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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ A ANALYTICKEJ CHÉMIE   
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/13 

Celoštátne kolo  

 
Anton Sirota   
 

Maximálne 18 bodov 
Predpokladaná doba riešenia: 90 minút  

 

Úloha 1      (7,38 b) 

 Chlór sa vyskytuje v tele v podobe chloridových aniónov, ktoré tvoria asi dve 

tretiny z celkového množstva aniónov nachádzajúcich sa v tele. Nachádzajú sa  

predovšetkým v žalúdočnej šťave a v moči. Močom sa vylúči z tela až 91 %  

z celkového prijatého množstva chloridov. Chloridy sa nachádzajú aj v krvi,                 

v mozgovo-miešnom moku, v pote, ale aj vo svalovej hmote.        

 Jednou z metód často používanou pri stanovení chloridov v biologických 

materiáloch je merkurimetrická titrácia. Titračným roztokom je odmerný roztok 

dusičnanu ortutnatého. V priebehu titrácie sa ióny Hg2+ viažu s chloridovými iónmi a 

vzniká  

pritom rozpustný, ale málo ionizovaný chlorid ortutnatý. Ako indikátor sa používa 

etanolový roztok difenylkarbazónu, ktorý s nadbytočnými iónmi Hg2+ tvorí fialový 

komplex, v ktorom je pomer látkových množstiev Hg2+ a difenylkarbazónu 1 : 2.   

1.1 Napíšte chemickú rovnicu v iónovom tvare pre reakciu, v ktorej vo vodnom 

roztoku reaguje dusičnan ortutnatý s chloridom sodným.     

1.2   Sumárny vzorec difenylkarbazónu je C13H12N4O.  

a)   Napíšte funkčný (racionálny) vzorec 1,5-difenylkarbazónu.   

b) Nakreslite schematicky štruktúrny vzorec chelátového komplexu, ktorý  

vzniká reakciou ortutnatých katiónov s difenylkarbazónom. Vo vzorci         

nemusíte vyznačovať voľné elektrónové páry a formálne náboje. 

Odmerný roztok dusičnanu ortutnatého s koncentráciou presne 0,01 mol dm-3 

chceme pripraviť rozpustením vypočítaného množstva monohydrátu dusičnanu  

ortutnatého vo vode okyslenej s 3 cm3 koncentrovanej kyseliny dusičnej  a doplnením 

roztoku vodou na objem presne 500 cm3. Hydrát sme odobrali z načatej reagenčnej  

fľaše, ktorú sme dostali zo skladu a na štítku bolo uvedené, že obsahuje monohydrát 

dusičnanu ortutnatého s čistotou p. a.  
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1.3 Prečo sa musí voda okysliť pri príprave vodného roztoku dusičnanu 

ortutnatého?  Svoje tvrdenie vysvetlite pomocou vhodnej chemickej rovnice.  

1.4 Vypočítajte hmotnosť Hg(NO3)2 · H2O, ktorú bolo treba presne odvážiť.  

         Mr(Hg(NO3)2 · H2O) = 342,61 

Aby sme boli presvedčení o správnosti nášho stanovenia koncentrácie 

chloridov v krvnom sére, nemohli sme sa spoľahnúť na údaj uvedený na štítku fľaše 

(keď ešte navyše fľaša bola už predtým otvorená) a museli sme preto stanoviť 

presnú koncentráciu dusičnanu ortutnatého v pripravenom roztoku. Postupovali sme 

pritom tak, že sme do titračnej banky odpipetovali 20,00 cm3 štandardného roztoku 

chloridu sodného s koncentráciou presne 0,01 mol dm-3, roztok sme pred titráciou 

okyslili s 1 cm3 5% kyseliny dusičnej, pridali sme 5 kvapiek roztoku difenylkarbazónu 

a roztok sme titrovali pripraveným roztokom dusičnanu ortutnatého do objavenia sa 

fialového sfarbenia roztoku.   

1.5 Vypočítajte koncentráciu dusičnanu ortutnatého v roztoku, ak jeho priemerná 

spotreba pri titrácii bola 10,2 cm3.  

1.6 Z výsledkov titrácie vyplýva, že použitý dusičnan ortutnatý nebol presne 

monohydrát. Ak vzorec tejto látky napíšeme v tvare Hg(NO3)2 · x H2O, na 

základe výsledkov analýzy vypočítajte hodnotu koeficienta x vo vzorci.  

 

Mikroanalytické stanovenie chloridov v krvnom sére 

Poznámka:  

Pri mikroanalytických titračných stanoveniach sa používajú vhodné odmerné nádoby 

(mikropipety, mikrobyrety) a použitým objemom treba prispôsobiť aj veľkosť 

ostatných chemických nádob a pomôcok. 

_____ 

 

Do malej banky sa odmeralo 2 cm3 vody, ktorá sa okyslila 4 kvapkami 5%  

kyseliny dusičnej. Potom sa pridalo 0,500 cm3 analyzovaného vopred upraveného 

krvného séra a 3 kvapky indikátora difenylkarbazónu. Roztok sa titroval vyššie  

pripraveným odmerným roztokom dusičnanu ortuťnatého do objavenia sa červeného 

sfarbenia, pričom jeho priemerná spotreba bola 1,53 cm3.  

Nakoniec sa urobil slepý pokus tak, že sa zopakoval celý postup stanovenia, 

ale namiesto krvného séra sa do roztoku pridal rovnaký objem destilovanej vody. 

Spotreba v tomto prípade sa vzhľadom na intenzitu sfarbenia indikátora dala len  
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odhadnúť a bola v rozmedzí 0,07 až 0,1 cm3. Aby sme mohli lepšie posúdiť farebnú 

zmenu roztoku, postupovali sme tak, že sme pri slepom pokuse použili namiesto séra 

desaťnásobné množstvo vody. Spotreba, ktorú sme vzali do úvahy, bola v tomto 

prípade 0,8 cm3.  

1.7 Vypočítajte koncentráciu chloridov v analyzovanom krvnom sére.  

 

V medicínskej praxi sa zaužívalo vyjadrovať koncentráciu v g% alebo v mg%, čo 

predstavuje hmotnosť látky v gramoch alebo v miligramoch v 100 cm3 roztoku. 

1.8  Vyjadrite koncentráciu chloridov v analyzovanom sére v mg%.    

1.9 Vypočítajte, akej relatívnej chyby stanovenia koncentrácie chloridov v krvnom 

sére by sme sa dopustili, keby sme predpokladali, že použitý dusičnan ortutnatý 

je monohydrát a koncentrácia Hg(NO3)2 v pripravenom štandardnom roztoku je 

presne 0,01 mol dm-3.    

 

Úloha 2     (3,86 b) 

Jednosýtne oxokyseliny chlóru možno zapísať vzorcom H–O–R. Je zrejmé, že 

reakciou s vodou sa látka prejaví ako silnejšia alebo slabšia kyselina podľa toho, ako 

je polarizovaná väzba H–O, čo však ovplyvňuje najmä zvyšok R, ktorý ovplyvňuje 

polarizáciu väzby O–R.  

2.1 Napíšte úplné elektrónové štruktúrne vzorce oxokyselín chlóru tak, že vo vzorci 

nahradíte zvyšok R príslušnými atómami a jednoduchými väzbami medzi nimi a 

nakoniec vo vzorcoch doplníte voľné elektrónové páry a formálne náboje. 

Nemusíte znázorňovať priestorové usporiadanie molekuly. Pomenujte kyseliny.  

2.2 Zoraďte kyseliny podľa ich stúpajúcej kyslosti a vysvetlite toto poradie pomocou 

charakteru zvyšku R a formálnych nábojov.      

 

Úloha 3     (2,90 b) 

Pri určitom experimente študenti mali pripraviť 500,0 cm3 štandardného roztoku 

kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou presne 0,5 mol dm-3. Študenti (označme ich 

A a B) mali k dispozícii kyselinu chlorovodíkovú, ktorá bola už v predtým otvorenej 

fľaši a na štítku bolo napísané, že je to 25% HCl.  V literatúre vyhľadali dôležitú     

informáciu, že destiláciou zriedenej kyseliny chlorovodíkovej pri atmosférickom tlaku 

a teplote 110 °C sa získa destilát, ktorý je azeotr opickou zmesou HCl a vody, v ktorej 
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je hmotnostný zlomok HCl  presne 0,202.  Takto si študenti pripravili destiláciou  

250 cm3 uvedenej azeotropickej zmesi.  

 Pri príprave 500,0 cm3 roztoku HCl s koncentráciou presne 0,5 mol dm-3 si 

študenti zvolili dva rozdielne postupy. Študent A si zvolil pri postupe váženie roztoku, 

kým študent B viac dôveroval odmeriavaniu objemov.  

 

3.1 Postup študenta A  

Študent A odvážil na analytických váhach hmotnosť m1 presne 20,2% roztoku 

HCl, roztok preniesol kvantitatívne do 500 cm3 odmernej banky a doplnil ho vodou po 

značku. Vypočítajte hmotnosť m1. 

 

3.2 Postup študenta B 

Študent B si vypočítal objem V1  (v cm3) roztoku 20,2% HCl, potrebného na 

prípravu výsledného roztoku HCl s koncentráciou presne 0,5 mol dm-3. Roztok HCl  

nalial do kadičky a potom k nemu pridal objem vody V2, ktorý si vypočítal takto:           

V2  = 500,0 cm3 – V1  

a)    Vypočítajte objem V1,                  

b)    Vypočítajte objem V2.   

 

3.3 Výpočtom pomocou hmotnostnej bilancie dokážte, že jeden z uvedených 

postupov je nesprávny a je zaťažený chybou.  

 

Pomôcka: 

K dispozícii máte tabuľku s hodnotami hustoty ρ, hmotnostného zlomku w a látkovej 

koncentrácie c roztokov kyseliny chlorovodíkovej HCl.     
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Tabuľka s hodnotami hustoty ρ, hmotnostného zlomku w a látkovej koncentrácie c 

roztokov kyseliny chlorovodíkovej HCl. 

 
ρ
–3g cm

 
%

w
 

–3mol dm

c
 

1,0031 1,00 0,275 
1,0081 2,00 0,553 
1,0130 3,00 0,833 
1,0179 4,00 1,117 
1,0228 5,00 1,403 
1,0278 6,00 1,691 
1,0327 7,00 1,983 
1,0377 8,00 2,277 
1,0426 9,00 2,574 
1,0476 10,00 2,873 
1,0526 11,00 3,176 
1,0576 12,00 3,481 
1,0626 13,00 3,789 
1,0676 14,00 4,099 
1,0726 15,00 4,413 
1,0777 16,00 4,729 
1,0828 17,00 5,049 
1,0878 18,00 5,370 
1,0929 19,00 5,695 
1,0980 20,00 6,023 
1,1083 22,00 6,687 
1,1185 24,00 7,362 
1.1288 26,00 8,049 
1,1391 28,00 8,748 
1,1492 30,00 9,456 
1,1594 32,00 10,175 
1,1693 34,00 10,904 
1,1791 36,00 11,642 
1,1886 38,00 12,388 
1,1977 40,00 13,140 

 
Poznámka: Pre malý interval hmotnostného zlomku možno v tomto prípade  

  predpokladať,  že hodnoty hustoty sa v ňom menia lineárne. 
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Úloha 4     (3,86 b) 

Pripomeňme si, že zriedená kyselina sírová nemá oxidačné účinky a  

nezúčastňuje sa teda na redoxných reakciách, v ktorých sa mení oxidačné číslo 

centrálneho atómu síry. V zriedenej kyseline sírovej sa jej disociáciou tvoria úplne 

symetrické tetraédrické ióny, ktoré sa ťažko zbavujú niektorého z atómov kyslíka 

naviazaných na centrálny atóm síry. V koncentrovaných roztokoch sa však už 

prejavujú oxidačné vlastnosti kyseliny sírovej. V roztokoch kyseliny sírovej sa so 

zväčšujúcou sa koncentráciou kyseliny výrazne zmenšuje aktivitný koeficient a 

dochádza k značnému vzájomnému ovplyvňovaniu iónov v roztoku. V dôsledku toho 

sa v koncentrovanej kyseline sírovej výrazne zmešuje aj jej disociačný stupeň.  

Kyselina chloristá patrí medzi najsilnejšie kyseliny a v zriedených roztokoch 

prakticky úplne ionizuje na ióny H+ a -
4ClO . Zriedená kyselina chloristá, podobne ako 

zriedená kyselina sírová, nemá oxidačné účinky a nezúčastňuje sa na redoxných 

reakciách, v ktorých by sa menilo oxidačné číslo centrálneho atómu chlóru. Podobne 

nevykazujú oxidačné vlastnosti ani zriedené vodné roztoky chloristanov. Pri práci  

s koncentrovanými roztokmi kyseliny chloristej si treba dávať veľký pozor, pretože sa  

v nich prejavuje ako silné oxidovadlo a redoxné reakcie prebiehajú s takou intenzitou, 

že dochádza často k výbuchu.    

4.1 Napíšte dve rovnice redoxných reakcií, v ktorých sa kyselina sírová prejavuje 

ako oxidovadlo, pričom sa zmení oxidačné číslo centrálneho atómu. 

4.2  Uveďte, čo pravdepodobne výrazne prispieva k uvedenému rozdielnemu 

správaniu sa zriedených a koncentrovaných roztokov kyseliny chloristej.  

Tiosemikarbazid, NH2-NH-CS-NH2, skrátene TSC, je známy dvojfunkčný 

chelátový ligand, pričom sa pri jeho koordinácii na centrálny atóm vytvára päťčlenný 

kruh. Zjednodušene sa tiosemikarbazid (podobné ako aj iné chelátové ligandy) pri 

znázorňovaní štruktúry komplexov zapisuje nasledovne: 

N         S 

S chloristanom nikelnatým sa podarilo pripraviť dva komplexy s trans 

konfiguráciou dvoch tiosemikarbazidových ligandov, ktorých sumárny vzorec možno 

napísať v podobe Ni(ClO4)2(TSC)2. Jeden z komplexov (I) bol žltozelený, tepelne 

relatívne stály a keďže sa zistilo, že je diamagnetický,  prisúdila sa mu 

štvorcovoplanárna konfigurácia.  Druhý komplex (II) bol svetlo modrofialový, 
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paramagnetický, a preto sa mu prisúdila oktaédrická konfigurácia. Na rozdiel od 

komplexu I, bol tento komplex mimoriadne citlivý na teplo a pri neopatrnom dotyku už 

jednotlivé kryštály sa rozkladali za výbuchu. Aj tento príklad prispieva ku všeobecnej 

charakteristike príčin zvýšenej reaktivity chloristanov. 

4.3 Načrtnite priestorové usporiadanie:  

a)   komplexu I, 

b)   komplexu II. 

V načrtnutých obrázkoch použite zjednodušené znázornenie molekuly 

tiosemikarbazidu. 

4.4 Vysvetlite, čo spôsobuje extrémnu nestálosť komplexu D.    

 

____________________   
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ÚLOHY Z FYZIKÁLNEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/13 

Celoštátne kolo  
 

Ján Reguli  

Maximálne 17 bodov 
Doba riešenia 75 minút 
 
 
Úloha 1     (6 b) 

1.1  V dvoch bankách s rovnakým objemom máme vzduch (správajúci sa stavovo 

ideálne) pri tlaku 100 kPa a teplote 300 K. Banky sú prepojené kohútom. Prvú 

banku sme vložili do kúpeľa s horúcou vodou a druhú banku sme ochladili na 

0 °C. Následne sme otvorili kohút medzi bankami. Zi stite, na akú teplotu sa  

vyhriala prvá banka, ak sa tlak plynu v sústave týchto dvoch baniek ustálil na 

hodnote 110 kPa. V akom pomere látkových množstiev sa rozdelia plyny medzi 

druhú a prvú banku? 

1.2  Do nádoby so zmesou dusíka a argónu sa z tlakovej fľaše pripustilo určité 

množstvo hélia. Molárna hmotnosť plynnej zmesi tým poklesla z 32 g mol–1 na 

30 g mol–1. Aké je zloženie výslednej zmesi plynov (správajúcej sa stavovo  

ideálne) v mólových zlomkoch?  

M(N2) = 28 g mol–1,   M(Ar) = 40 g mol–1,    M(He) = 4,0 g mol–1    

 

Úloha 2     (7 b)  

2.1  Pri teplote 90 °C je tlak nasýtenej pary toluénu 53,329 kPa a  

1,2-dimetylbenzénu 19,998 kPa. Koľko gramov 1,2-dimetylbenzénu (o-xylénu) 

musíme pridať k 100 g toluénu, aby sme dostali roztok, ktorý vrie pri 90 °C pri 

tlaku 50,662 kPa? Aké je zloženie vznikajúcej pary? Zloženie pary uveďte 

v hmotnostných zlomkoch oboch zložiek. Molárne hmotnosti toluénu a o-xylénu 

sú  MT = 92,14 g mol–1, MX = 106,17 g mol–1.  

2.2  Ak pri zohrievaní roztoku dvoch kvapalín v otvorenej nádobe súčet parciálnych 

tlakov nasýtených pár zložiek zmesi dosiahne hodnotu okolitého tlaku,  

kvapalina:  

a)  sa začne odparovať z celého objemu,  
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b)  začne tuhnúť (kryštalizovať), pričom najprv z roztoku vypadáva zložka 

s vyššou teplotou tuhnutia, 

c)  začne vrieť,  

d)  sa bude zohrievať ďalej.  

 

2.3  Pri teplote 20 °C sú tlaky nasýtených pár čistého etanolu (A) 5,866 kPa a  

čistého metanolu (B) 12,97 kPa. Stanovte v hmotnostných zlomkoch zloženie  

nasýtenej parnej fázy nad kvapalným roztokom etanolu a metanolu, ktorý je pri 

teplote 20 °C a obsahuje 50 % mólových etanolu.  

(Kvapalný roztok považujte za ideálny a parnú fázu za stavovo ideálnu;  

MEtOH = 46,07 g mol–1, MMetOH = 32,04 g mol–1).  

 

Úloha 3     (4 b) 

Vo vodnom roztoku prebieha pri teplote 20 °C rozkla d látky A ako reakcia 

1. poriadku. Počiatočná koncentrácia látky A poklesla na polovicu za 15 minút.  

3.1  Koľko % látky A zreagovalo po jednej hodine priebehu reakcie?  

3.2  Ako dlho trvalo, kým sa z reakčnej zmesi odstránila predposledná desatina  

východiskového množstva reaktanta? 

3.3  Ako dlho trvalo, kým sa z reakčnej zmesi odstránila predposledná stotina      

východiskového množstva reaktanta? 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z ORGANICKEJ CHÉMIE 
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – školský rok 2012/13 

Celoštátne kolo  

 

Radovan Šebesta a Marta Sališová   
 
Maximálne 17 bodov   (80 pb x 0,213 (koeficient) = 17 b) 
Doba riešenia: 90 min 

 

 

Úloha 1      (3,41 b,  16 pb)  

Pomenujte substitučným názvom zlúčeniny a až c a pomocou deskriptorov 

označte aj konfiguráciu zlúčenín. 

 

 

Úloha 2     (3,20 b,  15 pb) 

Perkinovou reakciou je možné pripraviť z aldehydu A (C9H10O2) a acetanhydridu 

nenasýtenú karboxylovú kyselinu B (C11H12O3), ktorej 1H NMR spektrum je uvedené 

na obrázku. 

a) Napíšte reakčnú schému uvedenej reakcie 

b) Priraďte signály v 1H NMR spektre zlúčeniny B 

c) Akou reakciou by ste potvrdili prítomnosť aldehydickej skupiny v zlúčenine 

A a prítomnosť C=C násobnej väzby v produkte B.  

 



 11 

 

Úloha 3     (2,56 b, 12 pb) 

Na rozdiel od kyseliny butánovej, ktorá je nepríjemne zapáchajúca zlúčenina, jej 

etylester má príjemnú vôňu po ananáse. Etylester kyseliny butánovej je možné 

pripraviť z nasledovných východiskových zlúčenín. Napíšte reakčné schémy a – d, 

vrátane reakčných podmienok. 

a) Kyselina butánová + A 

b) Chlorid kyseliny butánovej + B 

c) Anhydrid kyseliny butánovej + C 

d) Sodná soľ kyseliny butánovej + D 

 

 

Úloha 4    (10 pb, 2,13b) 

Navrhnite syntézy kyseliny 3-nitrobenzoovej, ak ako východiskovú látku musíte 

použiť: 

a) metylester kyseliny benzoovej, 

b) kyselinu benzoovú, 

c) acetofenón (fenylmetylketón). 

 

 

Úloha 5     (2,56 b, 12 pb) 
 
Doplňte činidlá a reakčné podmienky A - F. 
 

 
 

Úloha 6     (1,28 b, 6 pb)   

Peptidy sa syntetizujú z α-aminokyselín.  

a) Napíšte všetky dipeptidy, ktoré môžu vzniknúť v reakčnej zmesi z alanínu 

(kyselina 2-aminopropánová) a cysteínu (kyselina 2-amino-3-sulfanylpropánová) 

b) Napíšte, aký tripeptid vznikol pri reakcii glycínu (kyselina aminooctová), cysteínu          

(kyselina 2-amino-3-sulfanylpropánová) a fenylalanínu (kyselina 2-aminofenyl-

propánová), ak viete, že zostala zachovaná voľná aminoskupina glycínu a voľná 

karboxylová skupina cysteínu. 
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Úloha 7     (9 pb, 1.92 b) 

Látka A (C10H14O) je slabo rozpustná vo vode, ale dobre rozpustná v NaOH. Jej 

hydrogenáciou na Ni katalyzátore vzniká látka B (C10H20O), ktorá sa už v NaOH 

nerozpúšťa. Zahrievaním B so zriedenou H2SO4 na 100°C vzniká 1-izopropyl-4-

metylcyklohexén. Napíšte reakčné schémy. Vysvetlite, prečo sa látka A rozpúšťa 

v NaOH, ale B nie. 

 

____________________ 
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ÚLOHY Z BIOCHÉMIE  
Chemická olympiáda – kategória A – 49. ročník – šk. rok 2012/13 

Celoštátne kolo  
 
Boris Lakatoš   
 
 
Maximálne 8 bodov             
Doba riešenia: 45 min  
 
 
Úloha 1     (8 b)         
 

Degradácia chlorofylu účinkom baktérií tvoriacich súčasť mikroflóry tráviaceho 

traktu prežúvavcov vedie k uvoľneniu fytolu, ktorého štruktúra je uvedená v Schéme 

č.1. Následne je fytol v živočíšnych bunkách premieňaný na kyselinu fytánovú 

(kyselinu 3,7,11,15-tetrametylhexadekánovú), ktorá sa ukladá v mäse a mlieku 

prežúvavcov a tak sa môže vo forme potravy dostať do ľudského organizmu. 

Premena fytolu na fytanoyl-CoA je viackrokový mechanizmus.  

 

 

Schéma č. 1 
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Prvým enzýmom zapojeným do premeny fytolu je alkoholdehydrogenáza 

s koenzýmom NAD+. 

a) Nakreslite štruktúrny vzorec produktu X a pomenujte ho. 

 
Ďalšou reakciou je opäť oxidácia účinkom X-dehydrogenázy (FALDH).  

b)  Pomenujte produkt reakcie katalyzovanej X-dehydrogenázou Y.  

 

Nasledujúcou reakciou sa produkt Y aktivuje. K tejto reakcii je okrem enzýmu 

potrebné ATP a CoA-SH (koenzým A).  

c)  Napíšte názov enzýmu A, ktorý je zodpovedný za aktiváciu mastných kyselín. 

 
Poslednou reakciou premeny fytolu na fytanoyl-CoA je redukcia dvojitej väzby. 

Pri tejto reakcii enzým enoyl-CoA reduktáza využíva ako koenzým redukované 

redukčné činidlo, ktoré sa zúčastňuje najmä anabolických reakcií a jeho hlavným 

zdrojom v bunke je pentózový cyklus. 

d)  Napíšte celý názov redukovadla pôsobiaceho pri vzniku fytanoyl-CoA. 

 
Kyselina fytánová sa následne degraduje oxidačnou cestou. Jej oxidácia však 

neprebieha v mitochondriách, ale v peroxizómoch dráhou, ktorej hovoríme  

α-oxidácia. V tomto procese dochádza najskôr k oxidácii kyseliny fytánovej 

molekulovým kyslíkom za účinku enzýmu fytanoyl-CoA hydroxyláza a následnému 

štiepeniu vzniknutého medziproduktu enzýmom 2-hydroxyfytanoyl-CoA lyáza. Tento 

enzým vyžaduje ako kofaktor tiamínpyrofosfát (TPP). Spomenuté reakcie sú 

naznačené v Schéme č.2 uvedenej nižšie.  
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S CoA

O

S CoA

OH

COOH

O2

Fe2+

kyselina 2-oxoglutárová, kyselina askorbová

TPP

fytanoyl-CoA hydroxyláza

2-hydroxyfytanoyl-CoA lyáza

Z       +        F CO2

kyselina pristánová

aldehyddehydrogenáza

 

Schéma č. 2 

 

e)  Pomenujte produkty Z a F, ktoré vznikajú lyázovou reakciou. 

f)  Napíšte systémový názov kyseliny pristánovej. 

 

Predpokladajte, že vzniknutá kyselina pristánová je ďalej degradovaná  

v β-oxidácii, ktorá prebieha v peroxizómoch rovnako ako v mitochondriách.  

g)  Napíšte aké produkty vzniknú pri degradácii tejto mastnej kyseliny. 

h)  Vypočítajte aký by bol celkový energetický výťažok z degradácie jednej 

molekuly fytolu (v ekvivalentoch ATP), ak by molekuly vzniknutých 

redukovaných redukčných ekvivalentov a acetyl-CoA v peroxizómoch slúžili na 

vznik ATP v mitochondriách. 

 

____________________ 
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