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Tantárgyleírás - Általános és orális pathofiziológia 

 

1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 

 Általános és orális pathofiziológia preklinikai tárgy a Fogorvostudományi Kar 5. 

szemeszterében tanulók részére. A tárgy előadását megelőzi az anatómia, biokémia, élettan 

oktatása, párhuzamos vele a kórbonctan és mikrobiológia, követi őt az általános orvosi- illetve 

fogorvosi tematikájú klinikai tárgyak oktatása. Szorosan kapcsolódik és épít az alaptárgyak 

ismeretanyagára, egyúttal szemléletében közeledik a klinikai tárgyakhoz, így hidat képez az 

alaptárgyak és klinikai tárgyak között. Mind az általános orvosi jellegű-, mind a fogorvosi 

klinikai tágyak az egyes kórképek klinikumának tárgyalása során felhasználják a kórélettani 

ismereteket. Célja a kóros  körülmények közt müködő szabályzó mechanizmusok ismertetése, 

az orvosi diagnosztikus és gyógyító tevékenység gondolkozásmódjának elsajátítása, így a 

klinikai tárgyak elméleti megalapozása. 

A tárgyat elsajátítva a hallgatók képesek lesznek az egyszerűbb klinikai esetek 

mechanizmusának megértésére és az ezekre vonatkozó laboratóriumi leletek értékelésére. Az 

oktatás két nagy részre osztható: elméletre (előadások) és diagnosztikai módszertanra 

(gyakorlatok és szemináriumok). 

 

2. Előképzettségi szint - elvárt tudásanyag: 

A tárgy felvételének kritériuma az eredményesen teljesített első két év tárgyai a az 

Fogorvostudományi Karon – illetve más intézmény ekvivalens képzési kurrikulumon Külön 

kiemelt és fontos: az immunológia, az élettan, a kémia-biokémia, az anatómia, sikeres 

abszolválása amelyek főbb ismereteit, -  más szemlélettel, - több más tárgyhoz hasonlóan, -

felhasználja. 

 

3. A tantárgy tartalma: 

A tantárgy fő témái: a szabályozási zavarok, illetve a szervfunkciók változása kóros 

körülmények közt. Sorrendben: 

 a szív és keringési rendszer szabályozási zavarai, így a szívműködés zavarai - cardialis 

elégtelenség, magas vérnyomás, shock, érelmeszesedés kialakulása.  

 a só és vizháztartás szabályozásának kórélettana, a veseműködés zavarai, a kóros sav-

bázis reguláció 

 a gyomor-bélrendszer, a máj, az epe és a hasnyálmirigy kórélettana 

 táplálkozási anomáliák: éhezés, elhízás, a fehérje-, zsír- és szénhidrátanyagcsere 

rendellenességei 

 az endokrin rendszer szabályozási zavarai: így a diabetes mellitus kórélettana, a 

pajzsmirigy, a mellékvesekéreg, az agyalapimirigy stb. szabályozási zavarai. 

 az orális funkciók változásával járó kórfolyamatok, illetve a nyálmirigyek exokrin- és 

endokrin funkcióinak kapcsolata a szervezet szabályozási zavaraival, 

 valamint az endokrin betegségek fogorvosi szempontjai külön hangsúlyt kapnak az 

Általános és orális pathofiziológia oktatásában. 
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Fontos pontjai az oktatásnak a különböző betegségek miatt a fogorvosi kezelés folyamán 

jelentkező kockázati tényezők megbeszélése. 

 

Az előadások az Általános Orvostudományi Kar témáinak mintegy 80%-t felölelik. 

 

 Az előadások tematikája: 

1- A gyomorszekréció és az exocrin pankreász-működés zavarai, ulcus 

2- A májműködés zavarai 

3- A centrális és perifériás keringési elégtelenség. Shock 

4- Hipertonia 

5- A só- és vízháztartás zavarai 

6- A sav-bázis egyensúly zavarai 

7- Veseműködés zavarok 

8- A szénhidrát anyagcsere zavarai 

9- A lipid anyagcsere zavarai és az atherosclerosis 

10- A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom zavarai 

11- Endokrin zavarok 

12- A légzés kórélettana 

13- A fájdalom 

14- A daganatképződés kórélettana – általános és orális vonatkozásai 

 

A gyakorlati oktatás keretében részletesen tárgyalják az EKG diagnosztika alapjait, valamint 

szemináriumi megbeszélések formájában a szervfunkciók zavarainak klinikai-kémia 

labordiagnosztikáját. 

 

 A gyakorlatok tematikája: 

1- Normál EKG,  alapfogalmak 

2- Ingerképzési zavarok  (extraszisztolék, aktív és passzív heterotopiák) 

3- Ingervezetési zavarok (SA-, IA-, AV- blokkok, intraventricularis vezetési zavarok) 

4- Infarctus I. (szöveti reakciók, stádiumok: hiperakut, akut, krónikus ) 

5- Infarctus II. (lokalizáció) 

6- EKG záródemonstráció 

7- A gyomor és exokrin pancreas műk.  vizsgálata 

8- A májműködés vizsgálata 

9- Vese és vizelet vizsgálat 

10- A só-víz és a sav-bázis egyensúly vizsgálata 

11- Diabetes mellitus 

12- Endokrin zavarok labordiagnosztikája I. 

13- Endokrin zavarok labordiagnosztikája II. 

14- Molekuláris klinikai labordiagnosztika   
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4. A tantárgy oktatásának időterve: 

Egy félévben, az V. szemeszterben, 15 héten keresztül, heti 2 óra előadás és 2 óra 

gyakorlat/szeminárium.Összesen 30 óra előadás és 30 óra gyakorlat. A kredit-képzési 

szabályozásnak megfelelő kötelező 75%-os kontaktidő így: 3 előadás és 3 gyakorlati hiányzás 

után a félév nem fogadható el ! 

 

5. Évközi ellenőrzés módja: 

Egy alkalommal gyakorlati demonstráció: az EKG tárgyköréből  

A tantermi elméleti képzésben a 7. és a 12. héten, az előadás első részében 30 perces írásos 

„Elméleti-demonstrációt” tartunk az 1-6 illetve a 7-11 előadási anyagokból, 30-30 

tesztkérdéssel. Az eredmény része a szigorlat abszolválásának. A gyakorlatoknál az EKG-

blokkot a 6. héten írásbeli demonstráció zárja, mely három részből áll egy 10 kérdéses 

tesztből, 5 db jellegzetes morfológiájú EKG-szakasz blikk diagnózisából és egy 12-

elvezetéses EKG részletes elemzéséből. A demonstráció része a szigorlat abszolválásának Az 

elméleti és a gyakorlati demonstrációk jegyei a szigorlati vizsga részjegyei. 

 

6. Számonkérés módja: 

Félév végén szigorlaton adnak számot hallgatóink az ismeretek elsajátításáról, amely irásos 

(20 db teszt)- valamint szóbeli formában történik 2 elméleti és egy „Speciális-

labdiagnosztikai” gyakorlati tétel húzása alapján. Az elméleti tesztek és az EKG demonstráció 

eredménye részjegyként beszámit a vizsgaeredménybe.  

 

7. A kötelező ill. ajánlott tankönyv és jegyzet: 

*Szollár L. (szerk.): Kórélettan, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005., ötödik kiadás 

            *Székely M. (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010. 

*EKG Munkafüzet, SE Kórélettani Intézet, Semmelweis Kiadó  Budapest 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


