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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ХИМИЯ И БИОХИМИЯ” 
КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО БИОХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА II КУРС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. 
  

1. Белтъци - строеж, нива на организация, свойства, класификация, видове, денатурация. 
2. Нуклеотиди - видове, строеж и функции. Нуклеинови киселини - видове и биологична роля. 

Свободни нуклеотиди с важно биологично значение. Нуклеозоми. 
3. Ензими - същност на ензимната катализа, химична природа. Коензими и простетични групи. 

Активен център. Специфичност на ензимното действие. Класификация и номенклатура на 
ензимите. 

4. Кинетика на ензимните реакции - влияние на концентрацията на ензима и субстрата, ензимни 
единици. Влияние на температурата и рН. 

5. Регулация на ензимната активност. Регулация чрез промяна на абсолютното количество на 
ензима. Регулация чрез промяна на активността на ензима – проформи, обратима ковалентна 
модификация, алостерична регулация и др. 

6. Приложение на белтъците, ензимите и нуклеиновите киселини в медицинската практика. 
Диагностично значение на ензимите и изоензимите. 

7. Биоенергетика - макроергични съединения и връзки, роля на АТФ. 
8. Биологично окисление - същност, редокс-системи и редокс потенциал. Оксидоредуктази. 
9. Дихателна верига - молекулно устройство, функция, регулация. Химиоосмотична теория за 

механизма на окислителното фосфорилиране в дихателната верига. 
10. Свободно окисление. Топлопродукция. Скъсени дихателни вериги. 
11. Метаболизъм - основна характеристика на анаболитните и катаболитните процеси, ключови 

метаболити (роля на пирувата и ацетил КоА).  
12. Окислително декарбоксилиране на алфа-кетокиселините пируват и α-кетоглутарат – ензими, 

кофактори, регулация. Карбоксилиране на въглехидрати, липиди и белтъци. 
13. Цикъл на трикарбоновите киселини - значение, химични реакции, енергетична равносметка. 

Връзка с обмяната на въглехидрати, липиди и белъци. Регулация. 
14. Основни реакции и ключови метаболити в обмяната на въглехидратите в клетката. Транспорт 

на монозахарите през мембраните. 
15. Гликолиза – значение, химични реакции, енергетична равносметка при аеробни и анаеробни 

условия. Совалки. Регулация. 
16. Пентозо - фосфатен път на разграждане на глюкозата – значение, химични реакции, регулация. 
17. Глюконеогенеза - участие на различните органи и тъкани. Значение, субстрати за 

глюконеогенеза, регулация. 
18. Обмяна на фруктоза, галактоза и мио-инозитол. 
19. Други пътища за обмяна на глюкозата - аминозахари и уронови киселини. 
20. Обмяна (синтеза и разграждане) на гликоген. Регулация. 
21. Регулация на обмяната на глюкозата - кръвно-захарно ниво, участие на различните органи и 

тъкани. Регулаторни ензими и хормони. 
22. Транспортни форми на липидите в кръвта - аполипопротеини, роля на различните органи и 

тъкани. 
23. Транспорт на мастните киселини през мембраните. Окисление на мастните киселини с четен и 

нечетен брой въглеродни атоми – карнитинова совалка, енергетична равносметка. 
24. Обмяна (синтеза и разграждане) на кетотела – значение, химични реакции, локализация. 
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25. Обмяна (синтеза и разграждане) на триацилглицероли – химични реакции, регулация. 
26. Биосинтеза на мастни киселини – химични реакции, локализация. Цитратна совалка. Регулация. 
27. Обмяна на фосфо - и сфинголипиди, инозитолфосфати. 
28. Обмяна на незаменимите (ненаситени) мастни киселини - простагландини, левкотриени, 

резолвини и др. 
29. Синтеза на холестерола. Регулация. 
30. Производни на холестерола - вит. ”Д3” и жлъчни киселини. 
31. Общи реакции на разграждане на аминокиселините - дезаминиране, трансаминиране, 

декарбоксилиране. Транспорт на аминокиселините през мембраните. 
32. Обмяна на тирозин и фенилаланин. Биосинтеза на меланин. 
33. Обмяна на сяросъдържащи аминокиселини - биологично важни продукти. 
34. Обмяна на серина, триптофана, аргинина и др. - биологично важни продукти. 
35. Метаболизъм на амоняка - получаване, обезвреждане и синтеза на урея. 
36. Интеграция на метаболизма. Връзка между обмените на въглехидрати, липиди и 

аминокиселини. Роля на отделните органи и тъкани. 
37. Биосинтеза и разграждане на пуринови нуклеотиди. Регулация. Подагра. 
38. Биосинтеза и разграждане на пиримидинови нуклеотиди. Регулация. 
39. Структура и обмяна на нуклеиновите киселини - ДНК и РНК. 
40. Еукариотен ген - структура и регулация. Транскрипция и транслация на генетичната 

информация. 
41. Биосинтеза на белтък - етапи, регулация. 
42. Програмирана клетъчна смърт, апоптоза и некраоза – основни механизми за развитието им. 
43. Обмяна на желязото. Механизъм на резорбция. Белтъци участващи в обмяната на желязото. 
44. Биосинтеза на порфирини – тъканна локализация, регулация. Порфирии. 
45. Разграждане на хемоглобин – тъканна локализация. Жълтеници. 
46. Механизми на вътре- и междуклетъчна сигнализация - рецептори класификация, начини на 

предаване на сигнала, каскади и др. 
47. Хормони и медиатори - класификация, механизъм на действие, основни принципи на синтеза и 

разграждане. 
48. Хормони на хипофиза и хипоталамус - строеж и функция. 
49. Хормони на стомашно - чревния тракт и панкреаса - строеж и функция. 
50. Обмяна на стероидни хормони - глюко и минералкортикоиди. 
51. Обмяна на стероидни хормони - мъжки и женски полови хормони. 
52. Обмяна на катехоламини и тиреоидни хормони. 
53. Храносмилане - състав и механизъм на действие на храносмилателните сокове. Смилане и 

резорбция на хранителните вещества. 
54. Биохимия на черния дроб - участие в обмяната на веществата, детоксични функции. 
55. Биохимия на кръвосъсирването и комплемента. 
56. Протонен баланс - буферна система, роля на отделните органи. 
57. Обмяна на калций и фосфор - хормони участващи в регулацията на нивата им, роля на 

отделните органи. 
58. Биохимия на съединителна тъкан. 
59. Гликопротеини, протеогликан, глюкозаминогликани - строеж, синтеза и разграждане. 
60. Биохимичен състав, молекулна организация и обмяна на веществата в костната тъкан. 
61. Минерализация на костна тъкан - механизми, хормонални ефекти. 
62. Биохимичен състав и метаболизъм на дентин, цимент и зъбна пулпа. 
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63. Биохимичен състав и структура на емайл. Особености в минерализацията на зъбните тъкани. 
64. Биохимия на нервна тъкан - синтеза и разграждане на невромедиаторите, синаптични 

предавания. 
65. Биохимия на мускулна тъкан - биохимия на мусулното съкращение. 
66. Биохимия на имунна система - имуноглобулини, цитокини. 
 

Лекционен курс по биохимия на доц. д-р Васил Каменов, дм, 2017/2018 
Косекова Г, В Митев, А Алексеев. Биохимия в интернет, София, 2016 
Rodwell V, D Bender, K Botham, P Kennelly, P Weil. Harper’s Illustrated Biochemistry. Thirtieth Edition., 
2015. 
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