
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave / Farmaceutická fakulta 

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

šírenia prenosných ochorení 
 

Kód predmetu: KBMBL/14-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 / 1 / 2; za obdobie štúdia: 0 / 12 / 24                               
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: kombinovaná – prezenčne/dištančne 

 Sylaby prednášok:   

1. týždeň:  Definícia predmetu xenobiochémie, medziodborové postavenie xenobiochémie. Význam 
xenobiochémie pre farmaceutické vedy. Eobiotiká a xenobiotiká. Špecifikácia 
enzýmových systémov eobiotík a xenobiotík a ich lokalizácia. Prezenčná forma podľa 
rozvrhu 

2. týždeň:  Enzýmy I. fázy biotransformácie – monooxygenázové systémy, terminálne oxygenázy, 
cytochrómy P450, mechanizmus oxygenácie na cytochróme P450 mikrozómové MFO – 
systémy, izoenzýmy a ich špecifitcia. Flavínové monooxidázy, izoenzýmy FMO, 
mechanizmus oxygenácie na FMO, monoaminooxidázy, kyslíkové radikály a ich 
detoxikácia. Superoxiddismutáza, glutationreduktáza.  Prezenčná forma podľa rozvrhu 

3. týždeň:  Enzýmy I. fázy biotransformácie – reduktázy, rozdelenie, substrátová špecificita. 
Hydrolázy – mechanizmus hydrolýzy esterov, tioesterov, amidov a epoxidov. Hydrolýza 
kokaínu a konjugátov vzniknutých v II. fáze biotransformácie. Dištančná forma dňa 
30. 3. 2020 7. týždeň: 

 4. týždeň:  Enzýmy II. fázy biotransformácie – acetylácia, metylácia a konjugácia s aminokyselinami. 
Príklady liečiv. Prenášače xenobiotík. Dištančná forma dňa 7. 4. 2020 8. týždeň: 

5. týždeň Enzýmy II. fázy biotransformácie – glukoronidácia, sulfonácia a konjugácia s glutaiónom. 
Príklady liečiv. Dištančná forma dňa 7. 4. 2020 8. týždeň: 

6. týždeň:  Regulácia enzýmov metabolizujúcich liečivá – inhibícia a indukcia biotransformačných 
enzýmov a jej dôsledky. Dištančná forma dňa 10. 3. 2020 4. týždeň 

 7. týždeň:  Regulácia enzýmov metabolizujúcich liečivá – vplyv epigenetických faktorov na aktivitu 
biotranformačných enzýmov. Dištančná forma dňa 16. 4. 2020 9. týždeň: 

 8. týždeň:  Faktory ovplyvňujúce metabolizmus xenobiotík – vplyv cirkadiálnych rytmov na 
biotransformačné procesy. Dištančná forma dňa 10. 3. 2020 4. týždeň 

 9. týždeň:  Faktory ovplyvňujúce metabolizmus xenobiotík – vnútrodruhová a medzidruhová 
variabilita. Dištančná forma dňa 23. 4. 2020 10. týždeň: 

 10. týždeň:  Toxicita cudzorodých látok. Mechanizmy liekovej rezistencie. Dištančná forma dňa 23. 
4. 2020 10. týždeň 



 11. týždeň:  Biotransformácia xenobiotík v extrahepatálnych tkanivách a orgánoch. Význam črevnej 
mikroflóry v biotransformačných procesoch. Dištančná forma dňa 10. 3. 2020 4. 
týždeň 

12. týždeň:  Metabolizmus cudzorodých látok v rastlinách. Rozdelenie polutantov a mechanizmy 
adaptácie rastlín na ich prítomnosť v prostredí. Dištančná forma dňa 30. 4. 2020 11. 
týždeň: 

Laboratórne cvičenia:  

10.týždeň:  Stanovenie markerov mikrozómovej a mitochondriovej frakcie. Marker mikrozómov: C-
hydroxylácia anilínu 

 11.týždeň:  Stanovenie markerov mikrozómovej a mitochondriovej frakcie. Marker mikrozómov: N-
demetylácia amidopyrínu 

Praktické cvičenia sú nahradené vypracovaním seminárnej práce zameranej na biotransformáciu 
dvoch učiteľom zadaných liečiv. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  Na získanie kreditov je nutné odovzdať seminárnu 
prácu zameranú na biotransformačné procesy dvoch zadaných liečiv, aký je ich efekt na 
biotrasformačné enzýmy a biotransformáciu súbežne podávaných liečiv. Seminárnu prácu je 
potrebné odovzdať do 30.4. 2020. Hodnotenie seminárnych prác prebehne v termíne od 
4.5.- 8.5. 2020.  

Skúška v písomnej forme: sa uskutoční v riadnom skúškovom období pomocou aplikácie 
Forms Office s časovým obmedzením vypracovania testu 45 - 60 minút. Študenti sa na 
vybraný termín skúšky prihlásia obvyklým spôsobom cez systém AIS 2. V prípade výskytu 
akéhokoľvek problému spôsobujúceho nemožnosť uskutočniť skúšku v zvolenej aplikácii, 
bude študent doskúšaný cez MS Teams v termíne po dohodne s vyučujúcim. 

 

V Bratislave 10.3. 2020  

 

                                                                                    PharmDr. Andrea Balažová, PhD.  

 

    


