
Týždeň Téma, náplň

1. 18/02/2019 - 22/02/2019 a) Organizácia cvičení a bezpečnostné predpisy, zadanie prezentácií, študijná literatúra

b) Úvod do experimentálnej farmakológie: 

predmet záujmu farmakológie- dávky a účinky. Príklad farmakologických znalostí- liečivo napr. morfín

metodológia farmakologických pokusov: typy farmakologických experimentov, príklady experiment. modelov a 

merania farmakologickej odpovede.

c) Toxicita liečiv základné parametre toxicity (TD50 a LD50) a dávok (efektívna dávka ED50). Bezpečnosť 

použitia liečiv (terapeutická šírka, terapeutický index), Princíp stanovenia LD50. 

Video: „Práce s laboratorními zvířaty“ (10 min).

2. 25/02/2019 - 01/03/2019 a) Farmakokinetika I (absorpcia a distribúcia): prívodné cesty liečiv – základná charakteristika, absorpcia látok 

podaných rôznymi prívodnými cestami, biologická dostupnosť, distribúcia liečiv a distribučný objem

Príklady liečiv, u ktorých má absorpcia a distribúcia významný vzťah k účinku:

KYS. ACETYLSALICYLOVÁ, LEVODOPA, NITROGLYCERÍN, INZULÍN, WARFARÍN, TIOPENTAL

b) Úlohy:

Vplyv aplikačnej cesty na účinok FLUNITRAZEPAMU – teoretické vyhodnotenie výsledkov experimentov a 

vysvetlenie rozdielov v účinku podľa úl. č. 2.

3. 04/03/2019 - 08/03/2019 a) Farmakokinetika II (metabolizmus a eliminácia): metabolizmus liečiv v organizme (biotransformačné reakcie), 

eliminácia látok a kinetické parametre – clearance, plocha pod krivkou (AUC), biologický polčas eliminácie – 

význam a výpočet. Kumulácia liečiv.

Príklady liečiv, u ktorých má metabolizmus a eliminácia významný vzťah k účinku:

MORFÍN, FENOBARBITAL, ENALAPRIL, PARACETAMOL, KARBAMAZEPÍN

b) Úlohy:

Vplyv funkčného stavu pečene na trvanie účinku barbiturátov – teoretické vyhodnotenie výsledkov experimentov 

a vysvetlenie rozdielov v účinku podľa úl. č. 3.

Dôkaz kumulácie benzodiazepínov (flunitrazepam) u myší – teoretické vyhodnotenie výsledkov experimentov a 

vysvetlenie rozdielov v účinku podľa úl. č. 4)

4. 11/03/2019 - 15/03/2019 a) Farmakokinetika III – praktická integrácia poznatkov z farmakokinetiky

kinetika prvého a nultého poriadku- príklady DIGOXÍN, ETANOL

význam farmakokinetických parametrov pre účinok liečiv 

b) Praktická úloha:

Modelovanie farmakokinetických experimentov pri (simulovanom) podávaní DIGOXÍNU

Jednorazové i.v. podanie- určovanie t1/2, eliminačnej konštanty

Jednorazové p.o. podanie určovanie t1/2, eliminačnej konštanty

Viacnásobné p.o. podanie - efekt zvýšenia dávky, zvýšenia frekvencie podávania, zníženia eliminácie- 

terapeutická šírka digoxínu

5. 18/03/2019 - 22/03/2019 a) Farmakodynamika I – Receptorová teória, ako fungujú receptory?- afinita, vnútorná aktivita, agonizmus, 

antagonizmus, dualizmus na receptoroch- príklady

b) Úlohy: Porovnanie agonistov spôsobujúcich kontrakciu izolovanej aorty (počítačová simulácia). Zostrojenie a 

porovnanie kriviek závislosti účinku na koncentrácii agonistu. Určenie prahovej koncentrácie, Emax, výpočet 

EC50, pD2.

6. 25/03/2019 - 29/03/2019 a) Farmakodynamika II Typy receptorov - s G-proteínom asociované receptory, tyrozínkinázové receptory, 

iónové kanály, jadrové receptory - základné signálne transdukcie

Príklady liečiv účinkujúcich aktiváciou rozličných signálnych kaskád:

ADRENALÍN, INZULÍN, ACETYLCHOLÍN, GLUKOKORTIKOIDY

b) Úlohy: Priebeh a aktivácia základných signálnych kaskád- videoschémy

Porovnanie antagonistického pôsobenia PRAZOSÍNU a FENOXYBENZAMÍNU na alfa adrenergických 

receptoroch pri meraní kontrakcie izolovanej aorty na FENYLEFRÍN. Stanovenie pA2 hodnoty kompetitívneho 

reverzibilného antagonistu. Počítačová simulácia.

Možnosti ovplyvnenia receptorov hladkého svalu rôznymi experimentálnymi látkami; účinok ACh, BaCl2 a 

spazmolytík na izolovaný črevný preparát.

7. 01/04/2019 - 05/04/2019 a) TEST 1 – Farmakokinetika a farmakodynamika

b) Úvod do vegetatívneho nervového systému (stavba a funkcia VNS, neurotransmisia, všeobecné princípy, 

mediatory VNS, receptory, signálna transdukcia, distribúcia, funkcie VNS) - OPAKOVANIE

c) Video: Charakteristické syndrómy u laboratórnych  zvierat po niektorých látkach ovplyvňujúcich vegetatívny 

nervový systém (vysvetlenie mechanizmu vzniku).
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SYLABUS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE 1; 3.ročník, LS 2018/2019

8. 08/04/2019 - 12/04/2019 a) Sympatomimetiká priame neselektívne: 

prototypové liečivá- ADRENALÍN, NORADRENALÍN, IZOPRENALÍN

b) Sympatomimetiká priame β2 selektívne: prototypové liečivo- SALBUTAMOL

priame α1- selektívne: prototypové liečivo- FENYLEFRÍN

c) Sympatomimetiká nepriame: prototypové liečivo- PSEUDOEFEDRÍN

d) Úlohy: Účinok acetylcholínu, adrenalínu a atropínu na srdce žaby in situ – teoretické vyhodnotenie výsledkov 

experimentov a vysvetlenie rozdielov v účinku podľa úl. č. 9).

Účinok sympatomimetík na zrenicu žabieho oka – teoretické vyhodnotenie výsledkov experimentov a vysvetlenie 

rozdielov v účinku podľa úl. č. 10).

Video Operačná a preparačná technika u králika – celková anestézia, tracheotómia, preparácia a. carotis, 

registrácia TK a dýchania.  

PC simulácia: Účinok stimulácie sympatiku a sympatomimetík na parametre KVS (úlohy 1-2)

9. a 10. 15/04/2019 - 26/04/2019 a) α-Sympatolytiká: prototypové liečivá- FENOXYBENZAMÍN, DOXAZOSÍN

b) β-Sympatolytiká: prototypové liečivá- PROPRANOLOL, METOPROLOL

c) centrálne sympatolytiká: METYLDOPA, RILMENIDÍN

d) Úlohy

Hodnotenie antiizoprenalínového účinku metipranololu na izolovaných predsieňach morčaťa a výpočet pD2, pA2 

– teoretické vyhodnotenie výsledkov experimentov a vysvetlenie rozdielov v účinku podľa úl. č. 12.

Účinok sympatomimetík na TK králika a ich ovplyvnenie α-sympatolytikami (skriptá – úl. č. 11) – analýza 

kymografického záznamu a vysvetlenie mechanizmov účinku testovaných liečiv.Video: Pokroky v terapii s β1-

selektívnymi blokátormi (25 min).    

PC simulácia: účinok sympatolytík na parametre KVS po stimulácii  sympatiku  (úlohy 3-5 a 8)

PC simulácia: účinok sympatolytík na parametre KVS po stimulácii  sympatomimetikami (úloha 9)

11. 29/04/2019 - 03/05/2019 a) Parasympatomimetiká priame: prototypové liečivo- PILOKARPÍN, nepriame- inhibítory acetylcholínesterázy: 

prototypové liečivo- NEOSTIGMÍN, 

b) Parasympatolytiká: prototypové liečivo ATROPÍN

c) Úlohy: Účinok PILOKARPÍNU a ATROPÍNU na oko a saliváciu králika – teoretické vyhodnotenie výsledkov 

experimentov a vysvetlenie rozdielov v účinku podľa úl. č. 5 a 6.

PC simulácia: účinok parasympatolytík na KVS parametre po stimulácii  parasympatiku, alebo acetylcholínom  

(úloha č.6)

12. 06/05/2019 - 10/05/2019 a) Test 2 – Sympatikus a parasympatikus

b) Periférne a centrálne myorelaxanciá

13. 13/05/2019 - 17/05/2019 a) Docvičovanie (formou preskúšania, náhradného testu) a opravné testy.

b) Kontrola seminárnych prác a protokolov.
c) Uzavretie cvičení.

Požiadavky pre uzavretie praktických cvičení a skúška

1. Absolvovanie všetkých praktických cvičení.

4. Pripravenosť na preberanú tému.

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

V Bratislave 18.1.2019 Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH

vedúci Katedry farmakológie a toxikológie

(Veľký piatok 19.4., Veľkonočný pondelok 22.4.)

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 (elektronických) testov, každý minimálne na 60 %.

5. Skúška má písomnú (elektronickú) 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%. Ďalšie informácie budú uvedené pri zverejnení termínov skúšok.
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