
Odbor: Lekárska mikrobiológia a imunológia 

Otázky z imunológie pre záujemcov o doktorandské štúdium na Imunologickom ústave LF UK 

v Bratislave   

Budúci doktorandi na Imunologickom ústave sa môžu pripravovať z učebných materiálov ako aj 

z prednášok (PDF), ktoré im budú sprístupnené.  

1. Prirodzená a adaptívna imunita, definícia, bunky a humorálne faktory  

2. Antigén, ich charakteristika a vlastnosti antigénov (imunogénnosť a špecifickosť) 

3. B- lymfocyty 

4. Protilátky, definícia, triedy a podtriedy protilátok 

5. Biologické vlastnosti protilátok, primárna a sekundárna imunitná odpoveď  

6. Poruchy v tvorbe protilátok 

7. Monoklonové a polyklonové protilátky  

8. Fagocytóza a profesionálne fagocyty 

9. Mikrobicídne mechanizmy fagocytov, netóza 

10. Chronická granulomatózna choroba 

11. Pôvod a biologická funkcia makrofágov 

12. Komplement, definícia, tri cesty aktivácie komplementu 

13. Biologická úloha komplementu 

14. Poruchy v tvorbe komplementu 

15. Hereditárny angioedém 

16. T-lymfocyty a ich subpopulácie, NK, NKT a MAIT bunky 

17. Subpopulácie Th lymfocytov (Th1, Th2, Th5, Th9, Th22) 

18. Vrodené a indukované regulačné T-bunky 

19. Membránové molekuly T-, B-lymfocytov, Neu, Mo a NK buniek 

20. Prezentácia antigénu - spôsoby, tri požiadavky, fenomén imunologickej reštrikcie 

21. HLA molekuly I. a II. triedy – definícia a štruktúra 

22. Biologický význam HLA 

23. Cytokíny – definícia, vlastnosti a pôsobenie 

24. Cytokíny Th1, Th2, Th5, Th9, Th22 imunitnej odpovede 

25. Cytokíny prirodzenej imunity – prozápalové a IFN I triedy 

26. Chemokíny a rastové faktory 

27. Cytokíny so supresívnou aktivitou 

28. Úloha cytokínov v rozvoji a v polarizácii imunitnej odpovede  

29. Zápal – charakteristika, mediátory 

30. Proteíny akútnej fázy zápalu 

31. Lokálny a systémový infekčný a neinfekčný zápal 

32. SIRS, sepsa a septický šok – definícia, klinický obraz 

33. Interakcia PRR s PAMPs  

34. Autoimunita fyziologická a patologická. Príčiny rozvoja autoimunity 

35. Lokálne a systémové autoimunitné choroby 

36. Tolerancia. Poruchy tolerancie. Poruchy v dôsledku mutácie v géne AIRE 

37. Hypersenzitívne reakcie I. typu – mechanizmus, klinické prejavy, atopia , anafylaxia 

38. Hypersenzitívne reakcie II. typu – mechanizmus, klinické prejavy 

39. Hypersenzitívne reakcie III-V. typu – mechanizmus, klinické prejavy 

40. Anafylaktický šok, anafylaktoidná reakcia, sérová choroba, patomechanizmus, klinické 

prejavy, terapia 



41. Protinádorová imunita 

42. Aktívna a pasívna imunizácia. Očkovanie 

43. Imunodeficientne stavy charakteristika, všeobecné prejavy, delenie 

44. Poruchy špecifickej bunkami sprostredkovanej imunity 

45. Di Georgeov syndróm 

46. Kombinované poruchy imunity 

  



Odbor: Lekárska mikrobiológia a imunológia 

Otázky z lekárskej mikrobiológie pre záujemcov o doktorandské štúdium na Mikrobiologickom 

ústave LF UK v Bratislave   

Budúci doktorandi na Mikrobiologickom ústave sa môžu pripravovať z knihy Lekárska 

mikrobiológia autorov Liptáková et al (2019) 

 

Všeobecná časť 

1. Stavba a fyziológia bakteriálnej bunky 
2. Faktory virulencie baktérií a patogenéza bakteriálnych infekcií 
3. Genetika baktérií 
4. Biofilm 
5. Antibakteriálne liečivá 
6. Antimikrobiálna rezistencia a jej prenos 
7. Perzistencia baktérií 
8. Stavba vírusových častíc, genetika a replikácia vírusov 
9. Faktory virulencie vírusov a patogenéza vírusových infekcií 
10. Antivírusové liečivá 
11. Bakteriofágy a ich význam v humánnej medicíne 
12. Stavba a fyziológia medicínsky významných mikromycét 
13. Faktory virulencie mikromycét a patogenéza humánnych mykóz 
14. Antimykotiká 
15. Rozdelenie, stavba a fyziológia pôvodcov humánnych parazitóz 
16. Faktory virulencie parazitov a patogenéza humánnych parazitóz 
17. Antiparazitiká 
18. Antiinfekčná imunita 
19. Odber a zasielanie vzoriek na mikrobiologickú diagnostiku infekčných chorôb 
20. Zásady priamej mikrobiologickej diagnostiky infekčných chorôb a interpretácia výsledkov 
21. Zásady nepriamej mikrobiologickej diagnostiky infekčných chorôb a interpretácia výsledkov 
22. Testovanie citlivosti mikroorganizmov na antimikrobiálne liečivá a interpretácia výsledkov 
23. Princípy racionálnej antiinfekčnej liečby 
24. Hlavné zásady prevencie infekčných chorôb, aktívna a pasívna imunizácia, imunomodulácia 
25. Pôvodcovia a patogenéza infekcií dýchacích ciest; mikrobiologická diagnostika, prevencia a 

hlavné zásady liečby 
26. Pôvodcovia a patogenéza gastrointestinálnych infekcií a alimentárnych intoxikácií; 

mikrobiologická diagnostika, prevencia a hlavné zásady liečby 
27. Pôvodcovia a patogenéza infekcií pečene a hepatobiliárneho systému; mikrobiologická 

diagnostika a hlavné zásady liečby 
28. Pôvodcovia a patogenéza infekcií v dutine brušnej; mikrobiologická diagnostika, prevencia a 

hlavné zásady liečby  
29. Pôvodcovia infekcií v dutine ústnej; možnosti mikrobiologickej diagnostiky, prevencia a 

hlavné zásady liečby 
30. Pôvodcovia a patogenéza infekcií močových ciest; mikrobiologická diagnostika, prevencia a 

hlavné zásady liečby 
31. Pôvodcovia a patogenéza infekcií genitálneho traktu a pohlavne prenosných chorôb; 

mikrobiologická diagnostika, prevencia a hlavné zásady liečby 
32. Pôvodcovia infekcií ohrozujúcich vývoj plodu a novorodenca; patogenéza týchto infekcií, ich 

mikrobiologická diagnostika, prevencia a hlavné zásady liečby 



33. Pôvodcovia a patogenéza infekcií srdcovocievneho systému a krvi; mikrobiologická 
diagnostika, prevencia a hlavné zásady liečby 

34. Pôvodcovia a patogenéza infekcií centrálneho nervového systému a oka; mikrobiologická 
diagnostika, prevencia a hlavné zásady liečby  

35. Pôvodcovia a patogenéza infekcií kože rán a mäkkých tkanív; mikrobiologická diagnostika, 
prevencia a hlavné zásady liečby 

36. Pôvodcovia a patogenéza infekcií kostí a kĺbov; mikrobiologická diagnostika, prevencia a 
hlavné zásady liečby 

37. Infekcie spôsobené anaeróbnymi nesporulujúcimi a sporulujúcimi  mikroorganizmami; 
patogenéza, mikrobiologická diagnostika, prevencia a hlavné zásady liečby 

38. Infekcie pacientov so zníženou imunitou – spektrum pôvodcov, špecifiká diagnostiky, 
prevencia a hlavné zásady liečby  

39. Infekcie súvisiace s biofilmom a cudzím telesom, špecifiká diagnostiky, terapie a prevencie 
40. Pôvodcovia nozokomiálnych infekcií; detekcia a prevencia nozokomiálnych infekcií 


