
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave / Farmaceutická fakulta 

Zmena požiadaviek a podmienok na absolvovanie predmetu BIOCHÉMIA v priebehu 
akademického r. 2019/20 na základe opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a 

šírenia prenosných ochorení 
 

Kód predmetu: KBMBL/03-Mgr/00             

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: platnosť tohto opatrenia sa týka 

obdobia 9.3.- 4.7. 2020 

Forma výučby: seminár / laboratórne cvičenie /prednáška                                                                                  

Rozsah výučby (v hodinách): týždenný: 0 / 4/ 3; za obdobie štúdia: 0 / 52 / 39                               

Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: kombinovaná –prezenčne/dištančne 

 Sylaby prednášok:   

1. týždeň: Bielkoviny: význam, štrukturalizácia peptidového reťazca:  primárna a sekundárna 

štruktúra, biologické vlastnosti vyšších typov štruktúr – kooperatívny princíp. Enzýmy: 

katalytická schopnosť – termodynamický aspekt: mechanizmus, aktívne centrum, špecifita, 

komplex enzým- substrát, enzýmová kinetika, klasifikácia; alosterické enzýmy a ich význam v 

regulácii.  

2. týždeň: Vitamíny, koenzýmy – biologický význam a mechanizmus účinku. Biomembrány: 

chemické zloženie, štruktúra a vlastnosti fosfolipidov, lipidová dvojvrstva, bielkoviny 

membrán, ich rozdelenie a účasť v transmembránových procesoch. Receptory.  

3. týždeň: Metabolizmus: katabolizmus a anabolizmus – ich spriahnutosť, termodynamický 

aspekt, energetický aspekt, biologické oxidácie. Dýchací reťazec a jeho komponenty: vnútorná 

mitochondriálna membrána, protónový gradient, F0F1 – ATPázový komplex – oxidačná 

fosforylácia, inhibítory respirácie a odpojovače. Tvorba ATP na substrátovej úrovni a jej 

význam, iné typy makroergických zlúčenín a ich energetické postavenie. Citrátový (Krebsov) 

cyklus a jeho význam v terminálnej fáze metabolizmu živín: Definícia a jeho význam, 

NAD/NADH a acetyl-CoA ako univerzálne komponenty metabolizmu, donory acetyl-koenzýmu 

A, tvorba NADH na úrovni dehydrogenáz a spriahnutosť s tvorbou ATP. Anaplerotický a iné 

významy citrátového cyklu.  

- prednášky v prvých troch týždňoch boli uskutočnené prezenčnou formou; 

- od štvrtého týždňa, t. j. od 9. marca 2020, sa prednášky konajú distančnou formou. Učitelia 

prednášky postupne zverejňujú v aplikácii MS-Teams a v rozvrhovanom čase konania 

prednášok sú učitelia aktívne pripojení v MS-Teams a pripravení diskutovať a vysvetľovať 

prípadné nejasnosti. 

4. týždeň: Biochémia v lekárni. 

5. týždeň: Biochémia hormónov: Definícia, rozdelenie a význam v regulácii biochemických 

procesov. Peptidové a proteínové hormóny: mechanizmus účinku, signálne molekuly, 

receptorová teória. Kortikoidné štruktúry hormónov: mechanizmus účinku, signálne molekuly, 

receptorová teória. Iné štruktúry: adrenalín a jeho mechanizmus v regulácii metabolických 



dráh. Chemická signalizácia: endokrinná, parakrinná a synaptická. Význam hormónov vo 

farmácii.  

6. týždeň: Glykolýza – sled reakcií; glykolýza za aeróbnych podmienok a význam pyruvát 

dehydrogenázového komplexu. Glykolýza za anaeróbnych podmienok: mliečne kvasenia a 

význam LHD, alkoholové kvasenie;  Redukčné reakcie v glykolýze a reoxidácia NADH. 

Energetika a regulácia glykolýzy. Metabolizmus sacharidov: základné katabolické a anabolické 

procesy cukrov a ich vzájomné prepojenia. Glukoneogenéza – tvorba glukózy z necukorných 

prekurzorov. Spolupráca cytoplazmy a mitochondrií v transportných transmembránových 

procesoch. Regulačné aspekty zvratu glykolýzy na glukoneogenézu.  

7. týždeň: Fosfopentózový cyklus: dve fázy a ich definícia a význam: tvorba NADPH, tvorba 

pentóz z hexóz a opačne. Enzýmy cyklu a ich regulácia. Energetika. Metabolizmus glykogénu. 

Katabolizmus glykogénu, kaskádový princíp aktivácie glykogénfosforylázy, rozvetvovacie 

enzýmy. Anabolizmus glykogénu, glykogénsyntáza - jej regulácia. Lipidy: definícia a význam 

lipidového prostredia a jeho zložiek v bunke, rozdelenie a biochemické funkcie MK (SAFA, 

MUFA, PUFA), desaturácia, elongácia, esenciálne MK. Metabolizmus lipidov: tukové zásoby 

(podkožný a viscerálny tuk), trávenie a vstrebávanie lipidov (funkcia pankreatickej lipázy), 

katabolická dráha v kontexte metabolizmu lipidov (funkcia hormónsenzitívnej lipázy).  

8. týždeň: Katabolizmus MK: aktivácia, transport do mitochondrie (karnitínový člnok, význam 

karnitín-acyl-transferáz I a II), beta-oxidácia (fázy, utilizácia acetyl-CoA v bunke). Energetická 

bilancia a regulácia odbúravania MK. Špecifiká metabolizmu MK: odbúravanie MK s nepárnym 

počtom uhlíkov, odbúravanie nenasýtených MK, peroxizomálna oxidácia. Cholesterol: funkcie, 

princíp regulačných mechanizmov.   

9. týždeň: Anabolizmus lipidov: syntéza MK, multifunkčný transportný trikarboxylátový 

systém a jeho význam, ATP-citrátlyáza, acetyl-CoA-karboxyláza, ACP, syntáza mastných 

kyselín, stechiometria, význam redukčnej sily NADPH. Regulácia metabolizmu MK, súhrn 

metabolizmu lipidov. Anabolizmus lipidov: TAG, fosfolipidy, sfingolipidy, cerebrozidy a 

gangliozidy: štruktúra, metabolizmus a význam. Fosfolipázy ich delenie, tvorba signálnych 

molekúl a ich význam v regulácii. Lipázy, ich rozdelenie a význam  v katabolizme TAG. Tvorba 

ketolátok.  

10. týždeň: Informačný tok v bunke - základné aspekty replikácie a reparácie, transkripcie a 

translácie, expresie génu a jej regulácia – indukcia, represia. Tvorba stavebných jednotiek 

nukleových kyselín, tvorba purínových a pyrimidínových báz de novo a ich spriahnutosť, tvorba 

deoxyribonukleotidov. Tymidylátsyntáza – cieľový význam v nádorovej terapii, antimetabolity 

a štrukturálne analógy. Záchranné reakcie purínov a pyrimidínov, Lesh-Nyhanov syndróm. 

DNA, RNA: zloženie, väzby a stabilita, biologický význam.  

11. týždeň: Proteolýza a metabolizmus aminokyselín, tvorba urey: Proteázy - rozdelenie, 

ubiqitinácia a proteázom. Metabolický osud amoniaku a uhlíkovej kostry aminokyselín, C3 – 

spoločenstvo (Ala, Cys, Ser), C4 – spoločenstvo (aspartát, asparagín), C5 – spoločenstvo 

(glutamín ako centrálny intermediát). Sukcinyl-CoA, spoločenstvo aromatických aminokyselín, 

tvorba amoniaku a jeho detoxikácia, dusíková bilancia.  



12. týždeň: Fotosyntéza – svetlá a tmavá fáza, fotosyntetické pigmenty, fotosystémy, 

tylakoidná membrána a distribúcia fotosystémov, cytochróm bf a syntéza ATP. Necyklický a 

cyklický tok elektrónov, fotolýza vody, protónový gradient. Fixácia CO2, Rubis-CO, tvorba 

glukózy, sacharózy a škrobu, tvorba zásobného škrobu. Glyoxylátový cyklus – lokalizácia, 

reakcie a enzýmy; prepojenie glyoxylátového a citrátového cyklu. Šikimátova cesta – základné 

princípy. 

13. týždeň: Metabolické vzťahy: medziorgánová kooperácia v rôznych metabolických stavoch 

organizmu: Integrujúci pohľad na metabolizmus. Coriho a alanínový cyklus (pečeň – 

erytrocyty, pečeň sval). Xenobiochémia. Dominantné metabolické procesy v rôznych stavoch 

organizmu: saturovanosť a nedostupnosť živín (hladovanie), prechod zo saturovaného stavu 

na hladovanie a naopak, kľúčové enzýmy a substráty. Regulačné prvky - hladina dostupnosti 

živín – spätnoväzbová kontrola, alostéria, kovalentná modifikácia, hormonálna regulácia a 

kontrola hladiny enzýmov – indukcia a represia.  

 

 

Laboratórne cvičenia:  

Celkový počet 52 h praktických cvičení je rozdelených do ôsmich 6-hodinových a jedného 4-

hodinového cvičenia.  

1. cvičenie: Dôkazové reakcie aminokyselín a peptidov. Chromatografia aminokyselín na 
tenkej vrstve. 

2. cvičenie: Dôkazové reakcie mono-, di- a polysacharidov. 
3. cvičenie: Chemické konštanty lipidov. Chromatografia lipidov pečene na tenkej 

vrstve. 
4. cvantitatívne stanovenie proteínov biuretovou metódou. Kvantitatívne stanovenie 

škrobu na základe Lugolovej reakcie. 
5. cvičenie: Časový priebeh enzýmových reakcií na príklade beta-glykozidázy. Delenie 

izoenzýmov laktátdehydrogenázy iónovýmennou chromatografiou. 
6. cvičenie: Stanovenie Michaelisovej konštanty beta-glykozidázy a polyfenoloxidázy.  
7. cvičenie: Enzýmová inhibícia na príklade sukcinátdehydrogenázy. Vplyv žlče na 

aktivitu lipázy. 
8. cvičenie: Polyakrylamidová gélová elektroforéza. 
9. cvičenie: Substrátová špecifita enzýmov na príklade sacharázy a amylázy. 

Prvé tri úlohy boli odcvičené v prezenčnej forme v období do 9. marca 2020. Úlohy 4 až 9 nie 
je možné prakticky odcvičiť a sú teda nahradené seminármi, v rámci ktorých učitelia 
zverejňujú v aplikácii MS-Teams prezentácie, vysvetľujúce princípy úloh. Učitelia sú 
v rozvrhovanom čase konania cvičení online pripravení odpovedať na otázky študentov.  

Študenti sú povinní sa zapájať do dištančnej výučby formou diskusie, vypracovaním 
seminárnych prác a vyplnením testov, konaných on-line dotazníkovou formou. Učitelia 
jednotlivé aktivity vyhodnotia a za absolvovanie cvičení sa považuje súhrnné získanie 
minimálne 60% maximálneho počtu bodov uskutočnených aktivít, stanovených zodpovedným 
vyučujúcim na laboratórnych cvičeniach, ktoré bude zaevidované v systéme AIS2 do 14.5.2020 
do 15:00. 



Skúška sa uskutoční v období medzi 15. 5. -  4. 7. 2020 pomocou aplikácie MS-Teams formou 

videokonferencie. Podmienkou pre zápis na termín skúšky je dosiahnutie minimálne 60% 

z aktivít na laboratórnych cvičeniach.  

 

17. apríla 2020                                                                                          RNDr. František Bilka, PhD. 


