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ABSTRAKT 

 

V súčasnosti je v pozornosti medicínskeho výskumu štúdium ochorenia na molekulárnej 

úrovni v snahe optimalizovania a zvýšenia účinnosti liečby, nájdenia vhodného, skorého 

markeru. ....... 

 

Kľúčové slová: porucha pozornosti, ADHD, oxidačné poškodenie 

 

ÚVOD 

 

 Individualizovaná terapia je charakterizovaná ako aplikácia genetických (genóm) 

a molekulárno-biochemických údajov (RNA, bielkoviny, metabolity) na vylepšenie zdravotnej 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

 Študovaná populácia mala 60 účastníkov..... 

 

VÝSLEDKY 

 

 V našej štúdii sme analyzovali koncentráciu.... 

 
Tabuľka 1: Vek študovanej populácie 

 

        

        

 

DISKUSIA 

 

 Pre MDD je charakteristické vážne duševné poškodenie, ktoré ohrozuje celkové zdravie 

človeka..... 

 

ZÁVER 

 

 Naša pilotná štúdia ukazuje... 

 

POĎAKOVANIE 

 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore... 

mailto:eva.babusikova@uniba.sk


REFERENCIE 

 

Hodgkin AL, Huxley AF, Katz B (1952): Measurement of current-voltage relations in the 

membrane of the giant axon of Loligo. J. Physiol. 116, 424–448 príklad pre časopis 

 

Monographs: Zachar J (1971): Electrogenesis and Contractility in Skeletal Muscle Cells. 

University Park Press, Baltimore and London príklad pre knihu 

 

Haggis GH (1964): The structure and function of membranes. In: Introduction to Molecular 

Biology (Eds. GH Haggis, D Michie, AR Muir, KB Roberts and PMB Walker), pp. 151–192, 

Longmans, London príklad pre kapitolu v knihe 

 

https://www.mycancergenome.org/content/molecular-medicine/types-of-molecular-tumor-

testing/; Updated February 8. 2016 príklad pre webove sídlo 

 

https://www.mycancergenome.org/content/molecular-medicine/types-of-molecular-tumor-testing/
https://www.mycancergenome.org/content/molecular-medicine/types-of-molecular-tumor-testing/

