
Sylaby na skúšku z patologickej fyziológie 
 

1. Patologická fyziológia, jej obsah a miesto v pregraduálnej príprave lekárov: štruktúra 
všeobecnej a špeciálnej patofyziológie, klinická fyziológia a patofyziológia 

2. Všeobecná etiopatogenéza chorôb – hlavné skupiny nox pochádzajúcich z vonkajšieho 
prostredia 

3. Mechanizmy pôsobenia mechanických nox, gravitácie,akcelerácie a decelerácie, hluku 
a ultrazvuku na človeka  
4. Mechanizmy pôsobenia ionizačného žiarenia na človeka, faktory ovplyvňujúce účinky 

ionizačného žiarenia; akútna choroba z ožiarenia 
5. Mechanizmy negatívneho účinku elektrického prúdu a elektromagnetického poľa na 

človeka 
6. Chemické noxy, mechanizmy ich pôsobenia na človeka; akútne poškodenie organizmu 

leptavými látkami, otrava organofosfátmi; prejavy poškodenia bunky chemickými 
noxami, adaptácia bunky na pôsobenie chemických nox 

 
7. Základné patogénne noxy a mechanizmy, ktorými pôsobia na organizmus (noxy biologické, 

psychické, spoločenské a sociálne) 
8. Autoregulácia funkcie buniek, tkanív, orgánov a systémov organizmu - 

poruchy autoregulačných funkcií a ich význam v patogenéze chorôb 
9. Zdravie a choroba 
10. Štádiá choroby, formy priebehu choroby, prejavy choroby 
11. Smrť - klinická, biologická, mozgová, apalický syndróm - ich charakteristické znaky 
12. Patofyziológia starnutia 
13. Patologicky zmenená imunologická reaktivita: imunodeficitné a autoimunitné stavy 
14. Patologicky zmenená imunologická reaktivita: hypersenzitívne stavy 
15. Úloha nervového a endokrinného systému v reaktivite organizmu; stres a všeobecný 

adaptačný syndróm, odpoveď organizmu na záťaž, fázy stresu, humorálne mechanizmy 
a metabolická odozva stresu, analyzátory, centrum a efektory stresovej reakcie, imunitný 
systém a stres, hyperventilačný syndróm 

16. Terminálne stavy 
17. Syndróm systémovej zápalovej odpovede 
18. Patofyziológia sepsy 
19. Patofyziológia multiorgánového zlyhania 
20. Mechanizmy progresie cirkulačného šoku 
21. Mechanizmy ireverzibility cirkulačného šoku 

22. Cirkulačný šok – charakteristika, klasifikácia, základné patomechanizmy, zmeny 
kardiovaskulárneho systému, fázy šoku, patogenéza multiorgánového zlyhania 

23. Hypovolemický šok 
24. Kardiogénny a obštrukčný šok 
25. Septický šok 
26. Poruchy regulácie krvného tlaku 
27. Patofyziológia primárnej (esenciálnej) hypertenzie 
28. Mechanizmy vzniku komplikácií hypertenzie 
29. Hypotenzia (ortostatická) a synkopa 
30. Patofyziológia sekundárnej hypertenzie, renálne hypertenzie 



31. Poruchy acidobázickej rovnováhy – H+ ión, Henderson-Haselbalchova rovnica, nárazníkové 
systémy, mechanizmy kompenzácie porúch acidobázickej rovnováhy, mechanizmy vzniku 
porúch acidobázickej rovnováhy 

32. Respiračná acidóza 
33. Metabolická acidóza 
34. Respiračná alkalóza 
35. Metabolická alkalóza 
36. Kombinované poruchy acidobázickej rovnováhy 
37. Nedostatok a nadbytok telových tekutín - hlavné mechanizmy základné typy porúch zloženia 

celkovej telovej tekutiny; patomechanizmy dehydratácie a hypovolémie 
38. Patomechanizmy „otravy vodou“ a generalizovaných edémov 
39. Edémy - základné mechanizmy vzniku edémov; primárny, sekundárny 
40. Mechanizmy podieľajúce sa na vzniku kardiálnych edémov 
41. Ascites - mechanizmy vzniku, mechanizmy vzniku symptómov a znakov ascitu 
42. Poruchy metabolizmu nátria a chlóru  
43. Poruchy metabolizmu kália 
44. Poruchy metabolizmu kalcia, fosfátov a magnézia 
45. Poruchy metabolizmu železa 
46. Poruchy metabolizmu bielkovín 
47. Poruchy proteínového zloženia krvi 
48. Poruchy metabolizmu sacharidov (okrem diabetes mellitus) 
49. Poruchy metabolizmu lipidov 
50. Patofyziológia aterosklerózy - patogenetické mechanizmy vedúce ku vzniku   

aterosklerotických plátov 
51. Patofyziológia aterosklerózy - mechanizmus vzniku komplikácií aterosklerózy 
52. Porfýrie 
53. Poruchy metabolizmu kyseliny močovej 
54. Avitaminózy a hypervitaminózy : vitamíny rozpustné v tukoch 
55. Avitaminózy: vitamíny rozpustné vo vode 
56. Poruchy výživy 
57. Zmeny vonkajšej teploty - mechanizmus ich škodlivého pôsobenia na organizmus 
58. Patogenéza horúčky,  základné typy horúčky 
59. Horúčka - mechanizmy jej pozitívneho, resp. negatívneho vplyvu na organizmus 

60. Poruchy transportu kyslíka v organizme 
61. Normotenzná hypoxemická hypoxia 
62. Hypotenzná hypoxemická hypoxia 

63. Hypocirkulačná hypoxia 
64. Histotoxická hypoxia 
65. Hyperoxia, voľné kyslíkové radikály, ischemicko-reperfúzne poškodenie 
66.  Poruchy vedomia 
67. Poruchy spánku 
68. Definícia a klasifikácia bolesti – dimenzie bolesti, chronická bolesť, prah a tolerancia bolesti, 

neurofyziológia bolesti – mechanizmy vzniku, charakteristika a typy nociceptívnej bolesti, 
mechanizmy regulujúce intenzitu bolesti, mechanizmy vzniku a charakteristiky rakovinovej, 
psychogénnej a centrálnej bolesti, mechanizmy vzniku a charakteristika viscerálnej bolesti, 
mechanizmy vzniku porúch percepcie bolesti 

69. Bolesť: receptory, dráhy, teória, modulácia bolestivých vzruchov 



70. Bolesť: lokalizácia, charakter, typy, poruchy vnímania bolestivých podnetov 
71. Patofyziológia obezity - etiopatogenéza 
72. Patofyziológia obezity - formy obezity a mechanizmy, ktorými obezita negatívne 

ovplyvňuje funkcie orgánov a systémov organizmu 
73. Poruchy homeostázy bunkového objemu 
74. Patofyziologické aspekty znečisteného ovzdušia 

 
 
Krvný systém 
 

75. Hypoplastické anémie 
76. Anémie z porúch syntézy DNA 
77. Anémie z porúch metabolizmu železa 
78. Anémie pri chronických chorobách 
79. Anémie zo zvýšených strát Er - anémie posthemoragické a hemolytické 
80. Anémie zo zvýšených strát Er - membránové defekty, hemoglobinopatie 
81. Funkčné dôsledky anémie 
82. Zmeny koncentrácie hemoglobínu v krvi a zmeny jeho kvality 
83. Polycytémie 
84. Granulocytopénia, granulocytóza, poruchy funkcie glanulocytov 
85. Patofyziológia leukémií 
86. Diseminovaná intravaskulárna koagulácia 
87. Poruchy hemostázy - patomechanizmy vedúce ku hyperkoagulačným stavom 
88. Poruchy hemostázy - patomechanizmy vedúce ku hypokoagulačným stavom, 

zvýšená krvácavosť 
89. Hemolytický ikterus - príčiny, mechanizmus vzniku, mechanizmus vzniku príznakov ikteru, 

dôsledky pre organizmus. 
 
Kardiovaskulárny systém 
 

90. Adaptácia srdca na zvýšené hemodynamické zaťaženie 
91. Patofyziológia zlyhania srdca, patomechanizmy vedúce ku zlyhaniu systolickej funkcie srdca 
92. Patofyziológia zlyhania srdca - patomechanizmy vedúce ku zlyhaniu diastolickej funkcie srdca 
93. Patofyziológia zlyhania srdca - mechanizmy zodpovedné za vznik symptómov a príznakov 

zlyhania pravého a ľavého srdca 
94. Patofyziológia kompenzovaného a dekompenzovaného zlyhania srdca 
95. Základné patomechanizmy podieľajúce sa na vzniku a vývoji ischemickej choroby srdca 
96. Ischemická choroba srdca - patogenéza kontrakčnej dysfunkcie myokardu, mechanizmy 

vzniku symptómov a príznakov kontrakčnej dysfunkcie myokardu 
97. Bezpríznaková (nemá) ischémia myokardu - mechanizmus vzniku, význam, dôsledky 
98. Akútny, subakútny a chronický infarkt myokardu 
99. Náhradné systoly a heterotropné automatické rytmy 
100. Extrasystoly, paroxyzmálna tachykardia 
101. Flutter a fibrilácia predsiení a komôr 

102. Atrioventrikulárne blokády 
103. Blokády Tawarových ramienok 
104. WPW syndróm, parasystólia 



105. Ekg obraz hypertrofie predsiení a komôr 
106. Vrodené srdcové chyby bez skratov 
107. Vrodené srdcové chyby so skratom zľava doprava 
108. Vrodené srdcové chyby so skratom zprava doľava 
109. Mitrálna stenóza 
110. Mitrálna insuficiencia 
111. Aortálna stenóza 
112. Aortálna insuficiencia 

113. Patofyziológia cievneho systému - trombóza, embólia, aneuryzmy, funkčné poruchy, 
poruchy mikro-cirkulácie 

114. Patofyziológia cirkulácie krvi a lymfy v dolných končatinách, okluzívna choroba 
dolných končatín – akútna a chronická forma, symptómy a príznaky, trombangiitis 
obliterans, chronická venózna insuficiencia, flebotrombóza dolných končatín  

 
Respiračný systém 

 
115. Poruchy ventilácie - hypo- a hyperventilácia - patogenéza 
116. Poruchy distribúcie ventilácie - patogenéza 
117. Alveolárna hypoventilácia - mechanizmy vzniku 

118. Poruchy difúzie plynov v pľúcach, mechanizmy vzniku 
119. Poruchy pľúcnej cirkulácie - mechanizmy vedúce k ich vzniku 
120. Poruchy pomeru ventilácia-perfúzia a vplyv na výmenu plynov  v pľúcach 
121. Poruchy regulácie dýchania - ich význam pre výmenu plynov v pľúcach 
122. Hypoxemická respiračná insuficiencia - mechanizmy vzniku, mechanizmy vzniku 

symptómov a príznakov   
123. Hyperkapnická respiračná insuficiencia - mechanizmy vzniku, mechanizmus vzniku  

symptómov a znakov  
124. Obštrukčné ventilačné poruchy - prehľad základných patomechanizmov vedúcich k  

obštrukcii v dýchacích cestách 
125. Reštrikčné ventilačné poruchy - prehľad základných patomechanizmov vedúcich 

k reštrikčnej ventilačnej poruche 
126. Patomechanizmy vzniku  hypoxémie a hyperkapnie pri respiračnej insuficiencii 
127. Dyspnoe a cyanóza - mechanizmy vzniku 
128. Patofyziológia chronickej obštrukčnej choroby pľúc 
129. Patofyziológia bronchiálnej astmy 
130. Obštrukčná ventilačná porucha - jej prejavy v základnom funkčnom vyšetrení pľúc 
131. Reštrikčná ventilačná porucha - jej prejavy v základnom funkčnom vyšetrení pľúc 
132. Patofyziológia obranných systémov pľúc 
133. Patofyziológia najdôležitejších reštrikčných chorôb dýchacieho systému 
134. Pľúcna hypertenzia 

135. Pľúcna tromboembolická choroba, pľúcny infarkt 
 

Uropoetický systém 
 

136. Poruchy funkcie glomerulov 
137. Porucha funkcie tubulov 
138. Poruchy koncentračnej a dilučnej schopnosti obličiek 



139. Edémy pri ochoreniach obličiek 
140. Renálne hypertenzie 

141. Nefrotický a nefritický syndróm 
142. Akútne zlyhanie obličiek – charakteristika, insuficiencia buniek jednotlivých častí 

nefrónu, úloha cirkulačnej komponenty, toxické poškodenie nefrónu, akútna tubulárna 
nekróza, dôsledky pre funkcie orgánov a systémov 

143. Chronická renálna insuficiencia - príčiny a mechanizmy vzniku, porucha koncentračnej 
schopnosti 

144. Chronická renálna insuficiencia (CHRI)- mechanizmy vzniku symptómov a znakov 
CHRI, uremický syndróm 

145. Nefrolitiáza, poruchy funkcie vývodných močových ciest 
146. Patofyziológia glomerulonefritídy 
147. Patofyziológia intersticiálnej nefritídy a pyelonefritídy 
148. Hydronefróza 

 
 

149. Gastrointestinálny trakt 
 

150. Krvácanie do GIT-u 
151. 2.Poruchy funkcie pažeráka, poruchy motility, gastroezofageálny reflux, erózie, 

divertikly, varixy 
152. Vredová  choroba žalúdka a dvanástnika, poruchy gastroduodenálnej epitelovej 

bariéry, peptický vred 
153. Gastritídy, zmeny vyvolané operáciou žalúdka 
154. Pankreatitídy 
155. Cholelitiáza a cholecystitída, postcholecystektomický syndróm 
156. Zvýšená motilita tenkého čreva, ileus, hnačky 
157. Poruchy sekrécie a rezorbcie v tenkom čreve 
158. Malabsorbčné syndrómy 
159. Porucha motility hrubého čreva: zápcha, dráždivý trakčník, divertikulóza, megakolon 
160. Nešpecifické zápaly tenkého čreva -  príčiny, mechanizmy negatívneho pôsobenia 

zápalu na funkciu tenkého čreva, divertikulitída 
161. Nešpecifické zápaly hrubého čreva - príčiny, mechanizmy podieľajúce sa na vzniku 

zápalov a  na negatívnom pôsobení zápalu na funkciu hrubého čreva 
162. Okluzívna črevná ischémia 
163. Neokluzívna črevná ischémia 
164. Črevná ischémia a multiorgánové zlyhanie 

 
 

165. Pečeň 
 

166. Porucha metabolickej funkcie pečene - príčiny, mechanizmy vzniku porúch 
metabolizmu cukrov a bielkovín 

167. Poruchy metabolizmu lipidov pri poruche funkcie pečene 
168. Zmeny detoxikačnej funkcie pečene pri poruchách jej činnosti 
169. Pečeňová insuficiencia, hepatogénna encefalopatia, hepatálna kóma 
170. Obštrukčný ikterus 



171. Hepatocelulárny ikterus 
172. Portálna hypertenzia 
173. Patofyziológia hepatitíd 

 
174. Žľazy s vnútornou sekréciou 

 
175. Všeobecná etiopatogenéze endokrinopatií a ich prejavy 
176. Hypofunkcia štítnej žľazy 
177. Hyperfunkcia štítnej žľazy 
178. Hypoparatyreóza 
179. Hyperparatyreóza 
180. Hyperfunkcia drene nadobličiek 
181. Hypokortikalizmus 
182. Hyperkortikalizmus 
183. Primárny a sekundárny aldosteronizmus 
184. Diabetes mellitus - patogenéza NIDDM a IDDM: porušná glukózová tolerancia 
185. Patogenéza akútnych a chronických komplikácii diabetes mellitus, hypoglykémia 
186. Poruchy funkcie adenohypofýzy 
187. Poruchy funkcie neurohypofýzy 

 
188. Nervový systém 

 
189. Poruchy funkcie aferentného neurónu - zánikové a iritačné 
190. Poruchy funkcie eferentného neurónu - zánikové a iritačné 
191. Spinálny šok 
192. Syndróm zadného miešneho povrazca 
193. Syndróm laterálneho miešneho povrazca. 
194. Miešny hemisyndróm 
195. Syndróm priečneho prerušenia miechy 
196. Patofyziológia mozgového kmeňa 
197. Poruchy funkcie vestibulárneho analyzátora 
198. Poruchy funkcie mozočka 
199. Poruchy funkcie talamu a hypotalamu 
200. Extrapyramídové poruchy 
201. Patofyziológia mozgovej ischémie - príčiny a mechanizmy celkovej a lokálnej 

ischémie mozgu 
202. Patofyziológia mozgovej ischémia - patogenetické mechanizmy zúčastňujúce sa  

na vzniku a vývoji ischémie mozgu 
203. Dôsledky mozgovej ischémie - mechanizmus vzniku symptómov  a príznakov 

mozgovej ischémie 
204. Patofyziológia mozgomiešneho moku 
205. Patofyziológia svalových porúch 
206. Neuromuskulárna blokáda 
207. Prehľad porúch špeciálnych zmyslov 
208. Lokálne poruchy mozgového krvného zásobenia - krvácanie do mozgu 

 
 


