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A. PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI 

 

1. Definícia bolesti, klasifikácia jednotlivých typov bolesti, somatická, viscerálna, svalová, 

prenesená bolesť, nervová, neuropatická, allodýnia, nocicepčná, centrálná, psychogénna a 

fantómová bolesť. 

2. Neuroanatómia bolesti, aferentné, centrálne a efernetné nervové štruktúry  podieľajúce sa 

na vzniku  pocitu bolesti. 

3. Popíšte rozdiel medzi somatickou a viscerálnou bolesťou, demonštrujte tieto dva typ 

bolesti na príklade náhlej brušnej príhody. 

4. Neuropatofyziológia bolesti – analyzuje jednotlivé úrovne v dráhe bolesti, kde dochádza k 

neuromodulácii bolesti. Charakterizuje poruchy percepcie a nocicepcie bolestivých 

podnetov. 

5. Prečo masírovanie bolestivého miesta znižuje percepciu bolesti? 

6. Objasnite, prečo pri lokálnom popálení mierneho stupňa utlmíme bolesť tým, že v mieste 

poškodenia pôsobíme chladným predmetom, ľadom alebo studenou vodou? 

7. Objasnite mechanizmus vzniku stresovej analgézie (hypestézie)?  

8. Tichá ischémia myokardu. 

9. Migréna. 

 

 

B. DIABETES MELLITUS 

 

1. Definujte DM a klasifikujte najčastejšie typy diabetu. 

2. Diabetic – typ 1 zistíte anamnézou a základným vyšetrením tieto symptómy a príznaky: 

búšenie srdca, tachykardiu, pocit hladu, midriázu, studený pot. 

Čo avizujú tieto symptómy a príznaky? Objasnite ich vznik. 

3. Diabetic – typ 2 vám povedal, že skolaboval pri vstávaní z postele, ako aj z kresla (počas 

dňa) a tiež po jedle.  

Čo môže byť príčinou kolapsu? Vysvetlite možné mechanizmy jeho vzniku. 

4. Uveďte a vysvetlite mechanizmy vzniku symptómov a znakov DM. Aký nález očakávate 

pri vyšetrení krvi, moču a vyšetrení o – GTT? 

5. Aké sú patomechanizmy metabolického syndrómu X? 

6. U pacienta s DM 1. typu sa opakovane pozorovala prítomnosť infekcie coxkackie 

vírusom, ktorá predchádzala vzniku manifestného DM o niekoľko týždňov až mesiacov. 

Objasnite možný patogenetický súvis. 



7. U obézneho muža 40 ročného sme zistili prítomnosť glukózy v moči. Pri vyšetrení 

hladiny glykémie na lačno bola jej hladina zvýšená a pri O – GTT sme zistili porušenie 

tolerancie glukózy. U pacienta sme však zistili protilátky proti  bunkám 

Langerhansových ostrovčekov, GAD a inzulínu. O akú poruchu glukózového 

metabolizmu ide. Definujte pojmy MODY (maturity onset diabetes of the young) a LADA 

(latent autoimmune diabetes of adults). 

8. Hypoglykémia a diabetes mellitus. 

9. Aké orgánové poškodenie môžeme zistiť u pacienta s chronickým diabetes mellitus? 

10. Pacient s dekompenzovaným diabetes mellitus je v kóme. O aký typ kómy môže ísť? 

 

 

C. MOZGOVÁ ISCHÉMIA 

 

1. Charakterizujete mozgovú cirkuláciu, jej reguláciu za fyziologických okolností. 

2. Ktoré patomechanizmy sa podieľajú na vzniku a vývoji ischemického poškodenia mozgu? 

3. Definujte stupne poškodenia buniek mozgu ischémiou, vysvetlite mechanizmy vzniku 

a dôsledky. 

4. Privolajú Vás k pacientovi, ktorý je v bezvedomí. Ktoré symptómy a príznaky by Vás 

upozornili na lokálnu mozgovú ischémiu v oblasti pyramídovej dráhy? 

5. Prečo je potrebné v ischemickom mozgovom ložisku uvažovať o penumbre? 

6. Pacient v teplom počasí prekonal tranzitornú mozgovú ischémiu. Ktoré patomechanizmy 

sa mohli podieľať na vzniku tejto príhody 

7. Aký je vzťah medzi mozgovou ischémiou, edémom mozgu a intrakraniálnou 

hypertenziou? 

8. Na oddelenie pohotovostného príjmu priviezli nad ránom pacienta s ochrnutím a znížením 

citlivosti polovice tela (pravej hornej a dolnej končatiny), bol zmätený a dezorientovaný. 

Po liečbe sa jeho stav upravil ad integrum do 24 hodín bez neurologického deficitu. 

Vysvetlite:  o aký typ ischémie mozgu ide  

prečo nezanechala TIA (tranzitórna ischemická ataka) neurologický 

deficit 

 

 

D. PORUCHY ACIDOBÁZICKEJ ROVNOVÁHY 

 

1. Charakterizujte mechanizmy kompenzujúce nedostatok alebo nadbytok vodíkových iónov 

v organizme 

2. Ako zasahuje  CO2 do regulácie ABR? 

3. Pacient s vredovou chorobou dvanástornika užíval nadmerne NaHCO3. Pri vyšetrení mal 

tieto hodnoty acidobázickej rovnováhy: pH=7,5; [HCO3
-
] 33 mmol/l a pCO2 6,13 kPa. 

O akú poruchu ABR ide? 

4. Pacient s DM, ktorá má MAC má pH 7,2. Výpočtom sme zistili, že na korekciu ABR je 

potrebné mu dodať 80 ml bikarbonátu. Podáme mu však len ½ vypočítaného množstva. 

Vysvetlite. 

5. Na prednáške sme spomínali zmeny ABR postihujúce organizmus ako celok. Existujú aj 

lokálne zmeny (napr. lokálna acidóza) v tkanivách organizmu? Uveďte príklad. Aký je 

prakticky význam? 

6. Otrava CO2 je sprevádzaná RAC. Ako je to s ABR pri otrave CO? 

7. Pacient s pleurálnym výpotkom mal hodnoty ABR: pH=7,35; [HCO3
-
] 27 mmol/l a pCO2 

6,99 kPa. O akej poruche ABR uvažujete? 



8. Akou poruchou ABR sú ohrození jedinci vo vysokých nadmorských výškach? 

9. Pacient bol hospitalizovaný po úraze. Zistilo sa krvácanie do brušnej dutiny s rozvojom 

šoku a respiračnej insuficiencii. Na akú poruchu ABR myslíte pri vyšetrených hodnotách 

pH=7,03; [HCO3
-
] 17,1 mmol/l a pCO2 8,76 kPa? 

10. Prečo oblička prehlbuje metabolickú alkalózu pacienta s intenzívnym vracaním. 

 

 

E. PORUCHY OBJEMU A ZLOŽENIA TELOVÝCH TEKUTÍN 

1. Aká je úloha sodíka v regulácii jednotlivých kompártmentov telových tekutín? 

2. Úloha osmotického gradientu, koloidne-osmotického tlaku v regulácii objemu telových    

tekutín. 

3.   Prečo sú princípy liečby hypovolémie a dehydratácie rozdielne? 

4. Možno použiť hematokrit, počet erytrocytov a koncentráciu krvných bielkovín 

v diagnostike porúch objemu a zloženia telových tekutín? 

5. Pacient má niekoľko dní zvýšený intrakraniálny tlak a hrozí vznik okcipitálneho kónusu. 

Čo je potrebné z patofyziologického hľadiska urobiť, aby sa intrakraniálny tlak znížil? 

6. Pacient sa nachádza v hyperglykemickej – hyperosmolárnej neketrogénnej kóme niekoľko 

hodín. 

Uveďte patofyziologické zásady zvládnutia tohto procesu. 

7. Vysvetlite kazuistiku: 58 r. muž cez deň pozoroval opuch okolo členkov na DK. Okrem 

toho udáva, že je dýchavičný a pri fyzickej námahe ho niekedy pichá na hrudi, v kľude 

príznaky ustúpia. Edémy sa k večeru zhoršujú avšak ráno je pacient bez edémov. V noci 

často močí. 

8.   Aké sú možné mechanizmy vzniku ascitu u chronického alkoholika? 

9. Aký je vzťah medzi dehydratáciou a omrzlinami? Ktorý druh dehydratácie (hypo-, izo-, 

perosmotická) je pre ich vznik najnebezpečnejší? 

10. Akú úlohu pri vzniku edémov majú zmeny efektívneho arteriálneho objemu? 

Prečo pri nefrotickom syndróme so zvýšeným arteriálnym objemom krvi vzniká edém? 

 

F. STRES 

1.   Aký je vzťah reaktivity organizmu a reakcie organizmu na záťaž? 

2. Ktoré aferentné dráhy zabezpečujú „aktivovanie centra stresovej reakcie“ pri pôsobení 

rôznych stresorov (fyzikálne, chemické, biologické, psychické)? 

3. Prečo je dôležité poznať metabolickú odozvu stresu? 

4. Aký je pozitívny a negatívny význam stresovej reakcie? 

5. Čo sú tzv. adrenalínové športy? Čo podľa vás motivuje osoby, ktoré sa im venujú 

k realizácii týchto, často životu nebezpečných aktivít? 

6. Pacient má diabetes mellitus (cukrovku): 

a. Aký bude mať na priebeh jeho choroby vplyv opakovaný psychický stres? 

b. Objasnite mechanizmy, ktorými psychický stres môže ovplyvniť priebeh cukrovky 

7. Pacient má diagnostikovanú čiastočnú hypofunkciu kôry nadobličiek, ktorá je spôsobená   

postupným zánikom buniek kôry. U tohto pacienta je plánovaný operačný výkon. 

a. Je potrebné venovať tomuto pacientovi v predoperačnom období špeciálnu 

starostlivosť? 

b. Ak áno – prečo (zdôvodniť a uviesť zameranie tejto starostlivosti) 



8. Pravidelná fyzická aktivita znižuje  riziko vzniku tzv. civilizačných ochorení. Objasnite 

toto tvrdenie na podklade stresovej reakcie. 

9. U pacienta boli pri opakovanom meraní krvného tlaku v ambulancii praktického lekára 

namerane zvýšené hodnoty TK. Po začatí farmakologickej liečby opakovane kolaboval, 

hlavne ráno. Vysvetlite! 

10. Charakterizujte vzťah medzi stresovou reakciou a šokom. 

 

 

G. ŠOK 

 

1. Definujte šok, klasifikujte šokové stavy na základe vyvolávajúcej príčiny šoku. 

2. Charakterizujte kompenzačné mechanizmy, ktoré nastúpia po poklese krvného tlaku. 

3. Aká je úloha jednotlivých komponentov kardiovaskulárneho systému pri vzniku a rozvoji 

cirkulačného šoku? 

4. Ktoré procesy v organizme predstavujú hlavnú charakteristiku jednotlivých fáz 

cirkulačného šoku? 

5. Ktoré patomechanizmy vedú k progresii cirkulačného šoku. 

6. Ktorými hemodynamickými procesmi sa jednotlivé typy cirkulačného šoku odlišujú 

a ktoré sú spoločné? 

7. Charakteristickou poruchou pri šoku je neadekvátne nízka dodávka kyslíka a živín 

bunkám v tkanivách. 

Pokúste sa definovať pozitívne spätné väzby, ktoré sú týmto procesom aktivované 

a prispievajú k progresii šoku (ide o aktiváciu viacerých bludných kruhov). 

8. Charakterizujte zmeny v obličke a pľúcach, ktoré vznikajú v dôsledku šoku. K čomu 

môže viesť dlhotrvajúca hypoperfúzia obličky a prečo. 

9. Prečo pri progresii šoku dochádza k multiorgánovému zlyhaniu? 

10. Ktorý orgán predstavuje „motor“ progresie cirkulačného šoku a prečo? 

 

 

H. TERMOREGULÁCIA 

 

1.   Aká je úloha termoregulácie pri udržiavaní stálosti vnútorného prostredia? 

2.   Pacient má telesnú teplotu 40C: 

Problém č. 1: 

Čo môže byť príčinou tejto teploty? 

Problém č. 2: 

Ak zistíme príčiny zvýšenej telesnej teploty: 

a/ je nutné ju znížiť - ak áno – prečo? 

    - ak nie – prečo? 

b/ ak sa rozhodnete znížiť vysokú telesnú teplotu, aké máte z patofyz. hľadiska možnosti? 

3.   Pacient má telesnú teplotu 34C: 

Problém č. 1:  

Čo môže byť príčinou tejto teploty? 

Problém č. 2: 

Ak zistíme príčinu zníženej telesnej teploty: 

a/ je nutné ju zvýšiť - ak áno – prečo? 

    - ak nie – prečo? 

b/ ak sa rozhodnete zvýšiť telesnú teplotu, aké máte z patofyzfyziologického  hľadiska 

možnosti? 

4.   Prispieva alkohol k zvýšeniu telesnej teploty u podchladených jedincov? 



5.   Pri infekčných chorobách vzniká u väčšiny postihnutých horúčka: 

Problém: 
Prečo u niektorých postihnutých horúčka nevzniká, resp. zvýšenie telesnej teploty je len 

malé? 

6. Sú rozdiely v mechanizmoch vzniku horúčky pri infekčných chorobách, nekróze tkanív, 

hematómoch a strese? 

7.  Aký je váš názor na tlmenie horúčky podávaním zábalov, kúpeľov, resp. sprchovaním 

vlažnou vodou? 

8. Aký je mechanizmus vzniku fenoménu „zašiel mi mráz za nechty“? 

 

 

I. VŠEOBECNÁ ETIOPATOGENÉZA CHORÔB 

 

1. Ktoré sú hlavné mechanizmy a dôsledky pôsobenia mechanickej noxy na organizmus. 

2. Hlavné patogenetické mechanizmy vzniku a vývoja blast a crush syndrómu, preležanín 

(dekubitov). 

3. Aké sú mechanizmy vzniku kinetózy a jej prejavov? 

4. Akými mechanizmami pôsobia vibrácie a hluk na organizmus človeka? 

5. Objasnite mechanizmy účinku ionizovaného žiarenia na organizmus človeka – na jeho 

jednotlivé tkanivá. 

6. Aké sú hlavné dôsledky ionizačného žiarenia na organizmus človeka. 

7. Vysvetlite na príklade vznik prejavov poškodenia tkanív organizmu ionizačným žiarením. 

8. Vysvetlite genézu hlavných foriem akútnej choroby z ožiarenia. 

9. Aké sú hlavné dôsledky pôsobenia elektrického prúdu na organizmus? 

10. Ktoré sú hlavné dôsledky pôsobenia chronických nox na bunky? 

11. Ktoré endogénne chemické látky môžu poškodzovať organizmus človeka? 

12. Mechanizmy poškodenia tkanív organizmu leptavými látkami. 

13. Akými mechanizmami pôsobia organofosfáty na organizmus človeka? 

14. Aké sú hlavné účinky živočíšnych toxínov na organizmus človeka. 

15. Význam apoptózy v patogenéze chorôb. 

16. Porucha regulácie objemu bunky – jej význam v patogenéze chorôb. 

 

 

J. SIRS 

 

1. Definujte zápalovú odpoveď, popíšte rozdiel medzi lokálnou a systémovou zápalovou 

odpoveďou 

2. Aký je rozdiel medzi nasledujúcimi procesmi - bakteriémia, sepsa, SIRS, septický šok a 

multiorgánové zlyhanie 

3. Ako dochádza k iniciovaniu SIRS pri infekčných a neinfekčných procesoch?  

4. Aké sú symptómy a znaky SIRS a aké mechanizmy sa podieľajú na ich vzniku? 

5. Popíšte mechanizmus vedúci k produkcii prozápalových cytokínov prostredníctvom 

transkripčného faktora kappa B 

6. Ako funguje prirodzený systém antagonizujúci SIRS?  

7. Ktoré mechanizmy sa podieľajú na vzniku multiorgánového zlyhania pri SIRS? 

 


