
Zagadnienia wymagane do zaliczenia Biochemii z elementami 
chemii dla kierunku lekarsko-dentystycznego 

 
 
 

1. Rola pierwiastków w metabolizmie człowieka.  
2. Znaczenie biologiczne: węgla, tlenu, wodoru i azotu. 
3. Biologiczne znaczenie jonów: wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, siarki, sodu, potasu, cynku, 

selenu, molibdenu, chromu, krzemu, kobaltu, chloru.  
4. Fosforany i węglany.  
5. Elementy analizy jakościowej. 
6. Reakcje charakterystyczne jonów i ich znaczenie biologiczne. 
7. Grupy: hydroksylowa, karbonylowa, aldehydowa, ketonowa, karboksylowa, estrowa, 

eterowa, aminowa, amidowa, tiololowa. 
8. Związki organiczne o znaczeniu biologicznym: alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy 

karboksylowe, estry, amidy, tiole. 
9. Związki nieorganiczne o znaczeniu biologicznym: kwas solny, tlenek azotu, siarkowodór, 

tlenek węgla. 
10. Reaktywne formy tlenu. 
11. Aminokwasy białkowe; nomenklatura, podział. 
12. Aminokwasy niebiałkowe. 
13. Metody otrzymywania aminokwasów. 
14. Właściwości chemiczne aminokwasów. 
15. Wiązanie peptydowe. 
16. Peptydy o znaczeniu biologicznym. 
17. Białka; podział, budowa. 
18. Struktury białek. 
19. Właściwości białek. 
20. Roztwory koloidalne. 
21. Denaturacja i wysalanie białek. 
22. Znaczenie struktury czwartorzędowej na przykładzie hemoglobiny. 
23. Choroby związane ze zmianą konformacji białek na przykładzie chorób prionowych. 
24. Metody analizy białek. 
25. Stała równowagi reakcji. 
26. Energia swobodna i energia aktywacji. 
27. Enzymy, mechanizm działania, centrum aktywne, kompleks enzym-substrat. 
28. Czynniki wpływające na prędkość reakcji enzymatycznej: temperatura, pH, stężenie 

substratu, efektory allosteryczne. 
29. Jednostki aktywności enzymów. 
30. Klasy enzymów; oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy. 
31. Reakcje charakterystyczne każdej z klas enzymów. 
32. Enzymy śliny. 
33. Wykorzystanie enzymów w metodach diagnostyki laboratoryjnej. 
34. Regulacja aktywności enzymatycznej; aktywacja proteolityczna, białka regulatorowe, 

fosforylacja, naturalne inhibitory. 
35. Rodzaje inhibicji; kompetycyjna, niekompetycyjna, nieodwracalna. 
36. Witaminy, jako koenzymy. 
37. Znaczenie witamin B1, B2, B3, B5, B12, biotyny, witaminy K w metabolizmie człowieka – 

przykłady reakcji. 
38. Izoenzymy – definicja, przykłady. 
39. Dehydrogenaza mleczanowa, kinaza kreatynowa – znaczenie biologiczne oraz rola w 

diagnostyce. Enzymy wskaźnikowe; transaminaza alaninowa i asparaginowa, fosfataza 
kwaśna i zasadowa, γ-glutamylotranspeptydaza, dehydrogenaza mleczanowa, kinaza 
keratynowa. 

40. Oddychanie komórkowe – znaczenie reakcji utleniania węgla w metabolizmie organizmów. 
41. Definicje: katabolizm i anabolizm. 
42. Rola biologiczna adenozynotrójforforanu (ATP). 
43. Fosforylacja oksydacyjna. 
44. Łańcuch oddechowy, lokalizacja, elementy łańcucha oddechowego, teorie działania syntazy 

ATP. 



45. Czynniki rozprzęgające łańcuch oddechowy. 
46. Rola łańcucha oddechowego w powstawaniu reaktywnych form tlenu. 
47. Cykl Krebsa – lokalizacja komórkowa, przebieg i znaczenie biologiczne. 
48. Fosforylacja substratowa. 
49. Bilans energetyczny cyklu Krebsa. 
50. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu; znaczenie biologiczne, koenzymy, substraty. 
51. Centralna rola cyklu Krebsa w metabolizmie. 
52. Węglowodany – budowa, podział, znaczenie biologiczne. 
53. Triozy, tetrozy, pentozy, heksozy – przykłady, budowa i rola biologiczna. 
54. Disacharydy, polisacharydy. 
55. Heteroglikany – kwas hialuronowy, siarczan ketaranu, siarczan dermatanu, heparyna. 
56. Sorbitol i mannitol. 
57. Trawienie i wchłanianie węglowodanów; amylaza ślinowa i trzustkowa, enzymy rąbka 

szczoteczkowego. 
58. Transport glukozy do komórek. 
59. Glikoliza, jako podstawowy szlak katabolizmu węglowodanów; substraty i produkty glikolizy, 

lokalizacja komórkowa, rola biologiczna, regulacja. 
60. Bilans energetyczny glikolizy. 
61. Powiązanie glikolizy z innymi szlakami biochemicznymi. 
62. Różnice w glikolizie beztlenowej i tlenowej. 
63. Odmienności glikolizy w erytrocytach. 
64. Biologiczna rola aldehydu 2,3-bisfosfoglicerynowego. 
65. Transport równoważników redukcyjnych i pirogronianu do mitochondrium. 
66. Węglowodany – glukoneogeneza i cykl pentozowy; substraty i produkty, lokalizacja 

narządowa i komórkowa, znaczenie biologiczne, regulacja. 
67. Biologiczna rola NADPH.  
68. Znaczenie cyklu pentozowego w erytrocytach. 
69. Fawizm. 
70. Metabolizm glikogenu; budowa glikogenu, lokalizacja narządowa, rola biologiczna. 
71. UDP-glukoza. 
72. Syntaza glikogenowa i fosforylaza; hormonalna regulacja aktywności syntazy i fosforylazy. 
73. Choroby spichrzeniowe glikogenu. 
74. Metabolizm fruktozy. 
75. Synteza galaktozy. 
76. Lipidy – budowa, podział, znaczenie biologiczne. 
77. Lipidy proste i złożone; fosfolipidy, sfingolipidy. 
78. Trawienie i wchłanianie; rola lipazy językowej, żołądkowej i trzustkowej w trawieniu lipidów. 
79. Skład żółci. 
80. Rola żółci w emulgacji i wchłanianiu lipidów. 
81. Resynteza triacyloglicerolu w enterocytach; rola kinazy glicerolowej. 
82. Transport lipidów we krwi. 
83. Lipoproteiny; chylomikrony, VLDL, LDL, HDL. 
84. Apoproteiny. 
85. Lipaza lipoproteinowa. 
86. Eikozanoidy; produkty cyklooksygenzay – prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany  
87. Leukotrieny i lipoksyny; budowa i znaczenie biologiczne. 
88. Kliniczne wykorzystanie inhibicji syntezy eikozanoidów. 
89. Utlenianie kwasów tłuszczowych; transport kwasów tłuszczowych do mitochondrium, rola 

karnityny. 
90. Beta-oksydacja; substraty i produkty, lokalizacja komórkowa, rola biologiczna, regulacja 

utleniania kwasów tłuszczowych. 
91. Synteza, budowa i znaczenie biologiczne ciał ketonowych. 
92. Synteza kwasów tłuszczowych; substrat i produkty, lokalizacja komórkowa, rola biologiczna, 

regulacja. 
93. Resynteza trójglicerydów w tkance tłuszczowej – źródła glicerolo-3-fosforanu. 
94. Cholesterol – budowa, synteza i jej regulacja, znaczenie biologiczne. 
95. Związki syntetyzowane z cholesterolu. 
96. Trawienie i wchłanianie białek. 
97. Warunki działania enzymów proteolitycznych przewodu pokarmowego. 
98. Wchłanianie aminokwasów. 



99. Trawienie białek pozakomórkowych – rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. 
100. Degradacja białek wewnątrzkomórkowych; lizosom i proteasom. 
101. Bilans azotowy. 
102. Stany dodatniego oraz ujemnego bilansu azotowego. 
103. Pula aminokwasów. 
104. Synteza aminokwasów endogennych. 
105. Substraty do syntezy aminokwasów. 
106. Znaczenie transaminacji w metabolizmie aminokwasów. 
107. Rola pirogronianu, szczawiooctanu i α-ketoglutaranu w metabolizmie aminokwasów. 
108. Cykl glukozowo-alaninowy. 
109. Dezaminacja glutaminianu jako główne źródło jonów amonowych w wątrobie. 
110. Cykl mocznikowy; substraty, produkty, lokalizacja narządowa i komórkowa, regulacja. 
111. Katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów. 
112. Aminokwasy glukogenne, ketogenne, glukoketogenne. 
113. Synteza wyspecjalizowanych produktów; aminy biogenne, katecholaminy, GABA, karnityna, 

kreatyna. 
114. Poliaminy. 
115. Podstawowe bloki metaboliczne w metabolizmie aminokwasów: fenyloketonuria, 

tyrozynemie, zaburzenie katabolizmu aminokwasów rozgałęzionych, albinizm.  
116. Metabolizm zasad azotowych. 
117. Synteza puryn i pirymidyn; różnice, substraty, rola 5-fosforybozylo-1-pirofosforanu (PRPP). 
118. Nukleotydy; budowa, synteza i rola biologiczna. 
119. Alternatywne szlaki syntezy nukleotydów. 
120. Synteza i znaczenie biologiczne kwasu moczowego. 
121. Oksydaza ksantynowa jako źródło reaktywnych form tlenu. 
122. Dna moczanowa. 
123. Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) – budowa, lokalizacja komórkowa, znaczenie 

biologiczne. 
124. Sposoby upakowania DNA w jądrze komórkowym. 
125. Budowa nukleosomu; rola białek histonowyh. 
126. Replikacja; przebieg, substraty, enzymy, znaczenie biologiczne. 
127. Metody stosowane w biologii molekularnej: reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) – 

znaczenie diagnostyczne metody. 
128. Sekwencjonowanie DNA. 
129. Kwas rybonukleinowy (RNA) – budowa, rodzaje, funkcje biologiczne. 
130. Rola mRNA, rRNA, tRNA, mikroRNA, snRNA, siRNA. 
131. Transkrypcja; enzymy, lokalizacja komórkowa, przebieg. 
132. Modyfikacja posttranskrypcyje; tworzenie czapeczki, ogona poliA, wycinanie intronów. 
133. Translacja; enzymy, lokalizacja komórkowa, przebieg. 
134. Modyfikacje posttranslacyjne białka. 
135. Glikacja białek – znaczenie w diagnostyce cukrzycy. 
136. Regulacja ekspresji genu na poszczególnych poziomach. 
137. Metody stosowane w biologii molekularnej: reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie 

rzeczywistym (real-timePCR). 
138. Hormony i witaminy – wpływ na integralność metabolizmu. 
139. Podział witamin. 
140. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, zapotrzebowanie dobowe, nazewnictwo. 
141. Reakcje, w których biorą udział witaminy: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C, A, D, E, K. 
142. Metaboliczne skutki niedoboru witamin. 
143. Mechanizmy działania hormonów peptydowych, steroidowych oraz hormonów tarczycy; 

podział względu na ich budowę. 
144. Hormony przedniego i tylnego płata przysadki, gruczołu tarczowego, nadnerczy, płciowe. 
145. Synteza tyroksyny i trójjodotyroniny – znaczenie jodu. 
146. Hormony i witaminy wpływające na gospodarkę wapniowo-fosforanową; budowa i synteza 

witaminy D, parathormon kalcytonina. 
147. Specyfika metaboliczna tkanek i narządów – mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy – 

różnice w metabolizmie, skład biochemiczny, glikogen mięśniowy. 
148. Krew – składniki, znaczenie biologiczne krwi. 
149. Erytrocyty; transport tlenu, synteza hemu; substraty, lokalizacja komórkowa, regulacja. 
150. Degradacja hemu. 



151. Porfirie i żółtaczki. 
152. Krzepnięcie krwi. 
153. Rola trombocytów w krzepnięciu krwi. 
154. Układ wewnątrz i zewnątrzpochodny. 
155. Rola wapnia w aktywności biologicznej czynników krzepnięcia. 
156. Fibrynoliza. 
157. Nerka i płuca; rola w gospodarce kwasowo-zasadowej; usuwanie zbuforowanych protonów, 

synteza dwuwęglanów, eliminacja dwutlenku węgla. 
158. Procesy metaboliczne zachodzące w wątrobie. 
159. Kości; budowa, skład chemiczny. 
160. Synteza kolagenu. 
161. Skład chemiczny zębów. 
162. Ślina – składniki biochemiczne i ich rola. 


