
Otázky k rigoróznej skúške z predmetu Farmakognózia 

1. Flavonoidy – mechanizmus antiflogistického účinku 
      – pri liečbe zápalu ústnej dutiny používané prírodné liečivá s obsahom flavonoidov  

 

2. Triesloviny – mechanizmus antiflogistického účinku 
     – pri liečbe zápalu ústnej dutiny používané prírodné liečivá s obsahom trieslovín 

 

3. Triterpény – mechanizmus antiflogistického účinku 
     – pri liečbe zápalu ústnej dutiny používané prírodné liečivá s obsahom triterpénov 

 

4. Antraglykozidy – mechanizmus laxatívneho účinku 
             – pri zápche používané prírodné liečivá s obsahom antraglykozidov 

 

5. Slizy – mechanizmus laxatívneho účinku 
– pri zápche používané prírodné liečivá s obsahom slizov 

 

6. Triesloviny – mechanizmus antidiaroického účinku 
      – pri hnačke používané prírodné liečivá s obsahom trieslovín  

 

7. Prírodné liečivá používané pri ochoreniach žlčníka a súvisiace mechanizmy účinku prírodných látok 

 
8. Iridoidy a sekoiridoidy – mechanizmus vnímania horkej chuti a vplyv na GIT 

                          – pri nechutenstve používané prírodné liečivá s obsahom iridoidov a sekoiridoidov  
 

9. Seskviterpénové laktóny – mechanizmus vnímania horkej chuti a vplyv na GIT 
                              – pri nechutenstve používané prírodné liečivá s obsahom seskviterpénových laktónov 
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10. Flavonoidy – mechanizmus spazmolytického účinku 
         – pri žalúdkovo-črevných ťažkostiach používané prírodné liečivá s obsahom flavonoidov  

 

11. Silice – mechanizmus spazmolytického účinku 
 – pri žalúdkovo-črevných ťažkostiach používané prírodné liečivá s obsahom silíc  

 

12. Prírodné liečivá používané na zmiernenie prechodných srdcových ťažkostí a súvisiace mechanizmy účinku prírodných látok 
 

13. Flavonoidy – mechanizmus diuretického účinku 
      – na zosilnenie vylučovania moču používané prírodné liečivá s obsahom flavonoidov  

 

14. Triesloviny – mechanizmus diuretického účinku 
     – na zosilnenie vylučovania moču používané prírodné liečivá s obsahom trieslovín 

 

15. Saponíny – mechanizmus diuretického účinku 
   – na zosilnenie vylučovania moču používané prírodné liečivá s obsahom saponínov 

 

16. Silice – mechanizmus diuretického účinku 
 – na zosilnenie vylučovania moču používané prírodné liečivá s obsahom silíc 

 

17. Prírodné liečivá používané pri ochoreniach žíl a mechanizmy venotonického účinku prírodných látok 

 

18. Triesloviny – mechanizmus antiflogistického účinku 
      – pri liečbe zápalov kože používané prírodné liečivá s obsahom trieslovín 
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19. Silice – mechanizmus antiflogistického účinku 
  – pri liečbe zápalov kože používané prírodné liečivá s obsahom silíc 

 

20. Prírodné liečivá používané pri benígnej hyperplázii prostaty a súvisiace mechanizmy účinku prírodných látok 

 

21. Prírodné liečivá používané pri menštruačných ťažkostiach a súvisiace mechanizmy účinku prírodných látok 

 

22. Prírodné liečivá používané pri bolestiach svalov a súvisiace mechanizmy analgetického účinku prírodných látok 

 

23. Silice – mechanizmus analgetického účinku 
 – pri bolestiach kĺbov používané prírodné liečivá s obsahom silíc 

 

24. Prírodné liečivá používané pri depresii a súvisiace mechanizmy účinku prírodných látok 

 

25. Silice – mechanizmus sedatívneho účinku 
 – na zmiernenie príznakov psychického stresu používané prírodné liečivá s obsahom silíc 

 

26. Valerianae radix – obsahové látky a mechanizmy ich účinku, použitie drogy v oficiálnej terapii 

 

27. Silice – mechanizmus expektoračného účinku 
  – na uľahčenie vykašliavania hlienov používané prírodné liečivá s obsahom silíc 
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28. Saponíny – mechanizmus expektoračného účinku     
   – na uľahčenie vykašliavania hlienov používané prírodné liečivá s obsahom saponínov 

 

29. Prírodné liečivá používané na utlmenie kašľa a súvisiace mechanizmy účinku prírodných látok 

 

30. Prírodné liečivá používané pri podpornej liečbe prechladnutia s obsahom alkamidov a ich súvisiace mechanizmy účinku 
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