
Plán prednášok z patologickej fyziológie   
študijný program zubné lekárstvo  

3. ročník – zimný semester akademický rok 2022/2023 
 

13,00 h -14,30 h 

Týž. Dátum Téma Prednášajúci 

1. 21.9.2022 
 
 

Úvod do patologickej fyziológie (PF) 
Definícia obsahu výučby PF; vzťahy PF a ďalších predmetov 
medicínskeho vzdelávania; ciele, formy a organizácia výučby 
PF; obsah všeobecnej a špeciálnej PF, študijná literatúra.  
Poruchy homeostázy I - poruchy zloženia a objemu telových 
tekutín 
Mechanizmy podieľajúce sa na vzniku dehydratácie, 
hyperhydratácie, na vzniku edémov, na zmenách koncentrácie 
elektrolytov, dôsledky uvedených porúch pre činnosť orgánov 
a systémov organizmu 

Prof. Péčová 

2. 28.9.2022 Patofyziológia ako predklinický odbor, základy 
experimentálnej práce 
Zdravie a choroba 
Definícia pojmov, etiológia zdravia, etiológia choroby, definície 
pojmov používaných pri deskripcii chorôb 
Všeobecná etiopatogenéza chorôb  
Noxy a mechanizmy ich vplyvu na organizmus: 
fyzikálne, chemické, biologické a spoločenské noxy, význam 
porúch autoregulačných mechanizmov, apoptózy a genómu v 
patogenéze chorôb a dôsledky pre organizmus 

Prof. Plevková 

3. 5.10.2022 Poruchy homeostázy II – poruchy acidobázickej (A-B) 
rovnováhy 
Mechanizmy podieľajúce sa na vzniku respiračnej 
a metabolickej acidózy, respiračnej a metabolickej alkalózy, na 
vzniku kombinovaných porúch A-B rovnováhy. Dôsledky 
uvedených porúch pre činnosť orgánov a systémov organizmu 

Prof. Tatár 
 

4. 12.10.2022 Zápal ako obranný a autoagresívny proces. Systémová 
zápalová odpoveď organizmu (SIRS) 
Definícia pojmov, patogenéza lokálnej a systémovej zápalovej 

odpovede. Lokálna zápalová odpoveď verzus SIRS. SIRS: 

etiopatogenéza, dôsledky pre organizmus. SIRS – sepsa. 

Prof. Plevková 
 

5. 19.10.2022 Význam zmien reaktivity organizmu v patogenéze chorôb 
Mechanizmy podieľajúce sa na reaktivite organizmu na 
podnety z vnútorného a vonkajšieho prostredia, stres a jeho 
význam v patogenéze chorôb 

Prof. Péčová 

6. 26.10.2022 Patofyziológia výživy 
Základné príčiny a mechanizmy vzniku obezity, kvantitatívnej 
a kvalitatívnej podvýživy. Klasifikácia podvýživy a obezity, 
dôsledky obezity a podvýživy pre funkciu orgánov a systémov 
organizmu  
Poruchy metabolizmu lipidov, bielkovín a aminokyselín, 
purínov - hyperlipoproteinémie, hypolipoproteinémie, 
poruchy proteínového zloženia krvi, poruchy metabolizmu 
aminokyselín, hyperurikémia a dna 

Prof. Péčová 
 

7. 2.11.2022 Patofyziológia bolesti 
Definícia pojmu bolesť, hlavné príčiny a mechanizmy 
podmieňujúce vznik bolesti a jej moduláciu, mechanizmy 
vzniku hlavných typov bolesti – nociceptívnej, neuropatickej, 

Prof. Plevková 



centrálnej, somatickej, viscerálnej, svalovej, rakovinovej. 
Význam bolesti v patogenéze chorôb 

8. 9.11.2022 Patofyziológia metabolizmu cukrov – diabetes mellitus (DM) 
Definícia pojmov, klasifikácia DM, patomechanizmy 
zodpovedné za vznik DM, za vznik jeho prejavov, mechanizmy 
podieľajúce sa na vzniku akútnych a chronických komplikácií 
DM 

Prof. Péčová 

9. 16.11.2022  Patofyziológia cirkulačného šoku 
Definícia pojmu, všeobecné patogenetické mechanizmy 
zodpovedné za vznik a rozvoj šoku, fázy šoku, mechanizmy 
zodpovedné za prechod šoku z reverzibilného do 
ireverzibilného štádia. Typy šoku – mechanizmy ich vzniku 
Vplyv šoku na funkciu orgánov a systémov organizmu, 
mechanizmy vzniku prejavov šoku 

Prof. Tatár  
 

10. 23.11.2022 Patofyziológia mozgovej ischémie 
Príčiny a mechanizmy vzniku mozgovej ischémie (MI) - 
lokálnej, generalizovanej, patomechanizmy podieľajúce sa na 
rozvoji MI; hlavné prejavy MI a mechanizmy ich vzniku  

Prof. Plevková 
  
 

11. 30.11.2022 Patofyziológia artériového a venózneho prekrvenia dolných 
končatín (DK): patogenéza porúch artériového prekrvenia DK 
– ischemické zmeny a ich prejavy. Patogenéza porúch funkcie 
venózneho systému DK - chronická venózna insuficiencia 
(CHVI) – mechanizmy vzniku prejavov CHVI 

Dr. Buday 

12. 7.12.2022 Patofyziológia pľúcnej a viscerálnej cirkulácie. 
Rozdiely medzi pľúcnou a systémovou cirkuláciou; patogenéza 
pľúcnej hypertenzie; patofyziológia pľúcnej tromboembolickej 
choroby, pľúcne skraty; poruchy cirkulácie v GIT a ich dôsledky 

Prof. Tatár 
 

13. 14.12.2022 Patofyziológia krvného systému 
Príčiny a mechanizmy vzniku anémií, polycytémií a leukémií, 
ich vplyv na funkciu orgánov a systémov organizmu 
Príčiny a mechanizmy vzniku koagulopatií, dôsledky pre 
organizmus 

Prof. Péčová 

14. 
 

21.12.2022 Patofyziológia starnutia a terminálnych stavov 
Definícia pojmov; mechanizmy podieľajúce sa na procese 
starnutia tkanív a orgánov, zmeny funkcie orgánov a systémov 
organizmu vplyvom starnutia 
Mechanizmy zodpovedné za vznik a rozvoj terminálnych 
stavov, za vznik a vývoj prejavov týchto stavov 

Prof. Plevková 
 

 
 

Martin, 5.9.2022      prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

         vedúca ústavu 

 

 

 

 

 

 


