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Zagadnienia z Biochemii z elementami chemii dla studentów I roku kierunku 

Lekarsko-dentystycznego 
 

 
Semestr zimowy 

 
Ćwiczenie 1 

Seminarium: Związki i grupy funkcyjne o znaczeniu biologicznym. Grupy: hydroksylowa, karbonylowa, aldehydowa, 
ketonowa, karboksylowa, estrowa, eterowa, aminowa, amidowa, tiololowa. Związki organiczne o znaczeniu 
biologicznym: alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, amidy, tiole. Związki nieorganiczne o 
znaczeniu biologicznym: kwas solny, tlenek azotu, siarkowodór, tlenek węgla. Reaktywne formy tlenu. Podstawy 
izomerii optycznej. 
Część praktyczna: Reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych. Oznaczenie stężenia tlenku azotu oraz aldehydu 
dimalonowego w materiale biologicznym. 
 
 

Ćwiczenie 2 
Seminarium: Aminokwasy białkowe; nomenklatura, podział. Aminokwasy niebiałkowe. Metody otrzymywania 
aminokwasów. Właściwości chemiczne aminokwasów. Wiązanie peptydowe. Peptydy o znaczeniu biologicznym. 
Białka; podział, budowa. Struktury białek. Właściwości białek. Roztwory koloidalne. Denaturacja i wysalanie białek. 
Znaczenie struktury czwartorzędowej na przykładzie hemoglobiny. Choroby związane ze zmianą konformacji białek 
na przykładzie chorób prionowych. Metody analizy białek; wysalania, elektroforeza, ELISA, Western Blot. 
Część praktyczna: Własności białek. Wykrywanie białek doborowych i niedoborowych. Oznaczanie białka 
całkowitego w materiale biologicznym. 

 
Ćwiczenie 3 

Seminarium: Makro i mikroelementy. Rola pierwiastków w metabolizmie człowieka. Znaczenie biologiczne: węgla, 
tlenu, wodoru i azotu. Biologiczne znaczenie jonów: wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, siarki, sodu, potasu, cynku, 
selenu, molibdenu, chromu, krzemu, kobaltu, chloru. Fosforany i węglany. Skład jonowy śliny. 
Część praktyczna: Elementy analizy jakościowej. Reakcje charakterystyczne jonów i ich znaczenie biologiczne. 
Kolorymetryczne oznaczanie wapnia i magnezu w ślinie. 
 
 

Ćwiczenie 4 – Kolokwium I 
Zagadnienia teoretyczne: Materiał z ćwiczeń: 1, 2, 3. 
Część praktyczna: wykrywanie kationów i anionów. 
 
 

Ćwiczenie 5 
Seminarium: Reakcje chemiczne. Stała równowagi reakcji. Energia swobodna i energia aktywacji. Enzymy, 
mechanizm działania, centrum aktywne, kompleks enzym-substrat. Czynniki wpływające na prędkość reakcji 
enzymatycznej: temperatura, pH, stężenie substratu, efektory allosteryczne. Jednostki aktywności enzymów. Klasy 
enzymów; oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy. Reakcje charakterystyczne każdej z klas 
enzymów. Enzymy śliny i ich znaczenie. Wykorzystanie enzymów w metodach diagnostyki laboratoryjnej. 
Część praktyczna: Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej metodą Wohlgemutha. 
Oznaczanie aktywności metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej metodą zymografii żelatynowej. 
 
 

Ćwiczenie 6 
Seminarium: Regulacja aktywności enzymatycznej; aktywacja proteolityczna, białka regulatorowe, fosforylacja, 
naturalne inhibitory, Rodzaje inhibicji; kompetycyjna, niekompetycyjna, nieodwracalna. Witaminy, jako koenzymy. 
Znaczenie witamin B1, B2, B3, B5, B12, biotyny, witaminy K w metabolizmie człowieka – przykłady reakcji. Izoenzymy – 
definicja, przykłady, znaczenie w diagnostyce chorób. Enzymy wskaźnikowe; transaminaza alaninowa i 
asparaginowa, fosfataza kwaśna i zasadowa, γ-glutamylotranspeptydaza, dehydrogenaza mleczanowa, kinaza 
keratynowa. 
Część praktyczna: Wpływ aktywatorów i inhibitorów na aktywność enzymów. Wykrywanie i badanie właściwości 
witamin B1 i B2 
 
 

Ćwiczenie 7 
Seminarium: Oddychanie komórkowe – znaczenie reakcji utleniania węgla w metabolizmie organizmów. Definicje: 
katabolizm i anabolizm. Rola biologiczna adenozynotrójforforanu (ATP). Fosforylacja oksydacyjna. Łańcuch 
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oddechowy, lokalizacja, elementy łańcucha oddechowego, teorie działania syntazy ATP. Czynniki rozprzęgające 
łańcuch oddechowy. Role łańcucha oddechowego w powstawaniu reaktywnych form tlenu. Cykl Krebsa – lokalizacja 
komórkowa, przebieg i znaczenie biologiczne. Fosforylacja substratowa. Bilans energetyczny cyklu Krebsa. 
Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu; znaczenie biologiczne, koenzymy, substraty. Centralna rola cyklu Krebsa 
w metabolizmie. 
Cześć praktyczna: Preparatyka i oznaczanie aktywności dehydrogenazy bursztynianowej. Wykrywanie peroksydazy i 
katalazy. 
 
 

Ćwiczenie 8 – Kolokwium II 
Zagadnienia teoretyczne: Materiał z ćwiczeń 5, 6, 7. 
Część praktyczna: oznaczenie aktywności amylazy metodą Wohlgemutha. 

 
 

Ćwiczenie 9 
Seminarium: Węglowodany – budowa, podział, znaczenie biologiczne. Triozy, tetrozy, pentozy, heksozy – przykłady, 
budowa i rola biologiczna. Wiązanie glikozydowe, disacharydy, polisacharydy. Heteroglikany – kwas hialuronowy, 
siarczan ketaranu, siarczan dermatanu, heparyna. Sorbitol i mannitol. Trawienie i wchłanianie węglowodanów; 
amylaza ślinowa i trzustkowa, enzymy rąbka szczoteczkowego. Transport glukozy do komórek. Glikoliza, jako 
podstawowy szlak katabolizmu węglowodanów; substraty i produkty glikolizy, lokalizacja komórkowa, rola biologiczna, 
regulacja. Bilans energetyczny glikolizy. Powiązanie glikolizy z innymi szlakami biochemicznymi. Różnice w glikolizie 
beztlenowej i tlenowej. Odmienności glikolizy w erytrocytach. Biologiczna rola aldehydu 2,3-bisfosfoglicerynowego. 
Transport równoważników redukcyjnych i pirogronianu do mitochondrium.  
Część praktyczna: Wykrywanie nieznanego węglowodanu. Kolorymetryczne oznaczanie glukozy. 
 
 

Ćwiczenie 10 
Seminarium: Węglowodany – glukoneogeneza i cykl pentozowy; substraty i produkty, lokalizacja narządowa i 
komórkowa, znaczenie biologiczne, regulacja. Biologiczna rola NADPH. Znaczenie cyklu pentozowego w 
erytrocytach. Fawizm. Metabolizm glikogenu; budowa glikogenu, lokalizacja narządowa, rola biologiczna. UDP-
glukoza. Syntaza glikogenowa i fosforylaza; hormonalna regulacja aktywności syntazy i fosforylazy. Przykłady chorób 
spichrzeniowych glikogenu (Choroba von Gierkego, choroba Pompego, choroba McArdla). Metabolizm fruktozy. 
Synteza galaktozy.  
Część praktyczna: Hydroliza skrobi. Preparatyka mucyny. Analiza fosforylazy na modelu roślinnym. 
 
 

Ćwiczenie 11 
Seminarium: Lipidy – budowa, podział, znaczenie biologiczne. Lipidy proste i złożone; fosfolipidy, sfingolipidy. 
Trawienie i wchłanianie; rola lipazy językowej, żołądkowej i trzustkowej w trawieniu lipidów. Skład żółci. Rola żółci w 
emulgacji i wchłanianiu lipidów. Resynteza triacyloglicerolu w enterocytach; rola kinazy glicerolowej. Transport lipidów 
we krwi. Lipoproteiny; chylomikrony, VLDL, LDL, HDL. Apoproteiny. Rola ApoCII, ApoAI, ApoB48, ApoB100, ApoE, 
ApoD. Lipaza lipoproteinowa. Pochodne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Eikozanoidy; produkty 
cyklooksygenzay – prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany oraz lipooksygenazy – leukotrieny i lipoksyny; 
budowa, i  znaczenie biologiczne. Kliniczne wykorzystanie inhibicji syntezy eikozanoidów. 
Część praktyczna: Właściwości fizykochemiczne lipidów. Wpływ żółci na aktywność lipazy. Wykrywanie składników 
żółci  
 
 

Ćwiczenie 12 
Seminarium: Lipidy – utlenianie kwasów tłuszczowych; transport kwasów tłuszczowych do mitochondrium, rola 
karnityny. Beta-oksydacja; substraty i produkty, lokalizacja komórkowa, rola biologiczna, regulacja utleniania kwasów 
tłuszczowych. Synteza, budowa i znaczenie biologiczne ciał ketonowych. Synteza kwasów tłuszczowych; substrat i 
produkty, lokalizacja komórkowa, rola biologiczna, regulacja. Resynteza trójglicerydów w tkance tłuszczowej – źródła 
glicerolo-3-fosforanu. Cholesterol – budowa, synteza i jej regulacja, znaczenie biologiczne. Związki syntetyzowane z 
cholesterolu.  
Część praktyczna: Preparatyka i określanie składu lecytyny. Kolorymetryczne oznaczenie stężenia cholesterolu w 
materiale biologicznym. 
 
 

Ćwiczenie 13 – Kolokwium III 
Zagadnienia teoretyczne: materiał z ćwiczeń 9, 10, 11, 12. 
Część praktyczna: wykrywanie nieznanego węglowodanu 
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Ćwiczenie 14 

Seminarium: Integracja metabolizmu węglowodanów i lipidów. Zarys patogenezy miażdżycy i cukrzycy. Skutki 
metaboliczne cukrzycy. 
Część praktyczna: ocena efektów kształcenia w zakresie postaw. 
 
 

Wykłady 
 

1. 02.10.2019 (st), 09.10.2019 (nst) – Makro i mikroelementy. Związki występujące w organizmie. Aminokwasy 

2. 16.10.2019 (st), 23.10.2019 (nst) – Peptydy i białka. Enzymy 

3. 30.10.2019 (st), 06.11.2019 (nst) – Oddychanie komórkowe 

4. 20.11.2019 (st), 27.11.2019 (nst) – Przemiany węglowodanów 

5. 04.12.2019 (st), 11.12.2019 (nst) – Przemiany lipidów 

Wykłady odbywają się w Auli Coll. Pharmaceuticum, w środy, godz. 18.00-19.30 naprzemiennie dla studentów 
stacjonarnych (st) i niestacjonarnych (nst). 
 
Wzory do zapamiętania: aminokwasy, kwasy jednokarboksylowe: octowy, pirogronowy, mlekowy, stearynowy, 
oleinowy; dwukarboksylowe: szczawiooctowy; trójkaboksylowe: cytrynowy. Ryboza, deoksyryboza, glukoza, 
galaktoza, mannoza, fruktoza, cholesterol. 
 
 
Podręczniki: 
 
Edward Bańkowski. Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wydanie II. 
MedPharm Polska. Wrocław. 2014 
 
Jacek Kurzepa (red.) Chemia organizmów żywych. Wydanie I. Radomskie Towarzystwo Naukowe. Radom. 2014 (on-
line) 
 
Dorota Luchowska-Kocot. Podstawy technik laboratoryjnych. Wydanie I. Biochemia&Neurologia. Lublin. 2018 (on-line) 
 
Podręcznik uzupełniający: 
 
Smoleński R (red. naukowa). Biochemia Harpera ilustrowana. Wydanie VII uaktualnione. PZWL. Warszawa 2018. 


