
Funkčná a patologická anatómia 

povinný predmet, 1. ročník, LS,  2-0-3, 6 kreditov 

Prednášky: pondelok 7,30 - 9,15h, Odbojárov 10, aula 

Cvičenia podľa rozvrhu: pondelok, utorok, štvrtok, piatok, Odbojárov 10, č. O 131 
 

1. PREDNÁŠKA 17.2.2020  dr. Jankyová 

Anatómia, fyziológia a patológia, definícia, úloha v systéme vied,  

Ľudský organizmus – organizačná štruktúra, anatomická terminológia. Stavba ľudského tela – 

tkanivá, orgány, systémy. Topografia  orgánových systémov, špecifické oblasti, vzťah 

k funkcii  

Zloženie tela  - voda a zloženie telesných tekutín, chemické zlúčeniny (voda, glukóza), 

anorganické (kyseliny, zásady, soli...), organické (sacharidy, proteíny, lipidy, nukleové 

kyseliny) a ich úloha v ľudskom organizme. Porušenie dynamickej rovnováhy medzi 

fyziologickými premennými vedie k patologickým zmenám v zložení a stavbe organizmu 

 

1. CVIČENIE 17. – 21.2.2020 pripravila: dr. Jankyová,  

Tkanivo epitelové – štrukturálna a funkčná charakteristika, lokalizácia, žľazové tkanivo, 

špeciálne zmyslové tkanivo 

Tkanivo spojivové – základná štruktúra orgánov, spoločná charakteristika, typy: chrupka, 

kosť, tukové tkanivo- štruktúra, podtypy, distribúcia, zásobná funkcia, metabolická aktivita, 

endokrinná funkcia - adipokíny,  

väzivo – vlákna, medzibunková hmota, krv, lymfa, lokalizácia, charakteristická funkcia 

Chrupka – štruktúra, rast, tvorba a remodelácia / zmeny, obnova, ochorenia chrupiek, 

artritída, artróza 

Kostné tkanivo – kompaktná, špongiózna kosť, základná stavebná jednotka – osteón 

patologické zmeny - osteoporóza, osteomalácia.  

 

Praktická úloha:  technický pracovník:  p. Haššová 

Kostra, kĺby a svalový systém       

Histologické preparáty – prehľad tkanív 

___________________________________________________________________________ 

2. PREDNÁŠKA 24.2.2020  dr. Foltánová 

Etiopatomechanizmy bunkového poškodenia – exogénne faktory (fyzikálne, chemické, 

nutričné, zápalové, hypoxia, ischemia, radikálové poškodenie),  endogénne faktory (genetické 

a familiárne poruchy), starnutie  

Genetické ochorenie, molekulárny základ, mutácie, autozomálne dominantné a recesívne 

poruchy génovej expresie, gonosomálne, multifaktoriálne. Poruchy vývojových 

a diferenciačných procesov - teratológia, vrodené chyby 

2. CVIČENIE 24.-28.2.2020  pripravila: dr. Foltánová 

Bunková reakcia na poškodenie – regresívne (reverzibilné zmeny starší termín degeneratívne) 

reverzibilné - hydropické, stukovatenie (steatóza – kvapky, lipomatóza – tkanivo), haylínové 

zmeny, mukoidné zmeny 

metabolické zmeny – dystrofia - hromadenie tukov, proteínov (amyloidóza), cukrov, tvorba 

kameňov, pigmentácie 



ireverziblné - nekróza, apoptóza, gangréna,  

Progresívne zmeny (adaptácia) – atrofia, hypertrofia, hyperplázia, metaplázia , dysplázia 

Hojenie – reakcia na poškodenie, regenerácia, reparácia  

Neoplázia (nádor, tumor) – nomenklatúra, molekulárny základ, obraz, rast (priame 

a vzdialené šírenie) nádorov, karcinogénne látky.... prekancerózy 

Praktická úloha: technický pracovník:  p. Vilémová  

Identifikácia histologických preparátov – prehľad základných patologických procesov 

________________________________________________________________________ 

3. PREDNÁŠKA 2.3.2020  dr. Kiliánová 

Zápal – príčiny, priebeh, cievne zmeny, edém, zápalové bunky, mediátory, typy zápalovej 

odpovede. 

 

3. CVIČENIE 24.-28.2.2020  pripravila: dr. Kiliánová 

Tkanivo svalové - priečne pruhované, srdcové, hladké – štruktúra, základná stavebná jednotka 

myocyt, sarkoméra, zloženie, špecifické vlastnosti, excitačno-kontrakčné spojenie, svalová 

kontrakcia, organizácia a inervácia, energia   

Základná motorická jednotka - poruchy myalgia, rabdomyolýza 

Pohybová sústava – kosti, kĺby - spojenie kostí, svaly, topografia svalových skupín. 

Funkčná anatómia – kontrakcia izotonická (koncentrická – iniciuje pohyb a excentrická- 

spomaľuje, zastavuje), izometrická kontrakcia (postoj), svalová práca, elektrofyziológia 

svalovej činnosti,  

 

Praktická úloha:  technický pracovník:  p. Chalányiová  

Kontrakcia m. biceps a m. triceps brachii  

Úloha č. 15 (s.139) Únava kostrového svalu. Tetanus. 

Patologické zmeny v histologickom obraze 

___________________________________________________________________________ 

 

4. PREDNÁŠKA 9.3.2020   doc. Paul Hrabovská /dr. Rajtík 

Molekulová a bunková anatómia CNS – typy buniek v CNS, ich organizačná štruktúra, 

funkcia. Medzibunková komunikácia, synaptické spojenie, neurálna integrácia. 

Neurotransmiterové systémy mozgu, klasifikácia neurotransmiterov, receptory.  

 

4. CVIČENIE 9.-13.3.2020  pripravil: doc. Stankovičová /dr. Rajtík 

Tkanivo nervové - neurón, funkčná morfológia, základné princípy elektrických javov, akčný 

potenciál (AP), propagácia elektrického impulzu. Synapsa, mechanizmus uvoľnenia 

neurotransmiterov, neuromodulátory.  

Praktická úloha: technický pracovník:  p. Haššová 

Histológia nervového tkaniva (neurón, glia) 

Úloha č.7 (s.69) Membránový potenciál na nervovej bunke 

Patologické zmeny v nervovom tkanive (edém, ischémia, nekróza, krvácanie) 

___________________________________________________________________________ 

5. PREDNÁŠKA 16.3.2020   doc. Paul Hrabovská /dr. Rajtík 



Makroskopická anatómia nervového systému. Mozgovomiešne obaly a dutiny, cievne 

zásobovanie, hematoencefalická bariéra, cerebrospinálny mok. Organizácia a stavba 

centrálneho nervového systému. Hlavové a cerebrospinálne nervy, autonómnych nervov. 

Zostupné, vzostupné dráhy, pyramídové, extrapyramídové a senzorické. dráhy 

Bolesť – vznik, význam, charakterizácia. Bolesti hlavy - migréna, neuralgia 

 

5. CVIČENIE  16.-20.3.2020  pripravili: doc. Stankovičová /dr. Rajtík 

Periférny nervový systém a reflexné aktivity. Vegetatívny nervový systém – základné 

stavebné a funkčné charakteristiky. Príklady aktivácie a inhibície autonómneho nervového 

systému. 

Praktická úloha: technický pracovník:  p. Haššová 

Úlohy č. 9 (s.81), 10 (s.83), 11 (s.85), 13 (s.87)  Reflexy, somatický a viscerálny reflexný oblúk 

________________________________________________________________________ 

6. PREDNÁŠKA 23.3.2020  Mgr. Bies-Piváčková  

Funkčná anatómia kože, podkožia a kožných adnexov. Ochranná funkcia, regulácia telesnej 

teploty, kožné zmysly, krvný rezervoár, metabolická funkcia, exkrécia.  

Porušená homeostatická rovnováha – popáleniny, nádory. 

Kožné lézie, eflorescencie, teleangiektázie. Svrbenie. 

6. CVIČENIE 23.-27.3.2020  pripravila: Mgr. Bies-Piváčková 

Zmyslové orgány: somatická citlivosť – dotyk, tlak, pohyb, postoj, teplota,  

zrak – anatómia, optika, dráhy zraku, farebné videne, pohyb očných gúľ, zmeny zrakovej 

ostrosti, katarakta, glaukóm, farebného videnia, retinopatia  

sluch – anatómia, prenos zvuku, nervové dráhy, poruchy 

vestibulárny systém - anatómia, prenos informácie, nervové dráhy, poruchy 

chemické zmysly – chuť, čuch - anatómia, prenos informácie, nervové dráhy, poruchy 

Praktická úloha technický pracovník:  p. Kolembusová   

Úlohy č.39 (s.282), 41 (s.284), 42 (s.287), 43 (s. 290), 44 (s.293), 45 (s.294) Vyšetrenie zrakovej 

ostrosti a farbosleposti. Vyšetrenie sluchu, čuchu, chuti, hmatu. 

 

1. Opakovací test 

___________________________________________________________________________ 

7. PREDNÁŠKA 30.3.2020  dr. Kráľová 

Hematopoéza, kmeňové a progenitorové bunky a ich potenciálny význam v terapii. Zloženie a 

funkcia krvi, krvné elementy a krvná plazma. Transfúzia. Stavba a funkcia lymfatického 

systému, hlavné cievy, lymfa, orgány, retikulo-endoteliálny systém.  

Kvalitatívne a kvantitatívne poruchy krvných elementov, poruchy cievnej steny vrodené 

a získané. Lokálne poruchy krvného obehu a lymfy – hyperémia, ischémia, hemorágia, 

krvácavosť, trombóza, embólia.  

 

7. CVIČENIE 30.3.-3.4.2020  pripravila: dr. Kráľová 

Krvné skupiny, zrážanie krvi, porucha hemokoagulácie, anémie, leukémie 

Praktická úloha: technický pracovník:  p.  Haššová, Chalányiová  



Krvné elementy – krvný obraz. 

Úloha č. 24 (s.202)  Stanovenie krvnej skupiny.  

Úloha č. 26 (s.209)  Čas krvácania a čas zrážania.  

Úloha č. 27 (s.212) Pulzná oxymetria 

__________________________________________________________________________ 

8. PREDNÁŠKA 6.4.2020  doc. Stankovičová 

Funkčná anatómia srdcovo-cievnej sústavy – štruktúra srdca, chlopne, vencovité tepny - krvné 

zásobovanie myokardu. Energetika. Elektrické a funkčné zmeny na srdci. 

Vývojové poruchy – defekt septa, chlopní, stenóza tepien, aneuryzma. 

Stavba cievneho systému – artérie, arterioly, kapiláry, vény, porovnanie štruktúry tepien, žíl a 

lymfatických ciev. Krvný obeh. Prehľad hlavných krvných ciev. Fyzikálne princípy v 

cirkulácii – krvný tlak, prietok krvi, odpor riečiska. Špecifiká  mikrocirkulácie, vnútorné 

(metabolická (endotel, NO) a myogénna kontrola), a vonkajšie (nervová a hormonálna) 

mechanizmy kontroly hladkého svalu arteriol. Výmena živín, metabolitov, tekutín. 

 

8. CVIČENIE 6.-10.4.2020  pripravila: doc. Stankovičová  

Krvný tlak a jeho zmeny, pulzácia. Elektrokardiogram, popis jednotlivých vĺn a úsekov. 

Praktická úloha:  technický pracovník:  p. Vilémová  

Histologická stavba a morfometria ciev  

Úloha č. 19 (s.173) Ultraštruktúra myokardu a morfometria steny ľavej komory srdca.  

Úloha č. 23 (s.198) Sledovanie zmien krvného tlaku vplyvom vonkajších podmienok. 

Úloha č. 17 (s.157) Záznam EKG pred a po fyzickej záťaži.  

 

9. PREDNÁŠKA 13.4.2020  dr. Kráľová 

Štruktúra vylučovacej sústavy. Funkčná anatómia obličiek (glomeruly, tubuly) a odvodných 

močových ciest, Základná anatomická a funkčná jednotka – nefrón, štruktúra a spojitosť 

jednotlivých častí s transportnými procesmi, koncentračným mechanizmom, endokrinnými 

a metabolickými aktivitami a poruchy. 

Mikčný reflex, inkontinencia 

 

9. CVIČENIE 13.-17.4.2020  pripravila: dr. Kráľová 

Homeostáza – pozitívna a negatívna spätná väzba, lokálna kontrola, poruchy zloženia 

a distribúcie telesných tekutín, elektrolytov, karboanhydráza a  nárazníkové systémy 

acidobázická rovnováha.  

Praktická úloha:  technický pracovník:  p. Kolembusová  

Histológia nefrónu, močového mechúra (urotel) 

Tvorba, zloženie a poruchy v skladbe moča. 

Úloha č. 30  (s.244) Orientačný test na prítomnosť neželaných látok v moči 

Úloha č. 31 (s. 245) Funkčné skúšky obličiek. 

Úloha č. 34  (s.249) Vplyv telesnej práce na činnosť obličiek 

___________________________________________________________________________ 

 

10. PREDNÁŠKA 20.4.2020  dr. Szobi 



Stavba respiračného systému. Pleura a pleurálny priestor – patológia (hydrotorax,,,,) Stavba 

horných a dolných dýchacích ciest, pľúcneho parenchýmu, základné patologické procesy 

v pľúcnom parenchýme 

Funkčná anatómia dýchacej sústavy -  pľúcna ventilácia, difúzia, perfúzia, mechanika 

dýchania, regulácia dýchania dýchacích ciest, 

Cirkulácia a výmena výmena plynov, úloha karboanhydrázy 

Acidobázická rovnováha - úloha obličiek a pľúc, regulácia pH – respiračná, metabolická 

acidóza, alkalóza.  

10. CVIČENIE 20.-24.4.2020  pripravil: dr. Szobi 

Poškodenie pľúcneho parenchýmu – zápal, bronchitída, pneumónia, pľúcna fibróza zmeny 

cirkulácie  

Praktická úloha:  technický pracovník:  p. Vilémová   

Histológia steny dýchacích ciest, pľúcneho parenchýmu 

Úloha č. 27 (s.216) Meranie vitálnej kapacity pľúc spirometricky. 

___________________________________________________________________________ 

11. PREDNÁŠKA 27.4.2020  dr. Kiliánová 

Funkčná anatómia endokrinného systému. Hormóny, rozdelenie, kontrola tvorby 

a uvoľňovania hormónov a ich spätno-väzbový systém regulácie, hypotalamo-hypofyzárny 

systém, hormóny hypofýzy a jednotlivých žliaz, pohlavné hormóny, transport krvou, 

metabolizmus, exkrécia. Charakteristika endo- a exokrinných žliaz, parakrinný difúzny 

systém. HPA-portálny obeh. 

Prehľad základných patologických procesov postihujúcich žľazy. Endokrinný pankreas – 

Langerhansove ostrovčeky. Exokrinný pankreas – stručný prehľad patologických porúch.  

 

11. CVIČENIE 27.4-1.5.2020  pripravila: dr. Kiliánová 

Regulácia metabolizmu glukózy, diabetes mellitus, metabolická a endokrinná aktivita 

tukového tkaniva, metabolický syndróm. 

Praktická úloha:  technický pracovník:  p. Haššová, Chalányiová  

Histologická stavba pankreasu 

Úlohy č. 29 (s.236),30 (s.239) Stanovenie náhodnej glykémie a orálny glukózový tolerančný 

test (OGT test).  

Stanovenie cholesterolu 

___________________________________________________________________________ 

 

12. PREDNÁŠKA 4.5.2020  dr. Sprušanský 

Funkčná anatómia tráviacej sústavy. Trubicová časť – porovnanie stavba s inými trubicovými 

štruktúrami, stavba žľazovej  a endokrinnej časti. Žalúdok, črevo – tvorba tráviacich štiav, 

gastrointestinálne funkcie a poruchy ako následok základných patologických procesov. Pečeň 

(základná anatomická a funkčná jednotka – pečeňový lalôčik, hepatobiliárny a portálny 

priestor), najčastejšie poruchy vyvolané patologickými zmenami.  

 

12. CVIČENIE  4.-8.5.2020  pripravil: dr. Sprušanský  

Racionálna výživa a poruchy výživy. 



  

Praktická úloha: technický pracovník:  p. Kolembusová  

Funkčná morfológia črevnej steny.  

Úlohy č. 36 (s.269), 37,38 (s. 275) Telesná hmotnosť a stanovenie zloženia tela, meranie 

obvodu krku, meranie obvodu pása. 

Úlohy č. 36 (s.262), Zloženie potravy – potravinové pyramídy, návrh racionálnej výživy. 

2. Opakovací test 

___________________________________________________________________________ 

13. PREDNÁŠKA 11.5.2020 

Náhradný termín za 13.4. 

 

13. CVIČENIE  11.-15.5.2020 

Docvičenie za 10.4., 1.5., 8.5. 2020 

Zhodnotenie výučby, náhradné testy 

 

Priebežné testy sa píšu z látky prebranej do termínu konania testu.  

Udelenie absolvovania predmetu po splnení podmienok, zapíše do zoznamov 

v poslednom výučbovom týždni (11.5.2020 – 15.5.2020) asistent uvedený na 

rozvrhu pre príslušnú skupinu.  
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V Bratislave, 7.2.2020 

                                

doc. MUDr .T .Stankovičová, CSc.              prof. PharmDr. J. Klimas, PhD., MPH.  

 garant predmetu                vedúci katedry 

 


