Биохемија 2
Наставна програма за предметот Биохемија 2














Хормони - механизам на дејство, поделба и биохемиска функција. Ткивни хормони.
Ензими - општи карактеристики, поделба, механизам на дејство vs. концентрација на ензим и супстрат.
Кофактори на ензимската реакција. Влијание на pH, температура, метални јони врз ензимската
активност.
Мултиензимски системи - организација на системите
Регулација на ензимската активност - Активатори и инхибитори на ензимската реакција. Алостерична
регулација. Ковалентна-реверзибилна и иреверзибилна регулација.
Вовед во метаболизам на јаглехидрати - Дигестија; Гликолиза; Гликогенолиза; Гликогеногенеза;
Пентозо-фосфатен циклус и NADPH. Регулација на глукозна хомеостаза; регулација на гликолиза и
гликогенеза.
Дигестија, мобилизација и транспорт на липопротеините
Оксидација на масни киселини со парен број на C - атоми
Кетонски тела
Метаболички трансформации на амино к-ните
Детоксикација на азотот и циклус на уреа
Оксидативна фосфорилација – базични концепти

Теми за колоквиум по предметот Биохемија 2
Прв колоквиум:







Хормони - механизам на дејство, поделба и биохемиска функција. Ткивни хормони.
Ензими - општи карактеристики, поделба, механизам на дејство vs. концентрација на ензим и
супстрат. Кофактори на ензимската реакција. Влијание на pH, температура, метални јони врз
ензимската активност.
Мултиензимски системи - организација на системите
Регулација на ензимската активност - Активатори и инхибитори на ензимската реакција.
Алостерична регулација. Ковалентна-реверзибилна и иреверзибилна регулација.
Вовед во метаболизам на јаглехидрати - Дигестија; Гликолиза; Гликогенолиза; Гликогеногенеза;
Пентозо-фосфатен циклус и NADPH. Регулација на глукозна хомеостаза; регулација на гликолиза и
гликогенеза.

Втор колоквиум:







Дигестија, мобилизација и транспорт на липопротеините
Оксидација на масни киселини со парен број на C - атоми
Кетонски тела
Метаболички трансформации на амино к-ните
Детоксикација на азотот и циклус на уреа
Оксидативна фосфорилација – базични концепти
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