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OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z FYZIOLÓGIE – Všeobecné lekárstvo 
 

 

VŠEOBECNÁ FYZIOLÓGIA A FYZIOLÓGIA VZRUŠIVÝCH TKANÍV 

1. Homeostáza, základné princípy fyziologických regulácií 

2. Klasifikácia receptorov 

3. Transmiter, mediátor, modulátor 

4. Kódovanie sily senzorických podnetov 

5. Pokojový (transmembránový) potenciál, Nernstova a Goldmanova rovnica 

6. Vznik a charakteristické vlastnosti akčného potenciálu na neuróne, zákon „všetko 

alebo nič“ 

7. Vedenie akčného potenciálu  

8. Elektrická stimulácia, Du Bois-Reymondov zákon, Weissov-Hoorwegov zákon 

dráždenia 

9. Klasifikácia neurónov a synáps 

10. Excitačné a inhibičné postsynaptické potenciály (EPSP, IPSP) 

11. Funkcia motorickej platničky, excitácia kostrového svalu 

12. Mechanizmus kontrakcie kostrového svalu, tetanus, kontraktúra 

13. Klasifikácia kostrových svalov a svalových kontrakcií 

14. Morfológia a klasifikácia hladkého svalstva 

15. Kontrakcia hladkého svalu 

16. Relaxácia hladkého svalu 

 

KARDIOVASKULÁRNY A LYMFATICKÝ SYSTÉM 

17. Funkčná morfológia kardiomyocytov  

18. Fyziologické vlastnosti srdca – automácia, AP v uzloch 

19. Fyziologické vlastnosti srdca – vodivosť, vodivý systém srdca 

20. Fyziologické vlastnosti srdca – vzrušivosť  

21. Fyziologické vlastnosti srdca – kontraktilita 

22. Spriahnutie excitácie a kontrakcie v myokarde 

23. Akčný potenciál pracovného myokardu  

24. Srdcový cyklus, krvné tlaky v dutinách srdca  

25. Srdcový výdaj, jeho meranie a faktory, ktoré determinujú  

26. Preload, afterload 

27. Energetika srdcového svalu  

28. Starlingov autoregulačný zákon srdca 

29. Neurohumorálna regulácia srdca 

30. Srdcové ozvy, fonokardiografia 

31. Základný tvar elektrokardiogramu (EKG), vyhodnotenie EKG 

32. Bipolárne a unipolárne zvody EKG 

33. Hemodynamika, tlakové gradienty, rýchlosť prúdenia krvi v cirkulácii 

34. Arteriálny pulz, prietok krvi v artériách 

35. Krvný tlak, meranie krvného tlaku 

36. Prietok krvi vo vénach 

37. Prietok krvi v kapilárach, transkapilárna výmena tekutín a látok 

38. Zmeny hemodynamiky pri práci 

39. Úloha endotelu v regulácii ciev 

40. Neuronálna regulácia ciev 

41. RAAS  
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42. Osobitosti srdcovej krvnej cirkulácie 

43. Krvná cirkulácia obličiek a kože a pečene 

44. Funkcia lymfatického systému  

45. Tvorba a prúdenie lymfy 

 

KRV 

46. Funkcie a zloženie krvi 

47. Krvná plazma, osmotický a onkotický tlak, acidobázická rovnováha, pH krvi 

48. Funkcie erytrocytov, hemoglobín 

49. Funkcie leukocytov, lymfocyty a imunita 

50. Hemostáza – vznik trombu 

51. Hemostáza - zrážanie krvi 

52. Krvné skupiny 

53. Transfúzia krvi 

54. Hemopoiéza 

 

DÝCHANIE 

55. Funkcia horných dýchacích ciest 

56. Funkčná morfológia tracheobronchiálneho stromu, aktivita riasinkového epitelu 

57. Neurohumorálna regulácia dýchacích ciest, úloha epitelu, receptory 

58. Výmena dýchacích plynov, alveolo-kapilárna bariéra 

59. Intrapleurálne a intrapulmonálne tlaky, pľúcna poddajnosť (compliance) 

60. Pľúcne objemy a kapacity 

61. Mŕtvy priestor, klasifikácia 

62. Povrchové napätie alveol, surfaktant, prvý vdych novorodenca 

63. Mechanizmus vdychu a výdychu 

64. Koncentrácia O2 a CO2 vo vzduchu a v alveolárnej zmesi plynov 

65. Transport O2 krvou, asociačno-disociačná krivka hemoglobínu pre kyslík 

66. Formy transportu CO2 krvou 

67. Regulácia dýchania 

68. Dýchanie a regulácia pH krvi, kompenzácia metabolickej acidózy a alkalózy pľúcami 

69. Dýchanie pod hladinou vody, dekompresný syndróm 

70. Dýchanie vo vysokých nadmorských výškach 

71. Pľúcna cirkulácia 

72. Účinky dýchania a gravitácie na pľúcnu cirkuláciu 

 

GASTROINTESTINÁLNY TRAKT 

73. Žuvanie, prehĺtanie, pažerák  

74. Motorické funkcie žalúdka, vyprázdňovanie žalúdka, zvracanie  

75. Pohyby tenkého a hrubého čreva  

76. Autonómna kontrola motility GIT-u 

77. Enterický nervový systém 

78. Hormonálna kontrola GIT-u 

79. Sekrécia a funkcia slín, nervová regulácia sekrécie slín 

80. Žalúdková sekrécia a jej regulácia 

81. Tvorba, zloženie a úloha žaludočného hlienu 

82. Sekrécia pankreasu, zloženie pankreatickej šťavy  

83. Funkcia pečene a žlčníka, sekrécia žlče, funkcia žlčových kyselín 

84. Črevná šťava, sekrécia v hrubom čreve 

85. Gastrointestinálne plyny a gastrointestinálna flóra 
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86. Zloženie stolice, defekácia a jej poruchy 

87. Trávenie a vstrebávanie cukrov 

88. Trávenie a vstrebávanie bielkovín a tukov 

89. Vstrebávanie vody, vitamínov a minerálnych látok 

 

TELESNÉ TEKUTINY A RENÁLNE FUNKCIE 

90. Telesné tekutiny, ich delenie, funkcia a ich zloženie 

91. Glomerulárna filtrácia, funkčné skúšky obličiek 

92. Funkcia proximálneho tubula 

93. Funkcia Henleovej slučky 

94. Funkcia distálneho tubulu a zberného kanálika 

95. Regulácia objemu a osmolality telesných tekutín 

96. Obličky a acidobáziská rovnováha 

97. Moč, zloženie a objem, močenie 

 

METABOLIZMUS, VÝŽIVA A TERMOREGULÁCIA 

98. Bazálny metabolizmus a bazálne podmienky 

99. Energetická hodnota živín, energetický ekvivalent, respiračný kvocient  

100. Účinnosť telesnej práce, kyslíkový dlh a jeho tvorba 

101. Celkový energetický výdaj 

102. Metabolizmus cukrov 

103. Metabolizmus tukov 

104. Metabolizmus bielkovín  

105. Význam vitamínov, minerálnych látkok a stopových látok vo výžive 

106. Racionálna výživa 

107. Alternatívne výživy 

108. Regulácia príjmu potravy, hlad, apetít, špecifický hlad 

109. Telesná teplota, biorytmy, mozgové termoregulačné centrá 

110. Tepelná bilancia organizmu, horúčka a iné poruchy termoregulácie 

111. Mechanizmy tvorby a straty tepla, reakcie organizmu na horúce a chladné                      

prostredie 

 

CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM 

112. Neuroglia, cerebrospinálny mok, hematoencefalická bariéra 

113. Vzťahy medzi mozgom a miechou – encefalizácia a kortikalizácia 

114. Krvný obeh a metabolizmus CNS 

115. Neurotransmitery a neuromodulátory v mozgu 

116. Vznik nových synaptickách prepojení 

117. Funkcie senzorického oddielu CNS senzácia a percepcia podnetu 

118. Senzácia a percepcia bolesti 

119. Retikulárny aktivčný system (RAS), navodenie spánku 

120. Bdenie a spánok 

121. Elektroencefalogram, evokované potenciály 

122. Funkcie motorického oddielu CNS, delenie svalových pohybov 

123. Funkcie mozočku a bazálnych ganglií v riadení telesných pohybov a telesného postoja 

124. Funkcie pyramídovej dráhy extrapyramídových dráh 

125. Reflex a reflexné oblúky 

126. Reflexný oblúk a funkcia mono- a polysynaptických reflexov 

127. Reflexný oblúk a funkcia vegetatívnych reflexov 

128. Fyziológia svalového vretienka, alfa-gama koaktivácia 
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129. Reč a poruchy reči 

130. Funkčná špecializácia mozgových hemisfér a pohlavný dimorfizmus 

131. Učenie a pamäť, podmieňovanie a habituácia, motivácia 

132. Fyziológia emócií 

133. Funkcie sympatikového nervového systému 

134. Funkcie parasympatikového nervového systému 

 

ZMYSLY 

135. Čuch a chuť 

136. Kožná citlivosť 

137. Bolesť 

138. Zrak: optický aparát, osové a refrakčné (sférické) ametropie 

139. Zrak: funkcia retiny, farebné videnie, poruchy farebného videnia 

140. Binokulárne videnie a priestorové vnímanie 

141. Sluch: funkcia vonkajšieho a stredného ucha 

142. Sluch: funkcia vnútorného ucha 

143. Vestibulárne funkcie 

 

ENDOKRINNÝ SYSTÉM 

144. Mechanizmus účinku hormónov, endokrinná regulácia 

145. Hypotalamus a hypofýza 

146. Funkcia adenohypofýzy 

147. Funkcia neurohypofýzy a epifýzy 

148. Funkcie štítnej žľazy 

149. Funkcia prištítnych teliesok a regulácia metabolizmus vápnika a fosforu  

150. Endokrinná funkcia pankreasu 

151. Funkcie kôry nadobličiek 

152. Funkcia drene nadobličiek  

153. Stres a reakcia organizmu na stres  

154. Endokrinné funkcie mužských pohlavných orgánov 

155. Endokrinné funkcie ženských pohlavných orgánov 

156. Fyziológia tehotenstva, pôrodu a dojčenia 
 


