
 

O  T  Á  Z  K  Y 
Z  LEKÁRSKEJ  BIOCHÉMIE  NA  ÚSTNU  ČASŤ  SKÚŠKY 

 

Z U B N É    L E K Á R S T V O 
 

 

 

Energetický metabolizmus bunky: 

1. Oxidácia látok v bunkách, redoxný systém a jeho potenciál, energetika a enzýmy 

oxidoredukčných reakcií. 

2. Štruktúra dýchacieho reťazca mitochondrie, Mitchellova teória terminálnej oxidácie, 

tvorba protónového gradientu. 

3. Využitie protónového  gradientu pri oxidačnej fosforylácii v mitochondrii, transport ATP 

z matrix mitochondrie do cytoplazmy. Prenos redukovaných ekvivalentov z cytoplazmy 

do mitochondrie.                       

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

5. Transport látok cez biologické membrány, typy transportu a ich energetické 

zabezpečenie. 

 

Tvorba acetyl-CoA z pyruvátu, Krebsov cyklus: 

6. Oxidačná dekarboxylácia pyruvátu, enzýmy a koenzýmy pyruvátdehydrogenázového 

komplexu, regulácia premeny pyruvátu na acetyl-CoA. 

7. Oxidácia acetyl-CoA v mitochondriách – citrátový cyklus, regulácia citrátového cyklu 

a jeho energetický význam. 

8. Zdroje pre tvorbu acetyl-CoA v bunkách, základné metabolické cesty jeho využitia 

v bunke. 

 

Metabolizmus sacharidov: 

9. Odbúranie glukózy aeróbnou a anaeróbnou glykolýzou, energetická bilancia a cesty 

využitia koncových produktov týchto procesov. 

10. Substrátová a hormonálna regulácia glykolýzy. 

11. Tvorba glukózy v procese glukoneogenézy, jej regulácia. Substráty pre 

glukoneogenézu, účasť citrátového cyklu pri využití aminokyselín pri tvorbe  

substrátov glukoneogenézy. 

12. Syntézy a odbúranie glykogénu v pečeni a vo svale a jej regulácia. 



13. Priama oxidácia glukózy v pentózovom cykle, význam produktov pentózového cyklu 

v metabolizme bunky. 

14. Porucha hormonálnej regulácie hladiny glukózy v krvi, diabetes mellitus, orálny 

glukózo-tolerančný test (oGTT). 

 

Metabolizmus lipidov: 

15. β-oxidácia vyšších karboxylových kyselín v mitochondriách. Aktivácia vyšších 

karboxylových kyselín v cytoplazme, transport acyl-CoA do mitochondrie,  

energetická bilancia β-oxidácie. 

16. Transport acetyl-CoA z mitochondrie do cytoplazmy, syntéza kyseliny palmitovej na 

multienzýmovom komplexe v cytoplazme., regulácia syntézy vyšších karboxylových 

kyselín. 

17. Syntéza TAG v pečeňovej bunke a ich transport v krvi, regulácia tejto syntézy 

a mobilizácia karboxylových kyselín v tukovom tkanive. 

18. Syntéza kyseliny fosfatidovej, lecitínov a inozitolfosfátov. 

19. Lipoproteíny, ich tvorba, zloženie. Význam jednotlivých typov lipoproteínov pri 

transporte lipidov. 

20. Tvorba ketolátok a ich utilizácia, význam ketolátok. 

 

Aminokyseliny: 

21. Vznik amoniaku, jeho fixácia a transport. Glukózo-alanínový cyklus. Priama  

a nepriama deaminácia aminokyselín, deaminácia serínu a cysteínu.  

22. Detoxikácia amoniaku v pečeni, syntéza močoviny. 

23. Syntéza kreatínu a kreatinínu. Vylučovanie kreatinínu a jeho využitie pre posúdenie 

funkcie obličiek (glomerulárna filtrácia, tubulárna resorpcia). 

 

Nukleotidy:  

24. Syntéza inozínmonofosfátu cestou de novo. Tvorba AMP, GMP z IMP. Regulácia 

tvorby purínových nukleotidov. Degradácia purínových nukleotidov. 

25. Syntéza pyrimidínových nukleotidov. Tvorba CTP a regulácia tvorby pyrimidínových 

nukleotidov.Premena nukleotidov na deoxynukleotidy, syntéza tymidínmonofosfátu. 

Pomocné cesty syntézy nukleotidov. 

26. Hyperurikémia – príčiny, rozdelenie. 

 

 



Tetrapyroly: 

27. Degradácia hemu, tvorba a vylučovanie žlčových farbív, hyperbilirubinémie a ikterus. 

 

Molekulová biológia:  

28. Štruktúra DNA, semikonzervatívna cesta syntézy DNA. 

29. Syntéza RNA a posttranskripčná úprava RNA. Genetický kód, jeho úloha pri prenose 

genetickej informácie. 

30. Regulácia génovej expresie u prokaryotov a v eukaryotickej bunke. 

31. Syntéza bielkovín na ribozómoch. 

 

Základy regulácie: 

32. Typy receptorov a mechanizmy prenosu signálu do bunky. 

33. cAMP, tvorba, degradácia a jeho účinky v bunke. 

34. Fosfatidylinozitoly bunkovej membrány a ich úloha pri prenose exogénnych podnetov 

do bunky. 

35. Syntéza a degradácia neuromediátorov adrenergného nervového prenosu. 

Rozdelenie adrenergných receptorov a mechanizmy ich pôsobenia. 

36. Syntéza a degradácia neuromediátorov cholinergného nervového prenosu. 

Cholinergné receptory a mechanizmy ich pôsobenia. 

37. Ca2+, mechanizmy udržiavania jeho koncentrácie v bunke, význam v regulácii 

metabolizmu. 

38. Inzulín, regulácia vylučovania inzulínu a jeho účinky. 

39. Glukagón,  vylučovanie glukagónu a jeho účinky. 

 

Hospodárenie s vodou a minerálmi: 

40. Acidobázická rovnováha a jej udržiavanie v organizme, účasť dýchacieho systému 

a obličiek. 

41. Význam vody, sodíka, draslíka a chloridov v organizme a regulácia ich množstva. 

 

Význam vitamínov, ich koenzýmové formy:  

42. Vitamíny rozpustné vo vode a ich úloha v metabolických procesoch vo funkcii 

koenzýmov. 

43. Vitamín rozpustné v tukoch a ich účasť v regulácii funkcií organizmu.. 

 



Trávenie: 

44. Úloha žalúdka a pankreasu v procese trávenia a regulácia sekrécie tráviacich štiav. 

 

Sval a spojivové tkanivo: 

45. Základné bielkovinové zložky medzibunkovej hmoty spojiva, ich úloha v jednotlivých 

typoch spojiva, ich syntéza. 

46. Štruktúra medzivláknovej hmoty spojivového tkaniva, jej funkcia v jednotlivých typoch 

spojiva, štruktúra kostrového tkaniva. 

 

Pečeň: 

47. Ústredná funkcia pečene v metabolizme sacharidov, lipidov a aminokyselín. 

 

Orálna biochémia: 

48. Význam kalcia a fosfátu v organizme a pre tkanivá ústnej dutiny. Kalciotropné faktory 

(parathormón, vitamín D, tyreokalcitonín), význam pre reguláciu kalcia. 

49. Metabolizmus tvrdých tkanív ústnej dutiny – mineralizácia kostí a zubov. 

50. Biochémia sliny – regulácia sekrécie, význam pre ústnu dutinu a celý organizmus. 

51. Biochémia zubného povlaku a vzťahy k procesom v ústnej dutine a pri vzniku  

zubného kazu. 

52. Základy biochémie parodontopatií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


