
Týždeň Téma, náplň Liečivá na prezentáciu

1. 25/09/2017 - 29/09/2017 a) Organizácia cvičení a bezpečnostné predpisy, zadanie prezentácií, študijná literatúra

b) VEGETATÍVNY NERVOVÝ SYSTÉM - opakovanie

c) ÚVOD DO FARMAKOLÓGIE CNS - organizácia mozgu, neurotransmitery - funkčné súvislosti – liečivá, farmakologické 

skupiny liečiv účinkujúcich v CNS

2. 02/10/2017 - 06/10/2017 a) ANALGETIKÁ-ANODYNÁ
- opioidné receptory, mechanizmy účinku, klasifikácia látok….

 - základná charakteristika opioidných analgetík, indikácie a nežiaduce účinky
-  antagonisty opioidných receptorov, centrálne a periférne

b) ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ 

 - mediátory zápalu, COX1, COX2
- definícia skupiny, mechanizmy pôsobenia

Praktická úloha: Princíp farmakologického hodnotenia analgetickej aktivity (úl.14,15)

3. 09/10/2017 - 13/10/2017 a) Opakovanie ANALGETIKÁ-ANODYNÁ, ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ, prezentácie študentov fentanyl

b) CELKOVÉ ANESTETIKÁ kys. acetylsalicylová
- charakteristika skupiny, mechanizmy účinku, farmakokinetika, aplikačné cesty, indikácie, NÚ… metylnaltrexón

- inhalačné celkové anestetiká, použitie ziconotid

- injekčné celkové anestetiká, použitie

Praktická úloha : Princíp farmakologického hodnotenia celkovej anestetickej aktivity látok (úl.19)

c) HYPNOTIKÁ, SEDATÍVA, ANXIOLYTIKÁ
- charakteristika skupiny, mechanizmy účinku, GABA receptory, kinetika liečiv, indikácie, NÚ

Praktická úloha : Princíp farmakologického hodnotenia hypnotickej aktivity látok (úl.18)

Vplyv funkčného stavu pečene na trvanie účinku barbiturátov – (úl. 3) 

Dôkaz kumulácie benzodiazepínov u myší  – (úl. 4 )
Teoretické vyhodnotenie výsledkov experimentov a objasnenie rozdielov v účinku. 

4. 16/10/2017 - 20/10/2017 a) Opakovanie CELKOVÉ ANESTETIKÁ, HYPNOTIKÁ, SEDATÍVA, ANXIOLYTIKÁ, prezentácie študentov sevoflurán

b) ANTIEPILEPTIKÁ - patofyziológia epilepsie, mech. účinku antiepileptík, klasifikácia, NÚ... midazolam

Praktická úloha : Princíp farmakologického hodnotenia antikonvulzívnej aktivity látok (úl.21) bromazepam
zolpidem

c) ANTIPARKINSONIKÁ – Parkinsonova choroba, parkinsonizmus, patofyziologické aspekty, mechanizmy 

 účinku antiparkinsoník, NÚ....
 Praktická úloha: Princíp farmakologického hodnotenia antiparkinsonickej aktivity látok (úl.22)

5. 23/10/2017 - 27/10/2017 a) Opakovanie  ANTIEPILEPTIKÁ, ANTIPARKINSONIKÁ, prezentácie študentov karbamazepín

b) ANTIPSYCHOTIKÁ – psychózy, mechanizmy účinku antipsychotík, klasifikácia, NÚ... pregabalín

 Praktická úloha: Princíp farmakologického hodnotenia neuroleptickej aktivity látok (úl.23, 24) levodopa+karbidopa

rasagilín

c) ANTIDEPRESÍVA - patofyziológia depresie, mech. účinku antidepresív, klasifikácia, NÚ...

 Metódy hodnotenia antidepresívnej aktivity potenciálnych liečiv. 

SYLABUS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FARMAKOLÓGIE - 4.ročník ZS, 2017/2018

1/3



Týždeň Téma, náplň Liečivá na prezentáciu

SYLABUS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FARMAKOLÓGIE - 4.ročník ZS, 2017/2018

6. 30/10/2017 - 03/11/2017 a) Opakovanie ANTIPSYCHOTIKÁ, ANTIDEPRESÍVA, prezentácie študentov levomepromazín

b) DIURETIKÁ – nefrón ako základná jednotka obličiek, miesta zásahu diuretík, mechanizmy účinku, aripiprazol

 indikácie, NÚ klozapín

 Praktická úloha: Princíp stanovenia diuretickej aktivity liečiv (úl.29) amitriptylín

bupropión

7. 06/11/2017 - 10/11/2017 a) a) TEST 1: ANALGETIKÁ, CELKOVÉ ANESTETIKÁ, HYPNOTIKÁ, ANXIOLYTIKÁ, ANTIEPILEPTIKÁ, ANTIPARKINSONIKÁ, 

ANTIPSYCHOTIKÁ, ANTIDEPRESÍVA
furosemid

TEST 1 b) Opakovanie   DIURETIKÁ, prezentácie študentov hydrochlorotiazid

c) Srdcové zlyhávanie - patofyziológia akútneho a chronického srdcového zlyhávania, možnosti terapie

 ACE inhibítory, β-blokátory, kardiotoniká, diuretiká

8. 13/11/2017 - 17/11/2017 a) Opakovanie - liečivá používané pri srdcovom zlyhávaní, prezentácie študentov digoxín

b) ANTIHYPERTENZÍVA - hypertenzia, patofyziológia vzniku, klasifikácia antihypertenzív trandolapril

 Základné skupiny antihypertenzív: bisoprolol

-       β-blokátory - MÚ a NÚ eplerenón

-       Liečivá ovplyvňujúce RAAS - princíp a fyziologická úloha, indikácie

 - Blokátory vstupu Ca2+ - selektivita srdce/cievy, účinky a NÚ

-       Iné antihypertenzíva (α- sympatolytiká, centrálne pôsobiace látky…) - použitie, NÚ
Experimentálne možnosti hodnotenia antihypertenzívneho účinku potenciálnych liečiv…

9. 20/11/2017 - 24/11/2017 a) Opakovanie ANTIHYPERTENZÍVA, prezentácie študentov karvedilol

b) ANTIANGINÓZA - ischemická choroba srdca, angina pectoris - mechanizmy a miesta zásahu losartan

antianginóznych liečiv verapamil

 - Nitráty- MÚ, spôsob podávania, nitrátová tolerancia moxonidín

 - β-blokátory a blokátory Ca2+ kanálov pri liečbe anginy pectoris

 - ivabradín, trimetazidín

 Praktická úloha: Princíp farmakologického hodnotenia vazodilatačnej aktivity látok (úl.27) 

b) HYPOLIPIDEMIKÁ – ateroskleróza ako príčina a dôsledok KVS chorôb, úloha lipidov v krvi 

 - statíny a fibráty - MÚ, NÚ, základné rozdiely v účinkoch na lipidový profil a v indikáciách

 - inhibítory absorbcie cholesterolu, inhibítory PCSK9

10. 27/11/2017 - 01/12/2017 a) Opakovanie ANTIANGINÓZA, HYPOLIPIDEMIKÁ, prezentácie študentov izosorbid mononitrát

b) ANTITROMBOTIKÁ – základné princípy hemokoagulácie, faktory krvného ivabradín

 zrážania, nomenklatúra, klasifikácia a mechanizmy účinku liečiv, terapeutické indikácie rosuvastatín

 antikoagulanciá, antiagreganciá, fibrinolytiká (+antifibrinolytiká a hemostatiká) ezetimib

evolokumab
 Praktická úloha: Princíp farmakologického hodnotenia antikoagulačnej aktivity (úl.28) 
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11. 04/12/2017 - 08/12/2017 a) TEST 2: DIURETIKÁ, ANTIHYPERTENZíVA, ANTIANGINÓZA, HYPOLIPIDEMIKÁ, 

LIEČBA SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA, ANTITROMBOTIKÁ

b) FARMAKOLÓGIA DÝCHACIEHO SYSTÉMU, LIEČIVÁ POUŽÍVANÉ PRI ASTHMA BRONCHIALE, EXPEKTORANCIÁ, 

ANTITUSIKÁ

TEST 2

12. 11/12/2017 - 15/12/2017 a) VYHODNOTENIE TESTU 2

b) POHLAVNÉ HORMÓNY, ANTIKONCEPCIA, UTEROTONIKÁ, TOKOLYTIKÁ

13. 18/12/2017 - 22/12/2017 Zhodnotenie prezentácií, účasti a aktivity študentov, ukončenie semestra, konzultácie

Požiadavky pre uzavretie praktických cvičení a skúška

1. Absolvovanie všetkých praktických cvičení.

4. Pripravenosť na preberanú tému, ktorá zahŕňa základné poznatky z fyziológie, patológie a patologickej fyziológie.

5. Príprava a prezentácia seminárnej práce na zadanú tému. Každý študent musí mať aspoň jednu prezentáciu.

7. Praktické cvičenia sa konajú podľa rozvrhu vo farmakologickej cvičebni na Kalinčiakovej ul. 8, III. posch., č. dv. 337.

V Bratislave 12.9.2017 Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH

vedúci Katedry farmakológie a toxikológie

2. V prípade ospravedlnenej absencie (max. troch, doložených PN) – náhrada vymeškaných cvičení formou písomného spracovania témy (seminárna práca), alebo 

náhradného testu a preskúšania – určí vedúci cvičenia.

3. Úspešné absolvovanie všetkých písomných testov, každý minimálne na 60 %.

6. Skúška má ústnu formu, koná sa v skúšobnom období. Na prípadný predtermín skúšky z farmakológie budú akceptovaní len študenti, ktorí absolvovali 

semestrálne testy s celkovým priemerom minimálne 85%!
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