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LEKÁRSKA FAKULTA 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 
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Otázky na ústnu časť skúšky z predmetu „Histológia“  

pre študijný smer „Všeobecné lekárstvo“, akademický rok 2018/ 2019 

 

A. MIKROSKOPOVACIE TECHNIKY  A CYTOLÓGIA 

1. História histológie vo svete a na Slovensku 

2. Svetelná mikroskopia. Pozorovacie techniky vo svetelnej mikroskopii 

3. Elektrónová mikroskopia. Typy elektrónových mikroskopov 

4. Spracovanie vzoriek pre histológiu (technika parafínových rezov) 

5. Farbenie histologických preparátov. Impregnačné metódy (príklady) 

6. Princípy histochémie a imunohistochémie. Dôkaz vybraných látok na histologickej úrovni 

7. Bunkové a tkanivové kultúry, ich využitie v medicíne 

8. Bunková teória. Morfologická a funkčná charakteristika buniek človeka 

9. Biomembrány a stavba bunkovej membrány. Cytoplazma 

10. Štruktúra interfázového jadra. Chromatín 

11. Mitochondrie (pôvod, stavba a morfologické typy) 

12. Ribozómy. Endoplazmatické retikulum (typy, štruktúra a funkcia) 

13. Golgiho aparát. Lyzozómy a peroxizómy (štruktúra a funkcia) 

14. Bunkové inklúzie. Pigmentové zrniečka 

15. Cytoskelet (stavba a funkcie). Mikrofilamentá, intermediárne filamentá a mikrotubuly 

16. Centrozóm a centrioly. Stavba riasinky a bičíka (axonéma a bazálne teliesko) 

17. Morfológia špecializovaných typov buniek: proteosynteticky aktívne bunky, bunky 

transportujúce vodu a elektrolyty, bunky tvoriace steroidy, bunky tvoriace hlien 

18. Prenos látok cez membránu. Endocytóza a exocytóza 

19. Bunkový cyklus. Morfologické rozdiely medzi mitózou a meiózou  

20. Smrť bunky. Apoptóza a nekróza  

21. Regenerácia buniek a tkanív. Definícia a typy kmeňových buniek 

 

B. VŠEOBECNÁ HISTOLÓGIA (TKANIVÁ) 

1. Charakteristika epitelového tkaniva. Polarita epitelových buniek a bunkové spojenia 

2. Klasifikácia (delenie) krycích a výstelkových epitelov (príklady výskytu). Lamina basalis 

a membrana basalis 

3. Klasifikácia žľazového epitelu. Žľazy s vonkajšou a vnútornou sekréciou  

4. Spojivové tkanivo. Bunky spojivového tkaniva 

5. Vlákna spojivového tkaniva (typy vlákien, funkcia a znázornenie) 

6. Riedke kolagénové väzivo. Bunky riedkeho väziva (štruktúra a funkcia) 

7. Husté kolagénové väzivo (typy, štruktúra a funkcia). Šlachy, ligamentá a aponeurózy 

8. Elastické väzivo, retikulárne väzivo, rôsolovité väzivo (štruktúra, lokalizácia a funkcia)  

9. Biele a hnedé tukové väzivo (štruktúra, lokalizácia a funkcia) 

10. Hyalínová chrupka (štruktúra, výživa a funkcia)  
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11. Mikroskopická stavba kĺbu, kĺbovej chrupky a synoviálnej membrány 

12. Väzivová a elastická chrupka (štruktúra a funkcia) 

13. Kostné tkanivo (štruktúra a funkcia). Bunky kostného tkaniva 

14. Histologické typy kostí. Stavba Haversových systémov 

15. Prestavba kosti a hojenie zlomenín. Periost a endost 

16. Osifikácia dezmogénna (intramembranózna)  

17. Osifikácia chondrogénna (enchondrálna) 

18. Svalové tkanivo (typy, štruktúra a funkcia). Regenerácia a inervácia svalového tkaniva. 

19. Priečne pruhovaná kostrová svalovina (stavba a typológia svalových vlákien)  

20. Hladká svalovina (štruktúra, lokalizácia a funkcia) 

21. Myokard (štruktúra, kontrakcia a funkcia) 

22. Nervové bunky (neuróny) 

23. Neuroglia (typy buniek, ich pôvod, štruktúra a funkcia). Hemato-encefalická bariéra 

24. Myelinizácia. Synapsy (typy, štruktúra a funkcia) 

25. Degenerácia a regenerácia nervového tkaniva. 

26. Mikroskopická stavba sivej a bielej hmoty CNS 

27. Zloženie krvi. Krvinky (rozdelenie, štruktúra a funkcia). Diferenciálny krvný obraz 

28. Erytrocyty (morfologické a funkčné vlastnosti). Erytropoéza 

29. Granulocyty (morfologické a funkčné vlastnosti). Myelopoéza   

30. Monocyty (morfologické vlastnosti a funkcia). Monocytovo - makrofágový systém 

31. Lymfocyty (morfologické vlastnosti, funkčné rozdelenie). Lymfopoéza 

32. Trombocyty (štruktúra a funkcia trombocytov). Trombopoéza 

33. Prehľad hematopoézy (prenatálna a postnatálna krvotvorba). Kostná dreň 

 

C. ŠPECIÁLNA HISTOLÓGIA (MIKROSKOPICKÁ ANATÓMIA) 

1. Mikroskopická štruktúra srdca. Prevodový systém srdca 

2. Artérie (typy a ich mikroskopická štruktúra) 

3. Vény (typy a ich mikroskopická štruktúra) 

4. Typy kapilár a ich mikroskopická stavba 

5. Týmus (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

6. Lymfatická uzlina (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia). 

7. Slezina (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

8. Tonzily  (mikroskopická stavba a funkčná morfológia). Waldeyerov lymfatický okruh 

9. Všeobecná mikroskopická stavba steny tráviacej rúry   

10. Ústna dutina. Jazyk (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

11. Mikroskopická štruktúra zubov 

12. Veľké a malé slinné žľazy (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

13. Hltan a pažerák (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

14. Žalúdok (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

15. Tenké črevo (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

16. Appendix vermiformis (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

17. Hrubé črevo a konečník (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

18. Rozdiely v mikroskopickej štruktúre sliznice tenkého a hrubého čreva 

19. Pečeň (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia). Krvný obeh pečene 

20. Ultraštruktúra a funkcia hepatocytu, Disseho priestor a sínusoidy pečene 
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21. Žlčník a žlčové cesty (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia)  

22. Pankreas (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

23. Dutina nosová. Prínosové dutiny. Hrtan a hrtanová príchlopka (stavba a funkčná 

morfológia) 

24. Priedušnica (stavba a funkčná morfológia). Vetvenie bronchiálneho stromu 

25. Pľúca. Pľúcny alveolus. Bariéra krv - vzduch 

26. Oblička (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

27. Nefrón a juxtraglomerulárny aparát obličky (štruktúra a funkčná morfológia) 

28. Odvodné močové cesty a močový mechúr (mikroskopická štruktúra a funkčná 

morfológia). Mikroskopická štruktúra ženskej a mužskej močovej rúry 

29. Semmeník (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia).  

30. Spermatogenéza a ultraštruktúra spermie. Vyšetrenie ejakulátu (spermiogram) 

31. Nadsemenník a semenovod (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

32. Prostata a glandulae vesiculosae (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia)   

33. Penis (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

34. Vaječník (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

35. Oogenéza a vývin folikulov (ovariálny cyklus). Vývin žltého telieska 

36. Vajíčkovod (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

37. Maternica. Cervix uteri (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia).  

38. Menštruačný (uterninný) cyklus 

39. Pošva a vonkajšie pohlavné orgány ženy (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

40. Mikroskopická stavba periférneho nervu a ganglií (typy, štruktúra, funkcia) 

41. Miecha (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

42. Mikroskopická stavba mozočka 

43. Mikroskopická stavba koncového mozgu; mozgová kôra 

44. Obaly centrálneho nervového systému a mozgovomiechový mok 

45. Receptory kože. Receptory pohybového systému. Chuťové a čuchové receptory 

46. Mikroskopická štruktúra tunica fibrosa a tunica vasculosa oka. Dioptrické prostredie oka 

(rohovka, komorový mok, šošovka a sklovec) 

47. Mikroskopická štruktúra tunica nervosa oka. Štruktúra sietnice a zapojenie neurónov 

48. Prehľad mikroskopickej štruktúry vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha 

49. Organon spirale Corti vnútorného ucha (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

50. Koža a deriváty kože (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

51. Mliečna žľaza (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

52. Hypofýza. Hypotalamo-hypofýzová os (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

53. Štítna žľaza a prištítne telieska (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

54. Nadoblička (mikroskopická štruktúra a funkčná morfológia) 

55. Glandula pinealis. Difúzny endokrinný systém. Paragangliá (stavba a funkčná 

morfológia) 
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univerzita 


