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1. Oligúria je: 

2. Polakizúria je: 

3. Anúria je: 

4. Polyúria je: 

5. Paradoxná ischúria: 

6. Nefrotický syndróm je charakteristický: 

7. Edémy pri nefrotickom syndróme súvisia s: 

8. Pozitívny tapottement patrí do klinického obrazu: 

9. Dlhodobé nadmerné užívanie analgetík spôsobuje: 

10. Najčastejšou príčinou infekcií močových ciest je: 

11. Goodpastureov syndróm charakterizuje: 

12. Súčasťou Alportovho syndrómu je nasledovné poškodenie obličiek: 

13. Israeliho hmat: 

14. Pri viacročnej anamnéze osteomyelitídy alebo reumatoidnej artritídy a novo diagnostikovanom 

nefrotickom syndróme treba myslieť na: 

15. Prevenciou vývoja urátovej obličky pri dlhotrvajúcej hyperurikémii je: 

16. Pri preeklampsii gravídnych žien sú prítomné: 

17. Pri začínajúcej (incipientnej) diabetickej nefropatii je: 

18. Endokrinopatia so zvýšeným výskytom nefrolitiázy: 

19. Typické zmeny kalciémie a fosfatémie pri chronickom zlyhaní obličiek: 

20. Pri hepatorenálnom syndróme sa prietok krvi obličkami: 

21. Hepatorenálny syndróm je charakterizovaný: 

22. Medzi kritéria hepatorenálneho syndrómu nepatrí: 

23. Pri klinicky významnej infekcii močových ciest je počet kolónií baktérií v moči: 

24. Nález proteinúrie, hematúrie, hypertenzie a opuchov je typický pre: 

25. Výrazná hematúria s miernou proteinúriou býva pri: 

26. Pri chronickej obličkovej chorobe s glomerulovou filtráciou pod 30 ml/min sa odporúča denný príjem 

bielkovín v strave: 

27. Na liečbu glomerulonefritídy s nefrotickou proteinúriou sa nepoužíva: 

28. Sekundárna anémia pri chronickom zlyhaní obličiek býva najčastejšie: 

29. Proteinúria, pri ktorej sa vylučujú prevažne bielkoviny s nízkou molekulovou hmotnosťou je: 

30. Pri liečbe hepatorenálneho syndrómu je nevhodná liečba: 

31. Na výpočet glomerulovej filtrácie treba poznať sérovú koncentráciu: 

32. Močový nález typický pre akútny nefritický syndróm je: 

33. Nefrotický syndróm je: 

34. Hyalínové valce sú prítomné v močovom sedimente pri: 

35. O aký typ akútneho zlyhania obličiek ide, ak ho vyvolala dehydratácia (deficit vody): 

36. Osmotickú diurézu spôsobí: 

37. Štandardná týždenná hemodialyzačná dávka je: 

38. Dyzúria je: 

39. Obličková choroba s urémiou, metabolickou acidózou a malými obličkami je: 

40. Pri nefrotickom syndróme zapríčinenom minimálnymi zmenami glomerulov sa zistí 

elektrónmikroskopický nález v: 

41. Afunkčná zvraštená oblička, známa už pred 10 rokmi, s hypertrofiou kontralaterálnej obličky svedčí 

pre: 

42. Proximálny typ (typ 2) renálnej tubulárnej acidózy je spôsobený: 

43. Najpočetnejšia podskupina spomedzi všetkých pacientov zaradených do chronického 

hemodialyzačného programu v rozvinutých krajinách má: 

44. Podľa klasifikácie K/DOQI patria do 3. štádia chronické obličkové choroby s glomerulovou 

filtráciou:: 

45. Liečba nahradzujúca funkcie obličiek (renal replacement therapy) zahŕňa: 

46. Štandardný počet denných výmien peritoneálneho dialyzačného roztoku u dospelého pacienta 
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liečeného kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (CAPD): 

47. Prenálny typ akútneho zlyhania obličiek nie je pri: 

48. Viaceré cysty v kôre a dreni obličiek s klinickou manifestáciou u pacientov starších ako 40 rokov 

a následná potreba dialýzy alebo transplantácie bývajú pri: 

49. Spomedzi antimikrobiálnych liekov spôsobujú akútne zlyhanie obličiek najčastejšie: 

50. Najčastejšie používaným cievnym prístupom pri hemodialýze pacientov s chronickým zlyhaním 

obličiek je: 

51. Po transplantácii obličky sa v imunosupresívnej liečbe nepoužíva: 

52. Akútna poststreptokoková glomerulonefritída je vyvolaná infekciou: 

53. Pacientovi s chronickým zlyhaním obličiek (GF 0,2 ml/s) a anémiou (Hb 80 g/l, s-Fe 6 µmol/l, s-

feritín 15 µg/l) zvolíme nasledovný liečebný postup:: 

54. Pacientovi s chronickou obličkovou chorobou a sekundárnou artériovou hypertenziou sa vzhľadom 

na redukovanú GF 0,6 ml/s (3. štádium K/DOQI) musí znížiť denná dávka: 

55. Ktorá vaskulopatia postihuje horné dýchacie cesty a obličky: 

56. Pre Grawitzov tumor obličky nie je charakteristické: 

57. 65-ročný muž, prijatý do nemocnice pre devastačné poranenie ľavej DK v oblasti stehna. Do 24 hodín 

je pacient anurický, urea, kálium, kreatinín sú výrazne zvýšené. Stav pacienta vyžaduje akútnu 

hemodialýzu. Dva dni po stabilizácii vnútorného prostredia je nutná amputácia končatiny. Do dvoch 

týždňov po amputácii dochádza k polyúrii. Situácia zodpovedá: 

58. Medzi krvinky, ktoré nemajú jadro nepatria: 

59. Heinzove telieska sa nachádzajú pri týchto chorobách: 

60. Hlavný krvotvorný orgán plodu je: 

61. Extracelulárna alebo strómová matrix kostnej drene podporuje krvotvorbu a pozostáva zo všetkých 

následujúcich glykoproteínov OKREM: 

62. Interleukín-1 pôsobí ako endogénny pyrogén a sprostredkuje sekréciu rastových faktorov 

prostredníctvom všetkých nasledujúcich aktivovaných buniek OKREM: 

63. Na aspléniu poukazuje v nátere periférnej krvi prítomnosť: 

64. Ktorú funkciu slezina neuskutočňuje: 

65. Hypersplenizmus nevzniká pri: 

66. S pancytopéniou vyplývajúcou zo zlyhania kostnej drene nie je spojená nasledujúca komplikácia: 

67. Aplastická kríza pri hemolytickej anémii súvisí s vírusovou infekciou  je  zvyčajne spôsobená: 

68. Ktoré z následujúcich vyšetrení sú rýchle a finančne nenáročné na rozlíšenie medzi chronickou 

myeloidnou leukémiou (CML) a reaktívne zvýšeným počtom bielych krviniek pri zápalových 

procesoch (leukemoidnej reakcii)? 

69. Prvým krokom v diagnóze polycytémie je: 

70. U pacienta sa uvažuje, že má essenciálnu trombocytémiu (ET), ak je počet trombocytov trvalo vyšší 

než 1 milion a je združený: 

71. U pacientov s myelodysplatickými syndrómami (MDSs) sa objavujú následujúce zmeny: 

72. Transplantácia kostnej drene nie je indikovaná pri: 

73. Pacient s mnohopočetným myelómom, v trvaní 5 rokov, bez chemoterapie, so stabilnou hodnotou M-

proteinu, v kostnej dreni bez zmnoženia plazmatických buniek, ale s výskytom prstencovitých 

sideroblastov, s neutropéniou a anémiou závislou na transfúziách predznamenáva diagnózu: 

74. Ktorý z následujúcich FAB podtypov myelodysplatického syndrómu (MDS) je spojený s dobrou 

prognózou a prolongovaným klinickým priebehom? 

75. Primárnym faktorom, ktorý riadi erytropoetickú aktivitu sú: 

76. Ktorá z následujúcich anémií najlepšie reaguje na podanie erytropoetínu? 

77. Nedostatok železa zvyčajne nesprevádza: 

78. Zlyhanie liečby mikrocytovej anémie na perorálnu náhradu železom môže byť následkom: 

79. Normálne alebo zvýšené zásoby železa kostnej drene sa nachádzajú v naledujúcich typoch 

hypochrómnej mikrocytovej anémie: 

80. Ktoré z následujúcich ochorení zvyčajne nespôsobuje anémiu chronickej choroby (ACD): 

81. U ktorých následujúcich ochorení farbenie Pruskou modrou môže demonštrovať prstencovité 
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sideroblasty vo vzorke kostnej drene? 

82. Ktoré hematologické laboratórne ukazovatele sú prítomné pri deficite folátu, ako aj deficite vitamínu 

B12? 

83. Následujúce laboratórne ukazovatele nízka sérová hladina vitaminu B12, normálna alebo vysoká 

hladina sérového folátu a abnormálny výsledok v I časti a normálny výsledok v II časti Schillingovho 

testu sú: 

84. Nízka hladina vitamínu B12, vysoká hladina sérového folátu a normálny výsledok I časti 

Schillingovho testu sú: 

85. Normálna sérová hladina vitaminu B12, nízka hladina sérového folátu a normálny výsledok I časti 

Schillingovho testu sú: 

86. Prehltnutie fava bôbu môže zapríčiniť ťažkú hemolytickú anémiu u pacientov, ktorí majú jednu 

z následujúcich deficitu enzýmu? 

87. Paroxyzmálnu nočnú hemoglobinúriu spôsobuje: 

88. Ktorá z následujúcich krvných skupín je najčastejšia? 

89. Ktoré z následujúcich testov sa musia urobiť pred podaním krvnej transfúzie? 

90. Pacient s krvnou skupinou A Rh negat. okrem rovnoskupinovej krvi môže dostať transfúziu krvi: 

91. Ktorá z následujúcich foriem transfúzie červených krviniek je najvhodnejšia intraoperatívne? 

92. Ktorá z potransfúznych reakcií je najťažšia a životohrozujúca? 

93. Urtikariálne transfúzne reakcie charakterizuje: 

94. Ktorá z následujúcich transfúznych reakcií môže byť spôsobená protilátkami proti leukocytovým 

antigénom: 

95. U dospelej osoby nie je prítomný nasledujúci typ hemoglobínu: 

96. Aplastická kríza pri kosáčikovitej chorobe je spôsobená: 

97. Žlčníkové kamene pri vrodenej hemolytickej anémii sú spôsobené v dôsledku: 

98. Ťažká sickle cell choroba (kosáčikovitá choroba) je spôsobená prítomnosťou: 

99. Aký test dáte urobiť pri podozrení na hemolytickú anémiu? 

100. Fagocytóza  je primárnou funkciou: 

101. Bazofily a žírne bunky(mastocyty), obsahujú bazofilné granule, sú podobné v tom, že: 

102. Ktorý z následujúcich cytokínov je nevyhnutný pre T bunkovú proliferáciu v imunitných 

odpovediach? 

103. Bunky, ktoré nesú CD4 povrchový antigén sa zúčastňujú na: 

104. Zoraďte správne bunky bieleho vývojové radu: 

105. Ktorá z klinických charakteristík je najpravdepodobnejšia pre difúzny veľkobunkový lymfóm? 

106. Pacient má opuch na krku spôsobený zväčšenými uzlinami. Histologickým vyšetrením sa 

diagnostikovala sklerotizujúca forma Hodgkinovho ochorenia. CT vyšetrenie odhalilo zväčšené 

lymfatické uzliny v mediastíne. Abdominálne uzliny a slezina neboli postihnuté. Biopsia pečene a 

kostnej drene boli negatívne.  V akom štádiu ochorenia sa pacient nachádza? 

107. Pri ktorých leukémiách je prítomný Philadelphia (Ph) chromozóm? 

108. S ktorým patologickým typom sa spájajú agresívnejšie non-Hodgkinove lymfómy? 

109. S ktorým z následujúcich charakteristických znakov sa spája nepriaznivá prognóza pacienta s 

chronickou lymfatickou leukémiou (CLL)? 

110. Čo znamená výraz leukemoidná reakcia v krvnom náteri? 

111. Aké klasifikácie poznáte pre akútnu myeloidnú leukémiu? 

112. Čo znamená pojem „hiatus leucemicus“ v krvnom náteri? 

113. Mnohopočetný myelóm je ochorenie: 

114. Ktoré kritéria z uvedených musia byť splnené pre mnohopočetný myelóm podľa klasifikácie Durieho-

Salmona? 

115. Ktoré z CRAB kritérií platia pre diagnózu mnohopočetný myelóm? 

116. Koagulačné poruchy vyskytujúce sa pri chronických ochoreniach pečene nezahŕňajú deficit:   

117. 40-ročná žena s bolesťami v hrudnej stene, na RTG solitárne osteolytické ložisko, ktorého biopsia 

preukáže početné histiocyty, pozitivitu S-100, prímes mnohojadrových buniek, eozinofilov 

a lymfocytov. Žiadne iné orgány nie sú postihnuté. Diagnóza je:   
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118. K príčinám aplastickej anémie nepatrí:   

119. Ktoré z nasledujúcich ochorení najčastejšie spôsobuje sideropenickú anémiu?   

120. Počet retikulocytov je ukazovateľom:   

121. Sférocytóza súvisí s:   

122. Pacient s leukémiou na liečbe chemoterapeutikami, počet maligných buniek v krvi výrazne klesol. 

Náhle ale vzniká u neho obličková kolika, pri ktorej pacient vymočil aj drobný obličkový kameň. 

Obličkový kameň je najpravdepodobnejšie zložený z:   

123. Pri DIC dochádza ku krvácaniu, pretože:   

 


