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1. Функция на белтъците. Хетеро-, изо- и алобелтъци. Пептиди, полипиптеди и белтъци. 
Аминокиселините като структурни блокове на белтъците. Класификация според химичната 
природа на радикала и полярността при рН 7.0. Нива на организация на белтъчната молекула. 
Първична структура на белтъците. 
 
2. Конформация. Свойства на пептидната връзка. Вторична структура. Характеристика на α и β-
спирали и неподредени участъци. Супервторична структура – мотиви и домени. Третична 
структура – видове химични връзки, участващи в създаването ѝ. Фибриларни и глобуларни 
белтъци.  
 
3. Четвъртична структура – роля за регулация на биологичната активност на белтъците. 
Механизми за поддържане на конформацията на белтъците – участие на ензими и шаперони. 
Значение на взаимната връзка между структурата и функцията на белтъците за медицината. 
Дефекти в рецептори (фамилна хиперхолестеролемия, diabetes insipidus). Болести поради 
нарушена конформация (прионова болест, болест на Алцхаймер). Експресия на точкови 
мутации (сърповидно-клетъчна анемия). Дефекти в пост-транслационната обработка на 
белтъците (скорбут и гликиран хемоглобин).  
 
4. Изоелектрична точка и утаяване на белтъците. Денатурация. Методи за изследване на 
белтъците.  Електрофореза. Електрофоретични профили на серумни белтъци, роля за 
диагностиката. Хроматографски техники.  
 
5. Нуклеинови киселини - видове и биологична роля. Химичен състав, химични връзки в 
нуклеотидите и между нуклеотидите. Свободни нуклеотиди с важно биологично значение. 
Особености на полинуклеотидните вериги. Модел на Уотсън и Крик. Пуринови и 
пиримидинови аналози като антиракови и антивирусни агенти. 
 
6. Първична структура на нуклеиновите киселини. Конформация на ДНК и на различните 
видове РНК. Нуклеозоми. Значение на хистоновите и нехистонови белтъци за поддържане 
конформацията на ДНК. Денатурация и ренатурация на ДНК. Хиперхромен ефект и точка на 
топене. Рибозими – роля в процеса на ”зреене” на РНК и потенциални възможности за 
използването им като инхибитори на генната експресия. 
 
7. Особености на ензимите като биологични катализатори. Коензими и простетични групи. 
Наименования и класификация на ензимите. Механизъм на ензимната катализа Ензимно-
субстратен комплекс. Активен център. Специфичност на ензимното действие. 
 
8. Водоразтворими витамини (В1, В2, В6, В12, Н, РР, С, пантотенова киселина, фолиева 
киселина). Коензими, производни на витамини. 
 
9. Ензимна кинетика: влияние на времето, температурата, рН, концентрацията на ензима и 
субстрата върху скоростта на ензимната реакция. Константа на Михаелис. Ензимни единици. 
Уравнение на реципрочните стойности (на Лайнуивър-Бърк). 
 
10. Обратимо и необратимо инхибиране. Конкурентни и неконкурентни инхибитори. V max и 
Km в присъствие на конкурентен и неконкурентен инхибитор. Активатори на ензимите. 
 
11. Регулация на ензимното действие. Регулация на абсолютното количество на ензима – 
конститутивни и индуцируеми ензими и контрол върху времето на полуживот от различни 



фактори. Регулация на каталитичната активност чрез компартментализация и совалчести 
механизми, многоензимни комплекси, фосфорилиране-дефосфорилиране и алостеричен 
контрол. Ретроинхибиране.  

12. Клинично значение на ензимите. Доказване на нехарактерни за серума вътреклетъчни 
ензими (при инфаркт, хепатит). Установяване на промени в типичните за серума функционални 
ензими. Диагностично значение на изоензимите (креатин фосфокиназа и лактатдехидрогеназа). 
Генетично обусловени ензимопатии (подагра, синдром Леш-Нихан). Използване на рестриктази 
за доказване дефект в гените. Приложение на ензими в терапията и производството на 
лекарства. Терапия с ензими антиоксиданти. Ензими и ензимни инхибитори в терапията на 
рака. 

13. Биоенергетика. Особености на организмите като отворени химични системи. Общи закони 
на термодинамиката и приложението им при живите организми. Спрягане на ендергонични и 
екзергонични процеси чрез макроергични съединения. Видове макроергични съединения. 
Централна роля на системата АТФ/АДФ. 
 
14. Особености на биологичното окисление. Субстрати на биологичното окисление и крайни 
акцептори на водорода. Оксидоредуктази. Важни редокс-системи: НАД+/HАДН, 
НАДФ+/HАДФН, ФМН/ФМН.Н2, ФАД/ФАДН2, KoQ/KoQH2, хемове на цитохроми, липоат, 
аскорбат. 
 
15. Окислително фосфорилиране на субстратно ниво: окислително фосфорилиране на 
глицералдехид 3-фосфат, енолазна реакция, окислително декарбоксилиране на α-кетокиселини 
(пируват дехидрогеназен комплекс; роля на кофакторите ТФФ, липоат, КоА, ФАД и НАД+).  
 
16. Дихателна верига - локализация, функция и молекулно устройство. Места за протонна 
транслокация. Коефициент на окислително фосфорилиране (Р/О). Дихателен контрол, 
фосфатен потенциал. Действие на комбинация от барбитурати и алкохол. Митохондрийни 
болести. 
 
17. Химио-осмотична теория за механизма на окислителното фосфорилиране в дихателната 
верига. АТФ синтаза. Действие на разпрягащи агенти (2,4-динитрофенол). Естествени 
разпрягащи агенти. Инхибитори на окислителното фосфорилиране (олигомицин). Инхибитори 
на електронния транспорт (барбитурати, антимицин А, КCN). 
 
18. Свободно окисление. Топлопродукция. Роля на термогенин в митохондрии на кафява 
мастна тъкан. Електронен пренос в ендоплазмения ретикулум. Образуване и обезвреждане на 
супероксид, водороден пероксид и свободен хидроксилен радикал.  
  
19. Цикъл на трикарбоновите киселини - особености. Ензимни реакции, енергетична 
равносметка. Връзки на ЦТК с дихателните вериги и другите обмени. Регулация. Попълващи 
реакции. Пируват дехидрогеназна недостатъчност. 
 
20. Обмяна на глюкозата – резорбция в червата и транспортни систеви за глюкоза. Гликолиза – 
значение, химически реакци, енергиен добив при анаеробни и аеробни условия. Tъканна 
специфичност на гликолизата. Метаболитна съдба на НАДН, лактат и пируват. Връзка между 
гликолиза и дихателната верига - совалкови системи за пренос на водород от цитоплазмата кьм 
митохондриите (малатна и глицеро-фосфатна совалки). Ефект на Пастьор. Връзки с цитратния 
цикьл. Лактатна ацидоза. Хемолитична анемия, предизвикана от пируваткиназна 
недостатъчност. Рак и гликолиза.  
 
21. Глюконеогенеза. Клетъчна компартментализация и тъканна локализация. Значение. 
Преодоляване на необратимите стъпала в гликолизата. Регулация на глюконеогенезата. 



Субстрати за ГНГ. Совалка на ГНГ. Роля на ГНГ в бъбрека. Недостатъчност на фруктозо-1,6-
бисфосфатазата, хипогликемия и недоносени бебета, хипогликемия и алкохолно отравяне. 
 
22. Пентозо-фосфатен път и НАДФН. Основни характеристики, роля. Окислителни и 
неокислителни реакции. Недостатъчност на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата. 
 
23. Обмяна на галактоза и фруктоза. Галактоземия. Есенциална фруктозурия. Фруктозна 
непоносимост. 
 
24. Разграждане и синтеза на гликоген. Особености в мускулите и черния дроб. Регулация. 
Гликогенози. 
 
25. Регулация на въглехидратната обмяна и кръвно-захарното ниво Участие на различните 
тъкани и органи. Цикъл на Кори. Регулаторни ензими и хормони. Особености на 
вълехидратната обмяна в различни тъкани 
 
26. Липиди – класификация. Храносмилане на липидите – ензими. Транспорт на липиди в 
организма. Състав, произход и функции на липопротеиновите комплекси. Рецептори за 
липопротеинови комплекси. Фамилна хиперхолестеролемия. 
 
27. Синтеза на холестерол. Регулация. Изнасяне от организма. 
 
28. Производни на холестерол (стероидни хормони, витамин D, жлъчни киселини) – структура, 
синтеза и функции. 
 
29. Разграждане и биосинтеза на триацилглицероли. Хормон-зависима адипоцитна липаза. 
Обмяна на глицерол. Съдба на мастните киселини. 
 
30. Окисление на мастни киселини с четен и нечетен брой въглеродни атоми. Енергетична 
равносметка. Ензимни дефекти в окислението. 
 
31. Обмяна на кетонови тела. Кетогенеза. Използване и окисление на кетонови тела в 
извънчернодробни тъкани. Регулация на кетогенеза. Кетоза и кетоацидоца. Кетоацидоза при 
гладуване и при диабет. 
 
32. Биосинтеза на мастни киселини. Цитратна совалка. Роля на ацетил-КоА карбоксилазата. 
Ацилсинтаза - мултифункционален ензим. Десатурация на мастни киселини. Недостатъчност 
на есенциални мастни киселини. 
 
33. Синтеза и разграждане на фосфолипиди. Биологична роля на фосфолипазите A1, A2, C и D. 
Синтеза и биологична роля на ейкозоноидите. Цикличен и линеен път на образуване. 
Инхибитори на СОХ-1 и СОХ-2. Сфинголипиди – видове, структура и значение. 
Сфинголипидози.  
 
34. Болести на липидната обмяна. Атеросклероза, тъканна исхемия и инфаркт на миокарда. 
Затлъстяване. Роля на лептин за затлъстяването. Мастен черен дроб. 
 
35. Общи реакции на разграждане на аминокиселините: окислително дезаминиране, 
трансаминиране, трансдезаминиране, декарбоксилиране, биогенни амини. Клинично значение 
на аминотрансферазите.  
 
36. Обезвреждане на амоняка чрез глутамат дехидрогеназната реакция, синтеза на глутамин, 
уреен цикьл и амониогенеза. Роля на черния дроб, мускулите и бъбреците в обезвреждането на 
амоняка. Връзки между урейния и цитратния цикъл. Регулация на урейния цикъл. 
 



37. Общи пътища на разграждане на С-скелет на аминокиселините. Гликогенни, кетогенни и 
смесени аминокиселини. Едновъглеродно-атомни отломки - видове, източници, значение. Роля 
на производните на S-аденозилметионин и на производните на фолиева киселина. 
Терапевтични приложение на фолатни аналози. Катаболизъм на фенилаланин и тирозин - 
фенилкетонурия, тирозинози, албинизъм, алкаптонурия. Катаболизъм на триптофана – пелагра. 

38. Синтези на аминокиселини. Заменими и незаменими аминокиселини. Общи реакции при 
синтеза на аминокиселини. Селеноцистеин. Обмяна на аргинин (синтеза на креатинфосфат, 
цитрулин, азотен оксид, полиамини) и серин (синтеза на етаноламин, холин, фосфолипиди). 

39. Превръщане на аминокиселини в специализирани продукти – триптофан (синтеза на 
НАД+, серотонин, мелатонин),, тирозин (синтеза на тироидни хормони, катехоламини, допамин, 
меланини). Глутатионът като редуктор и антиоксидант. Глутамилов цикъл. Продукти от 
метаболизма на глутамин и глутамат.  

40. Биосинтеза и разграждане на пуринови нуклеотиди. Ензимни дефекти при обмяната на 
пуриновите нуклеотиди (имунни дефицити). Тъканна специфичност. Регулация на 
биосинтезата. Пуринови аналози като антивирусни агенти. Хиперурикемия, дължаща се на 
ензимни дефекти (подагра, синдром на Леш-Нихан). Роля на пикочната киселина. Инхибиране 
на ксантиноксидазата. 
 
41. Биосинтеза и разграждане на пиримидинови нуклеотиди. Регулация на биосинтезата. 
Оротатурия. 
 
42. Биосинтеза на порфирини. Клетъчна локализация и регулация на биосинтезния път. Типове 
порфирии. 
 
43. Разграждане на хемоглобин. Жлъчни пигменти. Движение на жлъчните пигменти в 
организма. Жълтеници. 
 
44. Интеграция на метаболизма. Връзки между обмените на въглехидрати, липиди, 
аминокиселини и нуклеотиди. Роля на общи метаболити и ключови ензими. 
 
45. Интеграция на метаболизма. Тъканна и органна специфичност. Адаптация при гладуване. 
 
46. Принципи на междуклетъчна комуникация и сигнална трансдукция. Структурна 
организация на сигнален път. Видове извънклетъчни сигнали. Мембранни и вътреклетъчни 
рецептори. Вторични посредници. Цикличен АМФ, аденилат циклазна система и G-белтъци. 
Азотен оксид и цикличен ГМФ. 
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