
Z pamiętnika studenta
Egzamin z biochemii



Dzień 1 

Za 2 tygodnie zdaję biochemię! W sumie to dobrze, bo jak się sprężę, to za 2 tygodnie będę już po egzaminie i nikt mnie nigdy więcej 
nie spyta o stałą Vangelisa jakiegoś enzymu! Nie Vangelisa, chyba kogoś innego. Nieważne, przypomnę sobie w trakcie nauki. No to 
zaczynamy! 

Na początek pierwiastki, makro i mikroelementy. Ooo… wapń, piszą o nim trochę więcej niż o innych. W sumie ma wiele funkcji i jest go 
około kilograma. Na fizjo było też coś o wapniu i skurczu mięśni i synapsach. Wapń też był w krzepnięciu i jako wtórny przekaźnik… 

Trochę dużo tych pierwiastków… mikroelementy głównie działają w enzymach, chociaż nie wszystkie. Jod - tarczyca, fluor - szkliwo, 
kobalt - witamina B12, molibden - monotonia, mangan - marazmmm…. idę spać. 

Dzień 2 

Ale mam pałera! Wchłonę całą biochemię bez szemrania! Aminokwasy - skróty jednoliterowe i trzyliterowe były na wykładzie. Wzory 
też. Muszę sobie je jakoś poukładać w grupy.  

Dzień 3 

Leci dobry film. Aż szkoda, bo muszę czytać peptydy i białka. Oglądnę tylko do reklamy i już (…) Gdzie tam, obejrzałem cały. Peptydy 
muszę zrobić dzisiaj. Przynajmniej glutation.  



Dzień 4 

Klasy enzymów już umiem: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy… coś tam azy… też azy i syntetazy. No prawie umiem. Hydrolazy 
bez koenzymów… no, no, ciekawe. 

Stała nie Vangelisa tylko Michaelisa; określa powinowactwo enzymu do substratu, a może na odwrót?  

Dzień 5 

Oddychanie komórkowe. Czy rośliny oddychają? Kto tam wie, w sumie nie mają płuc. Ale pantofelek też nie ma, a oddycha. No nic, 
czytam dalej. 

Nauczyłem się cyklu Krebsa! Zrobiłem zawody jak szybko jestem w stanie powiedzieć nazwy wszystkich związków pośrednich. Mój 
rekord to 9,5 sek! Ale muszę zacząć od szczawiooctanu, bo inaczej gubię się gdzieś w okolicy fumaranu i wychodzi ok. 13 sek. W sumie 
nie wiem po co się tego uczę na czas. Chociaż gdybym nie zdał egzaminu to pójdę do Zakładu i na cały głos wywalę im cykl Krebsa w 
9,5 sek! Może to zmieni ocenę… 

Dzień 6  

Glikoliza to pierwszy szlak biochemiczny w każdej książce. Podstawa, podstaw. Nawet ją pamiętam trochę z LO. Najważniejsza 
regulacja… tego nie było LO… 

Dzień 7  

Glukagon, glikogen, był glutation, kurczę, ale podobne nazwy. 



Dzień 8 

Lipidy są spoko. Jem frytki :) 

Dzień 9 

Czytam o diecie wysokotłuszczowej. Jakoś tam było, że jak się zjada tylko smalec, to w tkance tłuszczowej nie ma możliwości 
odtworzenia trójglicerydu, bo do tego potrzebny jest zaktywowany glicerol, który w tkance tłuszczowej pochodzi z glukozy, a jak 
nie zjada się chleba i ziemniaków to nie ma glukozy i się chudnie! Nie wyobrażam sobie takiej diety, ble. Chyba też zakwasza się 
organizm, bo powstaje masę ciał ketonowych. No, no, nie jest tak źle ze mną.  

Dzień 10 

Podobno kiedyś przemian aminokwasów uczono się szczegółowo, każdego jednego. A może to plotki? Z aminokwasami nie jest 
tak źle. Figlu-miglu z histydyny, ketony z tych na L. Gorzej jak dochodzi się do fenyloalaniny i tyrozyny, bo z niej syntetyzuje się 
masa związków, a w trakcie jej katabolizmu na każdym kroku czai się metaboliczny blok! 

Dowiedziałem się, że jedna z dziewczyn od nas z roku wróży z fusów. Podobno wywróżyła, że na egzaminie będą fragmenty 
jednowęglowe. Kto dzisiaj wierzy z takie rzeczy? Ale na wszelki wypadek czytam o nich i o roli kwasu foliowego w ich 
przenoszeniu. Ciekawe jak rozpoznała w układzie fusów np. formylotetrahydrofolian? 



Dzień 11 

Zaczyna dziać się coś niedobrego. Zauważyłem spadek efektywności przyswajania wiedzy. Jeszcze 4 dni, całe długie 4 dni, w których mogę 
pochłonąć ogrom materiału! 4 dni, 96 godzin, gdybym spał po 6 godzin dziennie to i tak zostaje 72 godziny na naukę. Jeść można z książką, 
no dobra, pod prysznic jej nie wezmę, ale mogę umyć się za 4 dni, po egzaminie. Mam szampon w sprayu, więc włosów też teraz nie my ję. 
Czytam dalej. DNA/RNA, metabolizm zasad azotowych. Kwas moczowy z puryn. Słabo się rozpuszcza, dlatego może krystalizować w tkankach. 
Pojawia się wtedy dna, ale nie DNA tylko dna z małych liter. 

Dzień 12 

I co ja robię tu, u u, co ty tutaj robisz? Hormony i witaminy. 

Dzień 13 

Boże, jeszcze tkanki! Tak na dobicie! Już nie mam siły. Krew, krzepnięcie, glikoliza w erytrocytach. Po co to komu? I równowaga kwasowo-
zasadowa. No bez przesady! A za oknem 28 stopni… A w lodówce 7 stopni. Czyli różnica pomiędzy temperaturą piwa i otoczenia wynosi 21 
stopni, tyle ile jest tlenu w powietrzu. To chyba dobrze? Ale najpierw zrobię tkanki potem piwo chlup do szklanki. Nie, już durnoctwa przychodzą mi 
do głowy. Czytam dalej; prawidłowe pH osocza 7,35-7,45. Znowu podobieństwa; kreatynina, kreatyna, była keratyna i karnityna. 

Dzień 14 

Słowa „wiem, że nic nie wiem” Sokratesa oznaczają świadomość, że jeśli czegoś nie wiem, to znaczy, że posiadam wiedzę o własnej niewiedzy. 
Dogłębnie to rozumiem. Dziś posiadłem wiedzę o wszystkich zakamarkach swojej niewiedzy, niewiedząc wcześniej, że wiedza biochemiczna którą 
zdobywam i tak wpada do studni mojej niewiedzy… Hmm… to takie filozoficzne… Dziś mam zrobić podsumowanie… jutro zdaję. 

Nie zdam… 



Dzień 15 

Zdałem… 4,0!!! We are the champions! Simply the best! 
:) W sumie to nawet wiele pamiętam z tej biochemii. Cykl 
Krebsa nadal robię w 9,5 sek… Bez odbioru.


