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Zoznam otázok na skúšku z Lekárskej biológie a humánnej genetiky  
v školskom roku 2019/2020  

pre 1. ročník zubného lekárstva 
 
I. B u n k a 
 1. Molekulová štruktúra biomembrán 
 2. Typy medzibunkovej komunikácie (endokrinná, parakrinná, autokrinná a neurálna) 
 3. Typy a funkcia receptorov a signálnych molekúl, prví a druhí poslovia, amplifikácia signálu 
 4. Transmembránový prenos, mechanizmy 
 5. Endoplazmatické retikulum, jeho štruktúra a funkcia 
 6. Ribozómy, štruktúra a funkcia 
 7. Golgiho komplex, jeho štruktúra, metabolická a distribučná funkcia 
 8. Lyzozómy, peroxizómy, proteazómy, ich štruktúra a funkcia 
 9. Funkcia a biogenéza mitochondrií, charakteristika genómu 
10. Funkčná organizácia cytoskeletu (mikrotubuly, mikrofilamenty, lamíny) 
11. Centroméra, kinetochór, systém zabezpečujúci pohyb chromozómov pri delení bunly 
12. Mitóza ako súčasť bunkového cyklu  
13. Bunkový cyklus - fázy, regulačné molekuly, kontrolné uzly 
14. Procesy zúčastnené na regulácii bunkového cyklu, príklady 
15. G1 kontrolný uzol bunkového cyklu, faktory zabezpečujúce prechod G1/S 
16. G2 kontrolný uzol bunkového cyklu, faktory zabezpečujúce prechod G2/M  
17. Mitotický kontrolný uzol, molekulový mechanizmus jeho regulácie 
18. Vzťah protoonkogén - onkogén pri regulácii bunkového cyklu 
19. Onkogenéza, molekulárna charakteristika procesu malignej transformácie bunky  
20. Typy onkogénov, mechanizmy meniace protoonkogén na  onkogén 
21. Mechanizmy podielu protoonkogénov na deregulácii bunkového cyklu  
22. Bunkové jadro, štruktúra a funkcia 
23. Totipotencia buniek, kmeňové bunky, tkanivové inžinierstvo a regeneračná medicína 
24. Alternatívne použitie genetickej informácie pri diferenciácii bunky 
25. Apoptóza - programovaná bunková smrť (telomerické  sekvencie) 
26. Mechanizmy navodenia apoptózy cez receptor smrti 
27. Mechanizmy navodenia apoptózy cez mitochondriovú dráhu 
28. Vírusy ako samostatná skupina organizmov a ich taxonómia 
29. Vírusy podľa charakteru ich nukleových kyselín   
30. Reprodukcia vírusov - lyzogénia a virogénia  
31. Lyzogény a lytický cyklus  u lentivírusov (HIV) 
32. Mutácie a rekombinácie u vírusov, príčiny a dôsledky 
33. Onkogénne DNA vírusy (HPV, SV40, EBV) 
34. Retrovírusová etiológia deregulácie bunkového cyklu 
35. Prokaryotické bunky, ich štruktúra a reprodukcia 
36. Baktérie - rozdelenie, štruktúra, význam 
37. Rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami 
38. Príklady patogénnych protozoí, ich životný cyklus 
39. Bunkové a tkanivové kultúry, ich význam v biológii a v experimente 
 
II. Chromozómy, gény, genóm, dedičnosť, malignita, mutagenéza 
1. Metódy humánnej genetiky 
2. Chromozómový základ dedičnosti, typy chromozómov, ľudský karyotyp, nomenklatúra 
3. Ultraštruktúra chromozómu - nukleozóm, nehistónové proteíny, chromatín a mechanizmy  
    jeho remodelácie 
4. Metódy farbenia chromozómov, nomenklatúra, identifikačné metodiky, princíp a využitie 
5. Identifikácia chromozómov v interfázových jadrách, princíp, využitie 
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6. Meióza - fázy, biologický význam 
7. Spermiogenéza a oogenéza u človeka 
8. Poruchy mitotického a meiotického delenia (nondisjunkcia, anafázové zaostávanie), ich dôsledky 
9. Chromozómové aberácie, typy, dôsledky 
10. Numerické aberácie chromozómov, typy, vznik, gametogenéza, prognóza 
11. Štruktúrové aberácie chromozómov, rozdelenie, vznik, gametogenéza, prognóza 
12. Najčastejšie numerické chromozómové aberácie v novorodeneckej populácii (Downov sy.,   
      Turnerov sy.) – rozdiely v mechanizme vzniku 
13. Inaktivácia chromozómu X, dôvod, mechanizmus a dôsledky 
14. Mozaicizmus (definícia, vznik, vplyv na klinické prejavy) 
15. Familiárny výskyt neoplázií, podiel genetických faktorov (karcinóm prsníka, retinoblastóm) 
16. Reparačné mechanizmy, zlyhanie reparačných mechanizmov - syndrómy so spontánnou  
      instabilitou chromozómov 
17. Typy monogénovej dedičnosti, terminológia, symbolika 
18. Dedičnosť autozómovo dominantná, kritéria, najčastejšie ochorenia s autozómovo  
      dominantným typom dedičnosti, nové mutácie, selekcia proti nim 
19. Dedičnosť autozómovo recesívna - kritéria, najčastejšie ochorenia s autozómovo recesívnym  
      typom dedičnosti, selekcia, detekcia recesívnych alel 
20. Dedičnosť viazaná na pohlavný chromozóm X, najčastejšie ochorenia s týmto typom  
      dedičnosti 
21. Multifaktoriálna a polygénová dedičnosť, kritéria (kontinuálna a diskontinuálna variabilita) 
22. Normálna variabilita v populácii, tendencia k priemerným hodnotám, znaky s prahovým  
      efektom (orofaciálne rázštepy a rázštepy nervovej rúry) 
23. Hardy-Weinbergov zákon, génové frekvencie v populácii, genofond populácie, konsangvinita  
      - vplyv na frekvenciu alel v populácii 
24. Mutagenéza, mutagény prostredia, typy mutagénov, mechanizmus pôsobenia, možnosti ich  
      zisťovania 
25. Somatické a gametické mutácie (malignita, reprodukcia) 
26. Teratogén a mutagén - odlišnosti a spoločné znaky 
27. Vrodené vývojové chyby - charakteristika, výskyt v ľudskej populácii, možnosti ich štúdia a  
      prevencia 
28. Molekulové mechanizmy riadenia embryogenézy (SHH, HOX, PAX) 
29. Apoptóza v embryogenéze 
       
 
III. Molekulová genetika 
1. Zloženie, funkcia a štruktúra DNA, konformačné typy DNA  
2. Komplementarita báz a jej význam  
3. Watsonov-Crickov model DNA (alfa helix) 
4. Genetický kód a jeho degenerácia 
5. Semikonzervatívna replikácie DNA 
6. Centrálna dogma molekulovej genetiky (Watson-Crick, Temin-Baltimore), prióny  
7. Polymorfizmy DNA – príklady a využitie (VNTR, RFLP), možnosti identifikácie 
8. Charakteristika ľudského jadrového genómu 
9. Štruktúra eukaryotického génu (regulačné, kódujúce a nekódujúce oblasti) 
10. Transkripcia u eukarytov, posttranskripčná úprava pre-mRNA 
11. Translácia u eukarytov – iniciácia, elongácia a terminácia 
12. Génové rodiny (hemoglobínové gény, HOX) - mechanizmus vzniku, charakteristika  
13. Typy RNA v eukaryotickej bunke, ich charakteristika a funkcia 
14. Restrikčné endonukleázy, charakteristika a funkcia enzýmov, využitie v praxi  
15. DNA rekombinačné techniky, princípy, využitie 
16. Genetické vektory – typy, charakteristika 
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17. Formy vstupu cudzorodej DNA do bunky – konjugácia, transdukcia, transformácia 
18. Sekvenovanie DNA, princípy, využitie 
19. Projekt Ľudský genóm 
20. Gélová elektroforéza, Southernov prenos (blot), Northern prenos, princípy, využitie 
21. PCR – princíp metódy, využitie metódy v diagnostike 
22. DNA - DNA hybridizácia a jej praktická aplikácia 
23. Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH) a jej využitie 
24. Princípy, výhody a limity génovej terapie 
25.Metódy RFLP a DNA fingerprint, ich využitie 
26.Metóda VNTR a jej využitie 

 
 
                doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
                          prednosta ústavu 


