
BIOCHÉMIA, rigorózne konanie 
__________________________________________________________________________________ 

 

Aminokyseliny: Definícia, rozdelenie, význam a biologické vlastnosti aminokyselín. 

Bielkoviny a ich biologické vlastnosti: primárna štruktúra - peptidová väzba a jej základné črty, úroveň 

štrukturalizácie polypeptidového reťazca, vyššie štruktúry proteínov, dynamické a biologické 

vlastnosti terciárnej, kvartérnej a vyšších štruktúr – kooperatívny princíp. 

 

Enzymológia: Definícia, rozdelenie a význam enzýmov - katalytická schopnosť – termodynamický 

aspekt, mechanizmus, aktívne centrum – špecifita. Kinetika: enzým-substrátový komplex, rýchlosť, 

aktivita enzýmov, KM, VMAX., Inhibícia, aktivácia, efekt pH, teploty, allosterické enzýmy a ich význam 

v regulácii enzýmových reakcií. 

 

Koenzýmy: Definícia, rozdelenie a význam koenzýmov v enzýmovej katalýze, vitamíny ako súčasť 

koenzýmov, mechanizmus katalytickej reakcie na jednotlivých koenzýmoch. 

 

Biomembrány: Zloženie, štruktúra a vlastnosti biomembrán: fosfolipidov, lipidová dvojvrstva, 

bielkoviny biomembrán, ich rozdelenie a účasť v  transmembránových procesoch. 

Dýchací reťazec a jeho komponenty vnútorná mitochondriálna membrána, protónový gradient, F0F1 – 

ATPázový komplex – oxidačná fosforylácia, inhibítory respirácie a odpojovače. 

 

Metabolizmus: Katabolizmus a anabolizmus – ich spriahnutosť, termodynamický a energetický 

aspekt, biologické oxidácie. 

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 katabolizmu živín: 

Definícia a jeho význam, NAD/NADH a acetyl-CoA ako univerzálne komponenty metabolizmu, donory 

acetyl-koenzýmu A, tvorba NADH na úrovni dehydrogenáz, spriahnutosť s oxidačnou fosforyláciou 

a tvorbou ATP. Anaplerotický a amfibolický význam citrátového cyklu. 

 

Metabolizmus sacharidov: biologicky dôležité pentózy, hexózy, základné disacharidy, škrob, 

glykogén, základné katabolické a anabolické procesy cukrov a ich vzájomné prepojenia. 

Glykolýza – za aeróbnych podmienok a význam pyruvát dehydrogenázového komplexu (PDK). 

Glykolýza za anaeróbnych podmienok: mliečne kvasenie: laktát a význam LHD, alkoholové kvasenie: 

tvorba etanolu. Energetika a regulácia glykolýzy. 

Glukoneogenéza – základný anabolický proces tvorby glukózy de novo z necukorných prekurzorov. 

Regulačné aspekty zvratu glykolýzy na glukonoegenézu. 



Fosfopentózový cyklus: dve fázy, ich definícia a význam: tvorba NADPH, tvorba pentóz z hexóz - 

transketolázové a transaldolázové aktivity. Energetika a bilancia. 

 

Metabolizmus lipidov: Definícia a význam lipidového prostredia a jeho zložiek v bunke: mastné 

kyseliny, triacylglyceroly, fosfolipidy, sfingolipidy, gangliozidy, cerebrozidy, steroidy. Rozdelenie 

lipidov: Jednoduché a  zložené lipidy, ich komponenty. Katabolizmus a anabolizmus jednoduchých 

lipidov: lipázy,  ich rozdelenie a význam v katabolizme triacylglycerolov. Mastné kyseliny: beta-

oxidácia a jej fázy, syntéza mastných kyselín – syntetáza MK, nenasýtené mastné kyseliny ako 

esenciálny zdroj syntézy kyseliny arachidónovej. Energetika a regulácia. Zložené lipidy: Fosfolipidy, 

sfingolipidy, cerebrozidy a gangliozidy: štruktúra, metabolizmus a význam. Fosfolipázy ich delenie, 

tvorba signálnych molekúl a ich význam v regulácii. 

 

Metabolizmus proteínov a aminokyselín, tvorba močoviny:  

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. Močovinový cyklus jeho regulácia a dusíková bilancia. 

 

Tvorba stavebných jednotiek nukleových kyselín: definícia, vlastnosti a biologický význam, syntéza 

purínových a pyrimidínových báz de novo , tvorba deoxyribonukleotidov, záchranné reakcie purínov 

a pyrimidínov. 

DNA, RNA: definícia a biologický význam, DNA-RNA-bielkovina (replikácia, transkripcia, translácia), 

genetický kód. 

 

Metabolizmus glykogénu – definícia a biochemický význam živočíšneho polysacharidu. Katabolizmus 

glykogénu, kaskádový princíp aktivácie glykogénfosforylázy, rozvetvovacie enzýmy, význam 

1,6-fosfatáz.  

Anabolizmus glykogénu, UDP-glukóza, glykogénsyntáza - jej regulácia. 

 

Metabolické vzťahy: medziorgánová kooperácia v rôznych metabolických stavoch organizmu: 

Integrujúci pohľad na metabolizmus, Coriho a alanínový cyklus (pečeň – erytrocyty , pečeň sval), 

syntéza ketolátok - pečeň. Metabolická kooperácia procesov v rôznych stavoch organizmu: stav 

dostupnosti živín – cukrov, tukov a bielkovín a nedostupnosti živín (hladovanie), kľúčové enzýmy 

a substráty a regulačná kontrola - indukcia a represia. 


