
Sylaby pre záverečnú skúšku z patologickej fyziológie pre študijný program zubné lekárstvo 

 

Všeobecná PF 

1. PF – definícia, štruktúra, úloha v pregraduálnom štúdiu, príčiny a podmienky chorôb 

2. PF – nozológia, etiológia, patogenéza, subjektívne pocity a objektívne prejavy 

choroby 

3. Zdravie – definícia, norma, variabilita biologických hodnôt 

4. Choroba – definícia, patologická reakcia, patologický proces a stav, dynamika choroby 

5. Všeobecná etiopatogenéza chorôb – mono- a polyfaktorové choroby, homo- 

a heterogénne choroby, fyzikálne noxy a ich prejavy v organizme 

6. Všeobecná etiopatogenéza chorôb – chemické a biologické noxy a ich prejavy 

v organizme 

7. PF imunity 

8. Termoregulácia, telesná teplota, termoregulačné mechanizmy 

9. Abnormality regulácie telesnej teploty – horúčka, hypertermia, hypotermia 

10. Telové tekutiny, Starlingove sily, osmotický gradient, objemy zložiek telových tekutín 

11. Dehydratácia, hyperhydratácia 

12. Regulácia acidobázickej rovnováhy – H+ ión, pufre, úloha respiračného systému 

a obličiek 

13. Poruchy acidobázickej rovnováhy – metabolická acidóza a alkalóza, respiračná 

acidóza a alkalóza 

14. Syndróm systémovej zápalovej odpovede 

15. Sepsa   

16. Stresová reakcia – stresory, centrum, efektory, homeostáza a allostáza 

17. Stresová reakcia – stres a choroby, účinok akútneho a chronického stresu 

18. Bolesť – definícia, akútna a chronická bolesť, dráhy bolesti 

19. Bolesť – nociceptívna a neuropatická bolesť, prenesená bolesť, orofaciálna bolesť 

20. Poruchy výživy – podvýživa, katabolické stavy  

21. Poruchy výživy – obezita, vplyv na organizmus 

22. Diabetes mellitus – definícia, porucha glukózovej tolerancie, klasifikácia DM 

23. Diabetes mellitus – akútne a chronické komplikácie 

24. Cirkulačný šok – definícia, klasifikácia šokov 

25. Fázy cirkulačného šoku 

26. Mozgová ischémia – náhle cievne mozgové príhody, etiopatogenéza mozgovej 

ischémie 

27. Mozgová ischémia – dôsledky, penumbra, edém mozgu 

28. Poruchy vedomia – definícia, typy porúch vedomia 

29. Etiopatogenéza porúch vedomia 

30. Starnutie 



31. Terminálne stavy 

32. Vplyv znečisteného ovzdušia na organizmus 

 

Špeciálna PF 

1. Poruchy elektrickej aktivity srdca – arytmie z porúch tvorby vzruchu 

2. Poruchy elektrickej aktivity srdca – arytmie z porúch prevodu vzruchu v srdci 

3. Akútna ischémia myokardu 

4. Chronická ischémia myokardu 

5. Zlyhanie srdca – definícia, systolické a diastolické ZS 

6. Zlyhanie srdca – hlavné príčiny, symptomatológia 

7. Poruchy cirkulácie krvi v dolných končatinách – poruchy arteriálneho systému 

8. Poruchy cirkulácie krvi v dolných končatinách – poruchy žilného systému 

9. Poruchy pľúcnej cirkulácie 

10. Poruchy viscerálnej cirkulácie 

11. PF vonkajšieho dýchania – poruchy ventilácie a distribúcie ventilácie 

12. PF vonkajšieho dýchania – poruchy difúzie, perfúzie pľúc a pomeru 

ventilácia/perfúzia 

13. Hypoxie – poruchy transportu kyslíka do organizmu 

14. Hypoxie – typy hypoxií a ich prejavy 

15. Respiračná insuficiencia – definícia, klasifikácia a mechanizmy zodpovedné za 

poruchy výmeny krvných plynov 

16. Respiračná insuficiencia – patomechanizmy hypoxie a hyperkapnie 

17. PF obranných mechanizmov dýchacích ciest a pľúc 

18. PF obličiek – poruchy funkcie glomerulov 

19. PF obličiek – poruchy funkcie tubulov 

20. Akútne renálne zlyhanie 

21. Chronické renálne zlyhanie 

22. PF ústnej dutiny a faryngu 

23. PF GIT-u – najčastejšie príznaky, poruchy funkcie pažeráka a žalúdka 

24. PF GIT-u – poruchy črevného systému 

25. PF pečene – akútne a chronické zlyhanie pečene 

26. PF pečene – portálna hypertenzia a ikterus 

27. PF endokrinného systému – poruchy funkcie hypotalamu, hypofýzy a nadobličiek 

28. PF endokrinného systému – poruchy funkcie štítnej žľazy a prištítnych teliesok 

29. PF krvného systému – poruchy erytrocytov 

30. PF krvného systému – poruchy leukocytov a trombocytov 

31. Poruchy motorických funkcií 

32. Poruchy senzitívnych funkcií 

 


