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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН  ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА  ПО  ХИМИЯ И БИОХИМИЯ 

 
КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 

ПО БИОХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА II КУРС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2016/2017г. 

 
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.  Пърична структура на белтъците. 
 
2. Конформация. Свойства на пептидната връзка. Вторична структура. Характеристика 
на  α и β-спиралите и  неподредени участъци.  Супервторична структура – мотиви и 
домени. Третична структура – видове химични връзки, участващи в създаването й. 
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. Електрофореза. 
Електрофоретични профили на серумни белтъци, роля за диагностиката. 
Хроматографски техники. Принципи на качествен и количествен анализ на белтъци.  
 
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. Нуклеозими. 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 
Ензим-субстратен комплекс. Активен център. Специфичност на ензимното действие. 
 
8. Кинетика на ензимните реакции. Зависимост на ензимната реакция от времето. 
Начална скорост. Завсимост на ензимната реакция от концентрацията на ензима. 
Ензимни единици.  Влияние на рН и температурата върху скоростта на ензимните 
реакции 
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9. Кинетика на ензимните реакции. Зависимост на скоростта на ензимната реакция от 
концентрацията на субстрата. Уравнение на Михаелис-Ментен за скоростта на 
ензимната реакция. Константа на Михаелис. 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. Инхибитори на електронния транспорт (барбитурати, 
антимицин А, КCN). 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). 
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18. Свободно окисление. Топлопродукция. Роля на термогенин в митохондрии на 
кафява мастна тъкан. Електронен пренос в ендоплазмения ретикулум. Образуване и 
обезвреждане на супероксид, водороден прекис и свободен хидроксилен радикал.  
  
19. Цикъл на лимонената киселина - значение за катаболизма и анаболизма. Химични 
реакции, метаболитна и енергетична равносметка. Механизми на регулация. 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 глюконеогенезата. Роля на глюконеогенезата в бъбрека.  Недостатъчност 
на фруктозо-1,6-бисфосфатазата, хипогликемия и недоносени бебета, хипогликемия и 
алкохолно отравяне. 
 
22. Пентозо-фосфатен път. Значение. Окислителни, изомеразни и трансферазни  
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. Наследствена хиперхолестеролемия. 
 
27. Синтеза на холестерол. Регулация. Изнасяне от организма.   
 
28. Производни на холестерол (стероидни хормони, витамин D, жлъчни киселини) – 
структура и биологична роля  
 
29. Разграждане и биосинтеза на мазнини. Хормон-зависима адипоцитна липаза. 
Обмяна на глицерол. 
 
30. Окисление на мастни киселини с четен и нечетен брой въглеродни атоми. 
Енергетична равносметка. Ензимни дефекти в окислението. 
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31. Кетогенеза. Използване и окисление на кетонови тела в извънчернодробни тъкани. 
Кетонемия и кетонурия. 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. Обмяна (синтеза и разграждане) на глицерофосфатиди. Биологична роля на 
фосфолипазите A1, A2, C and D. Синтез и биологична активност на ейкозоноидите. 
Цикличен и ленеен 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.  
 
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. Превръщане на 
аминокиселини в специализирани продукти – серин (етаноламин, холин, фосфолипиди) 
триптофан (НАД+, серотонин, мелатонин), тирозин (тироидни хормони, катехоламини, 
допамин, меланини), аргенин (креатинфосфат, цитрулин, азотен оксид, полиамини). 
Глутатионът като редуктор и антиоксидант. Глутамилов цикъл. Продукти от 
метаболизма на глутамин и глутамат. Особености на обмяната на аминокиселините в 
различните тъкани.  

39. Нарушения в обмяната на аминокиселините. Ензимопатии, свързани с обмяната на 
тирозин (фенилкетонурия, тирозинози, алкаптонурия, албинизъм), триптофан (пелагра) 
алифатни аминокиселини (метилмалонилемия). Болест на Паркинсон и L-DOPA.  . 
 
40. Биосинтеза и разграждане на пуринови нуклеотиди. Ензимни дефекти при обмяната 
на пуриновите нуклеотиди (имунни дефицити). Тъканна специфичност. Регулаторни 
ензими в биосинтезата. Пуринови аналози като антивирусни агенти. Хиперурикемия, 
дължаща се на ензимни дефекти (подагра, синдром на Леш-Нихан). Инхибиране на 
ксантиноксидазата. 
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41.Биосинтеза и разграждане на пиримидинови нуклеотиди. Регулаторни ензими. 
Алостерично повлияване и оротатурия. 
 
42. Обмяна на желязото. Желязо-свързващи белтъци. Механизъм на поглъщане на 
желязото от клетките. Рецептори за трансферин. Нарушения в желязната хомеостаза – 
желязо-дефицитни анемии и желязно претоварване. Желязо,  окислителен стрес и 
невродегенеративни заболямания. Посттранслационен контрол върху железния 
метаболизъм. 
 
43. Биосинтеза на порфирини. Клетъчна локализация и регулация на биосинтезния път. 
Типове порфирии. 
 
44.Разграждане на хемоглобин. Жлъчни пигменти. Движение на жлъчните пигменти в 
организма. Жълтеници. 
 
45. Интеграция на метаболизма. Връзки между обмените на въглехидрати, липиди, 
аминокиселини и нуклеотиди. Роля на общи метаболити и ключови ензими. 
 
46. Интеграция на метаболизма. Тъканна и органна специфичност. Адаптация при 
гладуване. 
 
47. Молекулни болести. Мутациите като причина за молекулни болести. Фактори, 
предизвикващи точкови мутации – депуринизация, дезаминиране, тиминови димери, 
алкилиращи и интеркалиращи агенти. Последици от точковите мутации в 
метаболитната верига. Метаболитни нарушения поради намалена ензимна активност в 
анаболитни и катаболитни вериги. Метаболитни нарушения поради повишена ензимна 
активност. Дефекти  поради варушения в регулацията на ензимната 
активност.Молекулни болести  в резултат в нарушения в механизмите на репарация на 
ДНК. 
 
48 Регулация на генната експресия. Определение и значение на регулацията на генната 
експресия.  Контрол върху механизмите на репликация - видове ДНК-полимерази и 
други белтъци, участващи в репликацията,контрол върху клетъчния цикъл, 
отстраняване на грешки при репликацията - р53 и ретинобластомен белтък . Регулиране 
на големи групи гени чрез пакетиране на хромозомите. Регулиране чрез химическа 
модификация  на хистоните.Отпадане на гени. Генно пренареждане. Амплификация на 
гените 
 
49 Регулация на генната експресия. Контрол на ниво транскрипция. Регулация на РНК 
полимераза ІІ  в еукариоти чрез фосфорилиране и супресорни белтъци.  Регулационни 
области в еукариотни промотори. Транскрипционни фактори и основен 
транскрипционен комплекс. Регулация на експресията на отделни гени на ниво 
транскрипция чрез  директно свързване към тях на комплекс от хидрофобен хормон и 
неговия вътреклетъчен рецептор, чрез  RAS-медиирана сигнална киназна каскада, чрез  
чрез цитоплазмени STAT-белтъци. 
 
50 Регулация на генната експресия. Посттранскрипционна регулация  на генната 
експресия. Регулация на генната експресия на ниво снаждане (сплайсинг). Регулация 
чрез промени в транспорта и стабилността на иРНК Посттранскрипционно редактиране 
на иРНК. Регулация чрез промени в транспорта и стабилността на иРНК (рецептор за 
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трансферин). Контрол на ниво транслация Регулация на инициирането на транслацията 
от инсулин и растежни фактори.Регулация синтезата на феритин на ниво транслация 
 
51 Посттранслационна регулация на белтъците. Секретирани и мембранно-асоциирани 
белтъци.Протеолитична преработка на белтък предшественик –РОМК. Протеази и 
коагулация на кръвта. Ацетилиране, миристоилиране и пренилиране на белтъците. 
Сулфатиране. Витамин С и витамин К зависими модификации. Селенопротеини. 
Убиквитин и  насочване на белтъците за разграждане в протеозома. Болестите, 
свързани с модификации в убиквитинирането   
 
52. Междуклетъчни взаимодействия и сигнална трансдукция. Способи за 
междуклетъчна комуникация:ендокринно-паракринно-и автокринно сигнализиране, 
цепковидни контакти. на сигналната трансдукция: Структурна организация на сигнален 
път. Общи принципи на сигналната трансдукция: видове първични месенжъри и 
клетъчни рецептори. Вътреклетъчни участници в сигналната каскада. Молекулни 
вътреклетъчни превключватели – протеинкинази/протеин фосфатази и GTP-свързващи 
белтъци.Адапторни белтъци. Интегрални белтъци. Закотвящи белтъци.мембранни 
сигнални комплекси. Клетъчна специфичност на сигналите. Амплификация. Сигнали за 
изключване на сигнален път. Характерни особености на сигналните пътища – 
интеграция, конвергенция, дивергенция, пресечни точки (crosstalk) 
 
53 Видове плазмени мембранни рецептори. Рецептори, свързани с йонни канали. 
Рецептори, свързани с G-белтъци. Хетеромерни G белтъци.Общ вид на сигнален път с 
участието на G-белтъци и сигнали на G белтъка. Рецептори с тирозин киназна 
активност. Ефекторни  пътища на РТК - МАРК-каскада. Рецептори, асоциирани с 
функциите на други тирозин кинази -  JAK-STAT път. Рецептори със серин киназна 
активност - сигнален път на трансформиращия растежа фактор -ß (TGF-β). Рецепторни 
гуанилат циклази – сигнали на натриуретични пептиди. Рецептори с тирозин 
фосфатазна  активност- левкоцитният общ антигенен белтък, CD45. 

54 Участие на вторичните медиатори в сигналната трансдукция. Видове вторични 
медиатори. Цикличен АМФ, аденилат циклазна система и G-белтъци. Азотен оксид и 
цикличен ГМФ. Калций и калмодулин. Липидни медиатори, образуващи се в сигнален 
път на фосфолипаза А2, във фосфатидилинозитолов път и от сфингомиелинова система 
– ейкозаноиди (простагландини, левкотриени и тромбоксани; инозитол-3-фосфат  и 
диацилглицерол, фосфатидилинозитол-3-фосфат, церамид и сфингозин-1-фосфат. 

55. Хормони на хипофизата.  Хипофизо-хипоталамачна система – освобождаващи 
хормони.  Хипоталамо-аденохипофизни оси. Хормони от предния дял на хипофизата. 
Хипоталамо-хипофизно-тироидна ос (тиротропин-освобождаващ хормон – TRH, 
тиротропин – TSH, тироидни хормони. – Т3 и Т4). Биологични ефекти и механизми на 
образуването и сигнализирането на TRH и TSH. Синтез на тирeоглобулин и хормони на 
щитовидната жлеза. Транспорт и метаболизъм на тироксин и трийодтиронин в 
плазмата. Метаболизъм / разграждане на тироидните хормони – дейодинази. Хипо- и 
хипертиреоидизъм 
 
56. Хипоталамо-хипофизо-адренална ос. Хормонален контрол и общи стъпала от 
биосинтеза на стероидни хормони. Освобождаващи хормони  - кортикотропин 
освобождаващ хормон – CRH и антидиуретичен хормон – ADH. РОМК – 
проопиомеланокартин, и пептиди, образувани от разцепването на молекулата му. 
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Аденокортикотропен хормон – АСТН. Стероиди, образувани от кората на надбъбрека –
глюко-и минералкортикоиди, андрогени. Регулация на синтеза на глюкокортикоидни и 
минералкортикоидни хормони в кората на надбъбреците. Биологични и метаболитни 
ефекти на кортизола. Адисонова болест и синдром на Къшинг. 
 
57 Хипоталамус – хипофиза - полови жлези Гонадотропин освобождаващ хормон - 
(GnRH). Фоликуло-стимулиращ  и лактогенен хормон ( FSH  и LH). Синтез на полови 
хормони. Ос на растежния хормон. Освобождаващия растежен хормон фактор – GHRH 
и соматостатин. Растежен хормон (GH). Инсулино-подобен растежен фактор-I. Ос на 
пролактина. Хормони на неврохипофизата (задния дял) – окситоцин и вазопресин. 
Биологични  и метаболитни ефекти. Механизми на образуване  и сигнализиране 
 
58. Хормони, регулиращи водно-солевата обмяна. Ренин-ангиотензинова система. 
Натриуретични пептиди. Калцитонин и паратироиден хормон.. Хормони на 
задстомашната жлеза – инсулин, глюкагон и соматостатин. Биологични ефекти, 
механизми на образуването и сигнализирането. Катехоламини. Гастроинтестинални 
хормони. Биологични  и метаболитни ефекти. Механизми на образуване  и 
сигнализиране 
 
59 Видове извънклетъчни сигнали според разтворимостта на молекулата. 
Извънклетъчни сигнали, взаимодействащи с вътреклетъчни мембранни рецептори. 
Стероидни хормони. Видове и биологична активност. Синтез на стероидни хормони от 
кората на надбъбреците и половите жлези. Тироидни хормони – синтез и биологична 
активност. Витамин Д3  - синтез и биологична активност. Ретиноева киселина – 
биологична активност. Видове вътреклетъчни рецептори. Тип І рецептори - 
глюкокортикоидни, минералкортикоидни, андрогенни и прогестеронови рецептори. 
Противовъзпалителни ефекти на глюкокортикостероидите  чрез инхибиране на  NF-kB-
зависим сигнален път. Антиестрогени.  Тип ІІ рецептори - за  хормони на щитовидната 
жлеза, витамин Д3, ретиноиди. Допълнителни семейства вътреклетъчни рецептори - 
чернодробни  X рецептори (LXRs), фарнезоидни X рецептори (FXRs), рецептори, 
активирани от пероксизимни пролифератори (PPARs). 
 
60 Апоптоза - молекулни механизми и биологична роля. Вътрешен и външен път на 
апоптозата. Сигнали на death-рецептори. Роля на каспазите в апоптозата. Анти-
апоптотични сигнали за клетъчно оцеляване – роля на PI3K и PKB/Akt. Регулация и 
клинично значение на програмираната клетъчна смърт. Инхибитори на mTOR  
 
61 Молекулни механизми на онкогенезата. Характерни особености на туморната клетка. 
Туморни маркери. Причини за възникване на рак. Преки канцерогени и проканцерогени. 
Метаболитна активация на проканцерогените. Стадии на химичната 
канцерогенеза.Онкогени и протоонкогени. Механизми на превръщане на 
протоонкогените в онкогени. Онкогени и растежни фактори. Онкогенни вируси. 
Онкогени и сигнална трансдукция. Механизми на прогресията и метастазирането на 
туморната клетка. Р-гликопротеини. Тумор-супресорни гени. Механизъм на действие 
на лекарствата за протвотуморна терапия.  
 
62 Патобиохимични механизми на захарния диабет. Класификация. Диабет тип І и ІІ и 
влошен толеранс към глюкозата. Метаболитни нарушения и усложнения при диабет 
тип І и ІІ.  Инсулинова резистентност.  Диабет и затлъстяване. Биохимични показатели 
в диагностиката на диабета. 
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63. Механизми на клетъчната адхезия. Видове адхезивни молекули. Биологична роля на 
адхезивните молекули: участие в трансендотелната левкоцитна миграция при 
възпаление. Участие на ивтегрините в клетъчни сигнали на ангиогенеза и клетъчна 
пролиферация. Интегринови рецептори и клетъчна пролиферация. Цитоскелет и 
клетъчна адхезия. Типове клетъчни контакти. Актин и актинови филаменти – регулация 
на асамблирането на актиновите нишки. Клинично значение.  
 
64. Екстрацелуларен матрикс (съединителна тъкан). Видове и роля на структурните 
белтъци.  Видове и роля на протеогликаните и гликозаминогликаните. Заболявания 
вследствие мутации в гени за структурните  белтъци. Мукополизахаридози.  
 
65. Костите като минерализирана съединителна тъкан. Химичен състав на костите. 
Остеобласти, остеоцити и остеокласти – роля в образуването и ремоделирането на 
костите. Биохимия на вкостяването и костната резорбция. Регулация на костния 
метаболизъм.  Метаболитни и генетични нарушения, засягащи костите. Биохимия на 
хрущяла. Калциев метаболизъм и фактори, влияещи върху калциевата хомеостаза. 
 
66.Биохимия на кръвта. Кръвта като съединителна тъкан.  Еритроцити – биоенергетика, 
метаболизъм, ефект на Бор, антиоксидантна защита. Моноцити/макрофати и 
неутрофили - метаболизъм, биоенергетика, механизми на фагоцитозата. 
Взаимодействие на макрофагите, Т- и В-лимфоцитите за изготвяне на имунен отговор 
при бактериални инфекции. Т-лимфоцити -  метаболизъм на активирани Т-клетки и Т-
клетки в покой, регулация на метаболизма на Т-клетките. Т-клетъчен рецепторен 
комплекс  и   клетъчни сигнали.   
 
67.Биохимия на кръвта.  Кръвна плазма и кръвен серум, методи за изследване на 
серумни белтъци -  изолиране и електрофоретична характеристика. Биомаркери за 
изследване на серум. Характерни особености на плазмените белтъци. Видове и 
биологична роля на плазмените белтъци. Албумин. Остро-фазови белтъци. С-реактивен 
белтък. Хаптоглобин. α-2-макроглобулин. α-1- антитрипсин. Система на комплемента. 
Матриксни металопротеази. Серумен амилоид А. Плазмени имуноглобулини.  
Цитокини – класификация и биологична роля.  Интерлевкини -  интерлевкин-1, 
интерлевкин-2, интерлевкин-6. Хемокини. Тумор некрозисен фактор-α и тумор 
некрозисен фактор бета. Интерферони. Възпаление – биомаркери и промени в 
плазмените белтъци при възпаление. Общ нарушен баланс на цитокини при 
автоимунни заболявания и алергии. Роля на цитокини в образуване на острофазови 
белтъци. 
 
68. Биохимия на кръвта. Хемостаза и тромбоза. Тромбоцитна агрегация. Пътища на 
коагулацията – екзогенен и ендогенен път,  tenase –комплекси.  Краен общ път на 
коагулацията, протромбиназен комплекс, превръщане на протромбинът в тромбин. 
Превръщане на фибриногенът във фибрин. Видове белтъци, участващи в 
кръвосъсирването: фактори І – ХІІІ. Зимогени и серин зависими протеази. Ко-фактори. 
Фибриноген. Трансглутаминаза. Витамин К-зависими модификации. Регулаторни 
белтъци. Сигнални пътища при тромбоцитната агрегация – първична адхезия  и 
тромбоцитна агрегация. Активиране на тромбоцитите от тромбин. Фибринолиза. Д-
димер. Регулационни механизим – протеази, протеин С и протеин S. Участие на 
съдовия ендотел като инхибитор на тромбоцитната агрегация. Мишени за ефекта на 
инхибитори на тромбоцитната активация 
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. 
69.  Биохимия на черния дроб. Метаболитни функции. Синтез на специфични продукти. 
Биотрансформация на ксенобиотици. 
 
Препоръчителна литература: 
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Косекова Г, В Митев, А Алексеев. Биохимия в интернет, София, 2016 
Murray, R., Granner, D.,Rodwell V.  – Harper’s Biochemistry, ed. Lange Medical Books, 
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