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Otázky na záverečnú skúšku z fyziológie 
pre poslucháčov II. ročníka - odbor ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

A) Fyziológia krvi 
 

1. Telesné tekutiny a objem krvi  

2. Objem a zloženie krvnej plazmy 

3. Organické látky krvnej plazmy, miesta  tvorby a ich funkcia 

4. Tvar, rozmery, zloženie a  metabolizmus erytrocytov 

5. Množstvo erytrocytov a hematokrit 

6. Suspenzná stabilita krvi 

7. Množstvo, zloženie a typy hemoglobínu 

8. Deriváty a rozpad hemoglobínu 

9. Hemolýza 

10. Množstvo a druhy leukocytov 

11. Granulocyty  - vlastnosti a funkcie  

12. Agranulocyty - vlastnosti a funkcie  

13. Trombocyty - množstvo, veľkosť , zloženie a funkcie 

14. Erytropoéza – podmienky, priebeh  a regulácia  

15. Leukopoéza – priebeh a regulácia 

16. Trombocytopoéza – priebeh a regulácia 

17. Krvné skupiny (okrem Rh) 

18. Systém Rh a inkompatibilita krvných systémov plodu a matky 

19. Transfúzia krvi  

20. Hemostáza – zastavenie krvácania 

21. Hemokoagulácia - zrážanie krvi -  

22. Fyziologické a klinické antikoagulačné prostriedky a fibrinolýza  

23. Slezina a jej funkcie 

 

 

 

 

B) Fyziológia imunitného systému 
 

1. Všeobecná charakteristika a význam imunitného systému v obranyschopnosti jedinca 

2. Mechanizmy nešpecifickej imunity 

3. Špecifická imunitná odpoveď – úlohy B a T – lymfocytov 

4. Charakteristika antigénu a jeho prezentácia 

5. Sliznicová imunita 
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C) Kardiovaskulárny systém 
 

 

1. Prehľad obehového systému, funkcia jeho jednotlivých častí 

2. Fyziologické vlastnosti srdca - automacia, rytmicita, vodivosť, dráždivosť a sťažlivosť 

3. Podmienky činnosti srdca, metabolizmus myokardu, spotreba kyslíka srdcom  

4. Srdcový cyklus  

5. Funkcia chlopní, srdcové ozvy 

6. Vývrhový a minútový objem srdca. Metódy merania.  

7. Regulácia činnosti srdca  

8. Srdcový vzruch, akčný potenciál a elektrické pole srdca 

9. Elektrokardiografia a elektrokardiogram 

10. Biofyzikálne základy hemodynamiky, odpor, tlak, prietok a rýchlosť prúdu krvi, 

arteriálny pulz, rýchlosť pulzovej vlny 

11. Tlak krvi v jednotlivých častiach krvného obehu 

12. Fyziologické zmeny artériového tlaku krvi 

13. Mikrocirkulácia – transport látok medzi krvou a tkanivami  

14. Venózny návrat – kardiálne a extrakardiálne faktory 

15. Regulácia činnosti ciev  

16. Integrácia regulácie kardiovaskulárneho systému – kardiovaskulárne centrá , 

baroreceptory a baroreflexy 

17. Kardiovaskulárne reflexy   

18. Kardiovaskulárne reakcie vyvolané stimuláciou chemoreceptorov a nešpecifických 

receptorov (trigeminálne zakončenia, bolesť a i.) 

19. Charakter hemodynamiky v koronárnom a cerebrálnom riečisku 

20. Splanchnická cirkulácia a obeh krvi  kožou a kostrovým svalstvom 

21. Pľúcna cirkulácia 

 

 

 

 

 

D) Fyziológia lymfatického systému 
 

 

1. Lymfatický systém – všeobecná charakteristika , význam týmusu a lymfatických uzlín 

2. Tvorba lymfy, mechanizmy a význam jej prúdenia 

3. Lymfa – zloženie, biofyzikálne vlastnosti, transport látok lymfatickým obehom 
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E) Fyziológia dýchania 
 

1. Funkčná morfológia dýchacích ciest, hladké svalstvo dýchacích ciest sekrečná funkcia, 

inervácia a jeho regulácia 

2. Mŕtvy priestor dýchací, druhy, význam, meranie 

3. Pľúcny surfaktant – tvorba, regulácia, funkcie 

4. Mechanizmus ventilácie, elastické vlastnosti pľúc a hrudníka, pneumotorax 

5. Mechanizmy vdychu a výdychu, dýchacie svaly, únava, dychový cyklus 

6. Objemy a kapacity pľúc, možnosti ich  

7. Prúdenie vzduchu v dýchacích cestách, minútová a alveolárna ventilácia. 

8. Parametre mechaniky dýchania (poddajnosť, odpor, dychová práca) 

9. Vonkajšie prejavy dýchania, distribúcia ventilácie, klinické pojmy charakterizujúce  

dýchanie 

10. Difúzia – výmena dýchacích plynov v pľúcach , difúzna kapacita pľúc pre kyslík a 

oxid uhličitý 

11. Prenos kyslíka a oxidu uhličitého krvou 

12. Liečba kyslíkom a umelá ventilácia pľúc 

13. Nervová regulácia  dýchania   

14. Chemická regulácia dýchania 

15. Obranné mechanizmy dýchacieho systému reflexného a nereflexného charakteru  

 

 

 

F) Fyziológia gastrointestinálneho traktu, metabolizmus 
 

1. Funkčná morfológia tráviaceho systému, nervová regulácia, enterický nervový systém  

2. Fyziológia dutiny ústnej, skladba chrupu  a funkcie zubov 

3. Význam a mechanizmy udržiavania optimálneho pH pre fyziológiu dutiny ústnej   

4. Žuvanie reflexné, voluntárne,  

5. Sliny – množstvo, zloženie, tvorba  

6. Regulácia tvorby slín, funkcie slín, poruchy salivácie 

7. Hltanie  

8. Funkcia pažeráka a možnosti diagnostiky porúch hltania 

9. Žalúdok, plnenie, pohyby a vyprázdňovanie, regulácia, význam 

10. Žalúdočná šťava. Tvorba, zloženie, regulácia jej sekrécie a význam   

11. Vracanie - mechanizmy, periférne, centrálne 

12. Pankreas a jeho exokrinná funkcia 

13. Tenké črevo - motilita, sekrécia, regulácie činnosti 

14. Funkcie hrubého čreva, defekácia, stolica a jej zloženie 

15. Trávenie, resorpcia a premena cukrov.  

16. Trávenie, resorpcia a transport tukov a bielkovín 

17. Metabolizmus, energetická bilancia a úroveň.   

18. Faktory ovplyvňujúce metabolickú úroveň 
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G) Fyziológia výživy 
 

1. Zásady racionálnej výživy 

2. Vitamíny  

3. Význam minerálnych látok, stopových prvkov a antioxidantov vo výžive 

4. Regulácia príjmu potravy a vody 

5. Poruchy výživy a možnosti ich hodnotenia 

  

 

 

H) Fyziológia pečene 
 

1. Funkčná morfológia pečene, štruktúra, pečeňový krvný prietok 

2. Funkcie pečene – metabolická, rezervoárová, detoxikačná, termoregulačná    

3. Žlč – tvorba, zloženie, regulácia sekrécie, význam   

 

 

 

CH) Termoregulácia 
 

1. Telesná teplota.  

2. Mechanizmy tvorby a výdaja tepla. 

3. Termoregulácia – termoregulačné centrum a efektorové mechanizmy 

4. Horúčka—fázy horúčky, mechanizmy vzniku, fyziologické zmeny pri horúčke, 

význam. 

 

 

I) Fyziológia obličiek  
 

1. Glomerulárna filtrácia, mechanizmy a regulácia 

2. Funkcia proximálnych tubulov 

3. Funkcia Henleho kľučiek, distálnych tubulov a zberných kanálikov 

4. Regulácia činnosti tubulárneho systému obličiek 

5. Funkcia vývodových  močových ciest,  mechanizmus močenia 

6. Diuréza a moč - charakteristika, zloženie 

 

 

 

J) Acidobázická rovnováha 
 

1. Homeostáza a chemické tlmivé systémy telesných tekutín 

2. Účasť respiračného systému a obličiek na regulácii acidobázickej rovnováhy 

3. Základné poruchy acidobázickej rovnováhy a ich kompenzácie 
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K) Fyziológia endokrinného systému 
1. Neurohormóny hypotalamu 

2. Hormóny adenohypofýzy 

3. Hormóny štítnej žľazy 

4. Hormóny kôry nadobličky 

5. Hormóny drene nadobličky 

6. Stres – fyziologické mechanizmy  

7. Hormóny pankreasu 

8. Metabolizmus vápnika a jeho endokrinná regulácia 

9. Tvorba hormónov a mediátorov v epifýze a v neendokrinných tkanivách (obličky, 

srdce, tukové tkanivo a i.)  

 

 

L) Fyziológia rozmnožovania a tehotnosti 
1. Mužské pohlavné hormóny 

2. Ženské pohlavné hormóny 

3. Menštruačný a ovariálny cyklus 

4. Fyziológia tehotenstva, pôrodu a laktácie 

 

 

M) Fyziológia nervového systému 
1. Funkčné rozdelenie CNS a metódy štúdia CNS  

2. Mozgovomiechový mok, cerebrospinálny tlak a hematoencefalická bariéra 

3. Receptory, klasifikácia, receptorový potenciál, prenos zmyslových informácií, 

spracovanie a percepcia.  

4. Exteroceptívne a  proprioceptívne zmysly  

5. Bolesť – receptory, dráhy, druhy, význam 

6. Zrak – vznik obrazu na sietnici, fotorecepcia, dráha, centrá 

7. Sluch – zvuk, funkcia vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchové dráhy a 

kôrové centrá 

8. Rovnovážny zmysel, vnímanie polohy, vestibulárne dráhy a polohové reflexy 

9. Čuch  

10. Chuť 

11. EEG a evokované potenciály 

12. Bdenie a spánok – neurofyziologické mechanizmy, typy, organizácia, význam 

13. Funkcie retikulárnej formácie  

14. Fyziológia motorického oddielu CNS, centrá, pyramídová a extrapyramídová dráha, 

bazálne gangliá a mozoček 
15. Spinálne reflexy monosynaptické a polysynaptické 

16. Funkcie predĺženej miechy 

17. Autonómny nervový systém - funkčná morfológia sympatika a parasympatika 

18. Charakteristiky eferentných dráh reflexov autonómneho systému a mediátory autonómneho 

nervového systému 

19. Vzájomné vzťahy medzi sympatikom a parasympatikom  

20. Riadenie činnosti autonómneho nervového systému a funkcie hypotalamu 

21. Vyššie nervové funkcie - pamäť – klasifikácia, mechanizmy, význam, učenie sa, podmienené 

reflexy 

22. Reč a lateralita hemisfér 

23. Emócie, správanie, motivácia 

24. Psychosomatické vzťahy 
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N) Fyziológia svalstva 
 

1. Kostrové svalstvo - zloženie, fyzikálne vlastnosti, motorická jednotka, nervosvalová 

platnička 

2. Excitačno-kontrakčný proces kostrového svalu, typy svalových kontrakcií a vlákien  

3. Svalový tonus, sila, práca, zdroje energie pre činnosť kostrového svalu únava 

4. Hladké svalstvo – klasifikácia a excitačno-kontrakčný proces, rozdiely v stavbe  

          a funkciách hladkého a priečne-pruhovaného  svalu 

 

 

 

O) Fyziológia kože 
 

1. Funkčná morfológia kože, krvný obeh kožou, dermografizmus 

2. Funkcie kože: ochranná, imunitná, depotná, termoregulačná, exkrečná, resorpčná  

          a percepčná 

 

 

 

P) Fyziológia práce a telesných cvičení 
 

1. Reakcie organizmu na fyzickú záťaž 

2. Regulácia funkcií orgánov na fyzickú záťaž (nervová a humorálna) 

3. Adaptácia organizmu na opakovanú fyzickú záťaž 

 

 

 

R) Chronofyziológia 
 

1. Biologické rytmy – rozdelenie, terminológia, dôsledky ich porúch na zdravie 

2. Cirkadiánna regulácia spánku a kardiovaskulárneho systému  

 

 

 

S) Fyziológia plodov, novorodencov, detí a starších ľudí 
 

1. Krvný a imunitný systém z pohľadu ontogenézy  

2. Fetálna cirkulácia krvi, tranzitórny obeh 

3. Postnatálny vývin čeľusti a chrupu – priebeh a regulácia  

4. Sací reflex – fyziológia dojčenia a kŕmenia z fľaše  

5. Tráviaci systém,  metabolizmus a výživa v  ontogenetickom vývoji 
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Otázky z praktických úloh z fyziológie pre študentov zubného lekárstva 
 

1. Meranie hematokritovej hodnoty  

2. Počítanie erytrocytov 

3. Hemolýza 

4. Určovanie množstva hemoglobínu a výpočet hodnôt hemoglobínu v erytrocytoch 

5. Počítanie leukocytov 

6. Počítanie retikulocytov 

7. Krvný náter a diferencovanie leukocytov 

8. Sedimentačná rýchlosť erytrocytov 

9. Určovanie času krvácania a zrážania krvi 

10. Určovanie krvných skupín  

11. Určovanie Rh faktora 

12. Meranie protrombínového času (Quickova metóda) a rekalcifikačného času plazmy – 

Howellov test 

13. Elektrokardiografia (ekg) - opis fyziologickej krivky 

14. Meranie tlaku krvi u človeka 

15. Zmeny tlaku krvi  počas Valsalvovho pokusu (Burgerova skúška) 

16. Počítanie a hodnotenie frekvencie srdca a jej variability 

17. Okulokardiálny reflex u človeka (Ashnerov reflex) 

18. Ortostatický a klinostatický reflex u človeka  

19. Účinok zvýšeného vnútrohrudného tlaku na frekvenciu sdca  

20. Hodnotenie respiračnej sínusovej arytmie testom hlbokého dýchania  

21. Zmeny tlaku krvi a frekvencie srdca počas chladového testu (cold stress test) 

22. Auskultácia pľúc 

23. Vyhodnocovanie parametrov úsilného rozpísaného výdychu vitálnej kapacity 

24. Meranie času  nazofaryngeálneho ciliárneho transportu u človeka 

25. Funkčné vyšetrenie pľúc - spirografia 

26. Meranie spotreby O2, určovanie ventilačného ekvivalentu a koeficientu utilizácie 

27. Meranie odporu dýchacích ciest (Raw) u človeka 

28. Určovanie PaO2, PaCO2 a pH v kapilárnej krvi. Astrupova metóda. 

29. Vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom pomocou pulzného oxymetra 

30. Hodnotenie kvality surfaktantu kapilárnym surfaktometrom 

31. Dôkaz ptyalínu v slinách 

32. Meranie času hltania 

33. Meranie bazálneho metabolizmu 

34. Antropometrické merania a indexy 

35. Funkčné vyšetrenie obličiek 

36. Orientačné vyšetrenie moču pomocou diagnostických prúžkov 

37. Vyšetrovanie niektorých reflexov u človeka 

38. Oftalmoskopia 

39. Reakcia zreníc na osvit a akomodáciu; fotostres test 

40. Otoskopia 

41. Rinneho, Weberova a Schwabachova skúška  

42. Hodnotenie chuťovej percepcie 

43. Testovanie funkcie čuchového analyzátora; rinoskopia 

44. Vyšetrenie kožnej citlivosti; priestorové vnímanie hmatom a stereognózia  

 


