
Odporúčané témy na zopakovanie PRED cvičeniami z Farmakológie a toxikológie (2) 

z náplne predchádzajúcich absolvovaných predmetov: 

 Farmakológia a toxikológia (1) v celom rozsahu výuky (farmakokinetika, farmakodynamika, 

farmakológia VNS, atď.)  

 Vybrané témy z náplne predmetov: Všeobecná biológia, Anatómia a fyziológia, Patológia, 

Patologická fyziológia, Prvá pomoc, Biochémia, Patobiochémia, Imunológia 

1. týždeň: ÚVOD DO FARMAKOLÓGIE CNS 
 -  Nervové tkanivo, charakteristika nervovej bunky, elektrické prejavy nervovej bunky 

(membránový potenciál, iónové kanály, pumpy), stimulácia neurónu, vedenie vzruchu, synapsy, 
prenos vzruchu v chemickej synapse, mechanizmus účinku mediátorov, neuromediátory, 
reflexný oblúk, miešne reflexy, základné anatomicko-fyziologické rozdelenie nervového 
systému, stavba a funkcia jednotlivých častí centrálnej nervovej sústavy, dutiny a obaly 
centrálneho nervstva, mozgovomiešny mok, stavba a funkcia predĺženej miechy, mozočku, 
rozdelenie mozgového kmeňa, retikulárna formácia, spánok, stavba a činnosť stredného mozgu, 
bazálne gangliá, medzimozog, talamus, hypotalamus, limbický systém, pamäť, veľký mozog, 
predný mozog, hlavové nervy, miecha, senzitívne a motorické dráhy 

 - Autonómny nervový systém, anatomické a funkčné rozdelenie, sympatikový a parasympatikový 
vegetatívny nervový systém – štruktúra, základná charakteristika, neuromediátory 

 - Cytoplazmatická membrána, permeabilita membrány, aktívny transport cytoplazmatickou 
membránou, úloha proteínov spojených s membránou  

2. týždeň: ANALGETIKÁ – ANODYNÁ, ANALGETIKÁ – ANTIPYRETIKÁ 
 - Vedomosti o anatómii, fyziológii a funkcii CNS, nervového tkaniva ako v 1. týždni 
 - Zmyslový systém - všeobecná charakteristika, receptory – rozdelenie, funkcia – so zameraním 

na receptory bolesti 
 - Bolesť – etiopatogenéza, symptomatológia, následky 
 - Biologické, fyzikálne a chemické príčiny chorôb. Zápal, etiológia, lokálna a celková reakcia, 

horúčka, humorálne mediátory zápalu, priebeh zápalu. Teplota tela a jej regulácia. Biochemické 
a molekulárno-biologické aspekty zápalového procesu. Eikozanoidy, tvorba, mechanizmus 
účinku, biologické efekty 

 - Lokálne anestetiká  

3. týždeň:  CELKOVÉ ANESTETIKÁ, HYPNOTIKÁ, SEDATÍVA, ANXIOLYTIKÁ 
 - Vedomosti o anatómii, fyziológii a funkcii CNS, nervového tkaniva ako v 1. týždni so zameraním 

na mozgový kmeň a retikulárnu formáciu limbický systém, vznik a prenos vzruchu 
 - Cytoplazmatická membrána, permeabilita membrány, aktívny transport cytoplazmatickou 

membránou, úloha proteínov spojených s membránou 
 - Medzibunková signalizácia, receptory (GABA, 5-HT), iónové kanály, pumpy  
 - Spánok, pamäť, (vedomie a) poruchy vedomia  
 - Poruchy nervového systému - poruchy spánku, poruchy pamäte, poruchy vedomia. Psychické 

poruchy – neurózy – úzkostné poruchy (anxieta, fóbie ...) 
 - Rozdeľovací koeficient (fyz. chémia) 

4. týždeň:  ANTIEPILEPTIKÁ, ANTIPARKINSONIKÁ 
 - Vedomosti o anatómii, fyziológii a funkcii CNS, nervového tkaniva ako v 1. týždni so zvláštnym 

zameraním na neuromediátory, receptory, iónové kanály, bazálne gangliá, motorické dráhy, 
elektrické prejavy nervovej bunky - membránový potenciál, iónové kanály, pumpy a stimuláciu 
neurónu 

 - Poruchy nervového systému – epilepsia, Parkinsonova choroba, demencia, atrofia 
 - Prvá pomoc pri epileptickom záchvate 
 - Nelineárna farmakokinetika 
 - Anticholinergiká. Sympatomimetiká (biosyntéza a metabolizmus katecholamínov) 



5. týždeň:  ANTIPSYCHOTIKÁ, ANTIDEPRESÍVA 
 - Vedomosti o anatómii, fyziológii a funkcii CNS, nervového tkaniva ako v 1. týždni so zameraním 

na mozgový kmeň, bazálne gangliá, limbický systém, správanie, motorické dráhy, receptory (D, 
5-HT, NA, glutamát) 

 - Psychické poruchy – psychózy, schizofrénia. Afektívne poruchy – depresia, bipolárna afektívna 
porucha. Stres 

 

6. týždeň:  DIURETIKÁ 
 - Oblička – anatomický a histologický popis, odvodné močové cesty, prietok krvi obličkami, 

nefrón, glomerulárna filtrácia – primárny moč a efektívny filtračný tlak, clearence, úloha tubulov 
nefrónu – difúzia, rezorpcia a sekrécia, transport glomerulárneho filtrátu, úloha tubulárneho 
aparátu obličky v stálosti vnútorného prostredia, osmoregulácia a jej regulačné mechanizmy, 
regulácia diurézy, protiprúdový multiplikačný systém, udržiavanie acidobázickej rovnováhy 
organizmu, mechanizmus tvorby bikarbonátov a výmeny K+ a Na+ v tubuloch nefrónov, tvorba 
amoniaku v distálnych tubuloch, udržiavanie objemu telových tekutín, neurohumorálna 
regulácia (renín – angiotenzín – aldosterón) 

 - Poruchy sekrécie moču, zmeny v zložení moču, insuficiencia a zlyhanie obličiek, infekčné 
ochorenia obličiek a močových ciest, glomerulonefritída, pyelonefritída, nefróza, nefroskleróza 

 - Acidóza a alkalóza, zlyhávanie srdca, periférne zlyhanie cirkulácie (kolaps, šok) 
 

7. týždeň:  SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE 
 - Myokard, ultraštrukturálny popis, elektrické vlastnosti myocytu, akčný potenciál. Mechanizmus 

excitačno-kontrakčného spojenia v myokardiálnej bunke 
 - Srdce, lokalizácia, popis, cievne zásobenie. Špecifické vlastnosti srdca (automatizmus, 

rytmickosť, dráždivosť, vodivosť, sťahovateľnosť). Vodivostný systém srdca, elektrokardiogram. 
Srdcová revolúcia, tlakové a objemové zmeny v ľavom srdci a aorte, srdcové ozvy. Regulácia 
vývrhového objemu srdca. Frankov-Starlingov zákon. Neurohumorálna regulácia srdca, 
baroreceptory, chemoreceptory, veľký a malý krvný obeh, krvný tlak, faktory ovplyvňujúce 
artériový a venózny krvný tlak, pulz,  

 - Renín – angiotenzín – aldosterónový systém 
 - Hypertrofia myokardu, poruchy kontraktility myokardu (kardiomyopatie, myokarditida). 

Zlyhávanie srdca, Periférne zlyhanie cirkulácie (kolaps, šok)  
 - Sympatolytiká – betablokátory,  
 

8. týždeň:  ANTIHYPERTENZÍVA 
 - Myokard, ultraštrukturálny popis, elektrické vlastnosti myocytu, akčný potenciál. Mechanizmus 

excitačno-kontrakčného spojenia v myokardiálnej bunke 
 - Srdce, lokalizácia, popis, cievne zásobenie. Špecifické vlastnosti srdca (automatizmus, 

rytmickosť, dráždivosť, vodivosť, sťahovateľnosť). Vodivostný systém srdca, elektrokardiogram. 
Srdcová revolúcia, tlakové a objemové zmeny v ľavom srdci a aorte, srdcové ozvy. Vývrhový 
objem srdca – regulácia. Neurohumorálna regulácia srdca, baroreceptory, chemoreceptory 

 - Krvný tlak, faktory ovplyvňujúce krvný tlak, pulz. Regulácia arteriálneho a venózneho krvného 
tlaku. Veľký a malý krvný obeh 

 - Udržiavanie objemu telových tekutín, neurohumorálna regulácia (renín – angiotenzín – 
aldosterón) 

 - Sympatikový vegetatívny nervový systém – štruktúra, základná charakteristika, neuromediátory 
 - Poruchy krvného tlaku a obehu. Hypertenzia. Definícia, typ/forma/klinický obraz, 

etiopatogenéza, symptomatológia, kompenzačné mechanizmy, komplikácie. Hypertrofia 
myokardu 

 - Sympatolytiká, Diuretiká, Liečivá ovplyvňujúce RAAS  
 
 
 



9. týždeň:  ANTIANGINÓZA, HYPOLIPIDEMIKÁ 
 - Srdce, lokalizácia, popis, cievne zásobenie. Základné rozdelenie ciev, histologické rozdiely. 

Hlavné artérie a vény.  
 - Pečeň - anatómia, histologická stavba steny, charakteristika funkcie. Tvorba a význam žlče. 

Funkcia tenkého čreva – vstrebávanie. Portálny obeh 
 - Ischémia. Infarkt. Poruchy koronárnej cirkulácie. Ischemická choroba srdca. Infarkt myokardu. 

Choroby tepien. Ateroskleróza. Choroby žíl  
 - Prvá pomoc pri bezvedomí spojenom so zástavou srdca a dýchania 
 - Poruchy metabolizmu tukov. Poruchy metabolizmu a výživy, metabolický syndróm, 

dyslipidémie, Nesprávna výživa ako rizikový faktor. 
 - Metabolizmus lipidov: Definícia a význam lipidového prostredia a jeho zložiek v bunke. 

Katabolizmus a anabolizmus jednoduchých lipidov. Lipázy. Mastné kyseliny, ich aktivácia a 
transport do mitochondrie. Beta-oxidácia. 

 - Patobiochémia lipidov. Základné princípy trávenia vo vzťahu k lipidom. Poruchy v 
enterohepatálnom obehu žlčových kyselín. Základné princípy vstrebávania vo vzťahu k lipidom, 
mechanizmy látkového transportu, resorpcia lipidov. Cholesterol, funkcie, biosyntéza/bunkový 
uptake/degradácia. Lipoproteíny, štruktúra, zloženie/kategorizácia, funkcie. Patobiochémia 
lipoproteínov – dyslipoproteinémie 

 - Typy, stavba a funkcia RNA. Transkripcia. Translácia. 
 - Monoklonové protilátky a ich využitie vo farmaceutickej praxi a medicíne. 

10. týždeň:  ANTITROMBOTIKÁ 
 - Funkcia krvi, krvná plazma - zložky, nárazníkové systémy. Hemostáza, hemokoagulácia. 

Formované krvné elementy, krvotvorba 
 - Embólia. Trombóza. Hemorágia. Krvácavé stavy (hemoragické diatézy). Koagulopatie. Poruchy 

koronárnej cirkulácie. Infarkt myokardu. Ateroskleróza. Choroby tepien a žíl. Vredová choroba. 
Choroby pečene. 

11. týždeň:  FARMAKOLÓGIA DÝCHACIEHO SYSTÉMU 
 - Anatómia dýchacieho systému, krvný obeh pľúc. Mechanika dýchania, vdych a výdych, tlakové 

zmeny. Pľúcne objemy a kapacity. Vnútorné a vonkajšie dýchanie, transport plynov. 
Neurochemická kontrola dýchania – centrá, chemoreceptory 

 - Poruchy regulácie dýchania. Poruchy ventilácie, perfúzie, difúzie. 
 - Ochorenia horných dýchacích ciest. Choroby hrtana, priedušnice, priedušiek. Bronchitídy. Astma 

bronchiale. Emfyzém pľúc. Chronická obštrukčná choroba pľúc (ChOChP). Syndróm respiračnej 
tiesne (IRDS, ARDS) 

 - Zápal, etiológia, lokálna a celková reakcia, horúčka, humorálne mediátory zápalu, priebeh 
zápalu. Biochemické a molekulárno-biologické aspekty zápalového procesu. Eikozanoidy, 
tvorba, mechanizmus účinku, biologické efekty 

 - Anticholinergiká. Sympatomimetiká (dekongestíva, beta2-agonisty). Glukokortikoidy 

12. týždeň:  POHLAVNÉ HORMÓNY, ANTIKONCEPCIA, UTEROTONIKÁ, TOKOLYTIKÁ 
 - Funkcia a hormóny ženských a mužských pohlavných žliaz. Anatómia a fyziológia ženských a 

mužských pohlavných orgánov. Menštruačný cyklus, gravidita, placenta 
 - Poruchy pohlavných žliaz. Choroby ženských a mužských pohlavných orgánov 

 

Vypracoval: Mgr. Gabriel Dóka, PhD.  

(18.9.2017) 


