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A tantárgy előadója: Dr. Szabados György
Tanulmányi felelős: Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
A tantárgy felvételének előkövetelménye: biológia II (GYGENBIOE2M), biofizika (GYFIZBIFE2M),
szerves kémia I. (GYSZKSZKE1M), anatómia (GYHUMANAE1M)
Heti tanóra szám (előadás, gyakorlat): heti 3 óra előadás (2-szer 1,5), nincs gyakorlat
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk
és javításuk lehetősége:
1. évf. zárthelyi dolg. márc. 19. 815: fehérje, enzimológia, bioenergetika 1-5. előadás
2. évf. zárthelyi dolg. ápr. 30. 815: bioenergetika 6-9. előadás, szénhidrát-anyagcsere
Nem kötelező megírni a dolgozatokat, így pótlás sincs. A legalább elégséges dolgozatok
eredményei jutalompontként hozzáadódnak a kollokvium eredményéhez.
Vizsga jellege: Írásbeli kollokvium: szöveges és tesztkérdések, szóbeli javítás
A tárgy tematikája:
Fehérjék szerkezete, vizsgálati módszereik. Enzimek szerkezete, kinetikája, szabályozása,
osztályozása.
Szusztrátszintű foszforiláció, glikolízis, citrátkör. Légzési lánc, oxidatív foszforiláció,
iontranszporterek a mitokondriumban.
Szénhidrátok emésztése, felszívódása. Pentózfoszfát-ciklus, glikogén-anyagcsere,
glukoneogenezis. Fruktóz, galaktóz, aminocukrok, uronsavak, proteoglikánok, glikoproteinek
metabolizmusa.
Lipidek. Zsírsavak, ketontestek, TAG, foszfolipidek, koleszterin, epesavak metabolizmusa.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
regisztrálás a Neptunban, nincs pótlás
Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: nem kérünk igazolást
A félév végi aláírás követelményei: regisztrálás a Neptunban
A vizsgaosztályzat kialakításának módja:
Elégtelen: teszt <20, vagy esszé<10 vagy összpontszám < 30 pont
Elégséges: teszt >= 20, esszé >= 10 és összpontszám 30-38
Közepes : 39-47
Jó : 48-56
Jeles: 57-75
A dolgozatok jutalompontjai a tesztpontszámokat növelik.
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A Neptun rendszerben több, mint 24 órával a vizsga
előtt szabadon módosítható. A vizsga előtt 1 napon belül és a vizsga után 3 naptári napon belül
orvosi vagy egyéb hivatalos igazolás bemutatásával töröljük a hallgató vizsgajelentkezését.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi vagy egyéb igazolás
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Ádám Veronika: Orvosi Biokémia tankönyv, előadás jegyzetek és honlapon levő anyagok
Nem selejtezhető, 30 éves helyben őrzést követően levéltárban elhelyezendő irat

