
 

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie pre 3.ročník LF SZU 
 

 

 

 

Bunka, homeostáza, imunita, dýchanie, metabolizmus, endokrinológia 

 

1. Bunkový cyklus, apoptóza, nekróza 

2. Difúzia, osmotický tlak a regulácia bunkového objemu 

3. Komunikácia medzi bunkami (membránové a intracelulárne receptory, signálne cesty) 

4. Transport molekúl cez membránu (mechanizmy, regulácia) 

5. Poruchy elektrolytov (deficit a nadbytok sodíka, draslíka, horčíka a chloridov) 

6. Regulácia vápnika a jej poruchy (hypo- a hyperkalcémia) 

7. Acidobázická homeostáza a jej poruchy  

8. Zmeny v genetickej informácii zodpovedné za malígnu transformáciu, onkogény, 

dedičnosť nádorových ochorení 

9. Karcinogenéza chemická, fyzikálna a vírusová 

10. Stres (mechanizmy, adaptácia a maladaptácia) 

11. Starnutie 

12. Ochorenia kostí a kĺbov 

13. Patofyziológia gravidity a šestonedelia 

14. Mechanizmy nešpecifickej  imunity (Zápal, Komplement, Fagocytóza) 

15. Mechanizmy špecifickej  imunity (Antigén, prezentácia antigénu, protilátky) 

16. Imunodeficiencie 

17. Hypersenzitivita  

18. Autoimunita  

19. Sepsa 

20. Základy respirácie (Pľúcne objemy a kapacity), oxygenácia a hypoxia 

21. Poruchy ventilácie pľúc, poruchy difúzie plynov, poruchy perfúzie pľúc 

22. Zápal pľúc 

23. Edém pľúc 

24. Chronická obštrukčná choroba pľúc 

25. Asthma bronchiale 

26. Respiračná insuficiencia 

27. Poruchy metabolizmu aminokyselín a sacharidov 

28. Poruchy metabolizmu lipidov, pyrimidínov a purínov 

29. Obezita 

30. Podvýživa, anorexia, hypovitaminózy 

31. Poruchy hypotalamo-hypofýzového systému 

32. Patofyziológia kôry nadobličiek - mineralokortikoidy 

33. Patofyziológia kôry nadobličiek - glukokortikoidy 

34. Patofyziológia kôry nadobličiek - androgény, patofyziológia drene nadobličiek 

35. Štítna žľaza 

36. Diabetes mellitus (definícia a klasifikácia diabetes mellitus, etiopatogenéza) 

37. Diabetes mellitus (patogenéza príznakov, akútne a chronické komplikácie)  

38. Metabolický syndróm 

39. Endokrinné poruchy ovárií a testes 



 

Nervový systém, hematológia, GIT, obličky 

 

40. Intrakraniálna hypertenzia, edém mozgu, hydrocefalus 

41. Intrakraniálne krvácanie 

42. Náhla cievna mozgová príhoda 

43. Infekcie nervového systému 

44. Epilepsia 

45. Alzheimerova choroba 

46. Parkinsonova choroba 

47. Sclerosis multiplex 

48. Lézie motorických funkcií (trauma miechy, ALS, Myasthenia gravis) 

49. Patofyziológia zmyslových orgánov 

50. Zloženie krvi, Hematopoéza, Riadenie krvotvorby 

51. Anémie pri nedostatku železa 

52. Megaloblastické anémie 

53. Anémie pri chronických ochoreniach 

54. Hemolytické anémie, hemolytická choroba novorodencov 

55. Poruchy leukocytov (neutropénia, agranulocytóza, neutrofília a ostatné leukocytózy) 

56. Krvácavé stavy 

57. Hyperkoagulačné stavy, diseminovaná intravaskulárna koagulácia 

58. Ochorenia pažeráka 

59. Ochorenia žalúdku 

60. Ochorenia pankreasu 

61. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest 

62. Ochorenia tenkého čreva 

63. Ochorenia hrubého čreva 

64. Ikterus, cholestáza, portálna hypertenzia 

65. Poškodenie pečene liekmi, Alkoholová choroba pečene, Nealkoholová choroba pečene 

66. Hepatitídy  

67. Cirhóza pečene a jej komplikácie 

68. Imunopatologické mechanizmy porúch obličiek 

69. Glomerulopatie s nefritickým syndrómom 

70. Glomerulopatie s nefrotickým syndrómom 

71. Akútna a chronická intersticiálna nefritída 

72. Nefropatie 

73. Defekty transportu látok v tubuloch 

74. Akútne zlyhanie obličiek 

75. Chronická obličková choroba 

76. Infekcie močového systému  

77. Močové kamene 

 

 

 

 

 

 



 

Kardiovaskulárny systém 

 

78. Kontrakčná a čerpadlová funkcia srdca 

79. Regulácia činnosti srdca (nervová, hormonálna a humorálna regulácia) 

80. Faktory determinujúce krvný tlak 

81. Hypertrofia a dilatácia srdca 

82. Poruchy rytmu srdca - bradyarytmie 

83. Poruchy rytmu srdca - tachyarytmie 

84. Chlopňové chyby srdca - mitrálna stenóza a insuficiencia 

85. Chlopňové chyby srdca - aortálna stenóza a insuficiencia 

86. Chlopňové chyby pravého srdca 

87. Vrodené srdcové chyby bez cyanózy s ľavopravým skratom  

88. Vrodené srdcové chyby bez cyanózy a bez skratu  

89. Vrodené srdcové chyby s cyanózou  

90. Infekčná ochorenia srdca 

91. Náhla srdcová smrť 

92. Šok 

93. Zlyhanie srdca 

94. Ateroskleróza 

95. Ischemická choroba srdca – angina pectoris 

96. Infarkt myokardu 

97. Arteriálna hypertenzia – primárna 

98. Arteriálna hypertenzia – sekundárna 

99. Pľúcna hypertenzia, embolizácia a. pulmonalis 

 


