
POŽIADAVKY K  ŠTÁTNYM MAGISTERSKÝM SKÚŠKAM 

 

 

Odbor: CHÉMIA 

Študijný program: Organická a bioorganická chémia 

Predmet: Bioorganická chémia a Medicínska chémia 

(Povinný predmet pre zameranie Bioorganická chémia) 

 

 

1. Biomakromolekuly, vzťah štruktúra a funkcia, hierarchia, motívy, domény, vizualizácia 

štruktúr proteínov, nukleových kyselín, databázy štruktúr, denaturácia a renaturácia, flexibilita, 

folding, Tm, triplexy, interkalácia, voda a biomakromolekuly. 

 

2. Syntéza biomakromolekúl na pevnej fáze, limitácie a perspektívy, polymerny nosič a jeho 

funkcionalizácia, princíp automatických syntetizérov peptidov a oligonukleotidov. 

 

3. Štruktúrne sondy pre štúdium biomakromolekúl, syntetické analógy biomakromolekúl, 

aptaméry, dendriméry, cyklodextríny, plastické protilátky, antisense oligonukleotidy. 

 

4. Nukleozidové antimetabolity, základné reakcie purínových a pyrimidínových nukleozidov a 

nukleotidov. 

 

5. Reakcie katalyzované enzýmami, enzýmy ako regulátory a katalyzátory, špecifita 

enzýmovej katalýzy, faktory ovplyvňujúce katalytickú aktivitu. Katalytické RNA – ribozýmy, 

molekulárny imprinting, abzýmy-katalytické protilátky. 

 

6. Zdroje enzýmov, logika separačných krokov pri príprave preparátov enzýmov, kritériá čistoty 

enzýmov. Klasifikácia enzýmov, vlastnosti enzýmov jednotlivých tried, príklad mechanizmu. 

 



7. Kinetika enzýmových reakcií, mechanizmus jednosubstrátových reakcií, fyzikálny zmysel 

parametrov kcat , Km ,Vmax , kcat/Km, inhibícia a aktivácia enzýmov, alostéria, kovalentné 

inhibítory. 

 

8. Metódy stabilizácie enzýmov. inaktivácia, reaktivácia, imobilizované enzýmy a bunky. 

Príklad biotransformácie v organickej syntéze, enzýmy a organické rozpúšťadlá. 

 

9. Použitie enzýmov v chemickej analýze, analýze potravín, diagnostike a génových 

manipuláciách, afinitné biosenzory. 

 

---------------------------------------------------- 

 

10. Farmakokinetika (rozpustnosť a membránová permeabilita, Lipinského pravidlá, spôsoby 

podávania liečiv zlepšenie stability a transportu liečiv (premena alkylov, maskovanie polárnych 

skupín, pridanie polárnej skupiny, zmena pKa, stabilita liečiva, chemicky a metaboliciky 

prijateľné skupiny, redukcia toxicity, termín prodrugs...). 

 

11. Farmakodynamika (efektor, exogénny endogénny ligand, farmakofór, aktivita, selektivita,  

farmakogenomika, LD50, ED50, terapeutické okno). 

 

12. Typy a porovnanie neväzbových interakcií liečiva a biologického cieľa, klasifikácia a 

štruktúry biogénnych aminokyselín, elektrostatické interakcie, typy vodíkových väzieb, 

interakcie typu Van der Waals, dipól, ión, indukovaný dipól, desolvatačná nevýhoda, hydrofóbne 

interakcie. indukované dosadnutie (induced fit). 

 

13. Identifikácia farmakofóru a optimalizácia interakcii liečiva s biologickým cieľom 

(aktívna konformácia, vzťahy štruktúra - bioaktivita (SAR) – chemické obmeny funkčných 

skupín: alkoholy, amíny, amóniové soli, aldehydy, ketóny, estery, amidy, -COOH kyseliny, 

alkény, aromatické skupiny, alkylové skupiny). 

 



14. Premeny funkčných skupín nosného skeletu – dôkaz typu interakcií (zmena alkylov, 

arylov, dodanie funkčných skupín, rozšírenie / skrátenie reťazca / kruhu, izostéry, bioizostéry, 

simplifikácia a rigidizácia skeletu). 

 

15. Štruktúra a funkcia receptorov (G-receptory, iónové kanály, tyrozín kinázové receptory, 

primárne a sekundárne chemické posly, amplifikácia signálu, agonisti, antagonisti, inhibičné 

účinky, dáždnikový efekt inhibítorov). 

 

16. Vývoj nových liečiv, zdroje a hľadanie nosného skeletu (simplifikácia, mee-too prístup, 

bioizostérna zámena, de-novo design, X-ray analýza, NMR). 

 

17. Mechanizmy pôsobenia antitumorových liečiv (alkylačné činidlá, interkalačné látky, 

apoptóza...). 

 

18. Angiogenéza, jej inhibícia a relevantné biotesty (vlastnosti endoteliálnych buniek, 

mechanizmus tumorovej angiogenézy, VEGF, VEGFR, možnosti terapeutickej intervencie, typy 

biotestov, súčasný stav). 

 


