

263. Hlavným zdrojom dusíka pre organizmus sú: 

a. fosfolipidy napr. lecitíny (N) 

b. glykolipidy napr. ceramidy (N) 

c. bielkoviny, ktoré obsahujú takmer 10 % dusíka (N) 

d. bielkoviny lebo obsahujú takmer 16 % dusíka (S) 



e. len glukogénne aminkyseliny (N) 

f. pyrimidínové a pyridínové bázy (N) 

g. purínové a pyrimidínové nukleotidy (N) 

h. kyselina močová, ktorá vzniká ako konečný produkt metabolizmu purínových 

nukleotidov u človeka (N) 

264. Amoniak: 

a. využíva sa čiastočne na syntézu neesenciálnych aminokyselín prostredníctvom 

glutamátu (S) 

b. väčšia časť sa vylučuje z organizmu prostredníctvom kyseliny močovej (N) 

c. pre organizmus je toxický v koncentrácii rádove 10
-3

 mol/l (S) 

d. u ureotelných organizmov fixuje sa do močoviny, prostredníctvom ktorej sa vylúči 

u človeka 25 až 35 g (S) 

e. v krvi je transportovaný prostredníctvom glutamínu resp alanínu (S) 

f. zažívací trakt je jeho dôležitým zdrojom (S) 

g. v hrubom čreve vzniká z močoviny ureázou (S) 

h. v zažívacom trakte sa ho vytvorí približne 23 molov za deň (N) 

265. Močovina: 

a. môže byť štiepená urátoxidázou v hrubom čreve (N) 

b. môže byť štiepená ureázou, ktorú produkujú mikroorganizmy črevnej flóry (S) 

c. do zažívacieho traktu sa môže dostať aj potravou (S) 

d. nemá náboj, ľahko difunduje cez membrány preto sa dobre vylučuje obličkou (S) 

e. na jej tvorbu postačuje približne 25 % funkčnej kapacity pečene (S) 

f. za deň sa jej vylúči približne 30 g, čo zodpovedá 14 gramom dusíka (S) 

g. vylučuje sa len glomelulárnou filtráciou (N) 

h. na jej tvorbu postačuje približne 25 % funkčnej kapacity obličky (N) 

266. Koncentrácia močoviny v sére: 

a. je 1,5 až 5 mmol/l (N) 

b. je 2,5 až 8,4 mmol/l (S) 

c. stúpa pri anabolických procesoch po vyplavení kortizolu (N) 

d. klesá po vyplavení inzulínu (S) 

e. závisí hlavne od potreby detoxikovať amoniak (S) 

f. závisí od množstva uvoľneného amoniaku (S) 

g. zvyšuje sa pri anabolických procesoch (N) 

h. závisí od funkčnej spôsobilosti obličky (S) 

267. Stanovenie koncentrácie močoviny v sére a v moči: 

a. môže nás informovať len o funkcii obličky (N) 

b. môže nás informovať len o miere katabolizmu bielkovín (N) 

c. je dvakrát citlivejšie pre posúdenie poškodenia obličky ako stanovenie kreatinínu (N) 

d. informuje nás o príčinách oligúrie (S) 

e. informuje nás o miere katabolizmu bielkovín a funkcii obličky (S) 

f. zvýšené vylučovanie močom je spojené so zvýšeným katabolizmom bielkovín (S) 

g. zvýšená hladina v sére, znížené vylučovanie svedčí o poškodení obličiek (S) 

h. slúži ako najvýznamnejší parameter pre posúdenie glomelulárnej filtrácie a spätnej 

tubulárnej rezorbcie (N) 

268. Amoniak je toxický: 

a. hlavne pre bunky CNS (S) 

b. len pre bunky CNS (N) 

c. pri koncetrácii rádove 10
-5 

mmol/l (N) 



d. lebo mení acidobázickú rovnováhu tým, že znižuje pH (N) 

e. tým, že môže vyväzovať protóny, zvyšuje pH prostredia (S) 

f. lebo pri vysokých koncentráciách sa viaže na oxalacetát, ktorý je dôležitý medziprodukt 

Krebsovho cyklu (N) 

g. lebo sa viaže na 2-oxoglutarát redukčnou amináciou, a tým odčerpáva dôležitý 

energetický substrát pre Krebsov cyklus (S) 

h. pri koncentrácii rádove 10
-3

mmol/l (N) 

269. Aminokyselina, ktorá vzniká transaminačnou reakciou, v ktorej akceptorom 

aminoskupiny je kyselina pyrohroznová: 

a. je gluko a ketogénna (N) 

b. je esenciálna aminokyselina alanín (N) 

c. je súčasťou Coriho cyklu (N) 

d. je súčasťou glukózoalanínového cyklu (S) 

e. pre jej syntézu je potrebný pyridoxalfosfát a aspartát (N) 

f. glutamát je donorom aminoskupiny pre jej syntézu (S) 

g. pre jej sytézu je potrebný produkt aerobnej glykolýzy, produkt redukčnej aminácie 2-

oxoglutarátu, P-5-P a príslušná transamináza (S) 

h. z hľadiska glukoneogenézy má významné postavenie (S) 

270. Alanínaminotransferáza (ALT): 

a. je bunkový enzým,vyžadujúci ako koenzým tiamindifosfát (N) 

b. lokalizovaná je hlavne v cytoplazme bunky (S) 

c. dôležitá je pre syntézu neutrálnej aminokyseliny, ktorá sprostredkuje transport amoniaku 

v krvi (S) 

d. ako oxokyselinu využíva 2-oxopropionovú kyselinu vytvorenú v aeróbnej glykolýze (S) 

e. donorom aminoskupiny v transaminačnej reakcii je glutamát (S) 

f. vysoká aktivita ALT sa nachádza hlavne v pečeni (S) 

g. vysoká aktivita v krvi svedčí o poškodení pečene (S) 

h. pre svoju aktivitu vyžaduje koenzýmovú formu vitamínu B6 (S) 

271. Glycín: 

a. je najjednoduhšia neutrálna esenciálna ketogénna aminokyselina (N) 

b. tvorí uhlíkovú kostru kreatínu (S) 

c. je dôležitý substrát pre syntézu pyrimidínových nukleotidov (N) 

d. s arginínom v pečeni vytvára substrát pre syntézu kreatínu (N) 

e. spolu so sukcinylCoA a enzýmom 5-aminolevulinátsyntázou tvorí substrát pre syntézu 

tetrapyrolov (S) 

f. zúčastňuje sa na konjugačných reakciách napr. bilirubínu (N) 

g. je substrátom v reakcii tvorby serínu, ktorú katalyzuje hydroxymetyltransferáza (S) 

h. deficit glycíntransaminázy vedie ku tvorbe oxalátových kameňov, ktoré zapríčiňujú 

poškodenie obličiek a infekciu močových ciest (S) 

272. Najjednoduhšia aminokyselina: 

a. je kyselina -aminopropiónová (N) 

b. pretože je stereošpecifická, môžu ju deaminovať oxidázy D-aminokyselín (N) 

c. slúži na konjugáciu žlčových kyselín (S) 

d. môže sa v organizme vytvoriť zo serínu a treonínu (S) 

e. zúčastňuje sa syntézy purínových nukleotidov, tetrapyrolov (S) 

f. spolu s kyselinou p-aminobenzoovou tvorí kyselinu hippurovú, ktorá sa ľahšie vylučuje 

z organizmu ako v nekonjugovanej forme (N) 

g. pri poruche enzýmového štiepenia glycínu v pečeni dochádza ku hyperglycinémii (S) 

h. ku zriedkavému ochoreniu dochádza pri poruche spätnej tubulárnej rezorbcie, ktorá je 



spojená s glycinúriou (S) 

273. Kyselina asparágová: 

a. je esenciálna dikarboxylová aminokyselina (N) 

b. môže sa vytvoriť transaminačnou reakciou z kyselina 2-oxoglutárovej (N) 

c. aspartátaminotransferáza, ktorá katalyzuje jej syntézu z oxalacetátu vyžaduje ako 

koenzým tiamindifosfát (N) 

d. poskytuje tri uhlíky a aminoskupinu pre syntézu pyrimidínových báz (S) 

e. enzým, ktorý katalyzuje jej syntézu z oxalacetátu a glutamátu sa nachádza len v 

mitochondriách (N) 

f. jej dekarboxylačný produkt je -alanín (N) 

g. je donorom aminoskupiny pre syntézu AMP z IMP (S) 

h. do glukoneogenézy vstupuje cez oxalacetát (S) 

274. Kyselina glutámová: 

a. je kyslá glukogénna neesenciálna aminokyselina (S) 

b. jej deaminovaný produkt je súčasťou močovinového cyklu (N) 

c. je zdrojom aminoskupiny v transaminačnej reakcii pri syntéze GABA (N) 

d. je hlavný excitačný neurotransmiter CNS cicavcov (S) 

e. produktom oxidačnej deaminácie je 2-oxoglutarát, NADH+H
+
 a amoniak (S) 

f. enzým, ktorý oxidačne deaminuje kyselinu glutámovú katalyzuje vratnú reakciu a je 

lokalizovaný v mitochondrii buňky (S) 

g. môže vzniknúť aj redukčnou amináciou z oxalacetátu (N) 

h. má ústredné postavenie v procese nepriamej deaminácie aminokyselín (S) 

275. Amid kyseliny glutámovej: 

a. spolu s alanínom je transportnou formou amoniaku v krvi (S) 

b. vzniká v endergonickej reakcii katalyzovanej glutaminsyntázou (S) 

c. enzýmy, ktoré katalyzujú jeho syntézu a degradáciu na glutamát sú lokalizované v 

mitochondrii bunky (S) 

d. reakcia, v ktorej vzniká je endergonická a katalyzuje ju mitochondriový enzým 

glutamínsyntáza (S) 

e. 5 % glutamínu, prichádzajúceho krvou do obličky slúži na zabezpečenie acidobázickej 

rovnováhy (S) 

f. poskytuje aminoskupinu v reakcii syntézy AMP z XMP (N) 

g. pri syntéze purínových nukleotidov je donorom aminoskupín v purínovom kruhu (S) 

h. pre syntézu glutamínu sa vyžaduje ako zdroj energie GTP resp. ITP (N) 

276. S-adenozylmetionín: 

a. je aktívny metyl (S) 

b. obsahuje dvojväzbovú síru, preto sa ľahko štiepi, pričom poskytuje metylovú skupinu 

pre väčšinu metylačných reakcií (N) 

c. vzniká endergonickou reakciou, kde donorom energie je ATP (S) 

d. enzým, ktorý katalyzuje jeho syntézu je S-adenozylmetyltransferáza (N) 

e. je donorom metylskupiny pre syntézu homoserínu (N) 

f. je nevyhnutný pre syntézu cholínu, adrenalínu a kreatínu (S) 

g. znížená aktivita enzýmu cystationinsyntázy zapríčiňuje homocysteinúriu I (S) 

h. za prítomnosti serínu, vitamínu B1 a kyseliny nikotínovej sa metabolizuje na jedenz 

medziproduktov Krebsovho cyklu (N) 

277. Ktoré z uvedených tvrdení o nukleotidoch je správne: 

a. sú stavebné zložky bunkových štruktúr (N) 

b. sú potrebné pri prenose genetickej informácie (S) 



c. nevyužívajú sa na aktiváciu substrátov (N) 

d. GTP je zdrojom energie pre svalovú prácu (N) 

e. UTP je potrebný na tvorbu glykogénu (S) 

f. CTP je potrebný na glukoneogenézu (N) 

g. GTP je hlavným zdrojom energie pri proteosyntéze (S) 

h. nehrajú úlohu v regulačných mechanizmoch (N) 

278. O nukleotidoch možno povedať: 

a. ich hlavným zdrojom pre organizmus človeka je potrava (N) 

b. deoxynukleotidy sú hlavným zdrojom energie pre fyziologické procesy (N) 

c. ich syntéza cestami de novo využíva existujúce bázy, resp nukleozidy (N) 

d. ich cesta syntézy de novo je energeticky výhodnejšia (N) 

e. ich syntéza pomocnými cestami vyžaduje menej energie (S) 

f. môžu sa syntetizovať využitím niektorých aminokyselín, CO2 (S) 

g. sacharidová zložka nukleotidov vzniká v pentózovom cykle (S) 

h. sacharidová zložka nukleotidov vzniká v procese, ktorý prebieha v cytosole (S) 

279. Látka, ktorá je donorom ribóza fosfátu pri syntéze purínových nukleotidov de novo: 

a. je ribóza 5- fosfát (N) 

b. je fosforibozyldifosfát (S) 

c. vzniká reakciou ribózy a ATP (N) 

d. vzniká reakciou ribóza5-fosfátu a ATP (S) 

e. využíva sa i v reakcii katalyzovanej HGPRT (S) 

f. prekurzor tejto látky vzniká pri oxidácii glukózy v glykolýze (N) 

g. je látka, ktorá je substrátom amidotransferázy (S) 

h. je látka, ktorá je produktom amidotransferázy (N) 

280. O reakcii katalyzovanej PRDP-amidotransferázou možno povedať: 

a. využíva ako substráty PRDP a jednu z esenciálnych aminokyselín (N) 

b. využíva ako substráty PRDP a glutamín (S) 

c. reakcia je hlavným regulačným miestom syntézy pyrimidínových nukleotidov (N) 

d. reakcia je hlavným regulačným miestom syntézy purínových nukleotidov (S) 

e. reakcia je inhibovaná spätnou väzbou koncovými produktami syntézy purínových 

nukleotidov (S) 

f. reakcia je inhibovaná i analógmi purínových nukleotidov, čo sa využíva v liečbe 

nádorových ochorení (S) 

g. znížená aktivita uvedeného enzýmu spôsobuje primárnu metabolickú hyperurikémiu (N) 

h. porucha regulácie uvedeného enzýmu spôsobuje primárnu metabolickú hyperurikémiu 

(S) 

281. O úlohe glycínu v metabolizme nukleotidov možno povedať: 

a. je potrebný nepriamo na tvorbu AMP (S) 

b. je potrebný na syntézu pyrimidínových nukleotidov (N) 

c. je potrebný na tvorbu fosforibozylamínu (N) 

d. je potrebný v reakcii, ktorej produktom je glycínamidribonukleozid (N) 

e. využíva sa pri premene dUMP na TMP (N) 

f. pri syntéze nukleotidov sa využíva v reakcii, na ktorú je potrebné ATP (S) 

g. vzniká sa v hlavnej regulačnej reakcii syntézy purínových nukleotidov de novo (N) 

h. je esenciálna aminokyselina, preto jeho deficit sa prejaví poruchami syntézy nukleotidov 

(N) 

282. PRDP amidotransferáza: 

a. využíva ako substráty ribóza fosfát a kyselinu glutámovú (N) 



b. využíva ako substráty fosforibozyldifosfát a kyselinu asparágovú (N) 

c. využíva glutamín ako jeden zo substrátov reakcie (S) 

d. je hlavný regulačný enzým syntézy purínových nukleotidov (S) 

e. je enzým potrebný pri pomocných cestách syntézy (N) 

f. je enzým, ktorý je aktivovaný IMP, AMP a GMP (N) 

g. je enzým, ktorý je inhibovaný IMP, AMP a GMP (S) 

h. je enzým, ktorého deficit spôsobuje primárnu metabolickú hyperurikémiu (N) 

283. Syntéza purínových nukleotidov de novo: 

a. využíva GTP ako hlavný zdroj energie (N) 

b. využíva ATP ako hlavný zdroj energie (S) 

c. je proces, ktorým sa syntetizuje väčšina purínových nukleotidov v mozgu (N) 

d. je inhibovaná produktami syntézy – t.j. AMP, IMP, GMP (S) 

e. vyžaduje THF ako zdroj atómov dusíka v purínovom heterocykle (N) 

f. vyžaduje THF ako zdroj atómov uhlíka v purínovom heterocykle (N) 

g. môže byť znížená pri deficite kyseliny listovej (S) 

h. v tkanive CNS neprebieha (N) 

284. Pri syntéze AMP z IMP: 

a. zdrojom energie je ATP (N) 

b. zdrojom energie je GTP (S) 

c. medziproduktom je adenylofumarát (N) 

d. medziproduktom je adenylosukcinát (S) 

e. zdrojom NH2-skupiny je asparágová kyselina (S) 

f. zdrojom NH2-skupiny je glutamín (N) 

g. regulačným enzýmom je adenylosukcinát syntáza (S) 

h. dochádza k inhibícii regulačného enzýmu prostredníctvom AMP (S) 

285. Zdroj energie pri premene IMP na AMP: 

a. je nukleotid, ktorý je potrebný pre adenylosukcinátlyázu (N) 

b. je nukleotid, ktorý je potrebný pre vznik adenylosukcinátu (S) 

c. je nukleotid, ktorý je aj hlavným zdrojom energie pri tvorbe IMP de novo (N) 

d. je látka, ktorá vzniká substrátovou fosforyláciou v Krebsovom cykle (S) 

e. je tá istá látka ako pri tvorbe GMP z IMP (N) 

f. je zlúčenina, ktorá obsahuje guanidínfosfátovú makroergickú väzbu (N) 

g. je zlúčenina potrebná i pri glukoneogenéze (S) 

h. je látka, ktorá v polohe 6 obsahuje viazanú NH2 skupinu (N) 

286. Pri syntéze GMP de novo: 

a. bezprostredným prekurzorom je IMP (N) 

b. bezprostredným prekurzorom je XMP (S) 

c. je potrebná IMP dehydrogenáza (S) 

d. je potrebný GTP ako zdroj energie (N) 

e. je potrebný ATP ako zdroj energie (S) 

f. zdrojom NH2 skupiny je glutamát (N) 

g. zdrojom NH2 skupiny je glutamín (S) 

h. dochádza k inhibícii regulačného enzýmu pri nedostatku GMP (N) 

287. Bezprostredným prekurzorom tvorby AMP pri syntéze z IMP: 

a. je IMP (N) 

b. je XMP (N) 

c. je adenylosukcinát (S) 

d. je látka, ktorá vzniká pôsobením IMP dehydrogenázy (N) 



e. je látka, na tvorbu ktorej je potrené ATP (N) 

f. je látka, ne tvorbu ktorej je potrené GTP (S) 

g. je látka, ktorej tvorbu inhibuje AMP (S) 

h. je látka, ktorej tvorbu inhibuje GMP (N) 

288. Zdrojom NH2-skupiny v GMP: 

a. je aspartát (N) 

b. je glutamín (S) 

c. je kyselina glutámová (N) 

d. je látka, na tvorbu ktorej je potrebné ATP (S) 

e. je látka, ktorá sa využíva v reakcii katalyzovanej adenylosukcinát syntázou (N) 

f. je látka, ktorá je tiež zdrojom NH2 skupiny v CTP (S) 

g. je látka, ktorá je zdrojom NH2 skupiny v AMP (N) 

h. je látka, ktorá na syntézu pyrimidínových nukleotidov nie je potrebná (N) 

289. Zdrojom energie pri premene IMP na GMP. 

a. je GTP (N) 

b. je ATP (S) 

c. je tá istá látka ako pri premene IMP na AMP (N) 

d. je látka, ktorá je hlavným zdrojom energie pri tvorbe bielkovín (N) 

e. je tá istá látka ako látka potrebná na tvorbu glutamínu (S) 

f. je látka využívaná v reakcii katalyzovanej IMP dehydrogenázou (N) 

g. je látka, ktorá je potrebná na vznik XMP (N) 

h. je látka, ktorá nie je potrebná pri pomocných cestách syntéza (N) 

290. Premena IMP na AMP: 

a. vyžaduje aspartát ako zdroj NH2 skupiny (S) 

b. vyžaduje GTP ako zdroj energie (S) 

c. vyžaduje glutamín ako zdroj NH2 skupiny (N) 

d. vyžaduje ten istý zdroj energie ako premena IMP na GMP (N) 

e. je inhibovaná AMP (S) 

f. je aktivovaná AMP (N) 

g. vyžaduje ako zdroj NH2 skupiny látku, ktorá vzniká pomocou AST (S) 

h. vyžaduje ako zdroj NH2 esenciálnu aminokyselinu (N) 

291. Rozhodujúcu úlohu pri syntéze purínových nukleotidov de novo má: 

a. enzým, ktorý ako substráty využíva glutamín a ribóza fosfát (N) 

b. enzým, ktorý vedie k tvorbe fosforibozylamínu (S) 

c. enzým, ktorý využíva glutamín a fosforibozyldifosfát (S) 

d. enzým, ktorý je aktivovaný AMP (N) 

e. enzým, ktorý je inhibovaný AMP (S) 

f. enzým, ktorý je inhibovaný GMP (S) 

g. enzým, porucha ktorého spôsobuje vznik sekundárnej metabolickej hyperurikémie (N) 

h. enzým, porucha ktorého spôsobuje vznik primárnej metabolickej hyperurikémie (S) 

292. O látkach, ktoré inhibujú aktivitu amidotransferázy platí: 

a. sú to koncové produkty tejto metabolickej dráhy (S) 

b. sú to napr. AMP, GMP a IMP (S) 

c. sú to AMP, UMP a CMP (N) 

d. sú to látky, ktoré zároveň aktivujú syntézu PRDP (N) 

e. sú to látky, ktoré zároveň inhibujú i tvorbu PRDP (S) 

f. ich inhibičný vplyv má význam pri regulácii syntézy purínových nukleotidov 

pomocnými cestami (N) 



g. ich inhibičný vplyv má význam pri regulácii syntézy purínových nukleotidov de novo 

(S) 

h. sú to látky, ktoré vznikajú len ako produkty syntézy de novo (N) 

293. Zlúčenina, ktorá inhibuje tvorbu AMP z IMP: 

a. je látka, ktorá obsahuje makroergickú difosfátovú väzbu (N) 

b. je látka, ktorá je produktom adenylosukcinát syntázy (N) 

c. je látka, ktorá je produktom adenylosukcinát lyázy (S) 

d. je látka, v ktorej zdrojom NH2 skupiny je kyselina asparágová (S) 

e. je látka, na tvorbu ktorej nie je potrebná energia (N) 

f. je látka, ktorá tiež inhibuje aktivitu amidotransferázy (S) 

g. je látka, ktorá vzniká v reakcii, ktorej druhým produktom je fumarát (S) 

h. je látka, ktorá môže vznikať i pôsobením adenozínkinázy (S) 

294. Zlúčenina, ktorá inhibuje tvorbu GMP z IMP: 

a. je látka, ktorá je produktom IMP dehydrogenázy (N) 

b. je látka, ktorá inhibuje IMP dehydrogenázu (S) 

c. je látka, ktorá je produktom GMP syntázy (S) 

d. je látka, v ktorej zdrojom NH2 skupiny je glutamín (S) 

e. je látka, na tvorbu ktorej sa spotrebuje 10 ATP (N) 

f. je látka, ktorá môže vznikať i pôsobením HGPRT (S) 

g. je látka, ktorá môže vznikať len cestou de novo (N) 

h. je látka, ktorá neovplyvňuje aktivitu amidotransferázy (N) 

295. Aminokyselina, ktorá je donorom NH2-skupiny na syntézu karbamoylfosfátu pri 

syntéze pyrimidínových nukleotidov: 

a. je esenciálna aminokyselina (N) 

b. je aminokyselina, na tvorbu ktorej je potrebný biotín (N) 

c. je aminokyselina, ktorá vzniká pôsobením karbamoylsyntázy I (N) 

d. je aminokyselina, ktorá sa využíva v reakcii katalyzovanej karbamoylfosfát syntázou II 

(S) 

e. je látka, ktorá sa pri syntéze pyrimidínových nukleotidov využíva v cytosole bunky (S) 

f. je látka, ktorá je potrebná i na syntézu purínových nukleotidov (S) 

g. je látka, ktorá je zdrojom NH2 skupiny v AMP (N) 

h. je látka, ktorá je tiež transportnou formou amoniaku v krvi (S) 

296. Reakcia tvorby karbamoylfosfátu pri syntéze pyrimidínových nukleotidov: 

a. prebieha v mitochondriách (N) 

b. prebieha v cytosole bunky (S) 

c. je katalyzovaná karbamoylfosfát syntázou I (N) 

d. je katalyzovaná karbamoyl syntázou II (N) 

e. je reakcia, ktorá je hlavným regulačným miestom syntézy pyrimidínových nukleotidov 

de novo (S) 

f. je reakcia, ktorú inhibuje CTP (S) 

g. je reakcia, ktorú inhibuje ATP (N) 

h. je reakcia, ktorá je aktivovaná ATP (S) 

297. O syntéze cytidínových nukleotidov možno povedať: 

a. donorom NH2 skupiny je glutamát (N) 

b. donorom NH2 skupina je asparágová kyselina (N) 

c. donorom NH2 skupiny je glutamín (S) 

d. bezprostredným prekurzorom cytidínových nukleotidov je UMP (N) 

e. bezprostredným prekurzorom cytidínových nukleotidov je UTP (S) 



f. na vznik substrátu pre tvorbu cytidínových nukleotidov je potrebné ATP (S) 

g. bezprostredný substrátom je látka, ktorá vzniká fosforyláciou UMP (S) 

h. reakcia ich tvorby nevyžaduje ATP (N) 

298. Ktoré z uvedených tvrdení o syntéze tymínových nukleotidoch je správne: 

a. bezprostredným substrátom na ich tvorbu je UMP (N) 

b. bezprostredným substrátom na ich tvorbu je dUMP (S) 

c. zdrojom CH3 skupiny je metyltetrahydrofolát (N) 

d. dôležitým zdrojom jednouhlíkového zvyšku potrebného na ich syntézu je aminokyselina 

serín (S) 

e. pri premene dUMP na TMP dochádza k premene THF na dihydrofolát (S) 

f. ich tvorba je dôležitá pre deliace sa bunky (S) 

g. k poruche syntézy tymínových nukleotidov dochádza pri nedostatku kyseliny 

nikotínovej potrebnej v reakcii ich tvorby (N) 

h. zníženie ich tvorby možno dosiahnuť inhibíciou dihydrofolát reduktázy, čo sa využíva 

v liečbe nádorových ochorení (S) 

299. Syntéza tymínových nukleotidov: 

a. prebieha rovnako intenzívne vo všetkých bunkách organizmu (N) 

b. vyžaduje ako koenzým kyselinu listovú (N) 

c. vyžaduje ako koenzým tetrahydrofolát (S) 

d. ich tvorba je dôležitá pre erytrocyty (N) 

e. využíva ako zdroj CH3 skupiny S-adenozylmetionín (N) 

f. zdrojom CH3 skupiny je metyléntetrahydrofolát (S) 

g. využíva ako substrát UDP (N) 

h. môže byť znížená látkami, ktoré ovplyvňujú aktivitu dihydrofolát reduktázy (S) 

300. Pôsobením 5
,
-nukleotidázy na AMP: 

a. vzniká z nukleozidu nukleotid (N) 

b. vzniká z nukleotidu nukleozid (S) 

c. dochádza k hydrolytickému odštiepeniu fosfátovej skupiny nukleotidov (S) 

d. vzniká z AMP adenozín (S) 

e. vzniká látka, ktorá môže byť substrátom adenozínkinázy (S) 

f. vzniká napr. guanozín (N) 

g. vzniká látka, ktorá môže byť substrátom purínnuklezidfosforylázy (N) 

h. vzniká látka, ktorá vo vysokých koncentráciách tlmí funkcie imunitného systému (S) 

301. O reakcii, ktorou sa tvorí adenozín možno povedať: 

a. substrátom reakcie je AMP (S) 

b. substrátom reakcie je inozín (N) 

c. enzým, ktorý reakciu katalyzuje sa volá 5
,
-nukleotidáza (S) 

d. enzým, ktorý reakciu katalyzuje sa volá adenozíndeamináza (N) 

e. produkt tejto reakcie sa môže meniť pôsobením adenozíndeaminázy na hypoxantín (N) 

f. produkt tejto reakcie sa môže meniť pôsobením adenozíndeaminázy na inozín (S) 

g. reakcia je vratná (N) 

h. produkt reakcie sa v pomocných cestách syntézy nevyužíva (N) 

302. Premena adenozínu na inozín: 

a. je katalyzovaná 5
,
-nukleotidázou (N) 

b. je katalyzovaná adenozíndeaminázou (S) 

c. je katalyzovaná purínnukleozidfosforylázou (N) 

d. znamená fosforolytické štiepenie adenozínu (N) 

e. vedie k tvorbe látky, ktorá sa využíva i v reakcii katalyzovanej adenozínkinázou (N) 



f. vedie k tvorbe látky, ktorá je substrátom purínnukleozidfosforylázy (S) 

g. vedie k tvorbe látky, ktorá sa vždy degraduje až na kyselinu močovú (N) 

h. je regulačnou reakciou syntézy purínových nukleotidov (N) 

303. Degradácia IMP: 

a. je katalyzovaná IMP deaminázou (N) 

b. je katalyzovaná 5
,
-nukleotidázou (S) 

c. vedie k tvorbe adenozínu (N) 

d. vedie k tvorbe látky, ktorá obsahuje purínový heterocyklus s NH2-skupinou v polohe 6 

(N) 

e. vedie k tvorbe látky, ktorá je substrátom pre adenozínkinázu (N) 

f. vedie k tvorbe látky, ktorá môže byť i produktom deaminácie adenozínu (S) 

g. bezprostredný produkt tejto reakcie sa vylučuje z organizmu močom (N) 

h. produkt reakcie je substrátom pre HGPRT (N) 

304. Purínnukleozidfosforyláza katalyzuje reakciu: 

a. ktorej substrátom je adenozín (N) 

b. ktorej substrátom je jedine inozín (N) 

c. ktorá vedie ku vzniku nukleozidov (N) 

d. ktorá vytvára purínové bázy (S) 

e. ktorej produkty môžu byť substrátom pre adenozínkinázu (N) 

f. ktorej produkty môžu byť substrátom pre HGPRT (S) 

g. ktorá hydrolyticky odštepuje sacharidovú zložku nukleozidov (N) 

h. ktorá vyžaduje H3PO4 ako jeden zo substrátov reakcie (S) 

305. Tvorba hypoxantínu pri degradácii purínových nukleotidov: 

a. je katalyzovaná adenozíndeaminázou (N) 

b. je katalyzovaná purínnukleozidfosforylázou (S) 

c. je katalyzovaná guaníndeaminázou (N) 

d. vyžaduje vodu ako jeden zo substrátov reakcie (N) 

e. využíva ako substrát IMP (N) 

f. využíva ako substrát inozín (S) 

g. je reakciou pri degradácii GMP (N) 

h. znamená vznik koncového produktu degradácie purínových nukleotidov (N) 

306. O reakcii, ktoré katalyzuje xantínoxidáza platí tvrdenie: 

a. katalyzuje vznik hypoxantínu (N) 

b. katalyzuje vznik xantínu (S) 

c. katalyzuje vznik kyseliny močovej (S) 

d. jeden zo substrátov reakcie je produktom purínnukleozidfosforylázy (S) 

e. produkty reakcie sa môžu premieňať v pomocných cestách syntézy purínových 

nukleotidov (N) 

f. koncovým produktom reakcie je látka, zvýšenie koncentrácie ktorej spôsobuje dnu (S) 

g. koncový produkt reakcie sa u ľudí ďalej štiepi pôsobením urátoxidázy (N) 

h. koncový produkt reakcie je látka výborne rozpustná vo vode (N) 

307. Látka, ktorá vzniká ako koncový produkt degradácie purínových nukleotidov: 

a. je kyselina močová (S) 

b. je látka, ktorá je zle rozpustná vo vode (S) 

c. je látka, ktorá je produktom xantínoxidázy (S) 

d. je látka, ktorá sa v pomocných cestách syntézy nevyužíva (S) 

e. je látka, tvorbu ktorej možno inhibovať alopurinolom (S) 

f. je látka, ktorá sa z organizmu vylučuje pľúcami (N) 



g. je látka, hromadenie ktorej môže byť spôsobené zníženou aktivitou pomocných ciest 

syntézy (S) 

h. je látka, hromadenie ktorej môže byť spôsobené jej zvýšeným vylučovaním obličkou (N) 

308. Xantínoxidáza: 

a. využíva ako substrát len hypoxantín (N) 

b. využíva ako substrát produkt degradácie AMP (S) 

c. využíva ako substrát produkt degradácie guanínových nukleotidov (S) 

d. využíva ako substráty hypoxantín a xantín (S) 

e. vedie k tvorbe xantínu (S) 

f. vedie k tvorbe kyseliny močovej (S) 

g. produkt jej reakcie nie je vylučovaný z organizmu (N) 

h. môže byť aktivovaná alopurinolom, čo sa využíva pri liečbe hyperurikémie (N) 

309. Alopurinol zasahuje do metabolizmu nukleotidov tým, že: 

a. inhibuje degradáciu AMP na IMP (N) 

b. inhibuje degradáciu pyrimidínových nukleotidov (N) 

c. inhibuje premenu hypoxantínu na xantín (S) 

d. inhibuje aktivitu xantínoxidázy (S) 

e. zvyšuje aktivitu HGPRT (N) 

f. zvyšuje rozpustnosť kyseliny močovej (N) 

g. inhibuje aktivitu xantínoxidázy, čím tiež zvyšuje účinnosť merkaptopurínu ako 

antimetabolitu (N) 

h. inhibuje vznik xantínu na kyselinu močovú (S) 

310. Reakcia pomocných ciest syntézy, ktorou sa tvorí GMP: 

a. je katalyzovaná guanínkinázou (N) 

b. je katalyzovaná HGPRT (S) 

c. je reakcia, ktorá ako substrát využíva guanozín (N) 

d. je reakcia, ktorá ako substrát využíva guanín (S) 

e. je reakcia, ktorá ako zdroj ribóza fosfátu využíva PRDP (S) 

f. je reakcia, ktorá vedie k tvorbe látky s guanidínfosfátovou makroergickou väzbou (N) 

g. je reakcia, ktorej znížená aktivita spôsobuje sekunárnu metabolickú hyperurikémiu (N) 

h. je reakcia, ktorej aktivita je znížená u pacientov s Lesh-Nyhanovým syndrómom (S) 

311. Ktoré tvrdenie o tvorbe IMP pomocnými cestami je správne: 

a. ako substrát využíva inozín (N) 

b. ako substrát využíva purínovú bázu (S) 

c. ako zdroj ribóza fosfátu využíva produkt pentózového cyklu (S) 

d. ako zdroj ribóza fosfátu využíva látku s obsahom makroergickej difosfátovej väzby (S) 

e. enzým zodpovedný za reakciu je HGPRT (S) 

f. enzým zodpovedný za túto reakciu je ten istý ako enzým, ktorý tvorí AMP pomocnými 

cestami (N) 

g. znížená aktivita enzýmu zodpovedného za túto reakciu vedie k primárnej metabolickej 

hyperurikémii (S) 

h. znížená aktivita enzýmu zodpovedného za túto reakciu vedie k primárnej renálnej 

hyperurikémii (N) 

312. HGPRT je enzým: 

a. ktorý zodpovedá za tvorbu AMP pomocnými cestami (N) 

b. ktorý zodpovedá ta tvorbu GMP energeticky výhodnejšou cestou de novo (N) 

c. ktorý zodpovedá ta tvorbu GMP energeticky výhodnejšími pomocnými cestami (S) 

d. ktorého substrátmi sú hypoxantín guanín a PRDP (S) 



e. ktorého substrátmi sú hypoxantín, guanín a ribóza-5-fosfát (N) 

f. ktorého deficit spôsobuje primárnu metabolickú hyperurikémiu (S) 

g. ktorého zvýšená aktivita vedie k primárnej metabolickej hyperurikémii (N) 

h. ktorého aktivita je znížená pri primárnej renálnej hyperurikémii (N) 

313. Premena hypoxantínu v pomocných cestách syntézy purínových nukleotidov: 

a. vedie k tvorbe GMP (N) 

b. vedie k tvorbe AMP (N) 

c. vedie k tvorbe IMP (S) 

d. je katalyzovaná HGPRT (S) 

e. je katalyzovaná xantínoxidázou (N) 

f. vyžaduje ATP ako zdroj energie (N) 

g. znamená energeticky výhodnejšiu tvorbu nukleotidov (S) 

h. znižuje množstvo vytvorenej kyseliny močovej (S) 

314. O pomocných cestách syntézy purínových nukleotidov možno povedať: 

a. sú menej významným spôsobom syntézy týchto látok (N) 

b. sú energeticky výhodnejším spôsobom tvorby nukleotidov než cesty de novo (S) 

c. potrebujú väčšie množstvo energie než cesty syntézy de novo (N) 

d. podieľa sa na nich napr. enzým adenozínkináza (S) 

e. podieľa sa na nich napr. enzým HGPRT (S) 

f. využívajú ako zdroj ribózafosfátu látku, ktorá pri syntéze de novo nie je potrebná (N) 

g. využívajú PRDP v reakcii katalyzovanej adenozínkinázou (N) 

h. využívajú purínové bázy v reakcii katalyzovanej HGPRT (S) 

315. Ktorý z uvedených stavov je príčinou primárnej metabolickej hyperurikémie: 

a. znížená aktivita amidotransferázy (N) 

b. porucha spätnoväzobnej regulácie amidotransferázy (S) 

c. znížená aktivita HGPRT (S) 

d. zvýšený rozpad buniek (N) 

e. znížené vylučovanie kyseliny močovej močom (N) 

f. porucha glomerulárnej filtrácie (N) 

g. podávanie alopurinolu (N) 

h. znížená aktivita toho enzýmu, ktorého deficit je príčinou Lesh-Nyhanovho syndrómu (S) 

316. Enzým, ktorého deficit je príčinou primárnej metabolickej hyperurikémie: 

a. je adenozíndeamináza (N) 

b. je HGPRT (S) 

c. je amidotransferáza (N) 

d. katalyzuje tvorbu IMP pomocnými cestami (S) 

e. katalyzuje reakciu, ktorá je inhibovaná AMP (N) 

f. katalyzuje tvorbu GMP pomocnými cestami (S) 

g. je enzým, ktorého deficit sa vyskytuje aj pri Lesh-Nyhanovom syndróme (S) 

h. je enzým, ktorý zodpovedá za tvorbu kyseliny močovej (N) 

317. Sekundárna metabolická hyperurikémia: 

a. je spôsobená zníženou aktivitou amidotransferázy (N) 

b. je spôsobená zníženou aktivitou enzýmov pomocných ciest syntézy (N) 

c. je spôsobená poruchou vylučovania kyseliny močovej (N) 

d. je stav, keď sa zvyšuje koncentrácia kyseliny močovej v sére (S) 

e. je stav, keď sa v moči znižuje množstvo kyseliny močovej (N) 

f. je spôsobená zvýšenou deštrukciou buniek a tkanív (S) 

g. často sprevádza liečbu nádorových ochorení (S) 



h. je ochorenie, kde podávanie alopurinolu ešte viac zvyšuje koncentráciu kyseliny 

močovej (N) 

318. U pacientov s primárnou renálnou hyperurikémiou: 

a. zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v moči (N) 

b. zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v sére (S) 

c. vylučovanie kyseliny močovej močom je znížené (S) 

d. clearance kreatinínu je znížený (N) 

e. ide o poruchu tubulárnej sekrécie (S) 

f. ide o porušenie vylučovacej schopnosti obličky (S) 

g. ide o hyperurikémiu, ktorá je spôsobená rozpadom buniek (N) 

h. nemá význam podávať alopurinol ako liek (N) 

319. Pri sekundárnej renálnej hyperurikémii: 

a. zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v sére (S) 

b. zvyšuje sa vylučovanie kyseliny močovej močom (N) 

c. znižuje sa vylučovanie kyseliny močovej močom (S) 

d. ide o poruchu tubulárnej rezorbcie (N) 

e. ide o poruchu glomerulárnej filtrácie (S) 

f. clearance kreatinínu je v rámci fyziologických hodnôt (N) 

g. clearance kreatinínu je znížený (S) 

h. ide o defekt na úrovni HGPRT (N) 

320. Porfyríny: 

a. sú cyklické zlúčeniny pyrimidínových jadier spojených metínovými môstikmi (N) 

b. sú cyklické zlúčeniny pyridínových jadier spojených metínovými môstikmi (N) 

c. sú cyklické zlúčeniny pyrolových jadier spojených metylénovými môstikmi (N) 

d. sú cyklické zlúčeniny štyroch pyrolových jadier spojených metínovými môstikmi (S) 

e. môžu vytvárať komplexy s nekovovými iónmi (N) 

f. môžu vytvárať komplexné zlúčeniny s kovovými iónmi ako je železo, napr. hem (S) 

g. v prírode sú dôležité len tie, ktoré obsahujú centrálny atóm železo (N) 

h. sú aj cyklické tetrapyroly vytvárajúce komplex so železom (S) 

321. Kyselina 5-aminolevulová: 

a. je prvá reakcia zo syntézy porfyrínov prebiehajúca v cytoplazme buňky (N) 

b. je prvá reakcia zo syntézy porfyrínov prebiehajúca v mitochondrii buňky (S) 

c. syntetizuje sa zo serínu a sukcinyl-CoA (N) 

d. jeden zo substrátov pre jej syntézu vzniká v Krebsovom cykle, z ktorého môže vzniknúť 

GTP substrátovou fosforyláciou (S) 

e. jeden zo substrátov pre jej syntézu vzniká dekarboxyláciou serínu (N) 

f. jeden zo substrátov môže vzniknúť zo serínu serínhydroxymetyltransferázou (S) 

g. pre jej syntézu je potrebný vitamín B5 (N) 

h. jej syntézu katalyzuje enzým 5-aminolevulinátsyntáza (S) 

322. Porfobilinogén: 

a. vzniká z dvoch molekúl kyseliny 5-aminolevulovej v mitochondrii (N) 

b. vzniká z dvoch molekúl kyseliny 5- aminolevulovej v cytoplazme (S) 

c. jeho reakciu vzniku katalyzuje enzým porfobilinogénsyntáza (S) 

d. enzým, ktorý katalyzuje jeho syntézu, vyžaduje pre svoju aktivitu zinok (S) 

e. bezprostredný substrát pre jeho syntézu je aktívny glycín a sukcinyl-CoA (N) 

f. substrát pre jeho syntézu je glycín, tiamindifosfát a sukcinyl-CoA (N) 

g. kondenzáciou dvoch molekúl vzniká uroporfyrinogén (N) 

h. kondenzáciou jeho štyroch molekúl, účinkom uroporfyrinogén III syntázy vzniká 



uroporfyrinogén III, čo je prekurzor hému (S) 

323. Na regulácii syntézy hemu sa zúčastňuje: 

a. v pečeni hlavne porfobilinogénsyntáza (N) 

b. v pečeni hlavne ALA-syntáza, ktorá je alostericky inhibovaná hemoglobínom (N) 

c. v pečeni hlavne ALA-syntáza, ktorá je alostericky inhibovaná volným hemom ako aj 

represiou génovej expresie enzýmu voľným hemom (S) 

d. niektoré farmaká napr.fenobarbital, ktorý indukuje ALA-syntázu v pečeni (S) 

e. v krvotvornom tkanive hrá dôležitú úlohu pri regulácii syntézy hemu aj 

porfobilinogénsyntáza (S) 

f. porfobilinogénsyntáza v krvotvornom tkanive je indukovaná hypoxiou a erytropoetínom 

(S) 

g. ALA-syntáza je stimulovaná v krvotvornom tkanive nedostatkom železa (N) 

h. ALA-syntázu inhibuje v krvotvornom tkanive deficit železa (S) 

324. Hem: 

a. je súčasťou hemoproteínov napr. kobalamínu (N) 

b. vzniká v cytoplatme bunky po inkorporácii železa do protoporfyrínu IX (N) 

c. je prostetickou skupinou v hemoglobíne, myoglobíne a v cytochrómoch (S) 

d. v jednej molekule hemoglobínu sa nachádza jedna molekula hemu (N) 

e. železo je v ňom viazané kovalentnou väzbou (N) 

f. volný reguluje tvorbu 5-aminolevulovej kyseliny prostredníctvom represie expresie a 

alosterickej inhibície ALA-syntázy (S) 

g. v hemoglobíne má železo oxidačné číslo 2
+ 

(S) 

h. je substrát pre syntézu žlčových farbív (S) 

325. Enzým zahajujúci katabolizmus hemoproteínov: 

a. je lipoxygenáza, ktorá štiepi metínový mostík hemu medzi pyrolovým kruhom I a II (N) 

b. je cyklooxygenáza, ktorá štiepi metínový mostík hemu medzi pyrolovým kruhom I a II 

(N) 

c. je mitochondriová hemoxygenáza (N) 

d. je mikrozómová hemoxygenáza (S) 

e. je mikrozómová hemoxygenáza, ktorá štiepi  metínový mostík hemu medzi 

pyridínovým kruhom I a II (N) 

f. je enzým, ktorého aktivita je veľmi vysoká v slezine (S) 

g. je enzým, ktorého produktami reakcie sú oxid uhoľnatý a verdoglobín (S) 

h. je mikrozómová hemoxygenáza, ktorá má veľmi vysokú aktivitu najmä v pečeni (N) 

326. Mikrozómová hemoxygenáza: 

a. je enzým zahajujúci degradáciu hemoproteínov (S) 

b. má vysokú aktivitu v mitochondriách hepatocytov (N) 

c. štiepi hem na oxid uhoľnatý a žlté farbivo verdoglobín (N) 

d. štiepi á metínový môstik hemu za vzniku verdoglobínu a oxidu uholnatého (S) 

e. je enzým s veľmi vysokou aktivitou v slezine (S) 

f. je prítomná v hepatocytoch aj v Kupferových buňkách pečene (S) 

g. indukovaná je substrátom (S) 

h. jej aktivita je znížená pri hemolýze alebo pri krvácaní (N) 

327. Verdoglobín: 

a. vzniká rozštiepením hemu hemoproteínov mitochondriovou hemoxygenázou (N) 

b. vzniká rozštiepením hemu mikrozómovou hemooxygenázou a uvolnením železa 

a globínu (N) 

c. je zelenej farby a podmieňuje zelenú farbu žlče (N) 



d. po uvoľnení atomu železa a globínu vzniká z neho biliverdín (S) 

e. po uvoľnení atomu železa a globínu, vzniká z neho látka, ktorej redukciou vzniká 

bilirubín (S) 

f. je látka zelenej farby (S) 

g. dobre sa vylučuje obličkou (N) 

h. vzniká ako medziprodukt pri syntéze žlčových farbív (S) 

328. Biliverdín: 

a. je medziprodukt vznikajúci pri katabolizme hemoproteínov (S) 

b. je farbivo, ktoré sa nachádza v malom množstve v žlči a podmieňuje jej žltú farbu (N) 

c. je bezprostredný substrát pre vznik bilirubínu (S) 

d. je substrátom mitochondriového enzýmu NADPH-dependentnej biliverdínreduktázy (N) 

e. je lineárny tetrapyrol, z ktorého oxidáciou vzniká žlčové farbivo bilirubín (N) 

f. enzým, ktorý katalyzuje vznik bilirubínu z biliverdínu má koenzým NADH (N) 

g. najviac ho vzniká pri degradácii hemoglobínu (S) 

h. sa redukuje cytozolovou biliverdínreduktázou na bilirubín (S) 

329. Bilirubín: 

a. je cyklický tetrapyrol žltej farby dobre rozpustný vo vode (N) 

b. je konečný produkt degradácie cyklických tetrapyrolov (S) 

c. je lipofilná látka, pri fyziologickom pH nerozpustná vo vode (S) 

d. vzniká v bunkách RES z hemoproteínov (S) 

e. jeho besprostredným substrátom je látka, ktorá farbí žlč na zeleno (S) 

f. transportovaný do pečene je prostredníctvom albumínu, na ktrorý je viazaný 

kovalentnou väzbou (N) 

g. sčasti sa môže viazať na povrch erytrocytov (S) 

h. po vstupe do hepatocytu sa viaže na väzbové bielkoviny Y a Z (S) 

330. AcetylCoA: 

a. predstavuje aktívnu formu acetoacetátu (N) 

b. je spoločným intermediátom metabolizmu základných živín (S) 

c. jeho utilizáciou sa tvorí len nepatrné množstvo energie (N) 

d. sa v mitochondriách zúčastňuje so sukcinylCoA syntézy karboxylových kyselín (N) 

e. môže vznikať z viacerých zdrojov (S) 

f. vstupuje aj do Krebs – Henseleitovho cyklu reakciou s karbamoylfosfátom (N) 

g. v cytozole vzniká z karboxylových kyselín aj za anaeróbnych podmienok (N) 

h. tvorí sa z ketogénnych aminokyselín priamo ich metabolizovaním (S) 

331. AcetoacetylCoA - tioláza: 

a. katalyzuje vznik aktívneho acetátu z acetoacetylCoA pri extrahepatálnej utilizácii 

ketolátok (S) 

b. je aktivita zúčastňujúca sa syntézy acetylCoA počas biosynzézy cholesterolu (N) 

c. jeho absencia je príčinou toho, že utilizácia ketolátok v pečeni neprebieha (N) 

d. je zodpovedná za prenos karboxylových kyselín z cytozolu do mitochondrie (N) 

e. zabezpečuje priamu premenu acetoacetylCoA na kyselinu mevalónovú (N) 

f. v priebehu beta-oxidácie štepí ketoacylCoA (S) 

g. je súčasťou pyruvátdehydrogenázového komplexu (N) 

h. pri syntéze ketolátok v pečeni katalyzuje tvorbu glutarylCoA (N) 

332. K metabolickým možnostiam utilizácie acetylCoA patria: 

a. syntéza látok ketónovej povahy v mitochondriách pečene (S) 

b. reakčný mechanizmus de novo tvorby purínových nukleotidov (N) 

c. syntéza VKK stimulovaná inzulínom (S) 



d. biosyntéza hlavného mediátora sympatika (N) 

e. reakcia s intermediátom vzniknutým oxidáciou malátu (S) 

f. tvorba hydroxymetylglutarylCoA pri syntéze kyseliny mevalonovej, (S) 

g. vznik cholinergného mediátora za katalýzy transferázy (S) 

h. biosyntéza cholesterolu (S) 

333. Ketogenéza: 

a. je proces syntézy ketolátok v mitochondriách hepatocytov (S) 

b. ako výsledný produkt využíva betahydroxybetametylsukcinylCoA (N) 

c. prebieha výlučne za patologických podmienok (N) 

d. v jej priebehu dochádza aj k uvoľneniu voľného CoA (S) 

e. nemá výraznejší vplyv na acidobázickú homeostázu (N) 

f. je stimulovaná hormónom aktivujúcim HSL v adipocytoch (S) 

g. enzým jantarylCoA – transferáza je jej dôležitou súčasťou (N) 

h. prebieha najmä pri noninzulíndependentnom diabete (N) 

334. Tioklastické štiepenie: 

a. prebieha za katalýzy enzýmu betaketotiolázy (S) 

b. v jeho priebehu dochádza k uvoľneniu koenzýmu A (N) 

c. je proces, pri ktorom z ketoacylCoA vzniká aktívny acetát a acylCoA (S) 

d. vyžaduje prítomnosť HS CoA (S) 

e. umožňuje premenu acetoacetylCoA na dve molekuly látky vstupujúcej do KC (S) 

f. participuje v oxidácii karboxylových kyselín v mitochondriách (S) 

g. je v procese utilizácie ketolátok zabezpečené acetoacetylCoA – tiolázou (S) 

h. vyžaduje prítomnosť aktívneho acetátu (N) 

335. Enzým hydroxybutyrátdehydrogenáza: 

a. katalyzuje premenu intermediátu vzniknutého z betahydroxybetametylglutarylCoA po 

odštiepení aktívneho acetylu (S) 

b. je aktivita depandentná na koenzýme obsahujúcom izoaloxazínovú štruktúru (N) 

c. má aktivitu enzýmu LD 1,2 (S) 

d. patrí medzi oxidoredukčné enzýmy (S) 

e. sa zúčastňuje mitochondriálnej ketogenézy (S) 

f. zabezpečuje extrahepatálnu oxidáciu betahydroxybutyrátu na acetoacetát (S) 

g. môžeme ho zaradiť medzi enzými s krátkym polčasom eliminácie z plazmy (N) 

h. zúčastňuje sa procesu utilizácie látok ketónovej povahy (S) 

336. AcetoacetylCoA: 

a. je súčasťou priebehu ketogenézy (S) 

b. participuje v procese extrahepatálnej utilizácie ketolátok (S) 

c. je produktom syntetickej reakcie dvoch molekúl látky s tioesterovou makroergickou 

väzbou (S) 

d. obsahuje koenzým Q viazaný na acetylový radikál (N) 

e. aktivitou jantarylCoA – transferázy vzniká z kyseliny acetoctovej a cukcinyl CoA (S) 

f. pri syntéze ketolátok v mitochondrii sa mení na betahydroxybetametylglutarylCoA (S) 

g. predstavuje substrát pre tiolázu, pričom sa tioklastickým štiepením mení na dve 

molekuly aktívneho acetátu (S) 

h. sukcinylCoA – transferáza je enzým jeho tvorby v ketogenéze (N) 

337. Na aktivácii tvorby ketolátok sa podieľa: 

a. zvýšená lipolýza v adipocytoch tukového tkaniva aktivovaná glukagónom (S) 

b. transport aktívneho acetátu do pečene (N) 

c. premena acetoacetátu na acetylCoA aktivitou sukcinylCoA – transferázy (N) 



d. aktivácia hormónsenzitívnej lipázy inzulínom (N) 

e. beta – oxidácia karboxylových kyselín po ich vstupe do cytozolu hepatocytu (N) 

f. zvýšená hladina intracelulárnej glukózy pri diabete (N) 

g. defosforylácia hormónsenzitívnej lipázy, vedúca k jej stimulácii (N) 

h. oxidácia karboxylových kyselín po ich transporte do mitochondrie hepatocytov (S) 

338. JantarylCoA–transferáza: 

a. sa zúčastňuje tvorby jentarylCoA z metylmalonylCoA (N) 

b. patrí medzi dôležité aktivity ketogenézy v pečeni (N) 

c. katalyzuje premenu acetoacetátu na acetoacetylCoA v extrahepatálnych tkanivách (S) 

d. v reakčnom mechanizme KC premieňa sukcinylCoA na sukcinát (N) 

e. nachádza sa najmä v hepatocytoch (N) 

f. v ureogenéze syntetizuje molekulu arginínjantarátu (N) 

g. pri tvorbe acetoacetátu z acetoacetylCoA vyžaduje prítomnosť vitamínu B 12 (N) 

h. jej prítomnosť v pečeni je príčinou toho, že tam prebieha utilizácia ketolátok (N) 

339. Kyselina acetooctová: 

a. vzniká v pečeni počas ketogenézy (S) 

b. môže sa aktívne zapojiť do reakčného mechanizmu Coriho cyklu (N) 

c. jej bezprostredným prekurzorom je betahydroxybetametylglutarylCoA (S) 

d. neenzýmovou dekarboxyláciou sa môže meniť na dimetylketón (S) 

e. po odštiepení CoA vzniká v cytozole z betahydroxybetametylsukcinylCoA (N) 

f. obsahuje karboxylovú aj karbonylovú funkčnú skupinu (S) 

g. ako látka kyslej povahy môže prispievať k vzniku poruchy ABR , ktorá sa kompenzuje 

hyperventiláciou (S) 

h. tvorí sa aj extrahepatálne v reakcii utilizácie beta - hydroxybutyrátu (S) 

340. V systéme regulácie tvorby ketolátok: 

a. znížená hladina glukagónu aktivuje lipolýzu (N) 

b. je aktivita karnitínacyltransferázy inhibovaná zníženou hladinou malonyl-Co A (N) 

c. sa acetyl-CoA-karboxyláza fosforyluje na neaktívnu formu (S) 

d. dochádza v tukovom tkanive ku zvýšenému štiepeniu TAG (S) 

e. sa acetylCoA vo zvýšenej miere zapája do Krebsovho cyklu (N) 

f. citrát stimuluje premenu neaktívneho monoméru acetylCoAkarboxylázy na aktívny 

polymér (S) 

g. sú karboxylové kyseliny transportované vo väzbe na albumín do pečene (S) 

h. dochádza ku aktivácii HSL cez cAMP (S) 

341. AcetylCoA: 

a. sa v metabolizme cukrov tvorí vo vratnej reakcii karboxylácie pyruvátu (N) 

b. pri ß-oxidácii karboxylových kyselín vzniká po štiepení ketoacylCoA (S) 

c. jeho vitamínovou súčasťou je kyselina pantoténová (S) 

d. vzniká v reakcii katalyzovanej pyruvátdehydrogenázou (S) 

e. v jeho molekule je acetyl viazaný cez atóm dusíka tioesterovou väzbou (N) 

f. sa v Krebs-Henseleitovom cykle uvoľňuje z molekuly arginínosukcinátu (N) 

g. pozostáva z koenzýmu A a acetylového radikálu (S) 

h. je potrebný pre zabezpečenie premeny metylmalonylCoA na sukcinylCoA (N) 

342. Látky ketónovej povahy: 

a. syntéza v pečeni je stimulovaná inzulínom (N) 

b. za fyziologických podmienok sa netvoria (N) 

c. sa v procese extrahepatálnej utilizácie menia na zlúčeninu obsahujúcu tioesterovú 

makroergickú väzbu (S) 



d. ich nárast je sprievodným znakom hladovania a diabetes mellitus (S) 

e. obsahujú aj karbonylovú skupinu (S) 

f. počas ich biosyntézy v hepatocytoch sa uvoľňuje koenzým A (S) 

g. ich zvýšená tvorba je spojená s aktiváciou lipolýzy glukagónom (S) 

h. v procese ich vzniku, resp. utilizácie sa využíva aktivita hydroxybutyrátdehydrogenázy 

(S) 

343. Hormóny: 

a. sú vylučované mechanizmom endokrinnej sekrécie do krvi (S) 

b. ich uvolňovanie prebieha výlučne kontinuálnym spôsobom (N) 

c. v mechanizme účinkov menia membránovú permeabilitu buniek (S) 

d. na procesoch trávenia a resorpcie živín sa nezúčastnujú (N) 

e. ich bunkové efekty využívajú amplifikáciu signálov (S) 

f. v mechanizme účinku môžu ovplyvňovať syntézu bielkovín (S) 

g. zo subcelulárnych zásobných granúl sa uvolňujú exocytózou (S) 

h. ich účinok závisí aj od väzby na transportnú bielkovinu (S) 

344. O hormónoch môžeme povedať: 

a. informáciu do bunky prenášajú pomocou membránového receptora (S) 

b. ich metabolické účinky patria medzi tzv, pomalé (N) 

c. hydrofilné sú degradované proteázami (S) 

d. pre prenos informácie do bunky niektoré využívajú cytozolové receptory (S) 

e. sú syntetizované v neúčinnej forme (S) 

f. ich rastové účinky patria medzi tzv. rýchle (N) 

g. steroidné stimulujú v cieľových bunkách proteosyntézu (S) 

h. inzulín pôsobí antiketogénne (S) 

345. Receptory pre hormóny: 

a. sú glykoproteínovej povahy (S) 

b. obvykle patria medzi veľké lipofilné molekuly (N) 

c. viažu regulačné molekuly nekovalentnou väzbou (S) 

d. steroidnej povahy sú na bunkových membránach (N) 

e. môžu mať vlastnú kinázovú aktivitu (S) 

f. peptidovej povahy sú lokalizované intracelulárne (N) 

g. viažu hormóny reverzibilnou väzbou (S) 

h. pohlavné sú umiestnené v bunkovom jadre (S) 

346. Hormóny peptidovej povahy: 

a. prechádzajú cez bunkovú membránu (N) 

b. podľa rýchlosti účinkov sa radia medzi veľmi pomalé (N) 

a. ich metabolické účinky súvisia s kovalentnou modifikáciou bielkovín (S) 

b. nevykazujú žiadny efekt na génovú expresiu v jadre bunky (N) 

c. pôsobia mechanizmom stimulácie tvorby intracelulárnych mediátorov (S) 

d. môžu sa viazať aj na cytozolové receptory (N) 

e. súčasťou ich účinku môže byť aj stimulácia CREB-proteínu (S) 

f. pre prenos ich informácie do bunky niektoré využívajú G proteíny (S) 

347. Glukokortikoidy: 

a. patria medzi steroidné hormóny kôry nadobličky (S) 

b. ich biosyntéza vychádza z látky lipidovej povahy (S) 

c. v mechanizme účinku sa viažu na cytozolové receptory (S) 

d. sú zodpovedné za udržiavanie vápnikovej homeostázy (N) 

e. inhibujú tvorbu eikozanoidov (S) 



f. na proces novotvorby glukózy v pečeni nemajú vplyv (N) 

g. viažu sa na receptory lokalizované na membráne buniek (N) 

h. glukoneogenézu modulujú prostredníctvom indukcie syntézy enzýmov (S) 

348. Antidiuretický hormón: 

a. sa syntetizuje v pečeni (N) 

b. regulačný efekt realizuje pomocou väzby na membránový receptor (S) 

c. na bunkovej úrovni zvyšuje permeabilitu membrány buniek zberných kanálikov pre 

vodu (S) 

d. je vyplavovaný z neurohypofýzy (S) 

e. znižuje objem extracelulárnej tekutiny (N) 

f. alkohol má inhibičný vplyv na jeho uvoľnenie (S) 

g. je vazopresín zvyšujúci tlak krvi (S) 

h. jeho znížená hladina vyvoláva ochorenie diabetes insipidus (S) 

349. Parathormón: 

a. sa aktívne zúčastňuje regulácie kaliémie (N) 

b. jeho molekula má štruktúru lineárneho polypeptidu (S) 

c. má synergický efekt s kalcitonínom (N) 

d. v mechanizme jeho účinku sa uplatňuje cAMP (S) 

e. vyplavuje sa z prištítnych teliesok pri hypokalcémii (S) 

f. stimuluje kostnú demineralizáciu aktiváciou osteoklastov (S) 

g. je antagonistom kalcitonínu secernovaného obličkou (N) 

h. syntetizuje a uskladňuje sa v sekrečných granulách štítnej žľazy (N) 

350. Glukagón: 

a. v účinnej forme sa vylučuje z alfa buniek pankreasu (S) 

b. označuje sa obvykle ako anabolický proteohormon (N) 

c. v pečeni inhibuje glykogenolýzu (N) 

d. mechanizmus jeho účinku je zprostredkovaný cyklickým nukleotidom (S) 

e. fyziologickým podnetom pre jeho sekréciu je hyperglykémia (N) 

f. znižuje ketogenézu v pečeni (N) 

g. v pečeni aktivuje glykogenolýzu prostredníctvom kovalentnej modifikácie fosforylázy 

(S) 

h. v adipocytoch aktivuje lipoproteínovú lipázu (N) 

351. Kalcitonín: 

a. je spoluzodpovedný za udržiavanie vápnikovej homeostázy (S) 

b. jeho produkcia je viazaná na parafolikulárne bunky štítnej žľazy (S) 

c. v mechanizme jeho účinku sa uplatňuje cGMP (N) 

d. v obličkách stimuluje vylučovanie vápnika (S) 

e. ako antagonista paratyrínu chrání organizmus pred hyperkaliémiou (N) 

f. hlavným cieľovým orgánom jeho účinku je pečeň (N) 

g. na aktivitu osteoblastov pôsobí stimulačne (S) 

h. je hormón steroidnej povahy (N) 

352. Inzulín: 

a. zvyšuje glykémiu (N) 

b. viaže sa na tzv. katalytický receptor (S) 

c. pozostáva z dvoch polypeptidových reťazcov spojených disulfidovým môstikom (S) 

d. zvyšuje priepustnosť membrán buniek inzulín-dependentných tkanív pre glukozu (S) 

e. z beta-buniek pankreasu sa uvoľnuje exocytózou (S) 

f. stimuluje lipolýzu v adipocytoch tukového tkaniva (N) 



g. má antiketogénne účinky (S) 

h. po jeho väzbe na receptor sa tento autofosforyluje (S) 

353. Aldosterón: 

a. je hlavným mineralokortikoidom z kôry nadobličky (S) 

b. prekurzorom jeho biosyntézy je cholesterol (S) 

c. obličky sú hlavným cieľovým orgánom jeho účinkov (S) 

d. na spätnú resorpciu sodíka z glomerulárneho filtrátu pôsobí inhibične (N) 

e. jeho sekrécia je regulovaná systémom renín – angiotenzín (S) 

f. v prípade jeho nadbytku môže vzniknúť hypokaliémia (S) 

g. v mechanizme účinku sa musí viazať na cytozolový receptor (S) 

h. zvyšuje resorpciu sodíka a vody z primárneho moča (S) 

354. Regulačné G-proteíny: 

a. patria medzi heterotriméry (S) 

b. fungujú ako transducery endokrinných signálov do bunky (S) 

c. pozostávajú zo subjednotiek zoradených podľa stúpajúcej molekulovej hmotnosti (S) 

d. nemajú amplifikačnú funkciu (N) 

e. v aktivovanom stave majú na gama podjednotke naviazaný ATP nukleotid (N) 

f. alfa subjednotka Gs proteínu moduluje aktivitu adenylátcyklázy (S) 

g. v pokojovom stave majú naviazaný GDP (S) 

h. sa nachádzajú v blízkosti intracelulárnych receptoroch (N) 

355. Transport hormónov: 

a. prebieha prostredníctvom špecifických aj nešpecifických transportných bielkovín (S) 

b. prištítnych teliesok využíva tyroxín-viažuci globulín (N) 

c. steroidnej povahy sa uskutočňuje pomocou nekovalentnej väzby na transportér (S) 

d. nemá vplyv na ich sekréciu (N) 

e. vo väzbe na bielkovinu spomaľuje proces ich degradácie (S) 

f. proteínovej povahy je možný aj bez naviazania na transportér (S) 

g. neovplyvňuje hodnoty ich biologických polčasov (N) 

h. výrazne ovplyvňuje ich sekréciu (S) 

356. Gastrointestinálne hormóny: 

a. sú peptidovej povahy (S) 

b. vylučujú sa v závislosti od typu prijatej potravy (S) 

c. sekretín stimuluje tvorbu pankreatickej šťavy (S) 

d. gastrín je secernovaný G-bunkami žalúdkovej sliznice (S) 

e. parietálne bunky sú zodpovedné za produkciu cholecystokinínu (N) 

f. participujú aj na vyvolávaní pocitov hladu a sýtosti (S) 

g. proces vstrebávania živín neovplyvňujú (N) 

h. gastrín stimuluje tvorbu kyseliny chlorovodíkovej krycími bunkami (S) 

357. Receptory pre inzulín: 

a. ich počet je konštantný (N) 

b. vyznačujú sa proteínkinázovou aktivitou (S) 

c. majú tetramérovú štruktúru (S) 

d. po naviazaní hormónu dochádza k zmenám ich štruktúry (S) 

e. ich počet je závislý na koncentrácii inzulínu (S) 

f. ich alfa-podjednotka je transmembránovou bielkovinou (N) 

g. autofosforylácia beta-podjednotky je iniciovaná konformačnou zmenou (S) 

h. sú lokalizované v cytozole buniek (N) 



358. Katecholamíny 

a. ich biosyntéza prebieha v tzv, chromafinných bunkách (S) 

b. v plazme sa transportujú vo forme biologických neúčinných konjugátov (S) 

c. zvyšujú glykémiu (S) 

d. môžu pôsobiť aj nepriamo cez ovplyvnenie sekrécie iných hormónov (S) 

e. v adipocytoch tukového tkaniva zvyšujú lipolýzu (S) 

f. pôsobia tak, že sa viažu na cytozolové receptory (N) 

g. ich exkrécia z organizmu je hlavne stolicou (N) 

h. viažu sa na adrenergné membránové receptory (S) 

359. Muskarínové receptory 

a. sú spojené s Gs-proteínmi (N) 

b. sú spojené so zvýšením cAMP v cieľových bunkách (N) 

c. sú spojené so znížením cAMP v cieľových bunkách (S) 

d. sú na nervosvalových platničkách (N) 

e. nachádzajú sa vo vegetatívnom nervovom systéme (S) 

f. nachádzajú sa v bunkách hladkých svalov (S) 

g. sú sú receptory, prostredníctvom ktorých pôsobí acetylcholín (S) 

h. sú spojené s Gp-proteínmi (S) 

360. Pre alfa-2-adrenergné receptory platí 

a. že môžu byť aj presynaptické (S) 

b. že ich aktivácia je spojená so zvýšením aktivity adenylátcyklázy (N) 

c. že sú spojené s G-proteínmi (S) 

d. že sú spojené so znížením cAMP (S) 

e. sú spojené so zvýšením množstva cAMP (N) 

f. sú spojené so zvýšením cytosolovej koncentrácie Ca
2+ 

(N) 

g. sú membránové receptory (S) 

h. sú väčšinou postsynaptické receptory (S) 

361. Gi-proteín 

a. jeho aktivácia zvyšuje množstvo cAMP v cieľových bunkách (N) 

b. zvyšuje aktivitu fosfolipázy C (N) 

c. znižuje aktivitu fosfolipázy C (N) 

d. je zložený zo 4 subjednotiek (N) 

e. je spojený s alfa-1-adrenergnými receptormi (N) 

f. je spojený s nikotínovými receptormi (N) 

g. jeho aktivácia zvyšuje Ca
2+

 v bunkách (N) 

h. jeho aktivácia znižuje Ca
2+

 v bunkách (N) 

362. beta-adrenergné receptory 

a. sú aktivované acetylcholínom (N) 

b. sú aktivované prednostne noradrenalínom (N) 

c. sú spojené s Gp-proteínom (N) 

d. sú spojené s aktiváciou adenylátcyklázy (S) 

e. sú spojené s inhibíciou adenylátcyklázy (N) 

f. sú spojené s Gi-proteínmi (N) 

g. sú spojené s Ca-kanálmi (N) 

h. sú spojené so zvýšením cAMP v cieľových bunkách (S) 

363. alfa-1-adrenergný receptor 

a. jeho aktivácia je spojená so zvýšením cAMP v bunkách (N) 

b. jeho aktivácia je spojená so zvýšením Ca
2+

 v cytosole (S) 



c. sa nachádzajú na bunkách hladkých svalov ciev (S) 

d. sa nachádzajú na bunkách myokardu (N) 

e. je membránový receptor (S) 

f. kooperuje s Gp-proteínom (S) 

g. kooperuje s Gi-proteínom (N) 

h. jeho aktivácia je spojená so znížením cAMP v bunkách (N) 

364. Pre katecholamíny platí 

a. pri ich účinku sa uplatňuje Gp-proteín (S) 

b. pri ich účinku sa uplatňuje Gs-proteín (S) 

c. zvyšujú obsah cAMP v niektorých bunkách (S) 

d. zvyšujú obsah cytosolového Ca
2+

 v niektorých bunkách (S) 

e. ich účinkom môže dôjsť ku zníženiu cAMP v niektorých bunkách (S) 

f. ich účinok môže byť spojený s aktiváciou Gi-proteínov (S) 

g. znižujú obsah cAMP v niektorých bunkách (S) 

h. ich účinok je spojený s cytosolovým receptorom (N) 

365. Medzi metabolické účinky katecholamínov patria 

a. zvýšenie plazmatickej hladiny cholesterolu (S) 

b. zvýšenie plazmatickej hladiny voľných vyšších karboxylových kyselín (S) 

c. zvýšenie aktivity hormónsenzitívnej lipázy (S) 

d. zníženie aktivity renín-angiotenzínového systému (N) 

e. glykogenolýza (S) 

f. lipolýza (S) 

g. pokles glykémie (N) 

h. pokles hladiny cholesterolu (N) 

366. Pre syntézu katecholamínov platí 

a. úvodné dve reakcie syntézy prebiehajú v chromafinných granulách (N) 

b. premena DOPA na dopamín vyžaduje prítomnosť molekulového kyslíka (N) 

c. reakcia metylácie noradrenalínu prebieha v cytosole (S) 

d. tyrozínhydroxylázová reakcia vyžaduje prítomnosť vitamínu C (N) 

e. premena tyrozínu na DOPA je dekarboxylácia (N) 

f. reakcia katalyzovaná dopamín-hydroxylázou vyžaduje tetrahydrobiopterín (N) 

g. reakcia katalyzovaná dopamín-hydroxylázou vyžaduje prítomnosť O2 (S) 

h. reakcia katalyzovaná dopamín-hydroxylázou je rýchlosť určujúcou reakcia tvorby 

katecholamínov (N) 

367. Pre odbúranie a inaktiváciu katecholamínov platí 

a. degradácia katecholamínov je lokalizovaná v chromafinných bunkách (N) 

b. pri inaktivácii katecholamínov zohráva dôležitú úlohu pečeň (S) 

c. odbúravanie katecholamínov prebieha v endoplazmatickom retikule (N) 

d. odpadové produkty katecholamínov sa vylučujú z organizmu hlavne žlčou (N) 

e. odbúravanie katecholamínov prebieha aj v mitochondriach (S) 

f. pri degradácii katecholamínov sa uplatňujú len oxidačné reakcie (N) 

g. pri degradácii katecholamínov sa uplatňujú aj konjugačné reakcie (S) 

h. prvým krokom degradácie katecholamínov v CNS je reakcia katalyzovaná MAO (S) 

368. Aldosterón 

a. syntetizuje sa v zona glomerulosa (S) 

b. syntetizuje sa v zona fasciculata (N) 

c. tvorí sa z cholesterolu (S) 

d. zvyšuje aktivitu pyruvátkarboxyláza (N) 



e. má obdobné účinky ako spironolakton (N) 

f. na jeho syntéze sa zúčastňuje aromatáza (N) 

g. sčasti sa tvorí v pečeni účinkom cytochrómu P-450 (N) 

h. v nadobličkách sa na jeho syntéze podieľa cytochróm P-450 (S) 

369. Parathormón 

a. je relatívne malá molekula zložená z dvoch polypeptidových reťazcov (N) 

b. syntetizuje sa vo folikulárnych bunkách štítnej žľazy (N) 

c. jeho odbúravanie prebieha hlavne v pečeni (S) 

d. pre jeho aktiváciu je potrebná hydroxylácia v pečeni a v obličke (N) 

e. znižuje aktivitu osteoklastov (N) 

f. v obličkách zvyšuje spätnú resorpciu vápnika (S) 

g. zvyšuje vylučovanie draslíka (N) 

h. v cieľových bunkách zvyšuje koncentráciu cAMP (S) 

370. Zvýšená produkcia parathormónu 

a. je dôsledkom zníženia kalcémie (S) 

b. vzniká pri poklese plazmatickej koncentrácie vápnika (S) 

c. zvyšuje koncentráciu vápnika v moči (N) 

d. zvyšuje koncentráciu fosfátov v moči (S) 

e. býva dôsledkom zvýšenej hladiny fosfátov v sére (N) 

f. spôsobuje vyplavenie vápnika z kostí (S) 

g. býva u pacientov s adenómom prištítnych teliesok (S) 

h. vyvoláva v obličkách aktiváciu Ca
2+

/Mg
2+

-ATPázy (S) 

371. Plazmatická hladina vápnika 

a. býva znížená u pacientov s ochoreniami obličiek (S) 

b. býva znížená pri nadprodukcii parathormónu (N) 

c. klesá vplyvom kalcitonínu (S) 

d. môže byť ovplyvnená činnosťou štítnej žľazy (S) 

e. je regulovaná aj 1,25-(OH)2-D (S) 

f. chemoreceptorom reagujúcim na kalcémiu sú aj parafolikulárne bunky štítnej žľazy (S) 

g. chemoreceptorom reagujúcim na kalcémiu sú aj folikulárne bunky štítnej žľazy (N) 

h. klesá vplyvom aldosterónu (N) 

372. Tyroxín 

a. stimuluje glykogenolýzu (S) 

b. zvyšuje plazmatickú hladinu cholesterolu (N) 

c. zvyšuje spotrebu O2 (S) 

d. zvyšuje počet alfa-adrenergných receptorov v myokarde (N) 

e. má rastový účinok na kosti (S) 

f. pôsobí prostredníctvom membránových receptorov (N) 

g. sa v krvi viaže hlavne na albumín (N) 

h. pri zvýšenej sekrécii spôsobuje vznik myxedému (N) 

373. Aldosterón 

a. tvorí sa hlavne v zona fasciculata kôry nadobličky (N) 

b. tvorí sa hlavne v zona glomerulosa kôry nadobličky (S) 

c. väčšina viazanej formy aldosterónu v sére sa viaže na kortikoidy-viažúci globulín (N) 

d. väčšina viazanej formy aldosterónu v sére sa viaže na albumín (S) 

e. zvyšuje spätnú resorpciu draslíka v obličke (N) 

f. zvyšuje spätnú resorpciu sodíka v obličke (S) 

g. zvyšuje retenciu vody v organizme (S) 



h. spôsobuje zvýšenú retenciu vápnika v organizme (N) 

374. Pre aldosterón platí 

a. jeho účinok je sprostredkovaný prostredníctvom cytosolového receptoru (S) 

b. zvyšuje syntézu bielkovín Ca-kanála v bunkách obličiek (N) 

c. zvyšuje aktivitu adenylátcyklázy v bunkách proximálneho tubulu obličiek (N) 

d. znižuje množstvo cAMP v bunkách tubulov obličiek (N) 

e. jeho sekréciu zvyšuje hyperkaliémia (S) 

f. jeho sekréciu zvyšuje angiotenzín II (S) 

g. jeho sekréciu znižuje znížená hladina sodíka v krvi (N) 

h. jeho sekréciu zvyšuje znížená hladina draslíka v sére (N) 

375. Hyperaldosteronizmus je sprevádzaný 

a. zvýšeným krvným tlakom (S) 

b. retenciou sodíka (S) 

c. retenciou draslíka (N) 

d. poklesom tlaku krvi (N) 

e. edémami (S) 

f. zníženou hladinou vápnika (N) 

g. zvýšeným vylučovaním fosfátov (N) 

h. zvýšenou tvorbou ACTH (N) 

376. Pre renín-angiotenzínový systém platí 

a. renín je derivát aminokyseliny tryptofán (N) 

b. renín je hormón (N) 

c. renín je enzým (S) 

d. tvorbu angiotenzínu II katalyzuje angiotenzináza (N) 

e. angiotenzinogén je oktapeptid (N) 

f. angiotenzínogén sa tvorí v pečeni (S) 

g. angiotenzinogén sa tvorí v juxtaglomerulárnom aparáte (N) 

h. angiotenzín II sa tvorí hlavne v kapilárach pľúc (S) 

377. Krvný tlak zvyšuje 

a. adrenalín (S) 

b. estriol (N) 

c. aldosterón (S) 

d. testosterón (N) 

e. renín (N) 

f. angiotenzín II (S) 

g. vazopresín (S) 

h. angiotenzín I (N) 

378. Pre inzulínový receptor platí 

a. je dimér (N) 

b. je tetramér (S) 

c. má fosfodiestrázovú aktivitu (N) 

d. je lokalizovaný na povrchu cytoplazmových membrán (S) 

e. jeho aktivácia má za následok autofosforyláciu (S) 

f. zvýšená hladina inzulínu zvyšuje počet inzulínových receptorov (N) 

g. naviazanie inzulínu na receptor spôsobuje zvýšený vstup glukózy do adipocytov (S) 

h. autofosforylácia alfa-podjednotky receptoru aktivuje receptorovú kinázu (N) 

379. Oxidácia glukózy: 



a. v prítomnosti kyslíka v organizme končí dvomi molekulami pyruvátu (N) 

b. v tkanive CNS nie je ovplyvňovaná nedostatkom inzulínu, pretože transport glukózy do 

tohto tkaniva nie je závislý od jeho prítomnosti (S) 

c. v neprítomnosti kyslíka môže prebiehať preto, že v procese terminálnej oxidácie sa 

reoxiduje NADH + H
+ 

(N) 

d. pri nej v prítomnosti kyslíka z glukózy vzniká šesť molekúl oxidu uhličitého 

v procesoch oxidačnej dekarboxylácie pyruvátu a citrátového cyklu (S) 

e. v neprítomnosti kyslíka sa uskutočňuje len aerobnou glykolýzou (N) 

f. v svaloch a tukovom tkanive je závislá aj od prítomnosti inzulínu, ktorý ovplyvňuje 

transport glukózy do týchto tkanív (S) 

g. sa môže uskutočňovať v neprítomnosti kyslíka za vzniku dvoch molekúl laktátu, pretože 

pri jeho tvorbe vzniká NADH + H
+ 

(N) 

h. jej intenzita sa znižuje pri vysokom pomere NADH + H
+ 

/ NAD
+ 

(S) 

380. Regulačné aspekty ketogenézy 

a. pri hladovaní spojenom s hypoglykémiou sa ketogenéza zvyšuje (S) 

b. zvýšením aktivity karnitínacyltransferázy sa zvyšuje prenos acylCoA z cytosólu do 

mitochondrií hepatocytu (S) 

c. počas diabetes mellitus je zvýšená tvorba ketolátok v pečeni (S) 

d. glukagónom iniciovaná fosforylácia acetylCoA karboxylázy zvyšuje hladinu 

malonylCoA (N) 

e. inhibíciou lipolýzy v adipocytoch pôsobí inzulín antiketogénne (S) 

f. zvýšenie množstva malonylCoA vedie ku inhibícii karnitínacyltransferázy (S) 

g. aktivácia hormónsenzitívnej lipázy v tukovom tkanive prebieha cez aktiváciu c-AMP 

závislej proteinkinázy (S) 

h. tvorba a utilizácia ketolátok prebieha v mitochondriách všetkých buniek (N) 

381. Regulácie metabolizmu glykogénu: 

a. sa uskutočňujú prostredníctvom hormónov pankreasu uvoľnených v závislosti od 

glykémie (S) 

b. glukagón aktivuje glykogenolýzu v pečeni (S) 

c. regulačný mechanizmus účinku inzulínu a adrenalínu je synergický (N) 

d. pokles glukózy reguláciou s nárastom c-AMP v pečeni vedie ku glykogenolýze (S) 

e. inzulín prostredníctvom defosforylačnej kovalentnej modifikácie aktivuje 

glykogénsyntázu (S) 

f. glukagón inhibuje degradáciu glykogénu (N) 

g. inzulín účinkuje prostredníctvom katalytického receptora (S) 

h. mechanizmus aktivácie glykogénfosforylázy sa uskutočňuje cez c-GMP (N) 

382. Regulácie v metabolizme lipidov: 

a. v adipocytoch je lipolýza aktivovaná hormónsenzitívnou lipázou (S) 

b. katecholamíny aktivujú lipolýzu v tukovom tkanive (S) 

c. glukagónom stimulovaná hormónsenzitívna lipáza je spojená s jej defosforyláciou (N) 

d. tvorba karboxylových kyselín aktivovaná inzulínom je spojená s aktiváciou 

acetylCoAkarboxylázy (S) 

e. katecholamíny inhibujú lipolýzu a znižujú hladinu VKK a glycerolu v plazme (N) 

f. aktivácia hormónsenzitívnej lipázy glukagónom prebieha cez proteínkinázu-A (S) 

g. hypofunkcia príštitných teliesok vedie ku zvýšeniu lipémie (N) 

h. STH má synergický efekt s glukagónom vo vzťahu ku metabolizmu triacylglycerolov 

(S) 

383. Regulácie spojené s tandemovým enzýmom: 

a. sa uplatňujú pri regulácii glykolýzy a glukoneogenézy v pečeni (S) 



b. majú zásadný význam len v bunkách mozgu (N) 

c. ovplyvňujú substrátovú reguláciu (S) 

d. vedú pri hypoglykémii ku stimulácii glukoneogenézy (S) 

e. sa uplatňujú na úrovni fosfofruktokinázy-1 a pyruvátkinázy (S) 

f. fosforylácia tandemového enzýmu iniciovaná glukagónom vedie ku aktivácii kinázovej 

aktivity (N) 

g. v ich mechanizme sa nevyužívajú kovalentné modifikácie (N) 

h. pri hyperglykémii vedú ku aktivácii oxidácie glukózy (S) 

384. Regulácia syntézy cholesterolu: 

a. sa uplatňuje najmäv jej koncových štádiách syntézy (N) 

b. hlavným regulačným enzýmom je 3-OH, 3-CH3 glutarylCoA reduktázy (S) 

c. glukagón inhibuje syntézu cholesterolu v pečeni (S) 

d. zvýšená hladina cholesterolu aktivuje hlavný regulačný enzým (N) 

e. aktivita HMGCoA reduktázy je regulovaná kovalentnou modifikáciou (S) 

f. súvisí s množstvom LDL-receptorov v membráne buniek (S) 

g. zvýšenie cholesterolu vedie ku fosforylácii HMG-CoA reduktázy (S) 

h. regulácia kľúčového enzýmu syntézy sa uplatňuje aj na úrovni génovej expresie (S) 

385. Regulačné mechanizmy de novo syntézy purínových nukleotidov: 

a. sa uplatňujú len v pečeni (N) 

b. dôležitá je pri nich syntéza fosforibozylaminu (S) 

c. tvorba AMP z IMP využíva ako zdroj energie GTP (S) 

d. aktivita PRDPamidotransferázy nie je inhibovaná s IMP (N) 

e. tvorba GMP je aktivovaná prostredníctvom ATP (S) 

f. xantozínmonofosfát je intermediátom pri syntéze AMP (N) 

g. hlavným regulačným miestom je reakcia katalyzovaná PRDPamidotransferázou (S) 

h. IMP v reakcii s aspartátom vytvára medziprodukt pri tvorbe GMP (N) 

386. Regulácie v citrátovom cykle: 

a. aktivita regulačných enzýmov cyklu je pri dostatočne vysokej hladine ATP nízka (S) 

b. sukcinátdehydrogenáza je inhibovaná anorganickým fosfátom (N) 

c. tvorbu citrátu aktivuje sukcinylCoA (N) 

d. pyruvátdehydrogenáza je inhibovaná s acetylCoA (S) 

e. za hlavné regulačné miesto považujeme reakciu tvorby 2-oxoglutarátu (S) 

f. citrát stimuluje aktivitu izocitrátdehydrogenázy (S) 

g. glukózo 6-fosfát je aktivátorom pyruvátdehydrogenázy (N) 

h. citrátsyntáza je hlavným regulačným enzýmom (N) 

387. Regulácie pri syntéze hemu: 

a. sa uplatňujú v pečeni a v krvotvornom tkanive (S) 

b. volný hem je alosterickým inhibítorom ALA-syntázy v pečeni (S) 

c. v krvotvornom tkanive je regulačným enzýmom len porfobilinogénsyntáza (N) 

d. ALA-syntáza patrí medzi konštitučné enzýmy (N) 

e. volný hem inhibibuje génovú expresiu ALA-syntázy (S) 

f. vo svalovom tkanive prebieha syntéza hemu podobne ako v krvotvornom tkanive (S) 

g. porfobilinogénsyntáza je hlavný regulačný enzým v pečeni (N) 

h. ALA-syntáza je induktívny enzým (S) 

388. Regulácie pri syntéze močoviny: 

a. enzýmy ureogenézy patria medzi induktívne (S) 

b. karbamoylfosfátsyntáza je inhibovaná N-acetylglutamátom (N) 

c. pre tvorbu močoviny je dôležitá aktivita argininosukcinátsyntáza, ktorou sa do 



ureogenézy dostáva dusík z aspartátu (S) 

d. syntéza močoviny je závislá na degradácii bielkovín (S) 

e. enzýmy tvorby močoviny sú konštitučnej povahy (N) 

f. glukoneogenéza vedie ku zvýšenej tvorbe urey (S) 

g. zvýšená tvorba bielkovín neovplyvňuje tvorbu močoviny (N) 

h. argináza je hydrolytický enzým, ktorý štiepi substrát na kyselinu močovú a ornitín (N) 

389. Regulácie pri de novo syntéze pyrimidínových nukleotidov: 

a. reguluje sa tvorba pyrimidínového jadra z ribózofosfátu (N) 

b. regulačným enzýmom je karbamoylfosfátsyntáza (S) 

c. vzťahuje sa predovšetkým na úroveň syntézy fosforibozylamínu (N) 

d. dôležitú úlohu zohráva predovšetkým ribonukleotidreduktáza (N) 

e. karbamoylfosfátsyntáza je mitochondriálny enzým (N) 

f. dostupnosť PRDP pre syntézu je regulačným faktorom ich tvorby (S) 

g. syntéza karbamoylaspartátu nepatrí medzi regulačné miesta (N) 

h. PRDP-aminotransferáza je zodpovedná za syntézu pyrimidínov (N) 

390. V prípade, že glukóza je privádzaná v nadbytku: 

a. ukladá sa do zásob v pečeni v neobmedzenom množstve (N) 

b. sa aerobne oxiduje na laktát (N) 

c. znižuje sa uvoľňovanie produktov lipolýzy z adipocytov (S) 

d. glykogenéza je stimulovaná defosforyláciou glykogénsyntázy (S) 

e. sa v bunkách uprednostňuje tvorba energie z glukózy pred tvorbou zo substrátov 

vzniknutých lipolýzou (S) 

f. je za fyziologických podmienok zvýšené jej vychytávanie a utilizácia v tkanivách (S) 

g. sa stimuluje lipogenéza v adipocytoch aktiváciou acetylCoA karboxylázy (S) 

h. mechanizmom kovalentnej modifikácie dochádza ku zníženiu aktivity 

hormónsenzitívnej lipázy (S) 

391. Pri nedostatku glukózy: 

a. trvajúci krátkodobo, vedie ku stimulácii glykogenolýzy v pečeni (S) 

b. sa vo zvýšenej miere uvoľňujú karboxylové kyseliny z tukového tkaniva (S) 

c. v pečeni sa aktivuje tvorba ketolátok (S) 

d. ktorý trvá dlhodobo, sa aktivuje novotvorba glukózy inzulínom (N) 

e. narastá sekrécia kortizolu, ktorý aktivuje tvorbu enzýmov glukoneogenézy (S) 

f. sa v adipocytoch tukového tkaniva zvyšuje lipolýza aktiváciou hormónsenzitívnej lipázy 

(S) 

g. vyplavenie glukagónu aktivuje glykogénfosforylázu v pečeni jej fosforyláciou (S) 

h. glykogénsyntáza sa aktivuje defosforyláciou (N) 

392. Regulácia hladiny cholesterolu v bunke: 

a. sa uplatňuje po transporte cholesterolu prostredníctvom HDL do cieľových buniek (N) 

b. zvýšený intracelulárny cholesterol stimuluje syntézu LDL receptorov (N) 

c. je spojená s aktivitou acylCoAcholesterolacyltransferázy pri esterifikácii cholesterolu 

(S) 

d. zúčastňuje sa jej HMG CoAreduktáza pri jeho syntéze (S) 

e. voľný cholesterol inhibuje tvorbu cholesterolesterov (N) 

f. novotvorba HMG CoA reduktázy je inhibovaná voľným cholesterolom (S) 

g. tvorba LDL receptorového komplexu je dôležitá pre transport triacylglycerolov do 

bunky (N) 

h. je dôležitá z hľadiska rozvoja aterosklerózy (S) 

393. Regulácie pri tvorbe žlčových kyselín: 



a. vedú k ovplyvneniu tvorby koncového nesteroidného produktu katabolizmu bilirubínu 

(N) 

b. -ketoacylreduktáza katalyzuje syntézu žlčových kyselín z cholesterolu (N) 

c. sa neuskutočňuje mechanizmami kovalentnej modifikácie enzýmov (N) 

d. hlavným regulačným enzýmom je 7- hydroxyláza (S) 

e. hydroxylačnú premenu cholesterolu katalyzuje monooxygenázový systém (S) 

f. hlavný regulačný enzým je lokalizovaný v endoplazmatickom retikule (S) 

g. 7- hydroxyláza je aktivovaná jej fosforyláciou (S) 

h. z cholesterolu ovplyvňuje ich tvorbu (S) 

394. Glukózo-alanínový cyklus: 

a. uskutočňuje sa v systéme svalová bunka – krvné riečisko – oblička (N) 

b. umožňuje transport aminoskupiny aminokyselín zo svalu do pečene (S) 

c. vyžaduje aktivitu glutamádehydrogenázy (S) 

d. umožňuje využitie aminokyselín na krytie energetickej potreby svalovej bunky (S) 

e. transport aminoskupiny zabezpečuje glutamín (N) 

f. vyžaduje aktivitu alanínaminotransferázy (S) 

g. umožňuje využitie ketolátok pre energetiku svalu (N) 

h. počas cyklu sa z pyruvátu vo svale vytvára glukóza (N) 

395. Acetylcholín: 

a. jeho syntéza vychádza z látky obsahujúcej fosfoanhydridovú makroergickú väzbu 

a cholínu (N) 

b. enzýmom jeho degradácie je cholínacetyltransferáza (N) 

c. patrí medzi adrenergné neuromediátory (N) 

d. po naviazaní na 2 muskarínový receptor dochádza k aktivácii membránového 

regulačného G proteínu (N) 

e. jedným z prekurzorov jeho tvorby je látka s tioesterovou makroergickou väzbou (S) 

f. enzýmovou aktivitou jeho biosyntézy je acetylcholínesteráza (N) 

g. je mediátorom parasympatikového vegetatívneho nervového systému (S) 

h. po väzbe na M2 muskarínový receptor dochádza k inhibícii membránového enzýmového 

systému (S) 

396. Syntéza katecholamínov: 

a. prebieha aj v tkanivách, kde sa uplatňujú ako neuromediátory (S) 

b. jedným z prekurzorov je neesenciálna aromatická aminokyselina (S) 

c. zahŕňa tvorbu dopamínu z noradrenalínu za účasti askorbátu (N) 

d. adrenalín vzniká prenosom metylovej skupiny aktívneho metionínu na aminodusík 

noradrenalínu (S) 

e. jej rýchlosť limitujúcim krokom je tyrozínhydroxylázová reakcia (S) 

f. prebieha v chromafinných granulách bunkách drene nadobličky (S) 

g. končí tvorbu látok, transportovaných v krvi vo forme neúčinných konjugátov (N) 

h. z nej je pre dreň nadobličky typická reakcia katalyzovaná katechol – N – metylfenyl 

transferázou (S) 

397.  – adrenergné receptory: 

a. sa nachádzajú výlučne v mozgu (N) 

b. ich aktivácia je spojená s mobilizáciou kalciových katiónov z ER (N) 

c. transmisia beta-adrenergného signálu sa realizuje prostredníctvom receptoru spojeného 

s Gs regulačným proteínom (S) 

d. boli nájdené na neurónoch CNS a v myokarde (S) 

e. sú dôležité pre aktiváciu trombocytov (N) 



f. na orgánovej úrovni je typickou -adrenergnou odpoveďou relaxácia hladkého svalu (S) 

g. sú prítomné v adipocytoch a hepatocytoch (S) 

h. prenášajú signál prostredníctvom membránového regulačného G proteínu (S) 

398. α – adrenergné receptory: 

a. sa nachádzajú v cytozole buniek mnohých orgánov (N) 

b. fungujú ako súčasť neurotransmisie sprostredkovanej prostredníctvom acetylcholínu (N) 

c. aktivácia 1 podtypov je spojená s mobilizáciou vápnikových iónov (S) 

d. sú to výlučne membránové štruktúry (S) 

e. zvyšujú hladinu cAMP v bunkách (N) 

f. pri prenose signálu prostredníctvom 2 receptora sa aktivuje membránová 

adenylátcykláza (N) 

g. aktivácia fosfolipázy C patrí do systému transmisie cez 1 receptory (S) 

h. 2 receptory sú spojené s G inhibičným proteínom v membráne (S) 

399. Neurotransmitery: 

a. sú prítomné v nervových zakončeniach (S) 

b. sú prevažne malé, hydrofilné molekuly (S) 

c. sa počas vedenia nervových vzruchov uvoľňujú zo zásobných vezikúl (S) 

d. po chemickej stránke patria medzi látky lipidovej povahy (N) 

e. cholinergnej neurotransmisie sa syntetizujú reakčným systémom z tyrozínu (N) 

f. po prenose nervového signálu sa musia inaktivovať (S) 

g. medzi enzýmy ich tvorby patrí aj monoaminooxidáza (N) 

h. syntetizujúce sa z látky s tioesterovou makroergickou väzbou patria k adrenergnému 

systému transmisie (N) 

400. Muskarínové receptory: 

a. patria k systému cholinergnej transmisie (S) 

b. v spojení s Gp regulačným proteínom aktivujú fosfolipázu C (S) 

c. ich účinok môže byť spojený s moduláciou iónových kanálov (S) 

d. sa štrukturálne podobajú nikotínovým receptorom (N) 

e. prenášajú informácie prostredníctvom membránových regulačných G proteínov (S) 

f. cez Gk proteín sú spojené s káliovým kanálom (S) 

g. sprostredkovávajú excitačné aj inhibičné reakcie (S) 

h. tvoria súčasť adrenergného systému prenosu vzruchov (N) 

401. O adrenergnom systéme prenosu vzruchov platí: 

a. využíva ako mediátory katecholamíny (S) 

b. sa realizuje prostredníctvom transmembránových -helixových receptorov (S) 

c. je pri inaktivácii neurotransmitera závislý od aktivity MAO (S) 

d. syntéza katecholamínov prebieha aj za katalýzy katechol – O – metyltransferázy (N) 

e. uvoľnenie katecholamínov zo zásobných vezikúl prebieha exocytózou (S) 

f. v mechanizme neurotransmisie využíva intracelulárne receptory (N) 

g. enzým katechol – N – metyltransferáza patrí k inaktivačným enzýmom katecholamínov 

(N) 

h. využíva  a  receptory lokalizované v membránach buniek (S) 

402. Proces synaptickej neurotransmisie: 

a. zahŕňa výlučne vzájomnú komunikáciu medzi neurónmi (N) 

b. využíva látky, nachádzajúce sa v nervových zakončeniach (S) 

c. súvisí s rôznymi mechanizmami inaktivácie neurotransmiterov (S) 

d. sa realizuje na základe interakcie neurotransmitera s receptorovými štruktúrami (S) 



e. môže byť cholinergný alebo adrenergný (S) 

f. v periférnom nervovom systéme využíva mediátor vznikajúci z aktivovaného acetátu (S) 

g. je počas nervovej stimulácie spojený s uvoľnením mediátora (S) 

h. býva sprostredkovaný veľkými hydrofóbnymi molekulami neurotransmitera (N) 

403. Cholinergný systém: 

a. je indukovaný katecholamínmi (N) 

b. pôsobí po naviazaní acetylcholínu na príslušné receptory (S) 

c. cholínacetyltransferáza je enzým syntézy mediátora tohto systému (S) 

d. využíva v mechanizme účinku muskarínové a nikotínové receptory (S) 

e. sa realizuje prostredníctvom mediátora, ktorého biosyntéza vychádza z cholínu 

a aktívneho acetátu (S) 

f. vyžaduje pre syntézu neuromediátora aktivitu enzýmu tyrozínhydroxylázy (N) 

g. mechanizmus uvoľnenia acetylcholínu z vezikúl predpokladá fosforyláciu synapsínu (S) 

h. degradácia mediátora tohto systému je spojená so vznikom acetátu (S) 

404. Kyselina gama – aminomaslová: 

a. patrí medzi dôležité excitačné neuromediátory (N) 

b. tvorí sa dekarboxylačnou reakciou z glutamínu (N) 

c. cez semialdehydový intermediát z nej vzniká kyselina jantarová (S) 

d. predstavuje inhibičný neuromediátor (S) 

e. zúčastňuje sa syntézy purínových nukleotidov de novo (N) 

f. jej vznik sa viaže k dekarboxylačnej reakcii dôležitej excitačnej AK (S) 

g. nezasahuje do mechanizmu prenosu nervového vzruchu (N) 

h. po premene poskytuje medziprodukt Krebsovho cyklu (S) 

405. Nikotínové receptory: 

a. predstavujú dôležitú súčasť adrenergnej neurotransmisie (N) 

b. ich aktivácia súvisí so zmenami membránového potenciálu (S) 

c. realizujú transmisiu signálov prostredníctvom membránových G-proteínov (N) 

d. ich inhibítorom je nikotín (N) 

e. výsledkom ich aktivácie je depolarizácia (S) 

f. sprostredkovávajú výlučne excitačné reakcie (S) 

g. aktivujú cytozolovú adenylátcyklázu po spojení s G-proteínom (N) 

h. po ich stimulácii dochádza k otvoreniu iónových kanálov (S) 

406. Enzým acetylcholínesteráza: 

a. je enzým syntézy acetylcholínu (N) 

b. katalyzuje odbúranie acetylcholínu na cholín a acetyl CoA (N) 

c. je aktivitou biosyntézy neuromediátora parasympatika (N) 

d. spolupracuje na prenose nervového signálu cez synapsiu (S) 

e. hydrolyticky degraduje acetylcholín na acetát a cholín (S) 

f. jej efekt patrí medzi hlavné mechanizmy ukončenia pôsobenia acetylcholínu (S) 

g. je dôležitý aj z aspektu prísunu cholínu pre tvorbu acetylcholínu (S) 

h. participuje na transporte mediátora z cytozolu do zásobných vezikúl (N) 

407. Hlavná excitačná aminokyselina: 

a. patrí medzi neesenciálne aminokyseliny (S) 

b. vo svojej molekule obsahuje fosfoanhydridovú väzbu (N) 

c. tvorí súčasť glutatiónu (S) 

d. zúčastňuje sa vo forme amidu syntézy purínových nukleotidov pomocnými cestami (N) 

e. produktom jej dekarboxylácie je inhibičný neurotransmiter (S) 

f. je glutamín (N) 



g. tvorí súčasť mechanizmu druhého stupňa nepriamej deaminácie aminokyselín (S) 

h. transaminačnou reakciou poskytuje oxalacetát (N) 

408. Transmisia beta-adrenergných signálov: 

a. sa uskutočňuje prostredníctvom Gp membránových proteínov (N) 

b. spôsobuje stimuláciu adenylátcyklázovej aktivity (S) 

c. stretávame sa s ňou v bunkách srdcového svalu, pečene alebo obličky (S) 

d. v mechanizme prenosu signálu využíva regulačný Gs proteín (S) 

e. je spojená s aktiváciou enzýmu adenylátkinázy (N) 

f. vedie k inhibícii hormón senzitívnej lipázy (N) 

g. jej priebeh zahŕňa fosforyláciu serínových zvyškov funkčných proteínov (S) 

h. v jej priebehu sa aktivujú proteínkinázy dependentné na látke s fosfodiesterovou väzbou 

(S) 

409. Synapsín: 

a. je membránový transportér acetylcholínu z cytozolu do vezikúl (N) 

b. patrí medzi membránové proteíny vezikúl (S) 

c. zohráva dôležitú úlohu pri uvoľňovaní cholinergného neuromediátora do synaptickej 

štrbiny (S) 

d. je bielkovina zodpovedná za inaktiváciu katecholamínov v CNS (N) 

e. v defosforylovanom stave spája vezikuly v presynaptických zakončeniach so štruktúrami 

cytoskeletu bunky (S) 

f. pôsobí ako aktivátor tandemového enzýmu (N) 

g. zabraňuje pohybu vezikúl k cytoplazmatickej membráne (S) 

h. za jeho fosforyláciu je zodpovedná PK-A (N) 

410. Membránové G-proteíny: 

a. sa zúčastňujú prenosu signálu (S) 

b. majú amplifikačnú funkciu (S) 

c. sú zložené z troch podjednotiek (S) 

d. ak sa nachádzajú v pokojovom stave, viažu látku s guanidínfosfátovou makroergickou 

väzbou (N) 

e. ich alfa podjednotka neovplyvňuje efektorovú a receptorovú špecificitu (S) 

f. vo funkčnom mechanizme neovplyvňujú kvantitu prenášaného signálu (N) 

g. patria do systému aktivácie extracelulárnych mediátorov (N) 

h. s membránovým enzýmovým systémom je spojená ich beta-podjednotka (N) 

411. Inaktivácia acetylcholínu: 

a. prebieha mechanizmom jeho spätného vychytávania (N) 

b. vedie k tvorbe cholínu a acetátu (S) 

c. je katalyzovaná acetylcholín transferázovou aktivitou (N) 

d. hlavným spôsobom je enzýmová degradácia v synaptickej štrbine (S) 

e. sa uskutočňuje za aktívnej účasti katechol-O-metyltransferázy (N) 

f. využíva vo svojom mechanizme kovalentnú modifikáciu synapsínovej bielkoviny (N) 

g. prostredníctvom enzýmu esterázy končí tvorbou aktívneho acetátu a cholínu (N) 

h. sa uskutočňuje v postsynaptickej časti neurónu (N) 

412. Gk proteín: 

a. funkčne spája nikotínové receptory s kanálmi pre kalcium (N) 

b. patrí k membránovým regulačným proteínom (S) 

c. má spolu s Gp, resp. Gs proteínmi dôležitú transdukčnú funkciu (S) 

d. predstavuje prepojenie medzi muskarínovým receptorom a draslíkovým kanálom (S) 

e. na rozdiel od ostatných regulačných proteínov nepozostáva z alfa, beta a gama 



podjednotiek (N) 

f. predstavuje dôležitú súčasť systému adrenergnej neurotransmisie (N) 

g. jeho alfa časť sa po stimulácii viaže na draslíkový kanál (S) 

h. beta a gama časť ovplyvňujú kanál pre draslík nepriamo (S) 

413. Inaktivácia katecholamínov: 

a. je v CNS rovnaká ako na nervových zakončeniach (N) 

b. sa realizuje systémom spätného vychytávania (S) 

c. medzi hlavné inaktivačné enzýmy patrí aj N-metyltransferáza (N) 

d. v synaptickej štrbine prebieha enzýmovou degradáciou (S) 

e. spätným vychytávaním je proces sprostredkovaný špecifickým prenášačom (S) 

f. je realizovaná aj monoaminooxidázou (MAO) (S) 

g. COMT pôsobí na extraneurálne katecholamíny (S) 

h. má ako koncový produkt kyselinu vanilmandľovú (S) 

414. Hlavný inhibičný neuromediátor v CNS: 

a. vzniká mechanizmom dekarboxylácie neesenciálnej aminokyseliny (S) 

b. vo svojej štruktúre obsahuje guanidínfosfátovú väzbu (N) 

c. cez semialdehydový medziprodukt môže tvoriť kyselinu jantarovú (S) 

d. vzniká z glutamínu (N) 

e. inhibuje prenos nervového vzruchu zatvorením chloridových kanálov (N) 

f. prekurzorom jeho tvorby je látka slúžiaca ako transportná forma amoniaku(N) 

g. je gama aminobutyrát (S) 

h. sa tvorí prostredníctvom pyridoxylfosfát – dependentnej dekarboxylázy aspartátu (N) 

415. Z hľadiska možnosti získania energie majú v hepatocytoch význam reakcie 

katalyzované 

a. alkoholdehydrogenázou (S) 

b. glutationreduktázou (N) 

c. katalázou (N) 

d. ALT (N) 

e. aldehyddehydrogenázou (S) 

f. glukóza-6-fosfát fosfatázou (N) 

g. enolázou (S) 

h. acetyl-CoA-karboxylázou (N) 

416. Pri hypoglykémii prebieha v hepatocyte zvýšenou rýchlosťou 

a. reakcia katalyzovaná fruktokinázou (N) 

b. reakcia katalyzovaná glykogénfosforylázou (S) 

c. reakcie aktivované cyklickým adenozínmonofosfátom (S) 

d. reakcia katalyzovaná laktátdehydrogenázou v smere spotreby NAD
+
 (S) 

e. reakcia katalyzovaná pyruvátkarboxylázou (S) 

f. reakcia katalyzovaná glykogénsyntázou (N) 

g. reakcia katalyzovaná glukóza-6-fosfát dehydrogenázou (N) 

h. reakcia katalyzovaná ALT v smere spotreby alanínu (S) 

417. Pre pečeňové bunky je typické 

a. transport glukózy uľahčenou difúziou stimulovanou inzulínom (N) 

b. štiepenie glykogénu stimulované glukagónom (S) 

c. syntéza glukózy z laktátu stimulovaná inzulínom (N) 

d. syntéza glukózy z aminokyselín stimulovaná kortizolom (S) 

e. premena chylomikrónov na LDL (N) 

f. vstup aminokyselín stimulovaný glukagónom (S) 



g. sekundárny aktívny transport pri vstupe glukózy do bunky (N) 

h. syntéza LCAT (S) 

418. Z metabolických procesov prebiehajúcich v pečeni je dôležité z hľadiska celého 

organizmu 

a. syntéza žlčových kyselín (S) 

b. Krebsov cyklus (N) 

c. syntéza glukózy procesom glukoneogenézy (S) 

d. syntéza močoviny (S) 

e. štiepenie bielkovín (N) 

f. nepriama deaminácia aminokyselín (N) 

g. syntéza plazmatických bielkovín (S) 

h. syntéza glukózy z laktátu (S) 

419. Bilirubín je zlúčenina 

a. obsahujúca v molekule dusík (S) 

b. obsahujúca v molekule –COOH skupinu (S) 

c. fyziologicky sa vyskytujúca v sére (S) 

d. vyžadujúca pre svoj vznik FADH2 (N) 

e. fyziologicky sa nachádzajúca v moči (N) 

f. toxická pre pečeň (N) 

g. prechádzajúca cez hematoencefalickú barieru (N) 

h. vznikajúca pri odbúravaní cytochrómov (S) 

420. Hemoxygenáza je enzým 

a. nachádzajúci sa v pečeni (S) 

b. vyžadujúci pre svoju aktivitu NADH2 (N) 

c. katalyzujúci priamo vznik bilirubínu z hemoglobínu (N) 

d. nachádzajúci sa v slezine (S) 

e. typický pre bunky RES (S) 

f. katalyzujúci monooxygenázovú reakciu (S) 

g. lokalizovaný v lyzozómoch (N) 

h. defektný u pacientov s Gilbertovym syndrómom (N) 

421. Konjugačný komplex pre konjugáciu bilirubínu v hepatocytoch 

a. je lokalizovaný v lumene sarkoplazmatického retikula hepatocytov (N) 

b. obsahuje permeázu potrebnú pre transport bilirubínu (N) 

c. obsahuje UDP-glukóza dehydrogenázu (N) 

d. je fyziologicky málo aktívny u novorodencov (S) 

e. môže byť indukovaný niektorými liekmi (S) 

f. je aktivovaný pomocou UDP (N) 

g. pri jeho poruche vzniká hepatálny ikterus (S) 

h. pri jeho poruche vzniká mikrozómový ikterus (S) 

422. Exkrécia bilirubínu do žlče 

a. je zabezpečená procesom uľahčenej difúzie so špeciálnym transportným proteínom (N) 

b. je porušená u pacientov s hemolýzou (N) 

c. je porušená u pacientov s Gilbertovym syndrómom (N) 

d. vyžaduje dodanie ATP (S) 

e. je zabezpečovaná enzýmom permeázou (N) 

f. je porušená u pacientov s mikrozómovým ikterom (N) 

g. jej poruchou vzniká hemolytický ikterus (N) 

h. vyžaduje enzým biliverdínreduktázu (N) 



423. Pri hepatálnom iktere 

a. stúpa v krvi hladina nekonjugovaného bilirubínu (S) 

b. stúpa v krvi hladina konjugovaného bilirubínu (S) 

c. môže byť prítomný urobilinogén v moči (S) 

d. býva pozitívny bilirubín v moči (S) 

e. môže ísť o pacienta s Dubin-Johnsonovym syndrómom (S) 

f. sa hladina celkového bilirubínu sa nemení (N) 

g. býva porucha premeny biliverdínu na bilirubín (N) 

h. dochádza ku indukcii UDP-glukuronyltransferázy (N) 

424. Enterohepatálny obeh vykazuje 

a. kyselina cholová (S) 

b. cholesterol (N) 

c. nekonjugovaný bilirubín (S) 

d. urobilinogén (S) 

e. kyselina chenodeoxycholová (S) 

f. konjugovaný bilirubín (N) 

g. UDP-glukuronová kyselina (N) 

h. močovina (N) 

425. Bilirubín 

a. už neobsahuje pyrolové jadro (N) 

b. tvorí sa výhradne v bunkách sleziny (N) 

c. je vylučovaný do žlče naviazaný na ligandín (N) 

d. jeho bezprostredným prekurzorom je urobilinogén (N) 

e. v nekonjugovanej forme je bezfarebný (N) 

f. sa pri konjugácii viaže na kyselinu glukurónovú glykozidovou väzbou (N) 

g. sa viaže na hydroxylovú skupinu kyseliny glukurónovej (S) 

h. vyžaduje pri svojej syntéze dostatočný prívod NADPH2 (S) 

426. Konjugácia bilirubínu 

a. prebieha v Kupferovych bunkách pečene (N) 

b. je hydrolytický proces (N) 

c. je lokalizovaná v membránach endoplazmatického retikula (S) 

d. je lokalizovaná v lumene endoplazmatického retikula (N) 

e. je narušená pri Gilbertovom syndróme (N) 

f. je porušená pri vírusovej hepatitíde (S) 

g. je zvýšená u novorodencov (N) 

h. je aktivovaná acetylglutamátom (N) 

427. Z metabolických procesov prebiehajúcich v pečeni je z hľadiska organizmu ako celku 

dôležitá: 

a. ureogenéza (S) 

b. glykolýza (N) 

c. transaminácia rozvetvených aminokyselín (N) 

d. syntéza apoproteínov (S) 

e. syntéza hemokoagulačných faktorov (S) 

f. premena sacharidov na lipidy (S) 

g. inaktivácia steroidných hormónov (S) 

h. premena laktátu na glukózu (S) 

428. Z metabolizmu sacharidov v pečeni je z hľadiska celého organizmu dôležitá 

a špecifická: 



a. syntéza glykogénu (S) 

b. Krebsov cyklus (N) 

c. prítomnosť glukóza-6-fosfát fosfatázy (S) 

d. prítomnosť fruktokinázy (N) 

e. prítomnosť glykogénfosforylázy (S) 

f. proces glukoneogenézy (S) 

g. glykolýza (N) 

h. oxidačná dekarboxylácia pyruvátu (N) 

429. Z hľadiska glukoneogenézy prebiehajúcej v pečeni platí: 

a. je aktivovaná adrenalínom (N) 

b. pre jej priebeh je dôležitá aktivita alanínaminotransferázy (S) 

c. pre jej priebeh je dôležitá aktivita arginázy (N) 

d. jej dôležitým substrátom je laktát (S) 

e. pre jej priebeh je dôležitá aktivita laktátdehydrogenázy (S) 

f. súvisí s Coriho cyklom (S) 

g. zúčastňuje sa na procese udržiavania glykémie (S) 

h. jej aktivita je znížená u pacientov s diabetes mellitus (N) 

430. Z hľadiska metabolizmu dusíkatých látok zohráva pečeň úlohu významnú pre celý 

organizmus: 

a. syntézou plazmatických bielkovín (S) 

b. syntézou imunoglobulínov (N) 

c. syntézou hemokoagulačných faktorov (S) 

d. syntézou amoniaku ureázovou reakciou (N) 

e. uvoľnením amoniaku glutaminázovou reakciou (S) 

f. prítomnosťou arginázovej reakcie (S) 

g. dekarboxyláciou kyseliny glutamovej (N) 

h. syntézou žlčových kyselín (N) 

431. Pre detoxikáciu amoniaku v pečeni platí: 

a. je pre ňu potrebná aktivita karbamoylfosfátsyntázy (S) 

b. v perivenóznej zóne pečeňového acinu prebieha účinkom glutaminázy (N) 

c. je potrebná spoluúčasť enzýmu ureáza (N) 

d. zúčastňuje sa na nej aj enzým argináza (S) 

e. je proces vyžadujúci dodanie energie vo forme ATP (S) 

f. Km pre amoniak je v prípade karbamoylfosfátsyntázy vyššia ako pre glutamínsyntázu 

(S) 

g. systém detoxikácie amoniaku v periportálnych hepatocytoch má vyššiu kapacitu ako 

systém v perivenóznych hepatocytoch (S) 

h. močovina vzniká hydrolýzou arginínu (S) 

432. Poškodenie pečene je sprevádzané 

a. zvýšením sérovej aktivity kreatínkinázy (N) 

b. zvýšením plazmatickej hladiny amoniaku (S) 

c. zvýšením plazmatickej hladiny kreatinínu (N) 

d. zvýšením sérového pomeru celkový cholesterol/esterifikovaný cholesterol (S) 

e. znížením plazmatickej aktivity alanínaminotransferázy (N) 

f. zvýšením hladiny bilirubínu v sére (S) 

g. zvýšením množstva žlčových kyselín v moči (N) 

h. zvýšenou tvorbou glykogénu (N) 

433. Enzým alanínaminotransferáza 



a. patrí do III.triedy enzýmov podľa medzinárodnej enzýmovej klasifikácie (N) 

b. vyžaduje TPP ako koenzým (N) 

c. vo svale sa zúčastňuje alanín-glukózového cyklu (S) 

d. v pečeni sa zúčastňuje Coriho cyklu (N) 

e. býva zvýšený v sére pacientov s infarktom myokardu (N) 

f. jeho aktivita je v sére zvýšená pri poškodení pečene (S) 

g. jeho aktivita sa zvyšuje účinkom glukokortikoidov (S) 

h. je súčasťou metabolických ciest zúčastňujúcich sa udržiavania glykémie (S) 

434. Amoniak 

a. je pre ľudský organizmus toxický (S) 

b. jeho hladina v sére môže stúpať pri krvácaní do gastrointestinálneho traktu (S) 

c. vzniká aj v pečeni účinkom ureázy (N) 

d. vzniká v svaloch pri transaminácii aminokyselín (N) 

e. môže vznikať v periférnych tkanivách deamináciou aminokyselín (S) 

f. sa detoxikuje v pečeni výhradne tvorbou močoviny (N) 

g. amoniak vzniká aj v čreve rozkladom močoviny (S) 

h. sa detoxikuje aj v obličke činnosťou glutaminázy (N) 

435. Proces ureogenézy v pečeni 

a. môže byť ovplyvnený zmenou aktivity bakteriálnej flóry v čreve (S) 

b. býva zvýšený u ľudí v období rekonvalescencie (N) 

c. môže byť znížený pri zvýšenom prívode exogénnych bielkovín (N) 

d. je lokalizovaný v perivenóznej zóne pečeňového acinu (N) 

e. vytvára močovinu len z amoniaku vytvoreného v pečeni (N) 

f. označujeme ako nízkokapacitný vysokoafinitný systém detoxikácie amoniaku (N) 

g. môže byť zvýšený v prípade zvýšenej plazmatickej hladiny glukokortikoidov (S) 

h. vyžaduje prívod energie vo forme ATP (S) 

436. Laktátdehydrogenáza 

a. pre pečeň je charakteristický izoenzým zložený z M-podjednotiek (S) 

b. je súčasťou Coriho cyklu (S) 

c. je súčasťou metabolických dejov glukoneogenézy (S) 

d. je nevyhnutný pre správny priebeh Krebsovho cyklu (N) 

e. býva zvýšená v sére pacientov s hemolytickým ikterom (S) 

f. býva zvýšená v sére pacientov s poškodením kostrového svalstva (S) 

g. je súčasťou glykolýzy (S) 

h. jej aktivita je regulovaná pomerom inzulín/glukagón (N) 

437. Metabolizmus sacharidov v pečeni 

a. podieľa sa na regulácii glykémie (S) 

b. zabezpečuje premenu galaktózy na glukózu (S) 

c. je regulovaný predovšetkým katecholamínmi (N) 

d. môže byť ovplyvnený poškodením tkaniva pečene (S) 

e. je zmenený u pacientov s diabetes mellitus (S) 

f. využíva hlavne tuky ako substrát pre glukoneogenézu (N) 

g. je schopný transformovať laktát na glukózu (S) 

h. je regulovaný aj prostredníctvom fosfofruktokinázy 2 (S) 

438. Proces biotransformácie 

a. zabezpečuje premenu aj endogénnych látok (S) 

b. môže premeniť netoxickú látku na toxickú (S) 

c. prebieha aj v extrahepatálnych tkanivách (S) 



d. znižuje hydrofilnosť látok (N) 

e. je dôležitý pre farmakokinetiku xenobiotík (S) 

f. katalyzuje len premenu exogénnych látok (N) 

g. je najviac zastúpený v pečeni (S) 

h. môže ovplyvniť dávkovanie liekov (S) 

439. Etanol v ľudskom organizme 

a. metabolizuje sa na CO2 a H2O (S) 

b. využíva sa na syntézu glukózy (N) 

c. môže sa využiť na syntézu glykogénu (N) 

d. môže sa metabolizovať za vzniku vyšších karboxylových kyselín (S) 

e. vzniká z neho aldehyd s trojuhlíkovým reťazcom (N) 

f. metabolizuje sa za spotreby NADH2 (N) 

g. pri jeho katabolizme sa v ľudskom organizme zvyšuje pomer NADH2/NAD (S) 

h. môže byť metabolizovaný v peroxizómoch (S) 

440. V reťazci DNA sú deoxynukleotidy pospájané: 

a. 5
 
– 3


-fosfodiesterovou väzbou (S) 

b. O-glykozidovou väzbou (N) 

c. karboxyesterovou väzbou (N) 

d. N-glykozidovou väzbou (N) 

e. peptidovou väzbou (N) 

f. takáto väzba v DNA sa vytvára aj účinkom RNA-polymerázy (S) 

g. súčasťou väzby sú dve molekuly kyseliny fosforečnej (N) 

h. substrátom pre jej tvorbu sú deoxynukleoziddifosfáty (N) 

441. Primér pri tvorbe DNA: 

a. tvorí sa účinkom DNA-polymerázy (N) 

b. je to reťazec zložený z nukleozidmonofosfátov (S) 

c. jeho vznik katalyzuje primáza (S) 

d. je potrebný iba pri tvorbe oneskorujúceho sa reťazca (N) 

e. tvorí sa z nukleozidtrifosfátov (S) 

f. jeho sacharidovou zložkou je deoxyribóza (N) 

g. pri kompletizácii DNA je degradovaný nukleázou (S) 

h. jeho primárnu štruktúru určuje poradie deoxynukleotidov v reťazci DNA (S) 

442. Enzým ligáza: 

a. katalyzuje tvorbu 5
 
– 3-fosfodiesterovej väzby (S) 

b. je potrebný na odstránenie priméru (N) 

c. spája krátke reťazce DNA (S) 

d. je potrebný iba pre tvorbu vedúceho reťazca pri tvorbe DNA (N) 

e. zúčastňuje sa pri zostrihu RNA (N) 

f. pri tvorbe DNA je potrebný iba pri vytváraní oneskorujúceho sa reťazca (S) 

g. ako kosubstrát využíva NAD
+
 (S) 

h. je potrebný pri reparácii poškodenej DNA (S) 

443. V dvojzávitnici DNA: 

a. sú prítomné bázy adenín, cytozín, guanín a uracil (N) 

b. je súčet adenínových a tymínových nukleotidov rovnaký ako súčet guanínových 

a cytozínových nukleotidov (N) 

c. bázy sú pripojené na sacharidovú zložku O-glykozidovou väzbou (N) 

d. reťazce sú uložené antiparalelne (S) 

e. deoxynukleotidy sú v jednom reťazci navzájom pospájané N-glykozidovou väzbou (N) 



f. vodíkové väzby sa tvoria medzi guanínom a uracilom (N) 

g. adenín s tymínom sa viažu dvomi vodíkovými väzbami (S) 

h. množstvo guanínových a cytozínových deoxynukleotidov je rovnaké (S) 

444. Sacharid prítomný v DNA: 

a. obsahuje 5 uhlíkových atómov (S) 

b. na treťom uhlíku neobsahuje -OH skupinu (N) 

c. druhý uhlík nie je centrom asymetrie (S) 

d. na dusíkatú bázu je viazaný O-glykozidovou väzbou (N) 

e. vzniká z ribózy na úrovni nukleoziddifosfátu (S) 

f. je súčasťou Okazakiho fragmentov (S) 

g. tvorí sacharidovú zložku priméru pri replikácii (N) 

h. je to ketopentóza (N) 

445. Adenínovému deoxynukleotidu komplementárny deoxynukleotid v molekule DNA: 

a. obsahuje aldopentózu (S) 

b. dusíkatou bázou je derivát purínu (N) 

c. pri jeho tvorbe je potrebná kyselina tetrahydrolistová (S) 

d. sacharidová zložka je na dusíkatú bázu viazaná N-glykozidovou väzbou (S) 

e. obsahuje ketopentózu (N) 

f. dusíkovou bázou je derivát pyridínu (N) 

g. dusíková báza sa s adenínom v dvojzávitnici viaže dvomi vodíkovými väzbami (S) 

h. nachádza sa aj v molekule mRNA (N) 

446. V procese syntézy DNA: 

a. helikáza rozvíja dvojzávitnicu DNA (S) 

b. nový deoxynukleotid pripája DNA-polymeráza (S) 

c. substrátom môže byť uridíntrifosfát (N) 

d. dochádza k denaturácii dvojzávitnice DNA (S) 

e. na rozvinutie dvojzávitnice DNA je potrebné ATP (S) 

f. ligáza ako kosubstrát využíva GTP (N) 

g. primáza katalyzuje tvorbu krátkeho reťazca DNA (N) 

h. je potrebná nukleázová aktivita (S) 

447. Pri syntéze DNA v eukaryotickej bunke sú prítomné enzýmové aktivity: 

a. DNA-polymeráza (S) 

b. ligáza (S) 

c. fosfatáza (N) 

d. exonukleáza (S) 

e. RNA-polymeráza (S) 

f. endonukleáza (N) 

g. helikáza (S) 

h. primáza (S) 

448. DNA-polymeráza môže využiť ako substrát: 

a. deoxyuridíntrifosfát (N) 

b. deoxytymidíndifosfát (N) 

c. deoxyadenozíntrifosfát (S) 

d. deoxycytidíntrifosfát (S) 

e. deoxyguanozínmonofosfát (N) 

f. iba deoxynukleotid vo forme trifosfátu (S) 

g. deoxynukleotidmonofosfát (N) 

h. deoxytymidíntrifosfát (S) 



449. Replikácia: 

a. je tvorba RNA (N) 

b. prebieha semikonzervatívnou cestou (S) 

c. vyžaduje enzým DNA-polymerázu (S) 

d. ako substráty využíva deoxynukleotidmonofosfát (N) 

e. prebieha v jadre eukaryotickej bunky (S) 

f. vyžaduje tvorbu DNA-priméru (N) 

g. proces katalyzuje viac typov DNA-polymeráz (S) 

h. môže prebiehať aj v mitochondriách (S) 

450. Replikácia DNA v eukaryotickej bunke: 

a. nevyžaduje vytvorenie priméru (N) 

b. prebieha niekoľkonásobne pomalšie ako v prokaryotickej bunke (S) 

c. môže začínať iba na jednom mieste reťazca DNA (N) 

d. pri syntéze DNA sa tvoria aj nukleozómy (S) 

e. obidve vlákna DNA sa tvoria rovnakým spôsobom (N) 

f. uskutočňuje sa iba v jadre bunky (N) 

g. v bunke sú prítomné štyri druhy DNA-polymerázy (S) 

h. prebieha aj v mitochondriách (S) 

451. Molekula RNA: 

a. je obyčajne jednovláknová molekula (S) 

b. obsahuje v reťazci tymidínmonofosfát (N) 

c. sacharidovú zložku tvorí aldopentóza (S) 

d. neobsahuje dusíkovú bázu cytozín (N) 

e. nukleotidy v reťazci sú pospájané 2
 
– 5–fosfodiesterovou väzbou (N) 

f. u prokaryotov vytvára cyklickú formu molekuly (N) 

g. je produktom procesu transkripcie (S) 

h. v bunke z každého druhu RNA sa nachádza iba 1 molekula (N) 

452. Transkripcia: 

a. vyžaduje prítomnosť priméru (N) 

b. uskutočňuje sa na ribozómoch (N) 

c. je proces, pri ktorom sa vytvára aj heterogénna nukleová RNA (S) 

d. vyžaduje prítomnosť štyroch druhov nukleoziddifosfátov (N) 

e. znamená prepis genetickej informácie z DNA do RNA (S) 

f. jej produktom je primárny transkript (S) 

g. jej priebeh katalyzuje RNA-polymeráza (S) 

h. prebieha iba v procese delenia buniek (N) 

453. DNA-závislá RNA-polymeráza: 

a. u prokaryotov sa nachádzajú 3 typy tohto enzýmu (N) 

b. využíva ako substrát nukleozidtrifosfáty (S) 

c. je to enzým syntézy ribonukleových kyselín (S) 

d. u eukaryotov poznáme 3 druhy tohto enzýmu (S) 

e. pri translácii sa viaže na molekulu DNA (N) 

f. v procese transkripcie sa viaže na promótor v molekule DNA (S) 

g. je základný enzým pri replikácii (N) 

h. jedným z jej substrátov je uridíntrifosfát (S) 

454. Promótor: 

a. je to enzým potrebný pri replikácii (N) 

b. je iniciačný kodón v mRNA (N) 



c. je úsek reťazca DNA, na ktorý sa viaže RNA-polymeráza (S) 

d. je úsek mRNA, cez ktorý sa viaže mRNA na ribozóm (N) 

e. je úsek v reťazci mRNA, na ktorý sa viažu transkripčné faktory (N) 

f. patrí medzi transkripčné faktory (N) 

g. je súčasťou transkripčnej jednotky (S) 

h. má bielkovinovú štruktúru (N) 

455. Syntéza RNA: 

a. vyžaduje tvorbu priméru (N) 

b. ako substráty využíva nukleozidmonofosfáty (N) 

c. nazývame ju transkripcia (S) 

d. je katalyzovaná RNA-polymerázou (S) 

e. uskutočňuje sa na ribozómoch (N) 

f. u eukaryotov prebieha v jadre bunky (S) 

g. pri nej sa prepisuje negatívny reťazec DNA (S) 

h. je súčasťou expresie génu (S) 

456. RNA-polymeráza v procese replikácie: 

a. syntetizuje promótor (N) 

b. vytvára krátky reťazec RNA v antiparalelnej orientácii k templátu DNA (S) 

c. syntetizuje polymér, ktorý obsahuje aj uracilový nukleotid (S) 

d. má aj exonukleázovú aktivitu (N) 

e. produkt jej katalytického účinku je potrebný na ukončenie replikácie (N) 

f. zúčastňuje sa na tvorbe vedúceho reťazca DNA (S) 

g. zúčastňuje sa na tvorbe oneskorujúceho sa reťazca RNA (S) 

h. tvorí súčasť primozómu (S) 

457. Primér pri replikácii: 

a. je to úsek reťazca DNA, kde sa začína replikácia (N) 

b. môže obsahovať v reťazci uracilový nukleotid (S) 

c. tvorí súčasť hybridu DNA-RNA pri tvorbe oneskorujúceho sa reťazca (S) 

d. jeho syntézu katalyzuje DNA-polymeráza (N) 

e. je potrebný pre začatie tvorby reťazca DNA (S) 

f. jeho syntézu katalyzuje primáza (S) 

g. nie je potrebný pre syntézu vedúceho reťazca pri replikácii (N) 

h. pri vytváraní funkčnej DNA je z reťazca odstránený nukleázovou aktivitou (S) 

458. Pri tvorbe funkčnej mediátorovej RNA (mRNA): 

a. jej prekurzorom je heterogénna nukleová RNA (S) 

b. syntézu prekurzorovej formy katalyzuje RNA-polymeráza II (S) 

c. sa na 5
,
-konci vytvára polyadenylový reťazec (N) 

d. je v jej reťazci prítomný aj stop triplet (S) 

e. sa z prekurzorovej formy zostrihom odstraňujú exóny (N) 

f. sa na 5
,
-konci viaže metylovaný guanínový nukleotid (S) 

g. sa navzájom spájajú exóny (S) 

h. u eukaryotov vzniká polycistronická mRNA (N) 

459. Semikonzervatívny mechanizmus replikácie znamená, že: 

a. pri replikácii sa tvorí iba jedno nové vlákno DNA (N) 

b. pri replikácii sa tvorí iba polovičné množstvo DNA (N) 

c. nová molekula DNA obsahuje jeden reťazec z materskej DNA a jeden nový reťazec (S) 

d. produkt replikácie je zložený z reťazca DNA a reťazca RNA (N) 

e. dcérske bunky obsahujú polovicu nových molekúl DNA a polovicu materských DNA 



(N) 

f. jedna dcérska bunka obsahuje materskú DNA a druhá novovytvorenú DNA (N) 

g. pri replikácii sa prepisuje iba jeden reťazec dvojzávitnice DNA (N) 

h. do dcérskej bunky sa dostáva iba polovica genetickej informácie (N) 

460. Translácia: 

a. znamená tvorbu bielkovín (S) 

b. vyžaduje prítomnosť všetkých nukleozidtrifosfátov (N) 

c. ako zdroj energie využíva aj ATP (S) 

d. ako zdroj energie využíva aj GTP (S) 

e. je súčasťou expresie génu (S) 

f. prebieha v jadre bunky (N) 

g. je prepis informácie z ribzómovej RNA do bielkoviny (N) 

h. vyžaduje prítomnosť 20 druhov aminokyselín (S) 

461. O genetickom kóde platí: 

a. je uložený v molekulách mediátorových RNA (S) 

b. je polygamický (N) 

c. je monogamický (S) 

d. je špecifický pre eukaryoty (N) 

e. obsahuje 64 antikodónov (N) 

f. kodóny sa v reťazci mRNA neprekrývajú, preto je degenerovaný (N) 

g. kódujúcich tripletov obsahuje 61 (S) 

h. obsahuje tri iniciačné kodóny (N) 

462. Syntéza bielkovín: 

a. je prepis informácie z mRNA do polypeptidového reťazca (S) 

b. prebieha na ribozómoch v jadre bunky (N) 

c. u eukaryotov vyžaduje 70 S ribozómy (N) 

d. môže prebiehať aj na membráne endoplazmatického retikula (S) 

e. využíva okolo 40 druhov transferových RNA (S) 

f. u eukarytov prebieha na tzv. polyzómoch (S) 

g. využíva ako energetický zdroj ATP aj GTP (S) 

h. prebieha aj v mitochondriách buniek (S) 

463. O procese proteosyntézy sú pravdivé tvrdenia: 

a. u eukarytov sa bielkoviny syntetizujú na 80 S ribozómoch (S) 

b. na iniciačný kodón sa viaže u eukaryotov tRNA s naviazaným metionínom (S) 

c. pre posun ribozómu po mRNA je potrebné ATP (N) 

d. tvorbu peptidovej väzby katalyzuje peptidyltransferáza (S) 

e. stop kodón v reťazci mRNA kóduje koncovú aminokyselinu v bielkovine (N) 

f. pre väzbu antikodónu tRNA na kodón v mRNA je potrebný GTP (S) 

g. na ribozóme sa vždy vytvára plnofunkčná bielkovina (N) 

h. iniciačný komplex pozostáva z ribozómu, mRNA a transferovej RNA s metionínom (S) 

464. O syntéze sekrečných bielkovín platí: 

a. po vytvorení v bunke sú z bunky uvoľňované exocytózou (S) 

b. tvoria sa na ribozómoch viazaných na Golgiho aparát bunky (N) 

c. pri ich tvorbe sa tvorí signálny peptid (S) 

d. ich posttranslačná modifikácia sa uskutočňuje v cytosole bunky (N) 

e. ako posttranslačná úprava bielkoviny sa na ňu viaže sacharidová zložka (S) 

f. patrí sem aj syntéza kolagénu (S) 

g. mRNA pre sekrečnú bielkovinu obsahuje triplety pre signálny peptid (S) 



h. pre ich tvorbu je potrebná tzv. signálna peptidáza (S) 

465. Pri regulácii expresie génu steroidnými hormónmi: 

a. steroidný hormón ovplyvňuje expresiu génu iba cez väzbu na membránový receptor (N) 

b. hormón prechádza do cytosolu bunky, kde sa viaže na cytosolový receptor (S) 

c. komplex hormón – receptor sa viaže na reťazec DNA (S) 

d. steroidné hormóny stimulujú expresiu génu hlavne fosforyláciou transkripčných 

faktorov (N) 

e. steroidný hormón tvorí komplex s mRNA a tak stimuluje tvorbu bielkoviny (N) 

f. sa hormón viaže na ribozóm (N) 

g. receptorová bielkovina sa môže nachádzať aj v jadre bunky (S) 

h. podobným mechanizmom ako steroidné hormóny pôsobí aj hormón tyroxín (S) 

466. V laktózovom operóne E. coli platí nasledovné: 

a. nachádza sa tam promótor (S) 

b. na regulátorovom géne sa tvorí mRNA pre tvorbu RNA-polymerázy (N) 

c. regulátorový proteín slúži ako represor (S) 

d. laktóza má funkciu korepresora (N) 

e. v tomto operóne ide o indukciu expresie génu (S) 

f. operón obsahuje jeden štruktúrny gén (N) 

g. väzba regulátorového proteínu na operátorový gén blokuje pohyb RNA-polymerázy (S) 

h. laktóza ako induktor sa viaže na promótor (N) 

467. Transkripčný faktor: 

a. vytvára komplex s molekulou mRNA (N) 

b. viaže sa na molekulu DNA (S) 

c. môže sa viazať na promótor v DNA (S) 

d. je najčastejšie lipoproteín (N) 

e. ovplyvňuje proces replikácie (N) 

f. umožňuje naviazanie RNA-polymerázy na promótor (S) 

g. môže sa viazať aj na tzv. zosilovače v reťazci DNA (S) 

h. môže aktivovať syntézu mRNA (S) 

468. Pri regulácii expresie génu hormónmi: 

a. hormón priamo aktivuje RNA-polymerázu (N) 

b. hormón sa môže viazať na cytosolový receptor (S) 

c. hormón priamo ovplyvňuje tvorbu iniciačného komplexu pri translácii (N) 

d. inzulín sa viaže na receptor, ktorý aktivuje G-proteín (N) 

e. môže dôjsť k fosforylácii transkripčného faktora (S) 

f. niektoré hormóny môžu pôsobiť cez aktiváciu fosfolipázy C (S) 

g. podobným mechanizmom ako inzulín pôsobia aj rastové faktory (S) 

h. hormón sa môže viazať na receptor priamo v jadre bunky (S) 

469. O regulátorovom géne a regulačnom proteíne pri laktózovom operóne platí: 

a. regulačný gén je súčasťou operónu (N) 

b. regulačný proteín sa viaže na operátorový gén (S) 

c. na regulačný gén sa viaže induktor (N) 

d. na regulačnom géne sa tvorí mRNA, podľa ktorej sa syntetizuje regulačný proteín (S) 

e. laktóza mení konformáciu regulačného proteínu (S) 

f. regulačný proteín sa viaže na RNA-polymerázu (N) 

g. RNA-polymeráza sa viaže na regulačný gén (N) 

h. regulačný proteín pôsobí ako inhibítor expresie génu (S) 



470. Gén z hľadiska reťazca DNA: 

a. je úsek DNA kde začína proces replikácie (N) 

b. je časť DNA, ktorý kóduje jednu aminokyselinu v peptidovom reťazci (N) 

c. je sekvencia nukleotidov DNA, ktorá kóduje jednu mRNA (S) 

d. je genetická informácia uložená v celej molekule DNA (N) 

e. môže niesť informáciu pri štruktúre ribozómovej RNA (S) 

f. predstavuje časť reťazca DNA kde sa nachádza promótor (N) 

g. tvorí informačnú jednotku pre polypeptidový reťazec (S) 

h. je úsek DNA, ktorý sa prepisuje pri transkripcii (S) 

471. O kodóne a antikodóne môžeme povedať: 

a. antikodón tvorí 3
,
-koniec transferovej RNA (N) 

b. kodón a antikodón sa na seba viažu antiparalelne (S) 

c. antikodón kóduje jednu aminokyselinu v peptidovom reťazci (N) 

d. kodón je súčasťou mediátorovej RNA (S) 

e. jeden antikodón sa môže viazať na viac typov kodónov (S) 

f. iniciačný kodón je súčasťou ribozómovej RNA (N) 

g. stop kodón neviaže na seba žiadnu transferovú RNA (S) 

h. jeden kodón môže viazať viac typov transferových RNA (N) 

472. O molekule DNA môžeme povedať: 

a. u prokaryotov, eukaryotov i u vírusov vytvára vždy dvojvláknovú molekulu (N) 

b. ako sacharidovú zložku obsahuje ketopentózu (N) 

c. v eukaryotických bunkách sa nachádza iba v jadre bunky (N) 

d. jej syntéza vyžaduje prítomnosť deoxinukleotidtrifosfátov (S) 

e. u eukaryontov je súčasťou chromozómov (S) 

f. jej syntéza vyžaduje aj enzým s aktivitou RNA-polymerázy (S) 

g. v bunke sa nachádza väčší počet molekúl z každého druhu RNA (N) 

h. v jej molekule sú prítomné N-glykozidové väzby (S) 

473. O génoch platí tvrdenie: 

a. že jeden gén obsahuje informáciu pre tvorbu viacerých polypeptidových reťazcov (N) 

b. v molekulách DNA sa nachádzajú aj operátorové gény (S) 

c. štruktúrne gény obsahujú informáciu pre štruktúru mRNA (S) 

d. môžu obsahovať informáciu o štruktúre ribozómovej RNA (S) 

e. u prokaryotov je regulačný gén súčasťou promótorov (N) 

f. určujú štruktúru transferových RNA (S) 

g. jeden gén obsahuje informáciu o primárnej štruktúre jedného polypeptidového reťazca 

(S) 

h. bunka môže obsahovať aj prevádzkové gény (S) 

474. O základnej bielkovine spojivového tkaniva môžeme povedať: 

a. je to elastín (N) 

b. najviac zastúpenou aminokyselinou je v tejto bielkovine kyselina glutámová (N) 

c. základná jednotka bielkoviny pozostáva z 3 polypeptidových reťazcov (S) 

d. bielkovina obsahuje hydroxyvalín (N) 

e. okolo 30 % aminokyselín v nej tvorí glycín (S) 

f. bielkovina je glykoproteín (S) 

g. v reťazci bielkoviny nie je prítomný cysteín (S) 

h. je syntetizovanA hlavne v hepatocytoch (N) 

475. Allyzínový zvyšok pri tvorbe kolagénu: 

a. vzniká účinkom lyzínhydroxylázy (N) 



b. obsahuje aldehydovú skupinu (S) 

c. pre aktivitu enzýmu, ktorý ho tvorí, je potrebný vitamín C (N) 

d. dva allyzínové zvyšky môžu navzájom kondenzovať (S) 

e. môže reagovať s lyzínovým zvyškom za vzniku Schiffovej bázy (S) 

f. jeho vznik katalyzuje enzým lyzínoxidáza (S) 

g. pre jeho vznik je potrebná molekula peroxidu vodíka (N) 

h. umožňuje vznik kovalentných väzieb medzi tropokolagénmi v molekule kolagénu (S) 

476. V molekule tropokolagénu: 

a. sú prítomné 3 polypeptidové reťazce (S) 

b. je početne zastúpená aminokyselina hydroxylyzín (S) 

c. je prítomná aj lipidová zložka vo forme lecitínu (N) 

d. môžu byť podjednotky navzájom pospájané kovalentnými väzbami (S) 

e. je prítomná aj aminokyselina cysteín (N) 

f. oxidačnou deamináciou vzniká z lyzínového zvyšku hydroxylyzín (N) 

g. pre hydroxyláciu prolínu je potrebný vitamín C (S) 

h. najviac zastúpenou aminokyselinou je glycín (S) 

477. Bielkoviny spojiva: 

a. ich polypeptidový reťazec sa vytvára v medzibunkovom priestore (N) 

b. obsahujú hydroxylovaný prolín (S) 

c. tvoria základ medzivláknovej hmoty spojiva (N) 

d. majú štruktúru vláknitých bielkovín (S) 

e. patrí medzi ne aj elastín (S) 

f. vytvárajú vláknitú matrix medzibunkovej hmoty (S) 

g. sú typické tým, že neobsahujú v reťazci glycín (N) 

h. syntetizujú sa na drsnom endoplazmatickom retikule vo fibroblastoch (S) 

478. Bielkovina typická pre elastické spojivo: 

a. obsahuje vo svojej molekule veľa glycínových zvyškov (S) 

b. nachádza sa tam hydroxylyzín (S) 

c. je zložená zo základných monomérov, pospájaných navzájom kovalentnými väzbami (S) 

d. mechanickú pevnosť elastínu dávajú hlavne iónové interakcie (N) 

e. má vlastnosti pevnej nepružnej štruktúry (N) 

f. nazývame ju elastín (S) 

g. v jej molekule nachádzame štruktúry, ktoré nazývame desmozín (S) 

h. v relaxovanom stave vytvára typickú vláknitú štruktúru (N) 

479. Kolagén: 

a. syntetizuje sa ako prekurzorová forma vo fibroblastoch spojiva (S) 

b. pri jeho tvorbe sa využíva aj špecifický triplet pre hydroxyprolín prítomný 

v mediátorovej RNA (N) 

c. pri vytváraní jeho reťazca sa na polypeptid naväzujú sacharidové zvyšky (S) 

d. hydroxylácia lyzínu v reťazci kolagénu sa uskutočňuje v endoplazmatickom retikule (S) 

e. tvorí sa na ribozómoch zakotvených na matrix medzibunkovej hmoty spojiva (N) 

f. premena prekurzorovej formy kolagénu na tropokolagén sa uskutočňuje v Golgiho 

aparáte (N) 

g. mikrofibrila kolagénu je zložená z tropokolagénových jednotiek (S) 

h. pevnosť kolagénového vlákna zabezpečujú hlavne iónové interakcie (N) 

480. Medzivláknová hmota spojiva: 

a. pozostáva z organickej a anorganickej zložky (S) 

b. jej hlavnou zložkou je kolagén (N) 



c. tvoria ju proteoglykánové komplexy (S) 

d. je bohato zastúpená v riedkom väzive (S) 

e. jej organické zložky sa syntetizujú v medzibunkovom priestore (N) 

f. obsahuje aj bielkovinovú zložku (S) 

g. ako hlavnú sacharidovú časť obsahuje glykozamínglykány (S) 

h. viaže sa na ňu značné množstvo vody a minerálov (S) 

481. Proteoglykánový komplex spojiva: 

a. tvorí organickú zložku medzivláknovej hmoty (S) 

b. obsahuje len malé množstvo polárnych skupín (N) 

c. ako základnú nosnú štruktúru má kyselinu hyalurónovú (S) 

d. nachádzajú sa v ňom komplexy bielkovín a heteropolysacharidov (S) 

e. obsahuje proteoglykány zložené z bielkoviny a lipidovej zložky (N) 

f. zložky proteoglykánov sa syntetizujú mimo bunku spojiva (N) 

g. ako polysacharid môžu obsahovať glykogén (N) 

h. ich sacharidovú zložku tvoria glykozamínglykány (S) 

482. Spojivové tkanivo: 

a. predstavuje relatívne malú časť hmotnosti ľudského tela (N) 

b. je zložené zo špecializovaných buniek a medzibunkovej hmoty (S) 

c. môže to byť napr. väzivo (S) 

d. v medzibunkovej hmote spojiva sú početne zastúpené lipidy (N) 

e. chondroblasty sú typické bunky väziva (N) 

f. v medzibunkovej hmote spojiva nachádzame aj bielkoviny (S) 

g. medzi spojivo zaraďujeme aj chrupavku (S) 

h. obsahuje ako hlavnú bielkovinovú zložku kyselinu hyalurónovú (N) 

483. Kostné tkanivo: 

a. obsahuje iba minimálne množstvo anorganickej zložky (N) 

b. je zložené z buniek a medzibunkovej hmoty (S) 

c. od väziva sa odlišuje najmä vysokým obsahom anorganickej zložky (S) 

d. ako hlavnú anorganickú zložku obsahuje fosforečnan horečnatý (N) 

e. obsahuje osteoblasty, ktoré sa podieľajú na resorbcii kostí (N) 

f. účinkom parathormónu uvoľňuje do krvi vápnik (S) 

g. ako hlavnú bielkovinu medzibunkovej hmoty obsahuje elastín (N) 

h. obsahuje, v porovnaní s väzivom, podstatne menej proteoglykánov (S) 

484. Pankreatická šťava 

a. obsahuje enterokinázu (N) 

b. tvorí sa v exokrinnej časti pankreasu (S) 

c. jej produkcia je aktivovaná sympatikom (N) 

d. obsahuje NaHCO3 (S) 

e. obsahuje elastázu (S) 

f. obsahuje vyšší podiel enzýmov po stimulácii gastrínom (N) 

g. obsahuje lipoproteínovú lipázu (N) 

h. obsahuje serínové proteinázy (S) 

485. Trypsín 

a. produkuje sa ako proenzým v hlavných bunkách žalúdka (N) 

b. aktivuje sa účinkom enterokinázy (S) 

c. pôsobí ako exopeptidáza (N) 

d. štiepi bielkovinový reťazec prednostne v mieste aromatických aminokyselín (N) 

e. má pH optimum okolo 8-10 (S) 



f. aktivuje sa účinkom HCl (N) 

g. patrí medzi serínové proteinázy (S) 

h. aktivuje pankreatickú lipázu (N) 

486. Enterocyty 

a. zabezpečujú dokončenie trávenia bielkovín aminopeptidázami (S) 

b. syntetizujú apoproteíny (S) 

c. vylučujú glukózu do krvi uľahčenou difúziou (S) 

d. syntetizujú amylázu (N) 

e. zabezpečujú štiepenie triacylglycerolov lipoproteínovou lipázou (N) 

f. produkujú a vylučujú do lumenu čreva peptidázy (N) 

g. transportujú aminokyseliny z lumenu čreva aktívnym transportom (S) 

h. obsahujú zvláštny transportný systém pre kyslé a pre zásadité aminokyseliny (S) 

487. Žlčové kyseliny 

a. sú potrebné pre resorpciu bielkovín (N) 

b. vytvárajú s natrávenými triacylglycerolmi micely (S) 

c. sú produkované v žlčníku (N) 

d. sú produktom metabolizmu cholesterolu (S) 

e. sú v pečeni konjugované s aminokyselinami (S) 

f. sa v čreve menia činnosťou bakteriálnej flóry (S) 

g. sa resorbujú prevažne v jejune (N) 

h. podliehajú enterohepatálnemu obehu (S) 

488. Pri trávení triacylglycerolov 

a. je potrebné mierne kyslé pH prostredia (N) 

b. je potrebná účasť CTP (N) 

c. zohráva rozhodujúcu úlohu pankreas (S) 

d. je potrebná účasť hormón-senzitívnej lipázy (N) 

e. sa uplatňuje aj lipoproteínová lipáza (N) 

f. je hlavným produktom voľný glycerol a vyššie karboxylové kyseliny (N) 

g. vznikajú v lumene tenkého čreva chylomikróny (N) 

h. je nevyhnutná účasť žlčových kyselín (S) 

489. Pri trávení a resorpcii sacharidov 

a. prebiehajú hydrolytické reakcie (S) 

b. uplatňuje sa glykogénfosforyláza (N) 

c. je koncovým produktom štiepenia glykogénu amylázou glukóza (N) 

d. je v membránach enterocytu potrebný špecifický transportný proteín (S) 

e. je dôležitá prítomnosť maltázy v tráviacom trakte (S) 

f. sa uplatňuje primárny aktívny transport (N) 

g. je hnacou silou transportu monosacharidov draslíkový gradient (N) 

h. je dôležité mierne kyslé pH prostredia (N) 

490. Pri vstrebávaní glukózy do enterocytov 

a. ide o pasívny transport (N) 

b. ide o uľahčenú difúziu (N) 

c. je potrebný inzulín (N) 

d. je potrebný špecifický transportný systém (S) 

e. sa vyžaduje bezprostredná účasť ATP (N) 

f. nie je potrebný inzulín (S) 

g. je dôležitý pomer inzulín/glukagón v krvi (N) 

h. je dôležitá prítomnosť amylázy (N) 



491. Žlč je tekutina 

a. neutrálneho pH (S) 

b. obsahujúca lecitín (S) 

c. potrebná pre trávenie a resorpciu vitamínov A a K (S) 

d. obsahujúca aj tráviace enzýmy (N) 

e. obsahujúca voľný cholesterol v micelách s fosfolipidmi (S) 

f. produkovaná v žlčníku po vylúčení cholecystokinínu (N) 

g. dôležitá pre trávenie a resorpciu tukov (S) 

h. obsahujúca aj anorganické zložky (S) 

492. Črevná šťava 

a. obsahuje hlien (S) 

b. obsahuje ako funkčnú zložku disacharidázy (N) 

c. je tekutina alkalickej reakcie (S) 

d. obsahuje enzým enterokinázu (S) 

e. je dôležitá pre aktiváciu pankreatických proenzýmov (S) 

f. je potrebná pre aktiváciu pankreatickej lipázy (N) 

g. obsahuje lipoproteínovú lipázu (N) 

h. obsahuje ako funkčnú zložku IgA (S) 

493. Pri resorpcii monosacharidov v tenkom čreve 

a. pentózy sa resorbujú najrýchlejšie (N) 

b. glukóza vstupuje do enterocytov sekundárnym aktívnym transportom (S) 

c. glukóza vstupuje do enterocytov pomocou jednoduchej difúzie (N) 

d. je dôležitá prítomnosť cyklického AMP (N) 

e. ide o proces katalyzovaný aminotransferázami (N) 

f. je potrebný špecifický bielkovinový nosič (S) 

g. glukóza vystupuje z enterocytu do krvi sekundárnym aktívnym transportom (N) 

h. glukóza vystupuje z enterocytu do krvi uľahčenou difúziou (S) 

494. Pri vyšetrení sekrécie žalúdkovej HCl 

a. podávame pacientom syntetický derivát histamínu (N) 

b. hodnotíme koncentráciu HCl v žalúdkovej šťave (N) 

c. hodnotíme rýchlosť sekrécie HCl v žalúdku (S) 

d. potrebujeme somatostatín (N) 

e. je rozhodujúca hodnota sekrécie HCl za bazálnych podmienok (N) 

f. je rozhodujúca hodnota sekrécie HCl po stimulácii (S) 

g. nás nezaujíma množstvo pepsínu v žalúdkovej šťave (S) 

h. testujeme kapacitu parietálnych buniek žalúdkovej sliznice (S) 

495. Pre posúdenie sekrečnej kapacity krycích buniek sliznice žalúdka 

a. je potrebné poznať hodnotu BAO (N) 

b. používame podanie somatostatínu (N) 

c. používame podanie pentagastrínu (S) 

d. je potrebné poznať pH žalúdkovej šťavy (N) 

e. je potrebné poznať hodnotu MAO (S) 

f. je dôležité mať informáciu o koncentrácii pepsínu v žalúdkovej šťave (N) 

g. nie je potrebné podávať glukokortikoidy (S) 

h. je potrebné poznať BAO aj MAO (N) 

496. Pepsín 

a. tvorí sa v parietálnych bunkách sliznice žalúdka (N) 

b. tvorí sa v bunkách produkujúcich aj „intrinsic factor“ (N) 



c. sa syntetizuje ako zymogén (S) 

d. je endoproteináza (S) 

e. je hydroláza (S) 

f. je aktivovaný až v lumene tenkého čreva (N) 

g. je potrebný pre aktiváciu trypsinogénu (N) 

h. sa aktivuje histamínom (N) 

497. Pepsín 

a. štiepi polysacharidy privádzané potravou (N) 

b. má pH optimum okolo 1-2 (S) 

c. je aktivovaný procesom autokatalýzy (S) 

d. sterilizuje obsah žalúdka (N) 

e. tvorí sa vo vedľajších bunkách sliznice žalúdka (N) 

f. je aktivovaný gastrínom (N) 

g. jeho sekrécia je stimulovaná parasympatikom (S) 

h. pre jeho sekréciu je potrebná karboanhydráza (N) 

498. Žalúdkový hlien 

a. môže zohrávať úlohu pri vzniku vredovej choroby žalúdka (S) 

b. je produkovaný hlavnými bunkami (N) 

c. obsahuje hlavne rôzne mukopolysacharidy a glykoproteíny (S) 

d. podieľa sa na trávení bielkovín (N) 

e. jeho tvorbu stimulujú hormóny kôry nadobličiek (N) 

f. jeho tvorbu stimulujú hormóny drene nadobličiek (N) 

g. je potrebný pre vstrebávanie vitamínu B12 (N) 

h. jeho tvorbu stimuluje prostaglandín E (S) 

499. Kyselina chlorovodíková sa v žalúdku 

a. podieľa na procesoch trávenia potravy (S) 

b. podieľa na aktivácii pepsinogénu (S) 

c. môže uplatniť pri vzniku vredovej choroby dvanástnika (S) 

d. podieľa na aktivácii žalúdkovej lipázy (N) 

e. tvorí v bunkách spolu s pepsinogénom (N) 

f. tvorí v bunkách spolu s „intrinsic factorom“ (S) 

g. zúčastňuje trávenia lipidov (N) 

h. zúčastňuje trávenia proteínov (S) 

500. Pri sekrécii Cl
-
 iónov do lumenu žalúdka 

a. je potrebná prítomnosť glutamínsyntázy (N) 

b. iony Cl
-
 získava parietálna bunka z vedľajších buniek (N) 

c. iony Cl
-
 získava parietálna bunka z extracelulárneho priestoru (S) 

d. získava parietálna bunka Cl
-
 iony výmenou za H

+
 iony (N) 

e. sú Cl
-
 iony transportované najprv do hlavných buniek (N) 

f. sú Cl
-
 iony transportované pomocou Na,K-ATPázy (N) 

g. sú Cl
-
 iony transportované z parietálnej bunky primárnym aktívnym transportom (N) 

h. je transport Cl
-
 ionov potrebný pre HCl (S) 

501. Pri sekrécii HCl 

a. je nevyhnutná priama účasť Na,K-ATPázy (N) 

b. nie je potrebná H,Ca-ATPáza (S) 

c. je potrebné bezprostredné dodanie ATP pre sekrečný proces (S) 

d. je potrebný enzým vyskytujúci sa aj v erytrocytoch (S) 

e. je aktivačným faktorom prostaglandín E (N) 



f. sú potrebné intaktné hlavné bunky (N) 

g. pôsobí inhibične somatostatín (S) 

h. pôsobí inhibične sympatikus (S) 

502. Tvorba a sekrécia HCl v žalúdkovej sliznici 

a. je čisto aktívny transport (N) 

b. obsahuje zložky sekundárneho aktívneho transportu (S) 

c. vyžaduje ako medzistupeň tvorbu bikarbonátového anionu (S) 

d. prebieha v hlavných bunkách (N) 

e. prebieha v krycích bunkách (S) 

f. je vždy zvýšená u pacientov s vredovou chorobou žalúdka (N) 

g. je ovplyvnená zmenou hladiny prostaglandínov (S) 

h. nie je ovplyvnená acetylcholínom (N) 

503. Nervová regulácia sekrécie HCl 

a. je bezprostredne sprostredkovaná dopamínom (N) 

b. je zabezpečená vegetatívnym nervovým systémom (S) 

c. nie je ovplyvnená motorickými nervovými vláknami (S) 

d. vyžaduje spoluúčasť hlavných buniek (N) 

e. vyžaduje spoluúčasť žírnych buniek (S) 

f. zvyšuje tvorbu HCl pomocou katecholamínov (N) 

g. zvyšuje tvorbu HCl pomocou acetylcholínu (S) 

h. môže sa uplatniť v patogenéze vredovej choroby žalúdka (S) 

504. Sacharidy v potrave 

a. predstavujú kvantitatívne najdôležitejšiu zložku potravy (S) 

b. zabezpečujú asi 80% kalorického prívodu u človeka konzumujúceho bežnú zmiešanú 

potravu (N) 

c. hlavný podiel sacharidov v potrave pripadá na glukózu (N) 

d. z oligosacharidov je najviac zastúpený disacharid sacharóza (S) 

e. z polysacharidov je najviac zastúpený škrob (S) 

f. proces štiepenia škrobu v tráviacom trakte prebieha pomerne pomaly (N) 

g. kapacita enzýmového systému pre štiepenie maltózy je vyššia ako systému pre štiepenie 

sacharózy (S) 

h. sa trávia najmä v dvanástniku a tenkom čreve (S) 

505. Lipidy 

a. predstavujú kvantitatívne najdôležitejšiu zložku potravy (N) 

b. v bežnej zmiešanej potrave sú zastúpené v množstve asi 500g/deň (N) 

c. resorpcia lipidov začína už v žalúdku (N) 

d. za fyziologických okolností uniká do stolice asi 5-15% lipidov potravy (N) 

e. z mlieka sa začínajú tráviť už v žalúdku (S) 

f. hlavným štiepnym produktom triacylglycerolov sú okrem voľných mastných kyselín aj 

2-monoacylglyceroly (S) 

g. úlohou emulgifikácie v tenkom čreve je robiť lipidy rozpustné vo vode (N) 

h. úlohou emulgifikácie v tenkom čreve je zväčšiť povrch tukových partikúl pre pôsobenie 

enzýmov (S) 

506. Bielkoviny v potrave 

a. u novorodencov je možná aj resorpcia intaktných molekúl bielkovín (S) 

b. predstavujú dôležitú zložku v diete pacienta s diabetes mellitus (S) 

c. u človeka je možná resorpcia len voľných aminokyselín (N) 

d. aminokyseliny vstupujú do enterocytov uľahčenou difúziou (N) 



e. hlavná časť voľných aminokyselín vzniká pôsobením pepsínu (N) 

f. hlavná časť voľných aminokyselín vzniká pôsobením aminopeptidáz (S) 

g. v tenkom čreve sa môžu resorbovať aj dipeptidy (S) 

h. pre voľné aminokyseliny existujú v enterocytoch viaceré typy prenášačov (S) 

507. O vode môžeme povedať: 

a. predstavuje 60 % celkovej hmotnosti organizmu (S) 

b. 40 % pripadá na intracelulárnu tekutinu (S) 

c. 20 % pripadá na extracelulárnu tekutinu, z toho 10 % tvorí intravaskulárna tekutina a 10 

% intersticiálna tekutina (N) 

d. je úplne disociovaná (N) 

e. dobre sú v nej rozpustné nepolárne látky (N) 

f. je polárne rozpúšťadlo (S) 

g. látky, ktoré sa v nej rozpúšťajú sú úplne alebo čiastočne disociované (S) 

h. má význam v tepelnom hospodárení organizmu (S) 

508. Voda: 

a. je energeticky najchudobnejšia zlúčenina vodíka (S) 

b. len malá časť molekúl je disociovaná (S) 

c. transportuje nepolárne látky v organizme (N) 

d. vytvára hydratačný obal na makromolekulách, čo zabezpečuje ich rozpustnosť vo vode 

(S) 

e. voda spolu s lipidmi umožnila vytvorenie membrán, ktoré vyčlenili z prostredia časť 

priestoru (S) 

f. u novorodenca predstavuje 55-60 % celkovej hmotnosti (N) 

g. zúčastňuje sa na utváraní a udržiavaní osmotického tlaku v jednotlivých priestoroch 

organizmu (S) 

h. denný príjem vody je cca 0,5 l (N) 

509. Osmotický tlak: 

a. nezávisí od počtu častíc v danom priestore (N) 

b. je tlak, ktorý zabraňuje ďalšiemu vstupu vody do priestoru ohraničenom 

polopriepustnou membránou (S) 

c. je vyšší u zlúčenín, ktoré disociujú ako u zlúčenín, ktoré nedisociujú (S) 

d. tvorený NaCl sa nazýva onkotický tlak (N) 

e. tvorený bielkovinami sa nazýva koloidne osmotický tlak (S) 

f. spolu s hydrostatickým tlakom krvi zabezpečujú pohyb vody a živín resp. odpadových 

látok medzi bunkami, intersticiálnym a intravaskulárnym priestorom (S) 

g. závisí od každej osmoticky účinnej častice (S) 

h. albumíny v krvi sú osmoticky 4-krát účinnejšie ako globulíny (S) 

510. Na hospodárení s vodou resp. s minerálmi sa zúčastňujú: 

a. hormón drene nadobličky aldosterón (N) 

b. aldosterón, ktorý sa vyplaví zo zóna glomeruloza kôry nadobličky po aktivácii renín-

angiotenzínového systému (S) 

c. aldosterón, ktorý zvyšuje vylučovanie Na
+
 a stimuluje spätnú rezorbciu K

+
 (N) 

d. renín, ktorý sa vyplaví z juxtaglomelulárneho aparátu obličky po podráždení 

volumoreceptorov a osmoreceptorov (S) 

e. ACTH za stresových podmienok pre udržanie krvného tlaku (S) 

f. antidiuretický hormón, ktorý sa vyplaví po podráždení osmoreceptorov v prednom 

hypotalame a stimuluje vylučovanie vody (N) 

g. vazopresín, zvýšením permeability buniek zberných kanálikov, čím zvýši spätnú 

resorpciu vody (S) 



h. vazopresín, aktiváciou centra smädu v hypotalame (S) 

511. Hyperhydratácia: 

a. je porucha hospodárenia organizmu s vodou (S) 

b. vedie ku lýze buniek v dôsledku zvýšeného vstupu vody do bunky po jej úniku z riečišťa 

(S) 

c. vzniká pri zníženej aktivite antidiuretického hormónu (N) 

d. vzniká pri zlyhaní obličky (S) 

e. vzniká pri ektopickej tvorbe vazopresínu (S) 

f. môže nastať pri úrazoch CNS ako následok hyposekrécie ADH (N) 

g. vedie k úniku vody do intersticiálneho priestoru – ku vzniku edémov (S) 

h. môže byť spôsobená zvýšeným prívodom tekutín (S) 

512. Dehydratácia môže nastať: 

a. u geriatrických pacientov v dôsledku zníženej citlivosti centra smädu v hypofýze (N) 

b. zníženým príjmom vody u pacientov v bezvedomí (S) 

c. po vysokých stratách vody pri vysokej aktivite ADH (N) 

d. v dôsledku nedostatku antidiuretického hormónu (S) 

e. pri ochorení diabetes mellitus (S) 

f. pri diabetes insipidus ako následok zvýšenej aktivity aldosteronu (N) 

g. najmä u malých detí, pretože zásoby vody v extracelulárnej tekutine sú nižšie ako 

u dospelých (S) 

h. pri stratách vody tráviacou rúrou napr. hnačky, vracanie (S) 

513. O hlavnom extracelulárnom katióne platí: 

a. je K
+
, ktorého koncentrácia v extracelulárnom priestore je 135 až 145 mmol/l (N) 

b. je katión, ktorý spolu s Cl
-
 tvorí hlavný podiel na vytváraní osmotického tlaku (S) 

c. je jedna zo zložiek tlmivého systému, ktorý je najviac zastúpený v krvnom riečisku (S) 

d. jeho koncentrácia je 135 – 145 mmol/l (S) 

e. na regulácii jeho hladiny sa podieľa aldosteron, ktorý zvyšuje resorpciu K
+
 výmenou za 

Na
+
 a H (N) 

f. porucha jeho hospodárenia je spojená s hyponatrémiou alebo hypernatrémiou (S) 

g. hypernatrémiu môže spôsobiť insuficiencia kôry obličky (N) 

h. hyponatrémia môže nastať v dôsledku strát obsahu GIT hnačkami a vracaním (S) 

514. O sodíku platí: 

a. je hlavný extracelulárny anión (N) 

b. spolu s K
+
 a Cl

-
 sa zúčastňuje na tvorbe membránových potenciálov (S) 

c. rovnakou mierou ako K
+
 vytvára osmotický tlak v extracelulárnej tekutine (N) 

d. hyperaldosteronizmus zapríčiňuje hyponatrémiu (N) 

e. pokles v krvi, zvýšená koncentrácia v distálnom tubule vedie k aktivácii renín–

angiotenzínového systému (S) 

f. aldosteron je najdôležitejší glukokortikoid, ktorý reguluje jeho hospodárenie 

v organizme (N) 

g. Na
+
K

+
-ATP-áza, ktorá sa syntetizuje po stimulácii sprostredkovanej angiotenzínom II, 

zabezpečuje homeostázu sodíka a draslíka v organizme (S) 

h. objem vody v extracelulárnej tekutine a následne v intracelulárnej tekutine závisí hlavne 

od koncentrácie iónov Na
+ 

a K
+ 

a ich aniónov v organizme (S) 

515. O intracelulárnej tekutine môžeme povedať: 

a. tvorí približne 40 % celkovej tekutiny v organizme (S) 

b. z katiónov sú v nej zastúpené hlavne ióny Na
+
 (N) 

c. z aniónov sú v nej zastúpené hlavne ióny Cl
-
 (N) 



d. obsahuje do 160 mmol K
+
/l (S) 

e. v erytrocytoch sa nachádza 105 mmol K
+
/l (S) 

f. ióny HPO4
-
 slúžia na udržiavanie stálosti pH v itracelulárnom priestotre (S) 

g. stálosť koncentrácie Na
+
 a K

+
 v intracelulárnej tekutine zabezpečuje enzým H

+
 K

+
 - 

ATPáza (N) 

h. Mg
2+

 slúžia na aktiváciu enzýmov (S) 

516. Poruchy hospodárenia s vodou vedú: 

a. ku zmenám osmolarity plazmy (S) 

b. b ku hyperhydratácii v dôsledku nedostatku ADH (N) 

c. ku vyplaveniu aldosteronu v dôsledku hyperosmolarity plazmy (N) 

d. ku vzniku edémov pri hyperhydratácii (S) 

e. ku aktivácii renín angiotenzínového systému pri hyponatriémii (S) 

f. ku zvýšeniu tlaku krvi angiotenzinogénom - bielkovinou krvnej plazmy (N) 

g. ku hyperhydratácii, ktorá môže zapríčiniť lýzu buňky, a tým jej zániku (S) 

h. ku zmenám tlaku krvi (S) 

517. draslíku môžeme povedať: 

a. je hlavný extracelulárny katión (N) 

b. jeho koncentrácia v plazme je 100 mmol/l (N) 

c. má účasť na udržiavaní membránových potenciálov nervov, svalov a srdcového svalu 

(S) 

d. spolu s Cl
-
 má úlohu v udržiavaní osmolarity a objemu extracelulárnej tekutiny (N) 

e. porucha jeho hospodárenia vedie ku hyperkaliemii alebo hypokaliemii (S) 

f. nerovnomerné zastúpenie K
+ 

a Na
+
 v intra a extracelulárnej tekutine zabezpečuje H

+
,K

+
-

ATPáza (N) 

g. vylučuje sa hlavne stolicou (N) 

h. môže slúžiť ako aktivátor niektorých enzýmov (S) 

518. Porucha hospodárenia s draslíkom môže viesť ku: 

a. hyperkaliemii, keď koncentrácia je väčšia ako 5 mmol/l (S) 

b. hypokaliemii, keď koncentrácia je menšia ako 3 mmol/l (S) 

c. hyperkaliemii pri alkalóze (N) 

d. hypokaliemii pri acidóze (N) 

e. hyperkaliemii pri Addisonovej chorobe (S) 

f. poklesu membránového potenciálu – depolarizácii (N) 

g. zástave srdca (S) 

h. vzostupu krvného tlaku (N) 

519. O hypokaliemii platí: 

a. je spojená s presunmi K
+
 iónov z buňky do extracelulárnej tekutiny (N) 

b. vzniká pri acidóze (N) 

c. podmienkou pri podávaní KCl pacientovi musí byť zdravá oblička (S) 

d. môže nastať pri hypoaldosteronizme (N) 

e. môže vzniknúť pri syntéze glykogénu, kedy K
+
 vstupuje do buňky (S) 

f. môže vzniknúť pri používaní laxatív (S) 

g. g.môže nastať pri hyperglukokortikoizme (Cushingov syndrom) (S) 

h. môže spôsobiť zástavu srdca (S) 

520. Hyperkaliemia: 

a. je, keď koncentrácia K
+
 je väčšia ako 5 mmol/l (S) 

b. nastáva presunmi K
+
 z buňky výmenou za H

+
 pri acidóze (S) 

c. môže nastať pri Addisonovej chorobe spôsobenej hyperaldosteronizmom (N) 



d. môže viesť ku zástave srdca (S) 

e. môže byť zapríčinená nekrózou tkanív, buniek a erytrocytov (S) 

f. môže byť zapríčinená zlyhaním obličky (S) 

g. je vyvolaná vysokou aktivitou antidiuretického hormónu (N) 

h. môže byť zapríčinená vysokým prívodom v bežnej potrave (N) 

521. O chloridoch môžeme povedať: 

a. sú najviac zatúpeným aniónom v intracelulárnej tekutine (N) 

b. v koncentrácii približne 100 mmol/l sa nachádzajú v extracelulárnej tekutine (S) 

c. spolu s Na
+
 a K

+
 sa zúčastňujú tvorby membránových potenciálov, pri prenose 

nervového vzruchu (S) 

d. porucha spojená s hospodárením s chloridmi vedie ku hyperchlorémii resp. 

hypochlorémii (S) 

e. chloridy môžu byť v plazme nahradené hlavne SO4
2-

 aniónmi (N) 

f. pri zníženej regenerácii bikarbonátou obličkou, môže dôjsť ku hypochlorémii (N) 

g. ku hyperchlorémii môže dôjsť pri zvýšenom úniku bikarbonátov z tela (S) 

h. straty žalúdočného obsahu (vracanie ) vedú ku hypochlorémii (S) 

522. O horčíku môžeme povedať: 

a. jeho koncentrácia v intracelulárnom priestore je 10 x vyššia ako v extracelulárnom 

priestore (S) 

b. v organizme dospelého človeka sa nachádza približne 150 gramov (N) 

c. resorbuje sa hlavne v hrubom čreve (N) 

d. pri hyperaldosteronizme môže dôjsť ku hypomagnezémii (S) 

e. zlyhanie obličiek môže viesť ku hypermagnezémii (S) 

f. je aktivátorom enzýmov intermadiárneho metabolizmu (S) 

g. spolu s vápnikom a fosfátom sa zúčastňuje stavby kostí a zubov (S) 

h. ku hypomagnezémii dochádza pri predávkovaní vitamínu D a nekrotických zmenách (N) 

523. Funkcie fosfátov v organizme sú: 

a. spolu s vápnikom tvoria organickú časť kostí a zubov (N) 

b. najviac sú zastúpené v extracelulárnej tekutine (N) 

c. v krvom riečisku sú súčasťou tlmivého systému (S) 

d. HPO4
2-

/H2PO4
-
 zabezpečuje udržiavanie pH v bunke a v obličke pri tvorbe moča (S) 

e. dôležitý je pre vznik organických esterov napr. glykoproteínov a mukoproteínov (N) 

f. vo fosfoproteínoch s enzýmovou aktivitou, estericky viazaný fosfát podmieňuje 

reguláciu ich aktivity kovalentnou modifikáciou (S) 

g. v intermediárnom metabolizme vznikajú dôležité organické fosfátové estery napr. 

cukrov, tukov, nukleových kyselín (S) 

h. obzvlášť je dôležitý pre syntézu makroergických fosfátových zlúčenín napr. ATP, GTP, 

CTP, UTP, kreatínfosfát (S) 

524. O vápniku môžeme povedať: 

a. v ľudskom organizme je z minerálnych látok zastúpený v najväčšom množstve (S) 

b. je extracelulárny 2-mocný katión (S) 

c. v sére je v koncentrácii 2,25 až 2,75 mmol/l (S) 

d. porucha homeostázy vápnika sa môže vyskytnúť na viacerých úrovniach napr. pečeň, 

oblička (S) 

e. 99 % vápnika sa viaže v kostiach (S) 

f. vstrebávanie Ca
2+

z gastrointestinálneho traktu zvyšuje alkalické pH (N) 

g. hyperparatyroidizmus, predávkovanie vitamínu D vedie ku hypokalciemii (N) 

h. pre zrážanie krvi, udržiavanie normálnej dráždivosti srdca, svalov, nervov je 

nezastupiteľný (S) 



525. Na regulácii kalciémie sa zúčastňuje: 

a. oblička, jeho vylučovaním resp. spätnou resorpciou (S) 

b. oblička, v ktorej parathormon stimuluje tvorbu neúčinného vitamínu D (N) 

c. oblička, kde sa syntetizuje 1,25 dihydroxycholekalciferol pod vplyvom parathormónu 

(S) 

d. hormón štítnej žľazy, ktorý sa vyplaví pri hypokalciemii (N) 

e. parathormón, ktorý aktivuje vitamín D v pečeni (N) 

f. hormón príštitných teliesok, ktorý zvyšuje spätnú resorbciu vápnika a vylučovanie 

fosfátu (S) 

g. črevo, prostredníctvom príjmu a strát ktoré je ovplyvnené pH a stravou (S) 

h. metabolizmus kostného tkaniva, ktoré je najväčšou rezervou vápnika v organizme (S) 

526. V metabolizme vápnika, najdôležitejšiu úlohu zohráva parathormon: 

a. je hormón príštitných žliaz (S) 

b. uvoľňuje sa do krvi pri poklese kalciémie (S) 

c. je hormón steroidnej povahy (N) 

d. stimuluje osteoklasty, a tým mineralizáciu kostí (N) 

e. v obličke aktivuje hydroxyláciu 25-(OH)D3 na 1,25-di(OH)D3 (S) 

f. tvorba 1,25-di(OH)D3 pod vplyvom parathormónu, stimuluje tvorbu transportnej 

bielkoviny, ktorá uľahčuje resorpciu vápnika z čreva (S) 

g. tvorbou špecifickej bielkoviny, ktorá sa syntetizuje sprostredkovane pod vplyvom 

parathormónu (S) 

h. ktorý v obličke stimuluje resorpciu vápnika a vylučovanie fosfátu (S) 

527. Fyziologická funkcia obličiek zabezpečuje: 

a. detoxikáciu amoniaku a jeho premenu na kyselinu močovú (N) 

b. tvorbu glukózy procesom glukoneogenézy (S) 

c. udržiavanie acidobázickej homeostázy (S) 

d. syntézu renínu v bunkách juxtaglomerulárneho aparátu (S) 

e. reguláciu pH moča glutaminázovým systémom (S) 

f. potrebné množstvo hydrogenuhličitanov v krvi (S) 

g. exkréciu koncového produktu odbúrania purínových nukleotidov (S) 

h. reguláciu množstva a vzájomného pomeru iónov (S) 

528. Pre posúdenie filtračnej funkcie obličky sa využíva kreatinín, lebo: 

a. jeho biosyntéza prebieha výlučne v obličke (N) 

b. patrí medzi odpadové produkty purínových nukleotidov (N) 

c. do moča prechádza iba tubulárnou exkréciou (N) 

d. aktivuje tvorbu renínu v obličke (N) 

e. sa syntetizuje z guanidínacetátu, ktorý vzniká z arginínu v obličke (N) 

f. jeho koncentrácia sa v moči pri prechode moču tubulami nemení (S) 

g. v glomerulárnych bunkách znižuje hodnotu filtračného tlaku (N) 

h. na úrovni proximálnych a distálnych tubulov sa neresorbuje (S) 

529. Z metabolických dráh tvorby a premeny kreatínu: 

a. syntéza guanidínacetátu z glycínu a arginínu sa uskutočňuje v obličkách (S) 

b. z molekuly kreatínu vzniká po metylácii metylovaný guanidínacetát (N) 

c. za prítomnosti aktívneho metionínu sa tvorí kreatín z arginínu (N) 

d. kreatínfosfát sa syntetizuje vo svale z kreatínu kreatínkinázou (S) 

e. metylácia guanidínacetátu prebieha v pečeni (S) 

f. tvorba kreatinínu sa uskutočňuje z kreatínfosfátu defosforyláciou a spontánnou 

cyklizáciou (S) 

g. je dôležitá reakcia tvorby guanidínacetátu katalyzovaná transamidinázou (S) 



h. na metylácii guanidínacetátu sa zúčastňuje enzým transferáza (S) 

530. Klírens kreatinínu: 

a. má výpovednú hodnotu o glomerulárnej filtrácii obličky (S) 

b. so stúpajúcim vekom sa nemení (N) 

c. môžeme počítať vtedy, ak poznáme hodnotu diurézy, plazmatický kreatinín a jeho odpad 

močom za 24 hod. (S) 

d. poukazuje na funkčný stav orgánu, v ktorom sa syntetizuje kreatín (N) 

e. jeho hodnota pod 20 ml/min. svedčí o renálnej insuficiencii (S) 

f. definujeme ako objem plazmy, ktorý sa prietokom obličkou úplne očistí od odpadovej 

látky za časovú jednotku (S) 

g. je pre posúdenie funkcie obličky menej citlivý parameter ako močovina (N) 

h. má fyziologickú hodnotu asi 2 ml/s (S) 

531. Kreatínfosfát: 

a. má významné miesto v mechanizmoch slúžiacich na krytie energetických potrieb 

organizmu (S) 

b. vzniká z metylovaného guanidínacetátu za katalýzy kreatínkinázy vo svale (S) 

c. je zlúčenina s guanidínfosfátovou makroergickou väzbou (S) 

d. sa premieňa po defosforylácii a cyklizácii na odpadový kreatinín (S) 

e. jeho množstvo v kľudovej fáze myocytov je nižšie ako ATP (N) 

f. jeho bezprostredná tvorba je lokalizovaná v obličke z kreatínu (N) 

g. participuje na regenerácii ATP počas hypoxie (S) 

h. je substrátom enzýmovej aktivity dôležitej pre diagnostikovanie infarktu myokardu (S) 

532. Do definitívneho moča sa len glomerulárnou filtráciou dostáva: 

a. produkt defosforylácie kreatínfosfátu po spontánnej cyklizácii (S) 

b. látka, ktorá je substrátom glukokinázy v pečeni (N) 

c. inulín (S) 

d. látka, vznikajúca metyláciou guanidínacetátu v obličke (N) 

e. aminokyseliny (N) 

f. endogénny kreatinín (S) 

g. koncový produkt odbúrania purínových nukleotidov (N) 

h. látka tvoriaca sa v Krebs-Henseleitovom cykle aktivitou arginázy (N) 

533. V obličke sa tvorí: 

a. angiotenzinogén, zúčastňujúci sa regulácie tlaku krvi (N) 

b. kreatín, metyláciou guanidínacetátu (N) 

c. prostaglandíny (S) 

d. kalbindín, pri spätnej resorpcii vápnika v čreve (N) 

e. erytropoetín, urýchľujúci proces dozrievania retikulocytov (S) 

f. 1,24-dihydroxycholekalciferol, udržujúci kalcémiu (N) 

g. angiotenzín II (N) 

h. látka, vznikajúca reakciou katalyzovanou glukóza-6-P-fosfatázou (S) 

534. Hydroxyláciou je v obličke aktivovaný: 

a. 25-hydroxycholekalciferol, tvorený v pečeni (S) 

b. látka, tvoriaca sa v juxtaglomerulárnom aparáte obličky a regulujúca tlak krvi (N) 

c. guanidínacetát, čím sa mení na kreatín (N) 

d. tvorba kalcitriolu (S) 

e. premena angiotenzinogénu na angiotenzín I (N) 

f. neaktívna forma lipofilného vitamínu regulujúceho kalcémiu (S) 

g. premena cholesterolu na žlčové kyseliny (N) 



h. renálny erytropoetický faktor (N) 

535. Vyplavením renínu reagujú bunky juxtaglomerulárneho aparátu obličky na: 

a. osmotické pomery glomerulárneho filtrátu (S) 

b. pokles tlaku krvi (S) 

c. informácie získané prostredníctvom kreatinínu (N) 

d. hyponatriémiu (S) 

e. zvýšenú hladinu angiotenzínu v plazme (N) 

f. hyperkaliémiu (S) 

g. nárast koncentrácie sodného katiónu v primárnom moči (S) 

h. hypovolémiu extracelulárnej tekutiny (S) 

536. O obličke môžeme povedať, že: 

a. prebieha v nej syntéza glukózy glukoneogenézou (S) 

b. na regulácii acidobázickej homeostázy sa nezúčastňuje (N) 

c. za 24 hod. sa vytvorí priemerne 1,5 l primárneho moča (N) 

d. obsahuje asi milión nefrónov (S) 

e. sa v nej syntetizujú proteíny krvnej plazmy (N) 

f. tvorí za 24 hod. asi 180 l glomerulárneho filtrátu (S) 

g. hodnota spätnej tubulárnej resorpcie má fyziologickú hodnotu asi 99% (S) 

h. tvorí sa v nej guanidínacetát ako prekurzor kreatínu (S) 

537. Močovina v sére: 

a. je parameter, ktorý je potrebný pre výpočet klírens kreatinínu (N) 

b. jej fyziologická koncentrácia je 2,5 – 8,4 mmol/l (S) 

c. jej koncentrácia závisí od aktivity urátoxidázy (N) 

d. podáva informácie o bielkovinovom katabolizme organizmu (S) 

e. sa udáva 2,5 – 8,4 mmol/24 hod. (N) 

f. je údaj postačujúci na posúdenie príčin oligúrie (N) 

g. predstavuje parameter citlivejší ako kreatinín na posúdenie poškodenia obličiek (N) 

h. jej pomer k močovine v moči je parameter s výpovednou hodnotou o dôvodoch poklesu 

diurézy (N) 

538. Arginín-glycín transamidináza: 

a. jej aktivita je významná predovšetkým v obličke (S) 

b. katalyzuje bezprostrednú tvorbu kreatínu (N) 

c. ako koenzým využíva aktívnu formu vitamínu B6 (N) 

d. je enzým reakcie, pri ktorej ako vedľajší produkt vzniká ornitín (S) 

e. predstavuje kľúčovú aktivitu tvorby močoviny z arginínu (N) 

f. sa využíva v pečeni pri tvorbe guanidínacetátu (N) 

g. kreatínfosfát je jej aktivátorom (N) 

h. v mechanizme katalýzy prenáša aminovú skupinu (N) 

539. Uvoľnenie bunkových enzýmov do plazmy: 

a. je determinované veľkosťou molekuly biokatalyzátora (S) 

b. je spôsobené dezintegráciu membrán v priebehu rôznych patologických stavov (S) 

c. s väzbou bielkoviny na štruktúry bunky nesúvisí (N) 

d. sa zvyšuje pri rozpade buniek sprevádzajúcom ochorenia (S) 

e. dochádza k nemu počas fyziologickej prestavby buniek tkanív (S) 

f. sa týka predovšetkým sekrečných enzýmových aktivít (N) 

g. je proces dôležitý aj pre diagnostiku chorobných stavov (S) 

h. nezávisí od fyzikálno - chemických vlastností bielkovinovej molekuly (N) 



540. Transaminázy: 

a. katalyzujú tvorbu guanidínacetátu v pečeni (N) 

b. zúčastňujú sa aj regeneračnej fázy mechanizmu článkov (S) 

c. sú významné aj diagnosticky pre hepatopatie resp. poškodenia srdca (S) 

d. využívajú sa pri priamej deaminácie AK (N) 

e. umožňujú priebeh reverzibilných reakcií (S) 

f. sú pyridoxal-fosfát dependentnými intracelulárnymi aktivitami (S) 

g. v organizme sú prítomné výlučne v hepatocytoch (N) 

h. ich reakčný mechanizmus prebieha cez tvorbu Schiffovej bázy (S) 

541. Enzým alfa-amyláza: 

a. jej substrátom sú alfa 1-4 glykozidové väzby v glykogéne (S) 

b. radíme ju medzi sekrečné enzýmy (S) 

c. má využitie pre diagnostiku pankreatitídy (S) 

d. okrem sliny sa detekuje aj v pankreatickej šťave (S) 

e. je intracelulárnym enzýmom (N) 

f. katalyzuje štiepenie alfa 1 – 6 glykozidovej väzby (N) 

g. patrí medzi funkčné aktivity GIT – u (S) 

h. hydrolyzuje polysacharidovú štruktúru na maltózu (S) 

542. Izoenzýmy: 

a. poskytujú informácie s vyššou výpovednou hodnotou ako celkové aktivity enzýmu (S) 

b. kreatínkinázovej aktivity sú tri (S) 

c. sa navzájom odlišujú elektrickými nábojmi molekúl bielkoviny (S) 

d. LD 1,2 sú v sére zastúpené v najmenšom množstve (N) 

e. sú to biokatalyzátory rozmanitých chemických reakcií (N) 

f. elektroforéza patrí medzi separačné spôsoby ich delenia (S) 

g. laktátdehydrogenázy sú zložené z dvoch typov podjednotiek (S) 

h. sa tvoria v rôznych orgánoch (S) 

543. Typicky mitochondriálnymi enzýmami sú: 

a. dehydrogenáza zabezpečujúca anaeróbnu reoxidáciu NADH2 (N) 

b. ferochelatáza zodpovedná za zabudovanie železitých katiónov do porfobilinogénu (N) 

c. aktivity postupnej premeny acyl-CoA na aktívny acetát (S) 

d. transamináza, tvoriaca ako produkt glutamát a pyruvát (N) 

e. transamináza, využívajúca ako substrát pyruvát a glutamát (N) 

f. dehydrogenáza glutamátu, dependentná na NAD (S) 

g. všetky enzýmy ureogenézy (N) 

h. syntáza kyseliny amino-levuluvej v mechanizme tvorby hému (S) 

544. Alanínaminotransferáza: 

a. patrí medzi funkčné enzýmy plazmy (N) 

b. ako koenzým využíva aktívnu formu vitamínu rozpustného v lipidoch (N) 

c. diagnosticky sa využíva stanovenie jej aktivity v sére pri ochoreniach pečene (S) 

d. zabezpečuje tvorbu pyruvátu využiteľnú v glukoneogenéze (S) 

e. katalyzuje reakciu dôležitú v mechanizme priamej deaminácie AK (N) 

f. jej dominantná lokalizácia je v cytozole (S) 

g. sa využíva aj v systéme reakcií Coriho cyklu (N) 

h. katalyzuje vratnú transaminačnú reakciu (S) 

545. Izoenzýmy kreatín ki názy: 

a. patria medzi sekrečné enzýmové aktivity (N) 

b. pre kostrový sval je typická MB – CK (N) 



c. katalyzujú tvorbu kreatínfosfátu (S) 

d. CK2 – zvýšená aktivita je využiteľná pri diagnostike chorôb srdca (S) 

e. sú extracelulárnymi aktivitami (N) 

f. ich tvorba je lokalizovaná v orgáne slúžiacom ako glukostat (N) 

g. pozostávajú z podjednotiek M a B (S) 

h. syntetizujú látku, obsahujúcu guanidínfosfátovú väzbu (S) 

546. Tráviace enzýmy: 

a. bielkovín po uvoľnení z pankreasu sa aktivujú v tenkom čreve za účasti trypsínu (S) 

b. ich súčasťou je aj lipáza tvoriaca 2 – monoacylglycerol a kolipáza (S) 

c. na premenu trypsinogénu na aktívnu formu treba črevnú enterokinázu (S) 

d. sú v procese trávenia zodpovedné za tvorbu resorbovateľných foriem živín (S) 

e. sú sekrečnými aktivitami (S) 

f. patrí medzi ne hormónsenzitívna a lipoproteínová lipáza (N) 

g. súčasťou pankreatickej šťavy je pepsinogén (N) 

h. môžeme zaradiť do skupiny funkčných enzýmov GIT – u (S) 

547. Izoenzýmy laktátdehydrogenázy: 

a. v plazme sú najviac zastúpené LD – 1 a LD – 2 (S) 

b. M podjednotky sú tvorené v srdci (N) 

c. LD – 5 je typická pre pečeň (S) 

d. majú význam pre diagnostiku neskorých štádií infarktu myokardu (S) 

e. sú nefunkčnými enzýmami plazmy (S) 

f. existujú tri typy (N) 

g. pozostávajú z dvoch základných podjednotiek (M a H ) (S) 

h. majú diagnostický význam pre skoršie štádiá IM (N) 

548. Aspartátaminotransferáza: 

a. katalyzuje reakciu, ktorá je súčasťou mechanizmu prenosu redukovaných ekvivalentov 

do mitochondrie (S) 

b. nepatrí medzi funkčné enzýmy plazmy (S) 

c. jedným z jej klinických významov je diagnostika IM (S) 

d. je typickou cytosolovou bielkovinou (N) 

e. je pyridoxal - fosfát dependentnou enzýmovou aktivitou (S) 

f. využíva ako substrát, resp. produkt reakcie glutamát (S) 

g. jeho koenzýmovou formou je aktívna forma vitamínu B12 (N) 

h. zúčastňuje sa nepriamo na priebehu Krebs – Henseleitovho cyklu (S) 

549. Vitamíny sú zlúčeniny: 

a. všetky dobre rozpustné vo vode (N) 

b. esenciálne pre všetky druhy živočíchov (N) 

c. aktiváciou ktorých vznikajú koenzýmy mnohých enzýmov (S) 

d. anorganické aj organické (N) 

e. ktoré v malých množstvách po aktivácii sú pre človeka nevyhnutné (S) 

f. rozpustné vo vode napr. A, D a rozpustné v tukoch napr. B1, C (N) 

g. ktorých hypovitaminóza môže nastať v dôsledku poruchy vstrebávania z GIT (S) 

h. ktorých potreba je zvýšená v tehotenstve (S) 

550. Nedostatok vitamínov v organizme môže byť spôsobený: 

a. zvýšenou sekréciou žlče (N) 

b. poruchou vstrebávania (S) 

c. zvýšenou potrebou pri infekčných ochoreniach (S) 

d. zvýšeným prívodom ich prekurzorov (N) 



e. potlačením činnosti črevných mikroorganizmov (S) 

f. ochorením pečene, v dôsledku čoho dochádza k ich zvýšenej aktivácii (N) 

g. zníženou sekréciou žlče (S) 

h. poruchami CNS (N) 

551. O vitamíne A môžeme povedať: 

a. je dobre rozpustný vo vode (N) 

b. nachádza sa v organizme v dvoch oxidačných formách (N) 

c. retinol a retinal sa môže navzájom premieňať (S) 

d. prijímame ho hlavne vo forme retinolesterov nachádzajúcich sa v pečeni, obličkách 

a z karotenoidov nachádzajúcich sa v mrkve a v iných rastlinách (S) 

e. rezorbuje sa priamo z tenkého čreva a ukladá sa do zásoby v obličkách (N) 

f. zúčastňuje sa priamo na procesoch videnia, rastu, reprodukčných procesoch a udržiavaní 

funkčného stavu slizníc (S) 

g. nedostatok zapríčiňuje keratinizáciu kože, šeroslepotu, anémiu, zvýšenú vnímavosť 

k infekciám a vzniku rakoviny (S) 

h. hypervitaminóza je sprevádzaná hnačkami, bolesťami kostí, zväčšením pečene, sleziny 

(S) 

552. O vitamíne D môžeme povedať: 

a. patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode (N) 

b. jeho prekurzormi sú ergosterol živočíšneho pôvodu a 7-dehydrocholesterol rastlinného 

pôvodu (N) 

c. do organizmu sa privádza ako vitamín D3 z morských rýb, pečene resp. D2 nachádzajúci 

sa v kvasniciach a rastlinách (S) 

d. zúčastňuje sa na udržiavaní fyziologickej hladiny vápnika v organizme (S) 

e. najúčinnejšia forma pre zvýšenie kalciémie je 24,25-dihydroxyvitamín D3 (N) 

f. pri hypokalciémii uvoľnený parathormón stimuluje hydroxyláciu 25-(OH)D3 na 1,25-

di(OH)D3 (S) 

g. jeho nedostatok môže byť zapríčinený poruchami funkcie zažívacieho traktu, poruchami 

sekrécie žlče, zníženým prívodom (S) 

h. zvýšené terapeutické podávanie analógov vitamínu D môže viesť ku toxicite vitamínu D 

(S) 

553. Vitamín D: 

a. vzniká ožiarením ergokalciferolu alebo cholekalciferolu (N) 

b. znižuje vychytávanie vápnika zo zažívacieho traktu (N) 

c. vo forme 24,25 di(OH)D3 stimuluje uvoľňovanie vápnika z kosti v súčinnosti 

s parathormónom (N) 

d. pre zvýšenie kalciémie je najúčinnejšou formou 1,25-dihydroxycholekalciferol (S) 

e. hydroxylácia na uhlíku 1 vitamínu D3 prebieha v pečeni (N) 

f. s PTH stimulujú aktivitu osteoklastov v kostiach (S) 

g. pri zvýšenej koncentrácii vápnika vzniká 24,25-di(OH)D3 (S) 

h. nedostatok vitamínu D u detí vyvoláva rachitídu – krivicu (S) 

554. Na regulácii kalciémie sa vitamín D zúčastňuje: 

a. vo forme 1,25-(OH)D3 na aktivácii osteoklastov (S) 

b. v tubulárnych bunkách obličiek stimuluje s kalcitonínom spätnú rezorpciu vápnika 

z primárneho moča (N) 

c. v súčinnosti s parathormónom stimuluje spätnú rezorpciu vápnika a vylučovanie 

prebytočného fosfátu (S) 

d. zvýšeným vychytávaním vápnika zo zažívacieho traktu cez aktiváciu syntézy 

špecifických transportných bielkovín (S) 



e. pri zvýšenej hladine vápnika v krvi sa tvorí 24,25-di(OH)D3, ktorý kalciémiu 

neovplyvňuje (N) 

f. pri hypervitaminóze vyvoláva hypokalciémiu (N) 

g. pri nedostatku UV-žiarenia dochádza u detí ku zvýšenej mineralizácii kostného tkaniva 

(N) 

h. jeho hypervitaminóza vedie ku ťažkým poruchám pečene, obličiek a iných mäkkých 

tkanív, ktoré sú zapríčinené ukladaním nerozpustných vapenatých solí (S) 

555. O vitamíne E môžeme povedať: 

a. je vo vode rozpustný (N) 

b. -tokoferol je najúčinnejšou formou (S) 

c. jeho vstrebávanie z čreva sa uskutočňuje prostredníctvom lipoproteínov (S) 

d. spolu s vitamínmi B1, B2 a D má dôležitú úlohu ako antioxidant (N) 

e. účinkuje ako vychytávač voľných radikálov, čím ochraňuje polynenasýtené VKK pred 

peroxidačnými reakciami (S) 

f. je antioxidant lipofilnej povahy (S) 

g. ovplyvňuje rast a diferenciáciu tkanív (N) 

h. oxidáciou sa mení na tokoferol (N) 

556. O antioxidantoch môžeme povedať: 

a. patria k nim všetky vitamíny rozpustné v tukoch (N) 

b. patrí k nim -tokoferol (S) 

c. patrí k nim vitamín E, ktorý je hydrofilnej povahy (N) 

d. ochraňujú bunkové štruktúry s vysokým obsahom polynenasýtených VKK pred 

lipoperoxidáciou (S) 

e. lipofilnej povahy prijímame hlavne v rastlinných olejoch, mlieku, mäse, vajíčkach (S) 

f. ich obsah v bežnej potrave je dostačujúci pre potreby organizmu (S) 

g. katalyzujú oxidačno-redukčné reakcie (N) 

h. vitamín E má úlohu v terminálnej oxidácii pravdepodobdne stabilizáciou ubichinónu (S) 

557. -tokoferol: 

a. je najmenej účinná forma vitamínu E (N) 

b. je rozpustný v tukoch (S) 

c. je účinný antioxidant (S) 

d. jeho vstrebávanie je závislé na vstrebávaní lipidov z GIT (S) 

e. predpokladá sa, že zvyšuje syntézu glukózy glukoneogenézou (N) 

f. jeho hypovitaminóza u novorodencov vedie ku vzniku edémov a hemolytickej anémii 

(S) 

g. spolu s vitamínmi B1, B2, K a D sa zúčastňuje oxidačno-redukčných reakcií (N) 

h. u dospelých sa hypovitaminóza prejavuje poškodením erytrocytov, svalov 

a neurologickými poruchami (S) 

558. Vitamín K: 

a. v prírode sa vyskytuje v rastlinách ako menachinón, vitamín K2 (N) 

b. je rozpustný vo vode (N) 

c. jeho vstrebávanie závisí od prívodu tukov a funkcie žlče (S) 

d. malé zásoby sa ukladajú v obličke (N) 

e. zúčastňuje sa na procesoch zrážania krvi tým, že potláča sekréciu protrombínu 

a viacerých faktorov zrážania (N) 

f. do pečene je transportovaný prostredníctvom lipoproteínov (S) 

g. dikumarol stimuluje účinky vitamínu K (N) 

h. deficiencia tohto vitamínu je zriedkavá, pretože dostatočné množstvo tohto vitamínu je 

produkované črevnými baktériami a v potrave (S) 



559. O vitamínoch rozpustných v tukoch môžeme povedať: 

a. patrí k nim vitamín A, D, C , B12 (N) 

b. všetky sú rezorbované sekundárnym aktívnym transportom (N) 

c. sú rastlinného alebo bakteriálneho pôvodu (S) 

d. ich rezorbciu ovplyvňuje trávenie tukov a tvorba žlčových kyselín (S) 

e. vitamíny A a E sú významné prirodzené antioxidanty (S) 

f. vitamín D vo forme1,25-dihydroxycholekalciferolu podporuje kalcifikáciu kostí (N) 

g. vitamín A sa vyskytuje v troch oxidačných stupňoch ako retinol, retinal a kyselina 

retinová (S) 

h. vitamín K sa odporúča podať novorodencom, pretože majú sterilnú črevnú sliznicu (S) 

560. Vitamíny rozpustné vo vode: 

a. patria sem: D, E, B1, B6 (N) 

b. patria sem: B1, B2, B3, B5, B6, B12, C (S) 

c. niektoré sú dôležité ako koenzýmy enzýmov energetického metabolizmu (S) 

d. po prijatí väčšieho množstva sa všetky ukladajú v pečeni do zásoby (N) 

e. okrem vit. C, všetky patria do komplexu vitamínov B (S) 

f. z chemického hladiska sú štruktúrou veľmi podobné (N) 

g. nedostatok týchto vitamínov môže byť zapríčinený zníženým prívodom dostatočne 

pestrej potravy (S) 

h. po požití vysokých dávok komerčného prípravku môže viesť ku tvorbe oxalátových 

kameňov (S) 

561. O vitamíne B1 môžeme povedať: 

a. patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch (N) 

b. skladá sa z pyridínového jadra a tiazolového spojeného metylénovým mostíkom (N) 

c. jeho koenzýmová forma je tiamínmonofosfát (N) 

d. je dôležitým koenzýmom enzýmov zúčastňujúcich sa energetického metabolizmu (S) 

e. jeho potreba je závislá od viacerých faktorov ako napr. rast organizmu, tehotenstvo, 

horúčka, prísun sacharidovej zložky potravy (S) 

f. ochorenie vyvolané nedostatkom vit. B1 sa vyskytuje v oblastich, kde hlavným zdrojom 

výživy je lúpaná ryža (S) 

g. prvé príznaky spojené z nedostatkom vitamínu B1 sú zo strany nervového systému ako 

zápaly nervov, poruchy reflexov (S) 

h. vylučuje sa obličkou buď voľný alebo po konjugácii so síranom (S) 

562. Tiamíndifosfát (TDP): 

a. je koenzýmová forma vitamínu B2 (N) 

b. vzniká fosforyláciou tiamínu v bunkách črevnej sliznice za účasti ATP (S) 

c. je koenzýmom transketolázy, enzýmu glykolýzy (N) 

d. zúčastňuje sa hlavne v energetickom metabolizme sacharidov (S) 

e. jeho vitamínová forma je obsiahnutá hlavne v jadre obilných zŕn (N) 

f. jeho nedostatkom sú postihnuté hlavne tkanivá ktoré vyžadujú pre svoju funkciu veľa 

energie napr. mozog, srdce, oblička (S) 

g. je dôležitý v metabolizme rozvetvených aminokyselín ako sú, valín, leucín, izoleucín (S) 

h. jeho hypovitaminóza sa prejavuje hlavne poruchami nervového systému, laktátovou 

acidózou, ketoacidózou rozvetvených aminokyselín (S) 

563. O vitamíne B2 môžeme povedať: 

a. je vitamín rozpustný vo vode (S) 

b. obsahuje pteridínový kruh (N) 

c. je farebný, termostabilný ale rozkladá sa svetlom (S) 

d. pre vytvorenie koenzýmovej formy FMN resp. FAD, vyžaduje GTP (N) 



e. vstrebáva sa v tenkom čreve (S) 

f. jeho nedostatok je spojený s nedostatkom aj iných vitamínov zo skupiny B (S) 

g. ako koenzým je súčasťou enzýmov, ktoré katalyzujú dekarboxylačné reakcie 

aminokyselín (N) 

h. príznaky nedostatku sa prejavujú zápalmi kože, slizníc, kútikov, poškodením rohovky, 

trombózou a aterosklerotickými zmenami (S) 

564. Riboflavín (B2): 

a. je vitamín, ktorý patrí do skupiny vitamínov B-komplexu (S) 

b. skladá sa z heterocyklyckého izoalloxazínového jadra pripojeného na alkohol ribitol (S) 

c. je rozpustný v tukoch (N) 

d. tvorba koenzýmovej formy FAD, resp. FMN, prebieha v cytoplazme a vyžaduje ATP 

(S) 

e. FAD je koenzýmom LDH (N) 

f. FMN je koenzýmom oxidáz aminokyselín (S) 

g. pretože je termolabilný, dochádza k jeho častej hypovitaminóze (N) 

h. FMN má úlohu v terminálnej oxidácii (S) 

565. Vitamín B3 (kyselina nikotínová): 

a. obsahuje aromatické jadro s dvomi heteroatómami v molekule (N) 

b. do organizmu je privádzaný vo forme koenzýmov, ktoré sa v GIT štiepia a uvoľnená 

kyselina nikotínová resp. nikotínamid sa vstrebávajú (S) 

c. jeho koenzýmová forma je FAD resp. FMN (N) 

d. viaže na pyridínové jadro 2e
-
 + 1H

+ 
(S) 

e. je dôležitý ako koenzým enzýmov zúčastňujúcich sa oxidačno-redukčných reakcií (S) 

f. môže vznikať z tryptofanu za účasti tiamínu, riboflavínu a pyridoxínu (S) 

g. ochorenie z nedostatku vitamínu B3 je pellagra, charakterizovaná tromi symptómami – 

demencia, dermatitída, diarrhoe (S) 

h. hlavným zdrojom príjmu je obilie, strukoviny, kvasnice, mlieko (S) 

566. O vitamíne B6 môžeme povedať: 

a. je spoločným názvom pre pyridoxín, pyridoxal, pyridoxamín (S) 

b. má aromatický kruh s dvomi heteroatómami dusíka (N) 

c. jeho najúčinnejšia koenzýmová forma je pyridoxínfosfát (N) 

d. vstrebáva sa vo fosforylovanej forme (N) 

e. ako koenzým je potrebný pri transaminácii, dekarboxylácii aminokyselín, pri syntéze 

porfyrínov, pri syntéze glycínu z treonínu (S) 

f. nachádza sa v obilí, kukurici, orechoch, pečeni (S) 

g. jeho koenzýmová forma sa najviac uplatňuje v metabolizme sacharidov (N) 

h. príznaky z nedostatku sú zápaly kože, slizníc, zvýšená dráždivosť (S) 

567. Pyridoxal-5-fosfát (P-5-P): 

a. je koenzýmová forma vitamínu B5 (N) 

b. je koenzýmom najviac využívaným v metabolizme aminokyselín (S) 

c. obsahuje aromatický pyrimidínový kruh (N) 

d. donorom esterovo viazaného fosfátu v molekule je GTP (N) 

e. vstrebáva sa vo forme fosforylovaných esterov (N) 

f. je koenzýmom enzýmu, ktorý katalyzuje syntézu inhibičného mediátora v CNS (S) 

g. príznaky nedostatku vyvolávajú zápaly kože, zápaly nervov, depresie, zvýšenú 

dráždivosť (S) 

h. je koenzýmom treonínaldolázy (S) 

568. O vitamíne B6 môžeme povedať: 



a. vyskytuje sa v troch vitamínových formách (S) 

b. pre vytvorenie koenzýmovej formy je potrebné GTP (N) 

c. je koenzýmom glutamátdehydrogenázy (N) 

d. jeho koenzýmová forma je potrebná pre aktivitu AST, ALT (S) 

e. je nevyhnutný pre metabolizmus aminokyselín (S) 

f. čiastočne sa môže tvoriť črevnou mikroflórou (S) 

g. jeho koenzýmová forma je potrebná pre štiepenie treonínu na glycín a formadehyd (N) 

h. je súčasťou glykogénsyntázy (N) 

569. O kyseline listovej môžeme povedať: 

a. obsahuje: pterínové jadro, kyselinu p-aminobenzoovú a až niekoľko molekúl glutamátu 

(S) 

b. nevytvára v organizme zásoby (N) 

c. nachádza sa v kvasniciach, pečeni, listovej zelenine (S) 

d. pre vytvorenie jej koenzýmovej formy je potrebný koenzým NADH+H
+
 folátreduktáza 

(N) 

e. vylučuje sa močom a stolicou (S) 

f. ako zdroj jednouhlíkového zvyšku využíva hlavne serín (S) 

g. jej nedostatok súvisí s poruchou delenia buniek zapríčinenou zníženou tvorbou purínov, 

pyrimidínov – tymínu (S) 

h. amid kyseliny sulfónovej môže v jej molekule nahradiť kyselina p-aminobenzoová (N) 

570. Kyselina tetrahydrolistová: 

a. je koenzýmová forma kyseliny listovej (S) 

b. sprostredkuje prenos a využitie jednouhlíkových zvyškov (S) 

c. jej vitamínová forma sa uskladňuje vo forme polyglutamátov v obličke (N) 

d. nedostatok môže byť zapríčinený nízkym prívodom resp. poruchou vstrebávania 

vitamínu (S) 

e. metyltetrahydrofolát je potrebný pre syntézu tymínu (N) 

f. jej nedostatok zapríčiňuje poruchu delenia buniek (S) 

g. ihibítorom tetrahydrofolátreduktázy je amid kyseliny sulfónovej (N) 

h. analógy vitamínu sa používajú na liečenie leukémie (S) 

571. Vitamín B12: 

a. je komplexná zlúčenina s centrálnym atómom Fe (N) 

b. pre jeho vstrebávanie je nevyhnutný vnútorný faktor, ktorý sa syntetizuje v hlavných 

bunkách žalúdkovej sliznice (N) 

c. v pečeni a v obličkách sa ukladá do zásoby (S) 

d. hlavným zdrojom vitamínu je mäso, mäsové výrobky v nepatrnom množstve sa tvorí 

črevnou flórou GIT (S) 

e. nedostatok sa prejavuje pernicióznou anémiou a neurologickými ťažkosťami (S) 

f. je koenzýmom hydroxymetyltransferázy (N) 

g. nedostatok vitamínu vyvoláva poruchu, ktorá sa volá „metylfolátová pasca“ (S) 

h. je potrebný pre syntézu metionínu z homoserínu (N) 

572. Biotín: 

a. derivát pyrazolu (N) 

b. obsahuje vo svojej molekule síru a dusík (S) 

c. je koenzýmom karboxylačných reakcií (S) 

d. je potrebný pre glukoneogenézu, pretože je koenzýmom acetylCoA karboxylázy (N) 

e. je koenzýmom enzýmu kľúčového pre syntézu VKK propionylCoA karboxylázy (N) 

f. je potrebný pre využitie trojuhlíkovej karboxylovej kyseliny vzniknutej napr. z kyseliny 

palmitovej (N) 



g. je potrebný pre využitie karboxylovej kyseliny s nepárnym počtom uhlíkových atómov 

spolu s vit.B12 (S) 

h. nedostatok vitamínu vyvoláva depresie, nechutenstvo, zápaly kože, zmeny EKG (S) 

573. Vitamín C: 

a. je esenciánálnych pre všetky živočíchy (N) 

b. najdôležitejším zdrojom je pečeň, oblička (N) 

c. absorbuje sa z čreva sekundárnym aktívnym transportom (S) 

d. jeho denná požiadavka je zvýšená pri laktácií a tehotenstve (S) 

e. je koenzýmom v hydroxylačných reakciách (S) 

f. je bielkovinovej povahy (N) 

g. ťažký nedostatok vitamínu C vyvoláva ochorenie – skorbut (S) 

h. uľahčuje vstrebávanie železa v črevách (S) 

574. O vitamíne C môžeme povedať: 

a. patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch (N) 

b. je sacharidovej povahy, a preto nieje vitamínom pre človeka (N) 

c. je vo vode rozpustný antioxidant a môže ochraňovať aj ďalšie antioxidanty napr. A, E 

(S) 

d. je koenzýmom oxidoredukčných reakcií vrátane hydroxydačných (S) 

e. v prolínhydroxyláze zabraňuje redukcii Fe
2+

 na Fe
3+

, ktorá je v prostetickej skupine 

tohto enzýmu (N) 

f. mierny nedostatok sa prejavuje zvýšenou fragilitou kapilár s tvorbou petechií (S) 

g. podporuje vstrebávanie železa z čreva vo forme Fe
3+ 

(N) 

h. pre antioxidačné vlastnosti spolu s vitamínom A sa im prisudzuje ochranný účinok pred 

vznikom rakoviny (S) 

575. Zmeny acidobázickej rovnováhy: 

a. v prípade metabolickej alkalózy, sú kompenzované hypoventiláciou (S) 

b. sú doprevádzané zmenami kaliémie (S) 

c. nie sú ovplyvňované stavmi hypoxie organizmu (N) 

d. sú upravované korekčnými a kompenzačnými mechanizmami (S) 

e. môžu mať metabolickú alebo respiračnú príčinu (S) 

f. sú regulované tlmivými systémami, pľúcami aj obličkami (S) 

g. v prípade metabolickej acidózy sú kompenzované hyperventiláciou (S) 

h. dochádza k nim aj v priebehu diabetes mellitus alebo podvýživy (S) 

576. Ako fyziologické označujeme nasledovné hodnoty ABR: 

a. koncentrácia kyseliny uhličitej je 24,2 mol.l
-1 

(N) 

b. DA v intervale 8-17 mmol.l
-1 

(S) 

c. hranica života má rozpätie pH 6,8-7,8 (S) 

d. výchylka báz je v rozmedzí -3 – (+3) mol.l
-1

 (N) 

e. pH=7,00±0,05 (N) 

f. koncentrácia hydrogénuhličitanov je 24,2mmol.l
-1 

(S) 

g. pCO2=5,3 kPa (S) 

h. súčet tlmivých báz je 48,0±0,2mmol.l
- 1 

(S) 

577. Respiračná alkalóza: 

a. za jej kompenzáciu sú zodpovedné obličky v priebehu niekolkých dní (S) 

b. vzniká pri znížených stratách hydrogénuhličitanov v GIT-e (N) 

c. jej príčinou je zmena pH v dôsledku zvýšeného výdaja CO2 (S) 

d. je kompenzovaná zvýšeným vylučovaním HCO3
-
 (S) 

e. znamená poruchu ABR zapríčinenú respiračným systémom (S) 



f. je korigovaná obličkami (N) 

g. môže byť výsledkom aktivácie dýchacieho centra (S) 

h. je sprevádzaná zmenou pH krvi, ako dôsledku zníženej ventilácie (N) 

578. Hodnota pH: 

a. na jeho homeostáze sa podieľajú okrem tlmivých roztokov aj vylučovacie orgány (S) 

b. v prípade, že jeho hodnota klesne pod 7,35 hovoríme o acidóze (S) 

c. sa mení aj pri poruchách v gastrointestinálnom resp. respiračnom systéme (S) 

d. závisí od koncentrácie protónov vodíka (S) 

e. sa definuje ako záporne dekadický logaritmus koncentrácie atómov vodíka (N) 

f. má fyziologickú hodnotu 7,4±0,05 (S) 

g. stav pri jeho hodnotách vyšších ako 7,0 sa označuje ako alkalóza (N) 

h. v rozmedzí 7,35-7,45 predstavuje hranicu života (N) 

579. O tlmivých systémoch môžeme povedať: 

a. hemoglobínový súvisí s rozdielnou afinitou hemoglobínu ku H
+
iónom (S) 

b. fosforečnanový je dôležitý aj pri úprave pH moču (S) 

c. na regenerácii hydrogénuhličitanového sa podieľa pečeň (N) 

d. spolu s obličkou a pľúcami sa zúčastňujú regulácie acidobázickej rovnováhy (S) 

e. mechanizmus ich účinku súvisí so schopnosťou viazať, resp. uvoľňovať vodíkové 

protóny (S) 

f. hydrogénuhličitanový, je v krvi najdôležitejší (S) 

g. fungujú na základe schopnosti viazať atóm vodíka (N) 

h. glutaminázový predpokladá tvorbu glutamínu v obličke (N) 

580. Metabolická acidóza ako porucha ABR: 

a. môže nastať ako dôsledok zvýšenej ketogenézy (S) 

b. korekciu tejto poruchy zabezpečuje oblička (S) 

c. sa kompenzuje hyperventiláciou (S) 

d. vzniká za podmienok hyperoxie (N) 

e. sa navodzuje zvýšenou tvorbou látok kyslej povahy (S) 

f. je jedným z prejavov metabolizmu počas hypoxie (S) 

g. môže mať príčinu aj v zníženej glomerulárnej filtrácii (S) 

h. po 2-3 dňoch býva kompenzovaná pľúcnou hypoventiláciou (N) 

581. Hyperventilácia: 

a. môže viesť ku respiračnej acidóze (N) 

b. uplatňuje sa ako korekčný spôsob nápravy metabolickej acidózy (N) 

c. súvisí aj so zvýšenou tvorbou kyseliny v metabolizme (S) 

d. je príčinou vzniku respiračnej alkalózy (S) 

e. je spôsob kompenzácie metabolickej alkalózy respiračným systémom (N) 

f. sa prejavuje poklesom pCO2 (S) 

g. v etiopatogenéze respiračnej alkalózy je jej príčinou (S) 

h. je kompenzačný spôsob nápravy poruchy ABR, ktorej príčina je v metabolizme (S) 

582. Respiračná acidóza: 

a. jej najčastejšou príčinou bývajú stimulácie dýchacieho centra (N) 

b. je doprevádzaná zmenou koncentrácie vodíkových atómov následkom hyperventilácie 

(N) 

c. sa môže vyvinúť pri poruchách dýchacieho centra CNS (S) 

d. korekcia tejto poruchy acidobázy pľúcami sa obvykle neuplatňuje, lebo je znemožnená 

podstatou poruchy (S) 

e. kompenzačný zvýšený návrat hydrouhličitanov býva otázkou 10-12 hod. (S) 



f. ku tejto poruche ABR môže dôjsť v dôsledku hyperventilácie (N) 

g. následne vyvoláva pokles koncentrácia ionizovaného vápnika, so zvýšenou 

neuromuskulárnou dráždivosťou (N) 

h. má príčiny v neschopnosti vylúčiť potrebné množstvo oxidu uhličitého (S) 

583. Konvertáza (ACE): 

a. má aktivitu dipeptidázy (S) 

b. sa zúčastňuje premeny angiotenzinogénu na angiotenzín (N) 

c. je aktivovaná enalaprilátom (N) 

d. sa uplatňuje pri tvorbe vazodilatačne aktívnej látky (N) 

e. katalyzuje reakciu premeny renínu na angiotenzín II (N) 

f. farmakologické ovplyvnenie jej aktivity sa využíva na zníženie TK (S) 

g. jej aktivitou sa mení angiotenzín I na angiotenzín II (S) 

h. svojím účinkom zapríčiňuje vazodilatáciu (N) 

584. Biochemické procesy lokalizované v obličke sú: 

a. metylačná premena guanidínacetátu na kreatín (N) 

b. ovplyvnenie pH moča glutaminázovým systémom (S) 

c. hlavná tvorba močoviny v ureogenéze (N) 

d. regeneráciou doplnenia hladiny hydrogénuhličitanov (S) 

e. novotvorba glukózy (S) 

f. aktivácia lipofilného vitamínu regulujúceho kalciémiu (S) 

g. utilizácia ketolátok, vznikajúcich v pečeni z acetyl CoA (S) 

h. syntéza látky, zodpovednej za spätnú resorpciu vody v zberných kanálikoch (N) 

585. Glutaminázový systém: 

a. sa zúčastňuje na regulácii acidobázy v plazme (N) 

b. v jeho mechanizme je podstatná tvorba glutamínu z glutamátu v obličke (N) 

c. je systém, ktorý využíva amid kyseliny glutámovej (S) 

d. spolu s fosforečnanovým systémom je schopný vyväzovať protóny v primárnom moči 

(S) 

e. využíva transport glutamínu do pečene (N) 

f. v obličke štiepi látku, transportujúcu amoniak na glutamát a NH3 (S) 

g. vedie k tvorbe amóniového katiónu, ktorý sa vylučuje do moča (S) 

h. využíva produkt glutaminázy na vyväzovanie vodíkových protónov moča (S) 

586. O možnosti náprav porúch ABR platí: 

a. za kompenzáciu pri metabolickej poruche sú zodpovedné obličky (N) 

b. maximálny rozvoj korekcie pri metabolickej acidóze nastáva do 6 hodín (N) 

c. korekciu pri respiračných poruchách robia pľúca (S) 

d. kompenzácia metabolickej alkalózy sa uskutočňuje hypoventiláciou (S) 

e. za kompenzáciu pri metabolických poruchách sú zodpovedné pľúca (S) 

f. najrýchlejší rozvoj kompenzácie metabolickej acidózy je v prvých 12 hodinách (S) 

g. korekciu pri respiračných poruchách realizujú obličky (N) 

h. korekcie respiračných porúch pľúcami bývajú znemožnené podstatou poruchy (S) 

587. Metabolická alkalóza: 

a. je dôsledkom poruchy funkcie dýchacieho centra (N) 

b. môže vzniknúť aj pri náhlom zlepšení chronickej acidózy v dôsledku pretrvávajúceho 

kompenzačného mechanizmu (S) 

c. jej príčina je v primárnom nadbytku dikarbonátu (S) 

d. kompenzácia hypoventilácie je v priebehu 24 hod. (S) 

e. vzniká pri nadmernom prívode NaHCO3 (S) 



f. môže byť navodená aj zvýšenými stratami HCl (S) 

g. dochádza pri nej k zmene pH v dôsledku zvýšeného výdaja CO2 (N) 

h. je výsledkom stavov spojených s poruchami dýchania (N) 

588. Bielkoviny krvnej plazmy 

a. väčšinou sú glykoproteíny (S) 

b. väčšinou sú lipoproteíny (N) 

c. tvoria sa hlavne v pečeni (S) 

d. všetky sa tvoria v pečeni (N) 

e. sú kvantitatívne najviac zastúpenou bielkovinovou zložkou krvnej plazmy (S) 

f. ich fyziologická hladiny sa pohybuje v rozsahu 600-800 mg/l (N) 

g. syntetizujú sa v pečeni a v obličkách (N) 

h. sú dôležité pre transportné procesy (S) 

589. Medzi transportné bielkoviny patrí 

a. albumín (S) 

b. alfa-1-antitrypsín (N) 

c. haptoglobín (S) 

d. ceruloplazmín (S) 

e. fibrinogén (N) 

f. transferín (S) 

g. imunoglobulín A (N) 

h. feritín (N) 

590. Transferín 

a. je zásobný proteín pre železo (N) 

b. patrí medzi glykoproteíny (S) 

c. pri elektroforéze sa pohybuje vo frakcii alfa-2-globulínov (N) 

d. jeho hladina sa zvyšuje pri nedostatku železa (S) 

e. patrí medzi proteíny akútnej fázy (N) 

f. jeho hladina klesá pri ochoreniach pečene (S) 

g. za fyziologických okolností sú využité asi 2/3 jeho väzobnej kapacity pre železo (N) 

h. železo sa viaže v transferíne v podobe Fe
2+ 

(N) 

591. Pre albumín platí 

a. je dôležitý transportný proteín (S) 

b. je nevyhnutný pre udržiavanie onkotického tlaku krvnej plazmy (S) 

c. prenáša bilirubín (S) 

d. nešpecificky môže transportovať iony ťažkých kovov v krvnej plazme (S) 

e. slúži ako zásobáreň aminokyselín (S) 

f. podieľa sa na obranyschopnosti organizmu (N) 

g. jeho hladina stúpa pri ochoreniach pečene (N) 

h. patrí medzi glykoproteíny (N) 

592. Hypoproteinémia 

a. môže byť podmienená poškodenou funkciou pečene (S) 

b. môže byť prítomná pri hladovaní (S) 

c. môže byť dôsledkom porušenej resorpcie aminokyselín v GIT (S) 

d. môže byť podmienená poklesom hladiny albumínu v plazme (S) 

e. tzv. pseudohypoproteinémia vzniká u pacientov s dehydratáciou (N) 

f. býva u pacientov s ochoreniami obličiek (S) 

g. je častejšia ako hyperproteinémia (S) 

h. jedným z jej klinických prejavov je hypertenzia (N) 



593. Pri elektroforéze plazmatických bielkovín 

a. najrýchlejšie ku anóde sa pohybujú imunoglobulíny (N) 

b. kvantitatívne najviac zastúpenou frakciou je albumín (S) 

c. proteíny akútnej fázy sa pohybujú vo frakcii gamaglobulínov (N) 

d. transferín sa pohybuje vo frakcii beta-globulínov (S) 

e. pri zápalových procesoch sa zvyšuje frakcia alfa-globulínov (S) 

f. pri chronických zápaloch sa zvyšuje frakcia albumínov (N) 

g. pri ochoreniach obličiek sa frakcia albumínov obvykle znižuje (S) 

h. u pacientov s cirhózou pečene býva zvýšená frakcia gamaglobulínov (S) 

594. Dysproteinémia 

a. môže byť spojená s fyziologickou hladinou celkových plazmatických bielkovín (S) 

b. býva vždy spojená s hypoproteinémiou (N) 

c. u pacientov s akútnym zápalovým procesom nachádzame výrazne zvýšenú hladinu 

gamaglobulínov (N) 

d. u pacientov s nádorovým ochorením býva charakterizovaná zvýšenou frakciou alfa-

globulínov (S) 

e. sa nedá diagnostikovať použitím elektroforézy (N) 

f. býva dôsledkom dehydratácie (N) 

g. býva prítomná u pacientov s ochoreniami pečene (S) 

h. býva prítomná u pacientov s proteinúriou (S) 

595. Imunoglobulíny 

a. sú glykoproteíny (S) 

b. sú tvorené dvoma polypeptidovými reťazcami spojenými disulfidovou väzbou (N) 

c. triedy G môžu mať dva typy ľahkých reťazcov (S) 

d. kvantitatívne najvýznamnejšou skupinou sú imunoglobulíny triedy A (N) 

e. pri alergických reakciach bývajú zvýšené hladiny IgE (S) 

f. ako prvé sa zvyšujú v sére pri infekciach imunoglobulíny triedy M (S) 

g. lokálnu slizničnú obrannú barieru zabezpečujú imunoglobulíny triedy A (S) 

h. pri alkoholovom ochorení pečene stúpa hlavne IgG (N) 

596. Plazmatické bielkoviny: 

a. v jednom litri plazmy sa nachádza približne 42 gramov (N) 

b. predstavujú zmes bielkovín, ktoré sa líšia svojim pôvodom a funkciou (S) 

c. imunoglobulíny sú syntetizované v plazmatických bunkách (S) 

d. neodlišujú sa od intracelulárnych bielkovín (N) 

e. obsahujú disulfidické väzby a len zriedka voľné SH skupiny (S) 

f. väčšinu z nich tvoria lipoproteíny (N) 

g. hepatocyty sú miestom syntézy všetkych plazmatických bielkovín (N) 

h. elektroforeticky sa delia na 5 základných frakcií (S) 

597. Albumíny krvnej plazmy: 

a. predstavujú viac ako polovicu plazmatických bielkovín (S) 

b. v jednom litri plazmy sa ich nachádza asi 42-52 gramov (S) 

c. pri elektroforetickom delení plazmatických bielkovín tvoria jednu frakciu (S) 

d. vzhľadom na ich molekulovú hmotnosť nie sú významné z hľadiska koloidno-

osmotického tlaku (N) 

e. vzhľadom na ich vysokú koncentráciu zabezpečujú špecifický transport molekúl (N) 

f. zabezpečujú nešpecifický transport molekúl s vysokou kapacitou a nízkou afinitou (S) 

g. sprostredkujú transport vyšších karboxylových kyselín a bilirubínu do pečene (S) 

h. transportujú medˇ a železo (N) 



598. Medzi základné funkcie plazmatických bielkovín patria: 

a. účasť pri udržiavaní koloidne osmotického tlaku (S) 

b. transport látok s malou rozpustnosťou napr. glukózy, vitamínu C, (N) 

c. transport látok s malou rozpustnosťou napr. kovových iónov: železa, medi (S) 

d. obranné funkcie, ktoré zabezpečujú bielkoviny syntetizované hlavne v pečeni (N) 

e. obranné funkcie, ktoré zabezpečujú bielkoviny syntetizované v plazmocytoch (S) 

f. hemokoagulácia (S) 

g. vzhľadom na to, že ich voľné skupiny môžu disociovať v kyslom a alkalickom prostredí, 

môžu fungovať ako tlmivý systém (S) 

h. podľa ich koncentrácie rozhodujú o pohybe vody medzi intravaskulárnym a 

extravaskulárnym kompartmentom (S) 

599. Zmeny koncentrácie plazmatických bielkovín môžu byť spôsobené: 

a. poruchou hospodárenia organizmu s vodou (S) 

b. dysproteinémiou - zvýšením alebo znížením koncentrácie plazmatických bielkovín (N) 

c. dysproteinémiou - zmenou spektra plazmatických bielkovín (S) 

d. poruchou syntézy bielkovín pri chronickej hepatitíde resp. cirhóze pečene (S) 

e. poruchou absorbcie aminokyselín v čreve, pri malabsorbčnom syndróme, coeliakii (S) 

f. zvýšenými stratami bielkovín močom napr. pri glomerulonefritíde (S) 

g. zvýšenými stratami bielkovín v GIT napr. morbus Crohn (S) 

h. pseudohypoproteinémiou (S) 

600. Príčinou zníženej koncentrácie plazmatických bielkovín može byť: 

a. absolútny pokles celkového množstva (S) 

b. zvýšenie cirkulujúcej tekutiny bez zmeny absolútneho množstva bielkoviny (S) 

c. hypoproteinémia zapríčinená poruchou syntézy bielkovín, alebo zvýšenými stratami 

močom (S) 

d. pseudohypoproteinemia zapríčinená dehydratáciou (N) 

e. pseudohypoproteinémia zapríčinená hyperhydratáciou (S) 

f. porucha syntézy albumínu (S) 

g. pseudohypoproteinémia zapríčinená zvýšenou tvorbou antidiuretického hormónu (S) 

h. vrodená alebo získaná porucha (S) 

601. Látky transportované bielkovinami krvnej plazmy sú: 

a. lipidy na apoproteínoch (S) 

b. tyroxín, kortizol na albumíne (N) 

c. železo na ceruloplazmíne (N) 

d. bilirubín na albumíne (S) 

e. meď na ceruloplazmíne (S) 

f. vyššie karoxylové kyseliny na albumíne (S) 

g. toxické látky na albumíne (S) 

h. kortizol na špecifickom globulíne s vysokou špecifitou a nízkou kapacitou (S) 

602. Paraproteinémiu charakterizuje: 

a. výskyt monoklonálneho imunoglobulínu v krvi (S) 

b. výskyt voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov v moči (S) 

c. možné zhubné ochorenie , plazmocytóm, (myelóm) (S) 

d. výskyt Bence-Jonesovej bielkoviny v moči (S) 

e. infarkt myokardu (N) 

f. zriedkavý výskyt aj u zdravých ľudí (S) 

g. výskyt tohoto ochorenia, ktorý s vekom narastá (S) 

h. výskyt patologických zlomenín kostí (S) 



603. Imunoglobulíny: 

a. sú glykoproteíny (S) 

b. hlavné miesto ich syntézy je pečeň (N) 

c. pri elektoroforetickom delení sa pohybujú vo frakcii -globulínov (S) 

d. zložené sú zo štyroch poolypeptidových reťazcov (S) 

e. poznáme päť základných tried (S) 

f. majú funkciu protilátok (S) 

g. IgG je najviac zastúpený plazmatický imunoglobulín (S) 

h. väzbové miesto pre antigén je lokalizované v konštantnej časti imunoglobulínu (N) 

604. Vápnik: 

a. jeho výskyt v organizme možno označiť za minoritný (N) 

b. je dôležitý v procesoch hemokoagulácie (S) 

c. kyslé hodnoty pH v tráviacej rúre stimulujú proces jeho vstrebávania (S) 

d. tvorí základnú zložku kostného apatitu (S) 

e. veľké množstvo sa vyskytuje v telových tekutinách (N) 

f. jeho resorpciu znižuje alkalická hodnota pH (S) 

g. pre zabezpečenie normálnej nervovej dráždivosti je bezvýznamný (N) 

h. apatitové štruktúry predstavujú jeho rezervu v organizme (S) 

605. Mineralizácia tkaniva: 

a. jej organickou bázou je kolagén (S) 

b. súvisí s aktivitou a množstvom osteoblastov a osteoklastov (S) 

c. nie je ovplyvňovaná enzýmami (N) 

d. prebieha v medzibunkovom priestore (S) 

e. od regulácie kalciotropnými hormónami nezávisí (N) 

f. je aktivovaná anorganickým pyrofosfátom (N) 

g. vedie k tvorbe kryštalického apatitu viazaného na kolagén (S) 

h. je regulovaná metabolizmom vápnika a fosfátov (S) 

606. Alkalická fosfomonoesteráza: 

a. katalyzuje štiepenie esterovej väzby (S) 

b. má aj pyrofosfatázovú aktivitu (S) 

c. je intracelulárnou enzýmovou aktivitou (S) 

d. jej aktivita v sére je ukazovateľom činnosti osteoblastov (S) 

e. štiepi väzbu makroergicky viazaného fosfátu (N) 

f. jej aktivita sa znižuje v období rastu (N) 

g. inhibuje mineralizáciu tkanív (N) 

h. spolupracuje aj s transportnými procesmi (S) 

607. Osteoblasty: 

a. sa podieľajú na tvorbe organickej hmoty kostí (S) 

b. obsahujú vysokú aktivitu alkalickej fosfomonoesterázy (S) 

c. do kostného matrixu sa z nich uvoľňujú lyzozomálne hydrolázy (N) 

d. sa v priebehu tvorby kostného tkaniva menia na osteocyty (S) 

e. podliehajú aktivácii parathormónom prostredníctvom osteoklastov (N) 

f. sa vyznačujú vysokou aktivitou kyslej fosfatázy (N) 

g. vykazujú značnú proteosyntetickú aktivitu (S) 

h. sa zabudovávajú do kostnej hmoty (S) 

608. Enzým alfa-amyláza: 

a. patrí medzi endohydrolázy ústnej dutiny (S) 

b. štiepi alfa-1-6 glykozidové väzby (N) 



c. je funkčným enzýmom krvnej plazmy (N) 

d. jej produktom je maltóza a dextríny (S) 

e. možno ju zaradiť medzi intracelulárne aktivity (N) 

f. tvorí súčasť pankreatickej šťavy (S) 

g. v sline sa zúčastňuje orálnej fázy trávenia sacharidov (S) 

h. patrí medzi sekrečné enzýmy GIT (S) 

609. Parathormón: 

a. jeho vyplavenie z prištítnych teliesok iniciuje hypokalcémia (S) 

b. patrí medzi proteohormóny (S) 

c. aktivuje činnosť osteoklastov (S) 

d. ovplyvňuje spätnú resorpciu vápnika v tubuloch obličiek (S) 

e. je hormónom steroidnej povahy (N) 

f. nepriamo reguluje vychytávanie kalcia v GIT (S) 

g. zúčastňuje sa aktivácie vitamínu D v obličkách (S) 

h. uvoľnuje sa z buniek štítnej žľazy (N) 

610. Reakcia katalyzovaná prolínhydroxylázou: 

a. prebieha postranslačne (S) 

b. má význam pre tvorbu funkčného spojivového tkaniva (S) 

c. v jej priebehu askorbát oxiduje dvojmocné železo potrebné pre jej priebeh (N) 

d. katalyzuje dekarboxyláciu prolínu na hydroxyprolín (N) 

e. vyžaduje prítomnosť aktívneho vitamínu D (N) 

f. je dôležitá predovšetkým v období rastu (S) 

g. nemá vplyv na fragilitu krvných kapilár (N) 

h. je dôležitá pre zabezpečenie tvorby siete kolagénových fibríl (S) 

611. Zubné tkanivá: 

a. sklovina je tvorená ameloblastami (S) 

b. za základnú bielkovinu ich medzibunkovej hmoty sa považuje kolagén (S) 

c. na syntéze cementu sa zúčastňujú predovšetkým osteoblasty (N) 

d. pozostávajú z buniek a medzibunkovej hmoty (S) 

e. za tvorbu dentínu sú zodpovedné odontoblasty (S) 

f. ich demineralizácia je aktivovaná parathormónom (S) 

g. sú tvorené aktivitou osteocytov (N) 

h. kalcitonín stimuluje ich mineralizáciu (S) 

612. Anorganický pyrofosfát: 

a. inhibuje precipitáciu amorfného kalciumfosfátu (S) 

b. je difosfátovou molekulou (S) 

c. vzniká aj počas aktivácie karboxylových kyselín (S) 

d. sa uvoľňuje aktivitou pyrofosfatázy (N) 

e. jeho odstránenie napomáha mineralizačnému procesu (S) 

f. enzýmovú aktivitu jeho rozkladu má aj alkalická fosfatáza (S) 

g. obsahuje makroergicky viazaný fosfát (N) 

h. stimuluje tvorbu kryštalického apatitu (N) 

613. Kolagén: 

a. jeho syntéza sa uskutočňuje na fibroblastoch spojiva (S) 

b. patrí medzi typické látky lipidovej povahy (N) 

c. vyskytuje sa vo forme fibríl (S) 

d. obsahuje značné množstvo hydroxyderivátu lyzínu (S) 

e. tvorí podstatu medzibunkovej hmoty tkanív (S) 



f. za jeho syntézu v kostnom tkanive sú zodpovedné odontoblasty (N) 

g. jeho mikrofibrila je zložená z tropokolagénových jednotiek (S) 

h. neobsahuje fosfolipidové zložky (S) 

614. Na regulácii kalcémie sa zúčastňuje: 

a. parathormón vyplavovaný počas hyperkaliémie (N) 

b. premena renínu na angiotenzinogén (N) 

c. kalcitonín uvoľňovaný zo štítnej žľazy (S) 

d. bunky pečene a obličky (S) 

e. proces demineralizácie kostí, alebo zubov (S) 

f. hormón kalcitonín vyplavovaný z prištítnych teliesok (N) 

g. aktivácia vitamínu D v bunkách obličiek (S) 

h. parathormón vyplavovaný počas hypokalcémie z prištítnych teliesok (S) 

615. Spojivové tkanivo: 

a. obsahuje odontoblasty a ameloblasty (N) 

b. patrí k nemu väzivo a chrupavka (S) 

c. predstavuje značnú časť hmotnosti organizmu (S) 

d. jeho základnou bielkovinou je elastín (N) 

e. obsahuje hydroxyprolín (S) 

f. pozostáva zo špecializovaných buniek a medzibunkovej hmoty (S) 

g. jeho bielkoviny majú vláknitú štruktúru (S) 

h. lipidy sú základnou štruktúrou jeho medzibunkovej hmoty (N) 

616. Ca-závislá ATP-áza: 

a. zodpovedá za transport kalcia a fosfátu za spotreby ATP (N) 

b. je prítomná v membránach sarkoplazmatického retikula (S) 

c. patrí medzi hydrolázy (S) 

d. sa využíva počas transportu vápnika z mitochondrie do intracelulárneho priestoru (N) 

e. je inhibovaná zvýšenou hladinou kalcia (N) 

f. možno ju zaradiť k funkčným enzýmom tráviaceho traktu (N) 

g. štiepi látku obsahujúcu fosfoesterovú aj makroergickú väzbu (S) 

h. prenáša kálium z cytozolu do endoplazmatického retikula (N) 

617. V procese mineralizácie kosti sa zúčastňuje: 

a. vitamín K na úrovni modifikácie vápnik-viažucich proteínov (S) 

b. enzýmová aktivita kyslej fosfomonoesterázy (N) 

c. parathormón stimuláciou činnosti ameloblastov (N) 

d. 1,24 – dihydrocholekalciferol (N) 

e. metabolizmus vápnika a fosfátu (S) 

f. hormón kalcitonín aktiváciou osteoblastov (S) 

g. tvorba kolagénu zabezpečovaná aktivovanými odontoblastami (N) 

618. Slina: 

a. jej zloženie je blízke zloženiu intracelulárnej kvapaliny (S) 

b. v ústnej dutine sa zúčastňuje na trávení bielkovín (N) 

c. má aj antikariéznu účinnosť (S) 

d. v systéme vodného hospodárstva organizmu je bezvýznamná (N) 

e. zúčastňuje sa orálnej fázy tráviaceho procesu sacharidov (S) 

f. obsahuje asi 99 % vody (S) 

g. obsahuje enzým štiepiaci alfa-1-4 glykozidové väzby (S) 

h. lipidy predstavujú najväčšiu časť jej organických zložiek (N) 



619. Na zníženú kalcémiu organizmus odpovedá: 

a. prostredníctvom vyplavenia vazopresínu (N) 

b. zvýšením uvoľňovania kalcitonínu z prištítnych teliesok (N) 

c. zmenou acidobázy (N) 

d. aktiváciou steroidného vitamínu v bunkách obličiek (S) 

e. aktiváciou systému renín – angiotenzín (N) 

f. uvoľnením parathormónu zo štítnej žľazy (N) 

g. zvýšenou tvorbou aldosterónu (N) 

h. sprostredkovaním aktivácie osteoklastov (S) 

620. Kostné tkanivo: 

a. pozostáva z kostných buniek a medzibunkovej hmoty (S) 

b. jeho mineralizáciu stimuluje hormón kalcitonín (S) 

c. ako hlavnú bielkovinu medzibunkovej hmoty obsahuje elastín (N) 

d. jeho odbúranie je sprostredkované aktiváciou osteoklastov (S) 

e. je zložené z organického matrixu s viazanými minerálmi (S) 

f. osteoblasty spôsobujú jeho budovanie (S) 

g. má matrix tvorený bielkovinou kolagénom (S) 

h. parathormón stimuluje jeho demineralizáciu (S) 

621. Vitamín D: 

a. k jeho aktivácii dochádza v obličke (S) 

b. je látkou steroidnej povahy (S) 

c. inhibuje resorpciu vápnika v gastrointestinálnom trakte (N) 

d. patrí medzi látky proteínovej povahy (N) 

e. ovplyvňuje spätnú resorpciu kalcia v obličkových tubuloch (S) 

f. vyskytuje sa ako neaktívny 24,25- dihydroxycholekalciferol (S) 

g. môže sa tvoriť z ergokalciferolu (S) 

h. jeho aktivácia prebieha v pečeni za prítomnosti parathormónu (N) 

622. Proces vstrebávania vápnika: 

a. sa uskutočňuje v hrubom čreve (N) 

b. pri alkalickom pH v tráviacej rúre sa znižuje (S) 

c. podlieha regulácii mineralokortrikoidmi (N) 

d. parathormón tento proces neovplyvňuje (N) 

e. sa zvyšuje prostredníctvom aktívneho vitamínu D (S) 

f. prebieha za spoluúčasti hormónu vyplavovaného pri hypokalcémii (S) 

g. sa v prípade kyslého pH zvyšuje (S) 

h. je ovplyvňovaný aj prítomnosťou voľných karboxylových kyelín (S) 

623. Bunky spojivového tkaniva: 

a. ameloblasty zodpovedajú za tvorbu kostného kolagénu (N) 

b. osteocyty sa tvoria premenou osteoblastov (S) 

c. na vzniku chrupavky sa podieľajú chondroblasty (S) 

d. sú miestom tvorby zložiek kolagénu (S) 

e. patria k nim aj aktivované fibroblasty (fibrocyty) (S) 

f. pre mineralizačný proces sú nevyhnutné osteoklasty (N) 

g. odontoblasty sú zodpovedné za demineralizáciu kostného tkaniva (N) 

h. pri tvorbe kolagénového väziva sa upaltňujú najmä cementoblasty (N) 

624. Zubný kaz: 

a. jeho vznik je podmienený dekalcifikáciou zubných tkanív (S) 

b. má multifaktoriálnu etiopatogenézu (S) 



c. patrí medzi tzv. povlakové ochorenia (S) 

d. procesy vedúce ku acidifikácii povrchu zuba spomaľujú jeho tvorbu (N) 

e. je podmieňovaný zvýšenou tvorbou zubných povlakov (S) 

f. jeho vznik je modulovaný aj tlmiacou schopnosťou sliny (S) 

g. sa tvorí aj ako výsledok anaeróbnej oxidácie glukózy v bunkách mikróbov povlakov (S) 

h. tvorba kyseliny hydroxypropiónovej je v jeho patogenéze bezvýznamná (N) 

625. V obličke sa hydroxyláciou molekuly: 

a. premieňa neaktívny vitamín D na aktívny 1,25-dihydroxycholekalciferol (S) 

b. mení renín na angiotenzinogén (N) 

c. tvorí aktívny ergokalciferol (N) 

d. a spontánnou cyklizáciou tvorí kreatinín (N) 

e. zapája do regulácie kalcémie parathormón (S) 

f. tvorí vysokoaktívny 24,25-dihydroxycholekalciferol (N) 

g. využíva akivita hormónu kalcitonínu (N) 

h. premieňa guandínacetát na kreatín (N) 

626. Kyselina citrónová: 

a. patrí k dôležitým intermediátom Krebs-Henseleitovho cyklu (N) 

b. je trikarboxylová oxokyselina Krebsovho cyklu (N) 

c. vzniká aktivitou citrátlyázy v mitochondriách (N) 

d. sa podieľa aj na procese mineralizácie tkanív (S) 

e. je aktivátorom syntézy karboxylových kyselín (S) 

f. sa zúčastňuje na transporte actyl-CoA z mitochondrie do cytozolu (S) 

g. vzniká v reakcii oxoglutarátu a aktívneho acetátu v mitochondrii (N) 

h. podieľa sa významne na prenose acetyl-CoA do mitochondrie (N) 

627. Slinný sekrét: 

a. jeho zloženie je podmienené aj rýchlosťou sekrécie (S) 

b. obsahuje enzým lyzozým (S) 

c. cholinergná stimulácia jeho produkcie vedie k tvorbe seróznej sliny (S) 

d. primárny (izolovaná slina) má zloženie blízke krvnej plazme (S) 

e. jeho priemerná produkcia je závislá od obsahu vody v organizme (S) 

f. obsahuje aj enzýmovú aktivitu zahajujúcu orálnu fázu trávenia polysachridov (S) 

g. beta adrenergná stimulácia jeho produkcie vedie k tvorbe mucinóznej sliny (S) 

h. jeho produkcia sa udržiava permanentne na konštantnej úrovni (N) 

628. Kalcitonín 

a. je steroidným hormónom regulujúcim kalcémiu (N) 

b. zodpovedá za stimuláciu osteoblastov kostného tkaniva (S) 

c. sa uvoľňuje z buniek prištítmych teliesok (N) 

d. je aktívny v procese znižovania hyperkalcémie (S) 

e. reguluje aj spätnú resorpciu kalcia v obličke (N) 

f. patrí medzi proteohormóny (S) 

g. sa zúčastňuje aktivácie vitamínu D v obličke (N) 

h. je uvoľňovaný z buniek štítnej žľazy počas hyperkalcémie (S) 

629. Bunky osteoklasty: 

a. pri demineralizácii kostného tkaniva sú nepriamo aktivované parathormónom (S) 

b. obsahujú značné množstvo lyzozomálnych organiel (S) 

c. sú lokalizované najmä v miestach deštrulcie kosti (S) 

d. vykazujú značnú proteosyntetickú aktivitu (N) 

e. môžu sa tiež zabudovať do tvoriacej sa kostnej hmoty (N) 



f. po premene na osteocyty sa zúčastňujú na tvorbe anorganickej zložky kosti (N) 

g. prostredníctvom uvoľnených enzýmov deštruujú organické súčasti tkaniva kosti (S) 

h. k ich aktivácii dochádza prostredníctvom osteoblastov (S) 

630. Zubný povlak: 

a. podporuje vznik zubného kazu (S) 

b. k jeho tvorbe mikroorganuizmy povlakov neprispievajú (N) 

c. patrí k hlavným exogénnym etiologickým faktorom vzniku parodontopatií (S) 

d. vzniká na zuboch zo sacharidových a bielkovinových komponentov sliny (S) 

e. je jednovrstvový, kolonizovaný orálnou mikroflórou (N) 

f. jeho minerlizáciou dochádza k tvorbe zubného kameňa (S) 

g. obsahuje vysoké percento aeróbnych mirkóbov (N) 

h. ortodontické anomálie redukujú jeho tvorbu (N) 

631. Fluoridové ióny: 

a. ich koncentrácia v zubných tkanivách je nižšia ako v telových tekutinách (N) 

b. môžu sa aplikovať lokálne aj systémovo (S) 

c. sa z organizmu vylučujú močom cez obličky (S) 

d. slúžia k tvorbe ľahko rozpustného fluoroapatitu (N) 

e. ich podávanie zvyšuje riziko vzniku zubného kazu (N) 

f. v krvnom sére sú súčasťou kalciumfosfátu (N) 

g. najúčinnejši sa aplikujú je v období pred erupciou zubov (S) 

h. ich nadmerný príjem nemá negatívne dôsledky (N) 

632. Poruchy hospodárenia s vápnikom: 

a. hypokalcémia môže vzniknúť pri stave nadbytku vitamínu D (N) 

b. sú spojené s procesom trávenia a vstrebávania látok (S) 

c. znehybnenie časti organizmu môže vyvolať stav hyperkalcémie (S) 

d. deminarelizácia spôsobuje zvýšenie koncentrácie vápnika v plazme (S) 

e. poruchy obličiek môžu vyvolať stav hypokalcémie (S) 

f. diagnostikované kostné nádory sprevádza obvykle hyperkalcémia (S) 

g. ku nárastu hladiny vápnika v krvi môže viesť aj hyperparatyreoidizmus (S) 

h. znížená funkcia prištítnej žľazy je spojená so znížením vápnika v plazme (S) 

633. Dutina ústna: 

a. prebieha v nej orálna fáza trávenia látok lipidovej povahy (N) 

b. vyznačuje sa aj exokrinnou funciou (S) 

c. nepriamo umožňuje priebeh biologickej mineralizácie (S) 

d. je v nej lokalizovaná orálna fáza trávenia bielkovín (N) 

e. v procese trávenia vznikajú v nej dextríny (S) 

f. je charakteristická tvorbou pufrovacieho sekrétu (S) 

g. môže sa v nej tvoriť aj disacharid maltóza (S) 

h. je to lokalita, kde prebieha orálna fáza trávenia sacharidov (S) 

634. Kalciotropné hormóny: 

a. kalcitonín je produkovaný bunkami kôry nadobličky (N) 

b. patrí k nim aj mineralokortikoid aldosterón (N) 

c. parathormón sa vyplavuje počas hypoglykémie (N) 

d. hyperkalcémia je znižovaná prostredníctvom kalcitonínu (S) 

e. paratyrín patrí medzi dôležité proteohormóny (S) 

f. kalcitriol vzniká hydroxyláciou v obličkách (S) 

g. patria k nim predovšetkým hormóny uvoľňované z drene nadobličiek (N) 

h. sekrécia parathormónu je iniciovaná zníženou hladinou kália v plazme (N) 



635. Tkanivová demineralizácia: 

a. sa uskutočňuje výlučne v kostnom tkanive (N) 

b. je stimulovaná hyperkalcémiou (N) 

c. acidifikácia ju neovplvňuje (N) 

d. prebieha počas osteolýzy kostného tkaniva (S) 

e. sa spúšťa v stave zníženého kália v intracelulárnom priestore (N) 

f. f)inhibujú ju aktivované osteoblasty (S) 

g. je to spôsob kompenzácie hypokalcémie (S) 

h. môže prebiehať na úrovni kostného aj zubného tkaniva (S) 

636. Kalcitriol: 

a. jeho finálna syntéza prebieha v hepatocytoch pečene (N) 

b. účinkuje mechanizmom steroidných hormónov (S) 

c. sa tvorí v bunkách proximálneho tubulu obličky (S) 

d. patrí medzi najdôležitejšie regulátory kalcémie (S) 

e. vzniká v enterocytoch tenkého čreva (N) 

f. je to 1,25-dihydrocholekalciferol (N) 

g. v krvi je transportovaný vo väzbe na globulínovej bielkovine (S) 

h. patrí do renín-angiotenzínového systému regulujúceho tlak krvi (N) 

637. Fagocytóza v patogenéze parodontopatií: 

a. je zabezpečovaná aktivitou erytrocytov (N) 

b. proces opsonizácie prispieva k zníženiu jej účinnosti (N) 

c. patrí k nešpecifickým obranným systémom gingválneho tkaniva (S) 

d. má úlohu aj v procese tvorby zubného kazu (kariogenézy) (N) 

e. využíva mechanizmus exocytózy (N) 

f. v jej priebehu dochádza k enzýmovej tvorbe kyslíkových radikálov (S) 

g. ingescia fogocytovaného materiálu prebieha mechanizmom endocytózy (S) 

h. fagolyzozóm využíva aktivitu deštrukčných hydroláz (S) 

638. Zmiešaná slina: 

a. zúčastňuje sa aktívne na orálnej fáze trávenia bielkovín (N) 

b. tlmiacou funkciu spomaľuje proces tvorby zubného kazu (S) 

c. obsahuje vysoké percento vody (S) 

d. začína orálnu fázu trávenia rozkladom polysacharidov (S) 

e. má dôležité antikariézne účinky (S) 

f. obsahuje enzým umožňujúci tvorbu disacharidu maltózy (S) 

g. sa na trávení lipidov nezúčastňuje (S) 

h. jej bielkovinové komponenty sa zúčastňujú na tvorbe zubných povlakov (S) 

639. Fosfáty: 

a. zníženie ich plazmatickej hladiny sa zisťuje pri nadbytku vitamínu D (N) 

b. predstavujú minoritnú zložku anorganickej časti zuba (N) 

c. sa vstrebávajú v tenkom čreve spolu s vápnikom (S) 

d. súčin ich koncentrácie a koncentrácie kália sa udržiava v organizme na konštantnej 

úrovni (N) 

e. z hľadiska udržiavania acidobázickej rovnováhy sú bezvýznamné (N) 

f. proces ich vstrebávania je aktivovaný vitamínom steroidnej povahy (S) 

g. v apatitových štruktúrach sa nenachádzajú (N) 

h. sa samostatne resorbujú v GIT (N) 


