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Okruhy ke SZZ pro navazující magisterský obor Bioorganická chemie a 

chemická biologie (rok nástupu 2015/2016) 

 

 

Povinné předměty: 

OCH/SZZVV – Výzkum a vývoj léčiv – biologie a medicína  

OCH/SZZCP – Chemické přístupy ve výzkumu a vývoji léčiv  

OCH/OBHDP – Obhajoba diplomové práce 

 

Volba 1 předmětu: 

OCH/SZZBA – Chemie biologicky aktivních látek  

OCH/SZZMM – Molekulární medicína  

 

 

 

OCH/SZZVV – Výzkum a vývoj léčiv – biologie a medicína 

garant: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 

zkoušející: MUDr. Petr Džubák, Ph.D., Pharm.Dr. Miloš Petřík, Ph.D. 

 

1. Principy vývoje léčiva, identifikace a testování biologicky aktivních látek a nových cílů. 

2. Legislativa vývoje léků, regulační autority. Principy preklinického zkoušení, správná laboratorní 

praxe. 

3. Screeningové metody ve vývoji léčiv v podmínkách in vitro – protinádorová, antivirová aktivita, 

antimikrobiální, protizánětlivá, imunosupresivní aktivita a další. 

4. Analýza vztahu biologické aktivity a chemické struktury (SAR).  

5. Možnosti průkazu biologické aktivity léčiva in vivo. Rozhodovací procesy a kritéria v selekci 

léku pro klinické zkoušení. 

6. Netradiční léčiva a diagnostika – nanočástice, polymery, radiofarmaka, biologická léčiva. 

7. Farmakodynamické modely v preklinickém výzkumu. 

8. Principy klinického zkoušení, správná výrobní a klinická praxe. Základní farmakokinetické a 

toxikologické parametry v klinickém zkoušení. 

9. Základní ukazatele účinnosti léků v klinickém zkoušení. Specifika klinického zkoušení léčiv – 

postmarketingové studie, surveilance, generika, chemosenzitory, chemopreventiva, 
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imunofarmaka, monoklonální protilátky, rekombinantní proteiny, genová terapeutika a 

podobně.  

10. Otázky vývoje, zkoušení, legislativy a interakcí nutraceutik a kosmetik. 

 

OCH/SZZCP – Chemické přístupy ve výzkumu a vývoji léčiv 

garant: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 

zkoušející: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D., RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 

1. Biosyntéza a metabolizmus aminokyselin, peptidů a proteinů. Centrální dogma. Transkripce a 

translace. Látky zasahující do metabolismu a struktury proteinů – základní přehled 

používaných látek, rozdělení podle mechanizmu účinku. 

2. Enzymy. Popis, vlastnosti, třídy enzymů, enzymová kinetika, inhibitory. Interakce proteinů 

s malými molekulami, IC50. 

3. Nukleové kyseliny. Struktura nukleobází, nukleosidů, nukleotidů, oligonukleotidů, DNA, RNA. 

Štěpení nukleových kyselin – princip, typy molekul způsobujících štěpení NK, využití. Látky 

zasahující do metabolismu nukleových kyselin – základní přehled používaných látek, rozdělení 

podle mechanismu účinku. 

4. Chemické syntézy nukleosidů, modifikace nukleobází, cukerné složky, syntéza nukleotidů, 

oligonukleotidů. Chránění reaktivních skupin. Interakce malých molekul – reakce s nukleofily, 

elektrofily. Interkalace – princip, typy molekul způsobujících interkalaci, vliv na strukturu DNA. 

Cross-linking – princip, typy molekul působujících CL. 

5. Supramolekulární systémy v experimentální medicíně. Molekulární zařízení, supramolekulární 

chemie, nanočástice – příprava cyklodextrinů, fullerenů, calixarenů, liposomů. Fotochemické 

senzory, molecular beacons, fluorescenční značky, katechany a rotaxany. Modifikované 

nanočástice, chemické metody přípravy. 

6. Vysokokapacitní screening léčiv, knihovny látek, jejich typy. Kombinatoriální přístup 

k organické syntéze. Historický souhrn – od tradiční medicíny po racionální design nových 

léčiv. 

7. Vztah mezi strukturou a aktivitou malých molekul, jeho kvantifikace, předpovědi vlastností 

nových sloučenin. Molekulární modelování. Deskriptory. Bioisostery. QSAR.  

8. Fyzikální, chemické a biologické vlastnosti léčiv. Lipinského pravidla, lipofilicita vs. hydrofilicita, 

ADME-TOX vlastnosti a jejich předpovědi in silico. Proléčiva. 
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9. Chemické systémy v oblasti diagnostik. Využití fluorescence a luminiscence v chemické 

biologii. Princip fluorescence, vlastnosti fluorescenčních látek a jejich kvantifikace. 

Fluorescenční proteiny a nukleosidy. Genové reportéry, luminiscenční technologie. 

10. Cíle léčby na molekulární úrovni. Proteiny, enzymy, receptory, signální dráhy. Vazba ligandu 

na cíl – fyzikální podstata (entropický a enthalpický příspěvek). 

11. Bioortogonální reakce a jejich využití. Click reakce s využitím katalyzátoru a bez katalyzátoru. 

Další příklady (nejen) cykloadičních reakcí kompatibilních s živým organizmem. Principy, 

stereochemie. 

12. Regulace genové exprese, epigenetika, regulace transkripce a translace, princip fungování 

miRNA, siRNA. 

 

OCH/SZZBA – Chemie biologicky aktivních látek 

garant: prof. Ing. Pavel Hradil, CSc. 

zkoušející: prof. Ing. Pavel Hradil, CSc., doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. 

1. Významné přírodní látky produkované mikroorganismy, plísněmi, houbami a sinicemi 

2. Významné přírodní látky produkované živočichy, rostlinami a nacházejícími se v moři  

3. Fungicidy    

4. Insekticidy  

5. Rodenticidy  

6. Herbicidy  

7. Bojové chemické látky, šípové jedy, přírodní barviva  

8. Sladidla, aditiva do potravin, zneužívané látky (syntetické drogy)  

9. Anestetika    

10. Antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, halucinogeny 

11. Sedativa, antiepileptika, nootropika, antimigrenetika 

12. Slabá analgetika (antipyretika, antiflogistika)  

13. Silná analgetika (anodyna)  

14. Látky působící na vegetativní nervový systém  

15. Cholinergní a anticholinergní slučeniny  

16. Chemoterapeutika trávicí a vylučovací soustavy  

17. Látky oběhové a krevní soustavy  

18. Protiinfekční látky 
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(Součástí každé otázky je: přehled základních zástupců, jejich chemické vzorce, zařazení do 

dalších skupin, mechanismus účinku, základní syntézy) 

 

 

OCH/SZZMM – Molekulární medicína 

garant: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 

zkoušející: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D., MUDr. Josef Srovnal, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Drábek, 

Ph.D. 

1. Viry (DNA, RNA, retroviry), bakteriofágy – struktura, replikační cyklus, enzymy významné pro 

chemoterapii, virové a bakteriální infekce, vztah virových a nádorových onemocnění.  

2. Molekulární a genetická podstata mutací. Buněčné a molekulární procesy transformované 

buňky (mutované, zasažené viry, bakteriemi). Onkogeneze, molekulární alterace v nádorových 

buňkách. 

3. Přenos signálu a buněčný transport.  

4. Citlivost/Rezistence k farmakoterapii (chemoterapie, antibiotika, antivirotika). 

5. Molekulární podstata imunity (složky, procesy, cíle imunitního systému). 

6. Poruchy buněčného cyklu a buněčného dělení. 

7. Význam a podstata vybraných laboratorních technik používaných v rutinní praxi.  Základy 

omických metod v biomedicíně – genomika, proteomika, metabolomika. 

8. Molekulární podstata lidských onemocnění (monogenní dědičnost, zánětlivá/autoimunitní, 

neurologická a psychiatrická, nádorová, metabolická, kardiovaskulární, hematologická 

onemocnění). 

9. Apoptóza, nekróza ve vzniku a terapii nemoci. Signální a efektorové molekuly. 

10. Metody genetického inženýrství (klonování, klonovací vektory, transformace buněk). 

11. Krev, krvetvorba, kmenové buňky a jejich biomedicínský význam. 
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