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Test 4 

Všeobecné lekárstvo (LS 2019/2020) 

1.       Na kontrakčnom procese myokardu sa zúčastňujú tieto kontraktilné proteíny: 

a.       aktín, myozín a sarkoplazmové retikulum 

b.      myozín, mitochondrie a sarkoplazmové retikulum 

c.       aktín, myozín, troponín, tropomyozín 

d.      aktín, myozín, troponín, tropomyozín a sarkoplazmové retikulum 

e.       troponín, tropomyozín a kalcium 

f.       aktín, myozín, sarkoplazmové retikulum a sarkolema 

2.       Za aeróbnych podmienok získava srdcový sval energiu vo forme ATP v hlavnej 

miere: 

a.       betaoxidácou mastných kyselín 

b.      anaeróbnou glykolýzou 

c.       aeróbnou glykolýzou 

d.      pentózovým cyklom 

e.       glykogenolýzou 

f.       aeróbnou glykolýzou a glykogenolýzou 

3.       ATP využíva myokard: 

a.       výlučne na kontrakciu 

b.      výlučne na relaxáciu 

c.       prevažne na transport iónov 

d.      hlavne na bazálny metabolizmus 

e.       hlavne na dej kontrakcie a relaxácie 

f.       hlavne na udržiavanie štruktúry organel 

4.       Afterload je určovaný hlavne týmito faktormi: 

a.       preloadom a objemom krvi v kapacitnom riečisku 

b.      preloadom a periférnou rezistenciou arteriol 

c.       kontraktilitou a preloadom 

d.      arteriálnou compliance, periférnou rezistenciou venúl a dĺžkou svalového 

vlákna 

e.       arteriálnou compliance, objemom krvi v art. riečisku a periférnou rezistenciou 

arteriol 

f.       pružnosťou kapilár a objemom krvi v srdci na konci diastoly 

5.       Zlyhanie srdca je stav, pri ktorom: 

a.       srdce zlyháva následkom elektrickej nestability 

b.      srdce nevyvrhuje dostatočný objem následkom zníženého prítoku krvi 

c.       srdce nevyvrhuje adekvátne množstvo krvi na perifériu 

d.      srdce nepracuje výlučne v dôsledku poruchy myokardu 

e.       srdce pracuje len vďaka kompenzačným mechanizmom 

f.       srdce pracuje adekvátne, ale kompenzačné mechanizmy zlyhávajú 

6.       Najčastejšou príčinou zlyhania ľavej komory srdca sú: 

a.       hypertenzia, chlopňové chyby a ischemická choroba srdca 

b.      hypertenzia a hypertrofia srdca 

c.       hypertenzia a ischemická choroba srdca 
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d.      ischemická choroba srdca a kardiomyopatie 

e.       infarkt myokardu a diastolická dysfunkcia 

f.       infarkt myokardu a distribučný šok 

7.       Forward failure ľavého srdca znamená: 

a.       zlyhanie arteriálneho riečiska 

b.      zlyhanie venózneho riečiska 

c.       znaky a symptómy vyplývajúce z nedostatočnej perfúzie periférie 

d.      dušnosť 

e.       poruchy svalovej aktivity kostrových svalov 

f.       zlyhanie ľavej komory v zmysle zvýšenia afterloadu 

8.       Zlyhanie srdca je: 

a.       stav skracujúci pri ťažkom zlyhaní srdca život takmer o polovicu 

b.      stav skracujúci  život asi na 5 rokov 

c.       syndróm, do ktorého môžu vyústiť rôzne choroby srdca 

d.      najčastejšou chorobnou jednotkou kardiovaskulárneho systému 

e.       prognosticky najťažšie medicínske ochorenie 

f.       choroba, na ktorú sa vždy zomrie 

9.       Pri centrálnej cyanóze: 

a.       sú chladné všetky akrálne časti 

b.      horné končatiny sú chladné a dolné sú teplé 

c.       horné končatiny sú teplé, ale dolné sú chladné 

d.      končatiny sú teplé, ale sliznice sú studené 

e.       je teplota v akrálnych častiach normálna 

f.       je množstvo redukovaného hemoglobínu v kapilárnej krvi viac ako 50% 

10.    Galopový rytmus znamená: 

a.       že nad srdcom počujeme nie dve, ale tri ozvy 

b.      že nad srdcom počujeme nie štyri, ale 5 oziev 

c.       že srdce ide frekvenciou nad 100 úderov za  minútu 

d.      že tlkot srdca pripomína dupot kopýt zebry 

e.       že v perikarde je tekutina 

f.       že pacient má pulsus alternans 

11.    Zlyhanie pravého srdca sa prejavuje: 

a.       zvýšenou náplňou krčných žíl a periférnymi edémami 

b.      ascitom a anémiou 

c.       hydrotoraxom a bronchopneumóniou 

d.      hepatomegáliou a splenomegáliou 

e.       relatívnou mitrálnou insuficienciou 

f.       hlavne dušnosťou 

23.    Frankov-Starlingov mechanizmus hovorí, že: 

a.       sila kontrakcie sa zvyšuje s východiskovou dĺžkou svalového vlákna 

b.      frekvencia kontrakcie sa zvyšuje s východiskovou dĺžkou svalového vlákna 

c.       tenzia v stene ľavej komory je priamoúmerná polomeru 

d.      tenzia v stene ľavej komory je priamoúmerná objemu komory 

e.       vnútrokomorový tlak je determinantom sily kontrakcie 

f.       spotreba ATP sa zvyšuje s tenziou v stene 
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24.    La-Placeov zákon hovorí, že: 

a.       tenzia v stene komory je primoúmerná hrúbke 

b.      tenzia v stene komory závisí od dĺžky sarkoméry 

c.       tenzia v stene závisí od kontraktility 

d.      tenzia v stene sa zvyšuje pri dilatácii komory 

e.       tenzia v stene komory sa zvyšuje pri hypertrofii komory 

f.       len tlakové preťaženie indukuje hypertrofiu steny komory 

25.    Kyslíkový paradox znamená, že: 

a.       srdce je schopné využívať nielen kyslík, ale aj vodík 

b.      srdce utilizuje okrem kyslíka aj dusík 

c.       srdce utilizuje v noci CO2 

d.      po obnovení prísunu kyslíka, pacient skolabuje 

e.       obnovenie prísunu kyslíka „paradoxne“ poškodí myokard 

f.       obnovenie prísunu kalcia „paradoxne“ nezvýši kontraktilitu 

26.    Pretože existuje kyslíkový paradox, tak: 

a.       pacienta zbytočne neresuscitujeme, poškodili by sme ho 

b.      pacienta resuscitujeme, ale len do 4 hodín od zastavenia srdca 

c.       nesnažíme sa obnoviť perfúziu myokardu 

d.      nikdy myokard nereperfundujeme 

e.       snažíme sa, aby sa repefúzia myokardu uskutočnila čo najskôr 

f.       jednoznačne je lepšie ponechať myokard radšej ischemický, ako ho 

reperfundovať 

46.    Zlyhanie srdca je stav pri ktorom môže byť: 

a.       porucha čerpacej alebo plniacej funkcie ľavej komory 

b.      porucha funkcie ľavej aj pravej komory 

c.       porucha funkcie len ľavej komory 

d.      nízky plniaci tlak pravej komory 

e.       zlyhanie pravej komory  následkom nedostatočného plnenia 

f.       porucha perfúzie periférie následkom nízkeho plniaceho tlaku 

53.    Medzi príčiny zlyhania srdca patrí: 

a.       ischemická choroba srdca a veľkých ciev 

b.      hypertyreóza 

c.       konstriktívna perikarditída 

d.      adryamycínová tyreotoxikóza 

e.       poškodenie myokardu pri cirhóze pečene 

f.       mitrálna a aortálna koarktácia 

54.   Galopový rytmus môžeme počuť pri: 

a.       zlyhaní ľavej komory 

b.      zlyhaní ľavej a pravej komory 

c.       u mladých s dobrou elasticitou stien komôr 

d.      pri veľkom ascite a nefrotickom syndróme 

e.       pri objemovom preťažení srdca 

f.       pri šoku alebo hypertenzii 

55.    Medzi kompenzačné mechanizmy zlyhávajúceho srdca patrí: 

a.       aktivácia sympatika alebo parasympatika 
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b.      zvýšená produkcia katecholamínov 

c.       aktivácia produkcie angiotenzínu II a aldosterónu 

d.      Frankov-Starlingov mechanizmus 

e.       hypertrofia ľavej predsiene a pravej komory 

f.       aktivácia sympatika  a sekundárny hyperparatyreoidizmus 

56.    Medzi najčastejšie príčiny srdcového zlyhania patrí: 

a.       ischemická choroba srdca 

b.      hypertenzia a ischemická choroba srdca 

c.       ischemická choroba srdca a myokarditídy 

d.      hypertenzia 

e.       hypertenzia, ischemická choroba srdca a mitrálna stenóza 

f.       hypertenzia a chlopňové chyby 

72.    Pri kalciovom paradoxe dochádza k: 

a.       nadmernému influxu kalcia a poruche tvorby ATP 

b.      nadmernému influxu kalcia cez Na/K kanál 

c.       preťaženiu mitochondrií kalciom 

d.      vzniku ireverzibilných kontraktúr 

e.       vzniku trhlín v sarkoléme 

f.       k down regulácii b-receptorov 

73.    Na liečbu chronického zlyhania srdca sa využívajú: 

a.       ACE inhibítory a inhibítory aldosterónových receptorov 

b.      b-blokátory a kalciové blokátory 

c.       b-blokátory a ACE inhibítory 

d.      stimulátory AT2 receptorov 

e.       nitric oxid a prostacyklín 

f.       pozitívne inotropné látky typu digoxín, amrinón, milrinón 

76.    Pri zlyhaní ľavej komory: 

a.       tlak v pľúcnych žilách stúpa 

b.      zvyšuje sa tlak v ľavej komore, neskôr v pravej komore 

c.       tlak v artéria pulmonalis stúpa a v pravej komore klesá 

d.      tlak v pravej predsieni klesá a vzniká cyanóza 

e.       vyprázdňovanie ľavej komory sa zmenšuje a pravej komory zvyšuje 

f.       zvyšuje sa tlak v artérii pulmonalis a v aorte 

77.    Bezprostredným realizátorom kontrakcie sú: 

a.       tenké vlákna myozínu a laktínu 

b.      hrubé vlákna myozínu a tenké vlákna tropomyozínu 

c.       vlákna troponínu, tropomyozínu, aktínu a myozínu 

d.      troponíntropomyozínový komplex 

e.       aktín, myozín a kalcium 

f.       vlákna aktínu a myozínu 

78.    Počas kontrakcie a relaxácie sa koncentrácia kalcia mení: 

a.       z hladiny 10
-1

 na 10
-5

 

b.      v intervale medzi  10
-5

 - 10
-7  

mmol/l 

c.       v súlade s potrebami srdca 

d.      v cytoplazme myocytu až stonásobne 
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e.       viac v systole ako diastole 

f.       výraznejšie v diastole ako systole 

79.    Medzi benefičné účinky ACE inhibítorov patrí skutočnosť, že: 

a.       redukujú preload, afterload a energetickú spotrebu myokardu 

b.      redukujú fibrotickú proliferáciu v myokarde 

c.       majú antiagregačné, antikoagulačné a vazodilatačné účinky 

d.      zlepšujú psychiku pacienta 

e.       zabraňujú zlyhaniu obličiek 

f.       inhibujú angiotenzín konvertujúci enzým 

81.    Blokátory AT1 receptorov pre angiotenzín-II pri zlyhaní srdca: 

a.       majú antiproliferačný účinok na cievy a myokard 

b.      inhibujú excesívnu fibrózu 

c.       sú účinnejšie ako ACE inhibítory 

d.      sú účinnejšie ako beta-blokátory 

e.       sú používané preto, lebo sú najlepším liekom v terapii hypertenzie 

f.       zabezpečujú benefit stimuláciou AT2 receptorov 

 

177.            Ktoré z nasledujúcich dvojíc sú zle spárované: 

a.       B bunky : inzulín 

b.      A bunky : glukagón 

c.       D bunky : somatostatín 

d.      F bunky : pankreatický polypeptid 

e.       pankreatické exokrinné bunky : chymotrypsinogén  

f.       F bunky : gastrín 

g.      B bunky : tyreoliberín 

h.      G bunky: gastrín 

178.            Účinky inzulínu vo svaloch sú: 

a.       zvýšenie vstupu glukózy 

b.      zvýšený katabolizmus proteínov 

c.       zvýšená syntéza glykogénu 

d.      znížené uvoľňovanie glukoneogenetických aminokyselín 

e.       zvýšená syntéza lipidov 

f.       znížené vychytávanie K
+ 

 do buniek citlivých na inzulín 

g.      stimulácia proteosyntézy 

h.      zvýšené vychytávanie aminokyselín 

179.            Ktoré z nasledujúcich dvojíc sú zle spárované: 

a.       adrenalín : zvýšená glykogenolýza v kostrovom svalstve 

b.      prolaktín : laktotropný účinok 

c.       aldosterón : stimulácia reabsorpcie sodíka 

d.      progesterón : zvýšená glykémie 

e.       inzulín : inhibícia proteosyntézy 

f.       glukagón : zvýšená glukoneogenéza 

g.      parathormón : zvyšená reabsorpcia kalcia v distálnych tubuloch obličiek 

h.      rastový hormón : zvýšená glykémia 

191.            Fyziologické účinky nátriuretických peptidov (ANP) sú: 
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a.       vazodilatácia (pokles krvného tlaku) 

b.      vazokonstrikcia 

c.       diuretický a nátriuretický účinok 

d.      antidiuretický účinok 

e.       antagonista renín-angiotenzínového systému 

f.       agonista aldosterónu a vazopresínu 

g.      bronchodilatácia 

h.      antiproliferatívne (antimitogénne) účinky 

195.            Klinické formy chronických komplikácii diabetes mellitus zahŕňa: 

a.       diabetická ketoacidóza 

b.      hypoglykémia 

c.       diabetická nefropatia 

d.      aneuryzma aorty 

e.       asymetrická neuropatia 

f.       katarakta 

g.      inzulinóm 

h.      autonómna neuropatia 

197.           Pre nádory endokrinnej časti pankreasu platí: 

a.       vždy tvoria súčasne viac druhov hormónov 

b.      najčastejšie produkujú jeden druh hormónu 

c.       inzulinóm je nádor z B buniek Langerhansových ostrovčekov 

d.      inzulinóm je nádor z A buniek Langerhansových ostrovčekov 

e.       sú súčasťou Wermerovho syndrómu 

f.       inzulinóm spôsobuje endogénny hyperinzulinizmus 

g.      inzulinóm spôsobuje endogénny hypoinzulinizmus 

h.      inzulinóm je nádor z D buniek Langerhansových ostrovčekov 

 

453.            Cirhóza pečene: 

a.       primárna biliárna cirhóza je spôsobená nadmernou tvorbou autoprotilátok proti 

mitochondriálnej membráne 

b.      príčinou je infekcia vírusom hepatitídy A 

c.       prítomné sú degeneratívne zmeny a nekróza hepatocytov s fibrotickou 

prestavbou pečene 

d.      znižuje tlak krvi v portálnom riečisku 

e.       klinickými príznakmi sú ikterus, pavúčikovité névy a krvácavé stavy 

f.       biliárna cirhóza vzniká v dôsledku zníženej produkcie žlče 

g.      príčinou je poškodenie alkoholom 

h.      komplikáciami sú zlyhanie pečene alebo vznik hepatocelulárneho karcinómu 

454.            Insuficiencia pečene: 

a.       akútna insuficiencia pečene vzniká následkom hepatitídy 

b.      príznakmi insuficiencie pečene nie sú ikterus ani krvácavé stavy 

c.       akútne zlyhanie pečene sa prejavuje pomalou stratou jej funkcie a vyúsťuje až 

do rozvoja hepatálnej kómy 

d.      chronická insuficiencia pečene vzniká najčastejšie následkom cirhózy pečene 

e.       pri zlyhaní pečene je funkcia pečene dostatočne zachovaná 

f.       akútne zlyhanie pečene vedie k strate parenchýmu pečene a strate hmotnosti 

pečene 
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455.            Portálna hypertenzia: 

a.       je vzostup tlaku krvi vo vena portae nad 8 mmHg 

b.      v presínusoidálnej oblasti je spôsobená pravostranným zlyhaním srdca 

c.       mechanická rezistencia v pečeni klesá 

d.      vyvíjajú sa varixy pažeráka, žalúdka a hemoroidy 

e.       v oblasti sínusov je spôsobená cirhózhou pečene 

f.       k jej vzniku prispieva zvýšený prietok portálnym riečiskom a hyperkinetická 

cirkulácia 

g.      uzatvára sa kolaterálna cirkulácia 

h.      v presínusoidálnej oblasti je spôsobená trombózou vena portae 

456.            Ascites: 

a.       je prítomnosť nadmerného množstva tekutiny na dolných končatinách alebo 

v sakrálnej oblasti 

b.      pri cirhóze pečene s portálnou hypertenziou sa následkom vazodilatácie 

v portálnom riečisku aktivuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém s retenciou 

sodíka a vody 

c.       následkom ascitu je zvýšená vitálna kapacita pľúc 

d.      vzniká následkom zníženého hydrostatického tlaku a zvýšeného onkotického 

tlaku 

e.       je prítomnosť transsudátu v peritoneálnej dutine 

f.       pri cirhóze pečene s portálnou hypertenziou sa následkom aktivácie vazopresínu 

zníži objem plazmy 

g.      ascites môže viesť k bakteriálnej peritonitíde 

h.      vznik ascitu uľahčuje hyperalbuminémia 

457.            Ikterus: 

a.       intrahepatálny ikterus vzniká pri extrahepatálnej cholestáze 

b.      zvýšená konjugácia bilirubínu spôsobuje ikterus 

c.       posthepatálny ikterus vzniká pri zvýšenej hemolýze 

d.      stres a hladovanie pri Gilbertovom syndróme zvyšujú bilirubinémiu 

e.       hepatitída a cirhóza pečene sú príčinou intrahepatálneho ikteru 

f.       pri posthepatálnom iktere stúpa v krvi koncentrácia nekonjugovaného bilirubínu 

g.      intrahepatálny ikterus vzniká následkom poruchy vychytávania bilirubínu 

h.      pri výraznom zvýšení koncentrácie bilirubínu v krvi u novorodencov bilirubín 

preniká cez hematoencefalickú bariéru 

458.            Cholelitiáza: 

a.       cholelitiázu môže skomplikovať rozvoj akútnej pankreatitídy 

b.      žlčové kamene sa vytvárajú pri rovnováhe medzi cholesterolom, fosfolipidmi 

a žlčovými kyselinami 

c.       je zápalové ochorenie žlčníka 

d.      cholesterolové kamene obsahujú zvýšený podiel kalciumbilirubinátu 

e.       klinickým prejavom cholelitiázy je biliárna kolika 

f.       vznik cholesterolových kameňov uľahčuje zvýšené množstvo fosfolipidov 

a žlčových kyselín 

g.      obezita a estrogény podporujú vznik cholesterolových kameňov 

h.      cholesterolové kamene sa vytvárajú pri zníženej motilite žlčníka 

459.            Dyspepsia: 

a.       má postprandiálny charakter 
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b.      nie je viazaná na príjem potravy 

c.       funkčná porucha proximálnej časti tráviaceho traktu 

d.      funkčná porucha distálnej časti tráviaceho traktu 

e.       bolesť je lokalizovaná do epigastrickej, abdominálnej alebo retrosternálnej 

oblasti 

f.       hlavným klinickým symptómom je hnačka 

g.      prejavuje sa abdominálnym dyskomfortom, pyrózou, vracaním 

h.      je prítomná len u pacientov s pozitívnym endoskopickým nálezom 

460.            Malabsorpcia: 

a.       vzniká v dôsledku poruchy resorpcie živín cez epitel tenkého čreva 

b.      vzniká alteráciou transportu živín cez epitel hrubého čreva 

c.       porucha resorpcie cukrov sa prejaví steatoreou 

d.      vitamínu B12 sa prejaví megaloblastickou anémiou 

e.       aminokyselín sa prejavuje aminoacidúriou 

f.       primárna vzniká v dôsledku vrodených defektov membránových transportných 

systémov 

g.      primárna vzniká v dôsledku deštrukcie a štrukturálnych zmien črevného epitelu 

h.      sekundárna vzniká v dôsledku deštrukcie a štrukturálnych zmien črevného 

epitelu 

461.            Gluténová enteropatia: 

a.       spôsobuje ju motilín, tým že uvoľňuje enterocyty z črevnej steny 

b.      spôsobuje ju gliadín, tým že vedie k atrofii vilózneho epitelu 

c.       hlavným patomechanizmom je ischémia sliznice čreva 

d.      hlavým patomechanizmom je cytotoxická imunologická reakcia 

e.       vzniká na podklade vaskulitídy 

f.       hlavným zdrojom gluténu je mäso a mäsové výrobky 

g.      liečba spočíva v dodržiavaní bezlaktózovej diéty 

h.      liečba spočíva v dodržiavaní bezlepkovej diéty 

462.            Infekčnú gastroenteritídu spôsobujú: 

a.       streptokoky 

b.      Staphylococcus aureus 

c.       rotavírusy 

d.      Norwalk-vírusy 

e.       E.coli 

f.       Laktobacily 

g.      Yersínia enterokolica 

h.      Astrovírusy 

463.            Colon irritabile (CI): 

a.       v klinickom obraze dominuje striedanie hnačiek a obstipácie 

b.      v klinickom obraze dominuje úporná zápcha 

c.       vzniku CI predchádza vždy akútna infekcia GIT 

d.      je akútne ochorenie, príznaky odznievajú za niekoľko dní až týždňov 

e.       spôsobuje hypersenzitivita hrubého čreva na normálne podnety 

f.       je porucha spracovania viscerosenzorických informácii 

g.      k exacerbácii príznakov dochádza často počas spánku 

h.      k vzniku ochorenia prispieva genetická predispozícia 
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464.            Hnačka: 

a.       pri sekrečnej hnačke dochádza k toxínmi indukovanej zvýšenej intracelulárnej 

koncentrácii cAMP, ktorá vedie k stimulácii sekrécie Cl
-
 

b.      vzniká pri porušení enterohepatálneho obehu žlčových kyselín 

c.       profúzna vodnatá hnačka vzniká pri VIPóme 

d.      je častým paraneoplastickým príznakom 

e.       k sekrečnej hnačke dochádza vplyvom solútov v lumene čreva 

f.       príčinou osmotickej hnačky je napr. malabsorpcia sacharidov 

g.      príčinou osmotickej hnačky je napr. cholera 

h.      v liečbe je najdôležitejšie podávanie antimikrobiálnych látok 

465.            Obstipácia: 

a.       môže byť príčinou aj dôsledkom rakoviny hrubého čreva 

b.      vzniká pri dlhodobom abúze laxatív 

c.       pri diabete je spôsobená dysmikróbiou 

d.      rýchlosť tranzitu črevného obsahu nemusí byť znížená 

e.       pri funkčnej obštrukcii je spôsobená mechanickou prekážkou pasáže črevného 

obsahu 

f.       prejavuje sa rektálnou hypersenzitivitou 

g.      rektálna citlivosť je normálna alebo znížená 

h.      vzniká v dôsledku degenerácie enterálneho nervového systému 

466.            Nepriechodnosť čriev: 

a.       porucha pasáže vzniká dôsledkom obštrukcie lúmenu čreva 

b.      porucha pasáže vzniká dôsledkom paralýzy črevnej svaloviny 

c.       pseudoobštrukciu najčastejšie spôsobujú nádory, zápalové procesy, volvulus 

d.      inkarcerovaná hernia nevedie k strangulácii 

e.       ventilácia črevného lúmenu ostáva bez progresie 

f.       proximálne nad prekážkou vzniká hypertrofia svaloviny čreva 

g.      hlavným patomechanizmom je črevná hypoxia 

h.      má za následok hromadenie tekutiny v lúmene čreva 

467.            Ulcerózna kolitída (UC): 

a.       vo väčšine prípadov zápal je lokalizovaný v rekte 

b.      v akútnom štádiu ide o difúzne postihnutie sliznice čreva 

c.       zápal postihuje všetky vrstvy čreva vrátane serózneho povrchu 

d.      črevo býva značne distendované 

e.       pri UC haustrá coli ostávajú zachované 

f.       v dlhodobom horizonte vznikajú dysplastické zmeny epitelových buniek so 

zvýšeným rizikom malignity 

g.      vedie k anémii a k hypokáliémii 

h.      stav pacienta závisí od počtu stolíc 

468.            Crohnova choroba: 

a.       označuje sa ako regionálna enteritída 

b.      zápalový proces postihuje črevnú mukózu a submukózu 

c.       postihnuté býva tenké aj hrubé črevo 

d.      v dlhodobom horizonte vznikajú dysplastické zmeny epitelových buniek so 

zvýšeným rizikom malignity 

e.       črevo býva značne distendované 

f.       zápal serózneho povrchu čreva spôsobuje črevné adhézie 
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g.      typické sú striktúry a perirektálne fistuly 

h.      je geneticky podmienené ochorenie črevného imunitného systému 

469.            Ku krvácaniu z GIT patrí: 

a.       hemateméza 

b.      hemoptýza 

c.       hemolýza 

d.      meléna 

e.       hematochézia 

f.       hemoptoe 

g.      okultné krvácanie 

470.            Ruptúra ezofágových varixov spôsobuje: 

a.       hematemézu 

b.      hematochéziu 

c.       vracanie krvi charakteru kávovej usadeniny 

d.      vracanie jasnočervenej krvi 

e.       gastroezofágový reflux 

f.       akútnu život ohrozujúcu situáciu 

g.      nezávažné krvácanie 

471.            Abdominálna bolesť: 

a.       viscerálna bolesť nemá presnú lokalizáciu 

b.      viscerálna bolesť je ostrá a dobre lokalizovaná 

c.       somatická bolesť je ostrá a dobre lokalizovaná 

d.      príjem potravy môže ovplyvňovať kvalitu a progresiu bolesti 

e.       môže sa vnímať aj na mimoabdominálnej časti tela 

f.       bolesť zo žalúdka, duodéna a pankreasu je lokalizovaná v epigastriu 

g.      bolesť zo žalúdka, duodéna a pankreasu je lokalizovaná periumbilikálne 

h.      bolesť zo žalúdka, duodéna a pankreasu je lokalizovaná v pravom hornom 

kvadrante brucha 

472.            Prenesená abdominálna bolesť: 

a.       jej podkladom je divergencia kožných somatických a 

abdominálnych viscerálnych aferentných nervov 

b.      jej podkladom je konvergencia kožných somatických a 

abdominálnych viscerálnych aferentných nervov v rozličných miechových 

segmentoch 

c.       jej podkladom je konvergencia kožných somatických a abdominálnych 

viscerálnych aferentných nervov na tom istom miechovom segmente 

d.      je pociťovaná v mieste postihnutia parietálneho peritonea 

e.       je pociťovaná mimo miesta svojho vzniku 

f.       nemá presnú lokalizáciu 

g.      je vnímaná povrchovo, v kožných dermatómoch 

h.      spôsobuje kožnú hyperalgéziu 

473.            Funkčná abdominálna bolesť: 

a.       má charakter akútnej bolesti 

b.      má charakter chronickej bolesti 

c.       funkcia čreva nie je porušená 

d.      spôsobuje ju porucha funkcie GIT s typickým RTG a laboratórnym nálezom 
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e.       vzniká pre zvýšenú senzitivitu na bolestivé nervové impulzy v GIT 

f.       percepcia bolesti býva ovplyvnená emóciami, zážitkami, stresom 

g.      bolesť vzniká z konkrétnej príčiny napr. pri poruche črevnej motility 

h.      mozog dokáže bolesť zablokovať 

474.            Nauzea: 

a.       je subjektívny symptóm neurčitého nutkania na vracanie 

b.      je beznámahová regurgitácia žalúdočného obsahu späť do úst 

c.       vzniká pri ochoreniach GIT 

d.      vzniká pri ochoreniach CNS 

e.       vzniká pri systémových ochoreniach 

f.       vedie k dehydratácii organizmu 

g.      vedie k poruchám elektrolytov, acidobázy 

h.      vedie k hypersaliváci, defekácii, hyperhydróze 

505.            Akútne obličkové zlyhanie: 

a.       je dynamická, potenciálne reverzibilná porucha obličkovej funkcie 

b.      je spojené s poruche funkcie v dôsledku ireverzibilnej redukcie funkčného 

parenchýmu 

c.       akútne sa od chronického odlišuje najmä rýchlosťou vzniku 

d.      počas anurickej fázy pacienta ohrozuje najmä hyperkalémia 

e.       počas anurickej fázy pacienta ohrozuje najmä hypokalémia 

f.       počas polyurickej fázy pacienta ohrozuje najmä hypokalémia 

506.            Akútna tubulárna nekróza: 

a.       sekundárne vzniká ako akútne odumieranie epitelu obličkových tubulov v 

dôsledku pretrvávajúceho akútneho obličkového zlyhania 

b.      primárne vzniká v dôsledku pôsobenia toxínov 

c.       môže byť príčinou akútneho zlyhania obličiek z intrarenálnych a postrenálnych 

príčin 

d.      dá sa detegovať nárastom exkrečnej frakcie sodíka 

e.       dá sa detegovať poklesom exkrečnej frakcie sodíka 

f.       môže spôsobiť tubulárnu proteinúriu a objavenie sa β-2-mikroglobulínu v moči 

507.            Chronické obličkové zlyhanie: 

a.       je dynamická, potenciálne reverzibilná porucha obličkovej funkcie 

b.      je spojené s poruche funkcie v dôsledku ireverzibilnej redukcie funkčného 

parenchýmu 

c.       akútne sa od chronického odlišuje najmä rýchlosťou vzniku 

d.      dá sa detegovať nárastom exkrečnej frakcie sodíka 

e.       môže spôsobiť tubulárnu proteinúriu a objavenie sa β-2-mikroglobulínu v moči 

f.       môže spôsobiť tubulárnu proteinúriu a objavenie sa albumínu v moči 

508.            Chronické obličkové zlyhanie: 

a.       dá sa kvantifikovať prostredníctvom klírens kreatinínu 

b.      vedie k osteopatii spojenej so zníženou resorpciou kalcia a zníženou exkréciou 

fosfátov 

c.       pridružená osteopatia je dôsledkom nízkej sekrécie parathormónu 

d.      pridružená osteopatia sa spája so zníženou konverziou vitamínu D a zvýšenou 

sekréciou parathormónu 

e.       anémia je dôsledkom poškodenia kostnej drene osteopatiou z nedostatku kalcia 
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f.       anémia je dôsledok nižšej stimulácie kostnej drene erytropoetínom 

 

543.            Obličkové zlyhanie: 

a.       nemá žiadny vplyv na exkrečnú funkciu obličky 

b.      predstavuje stav pri ktorom oblička nedokáže tvoriť dostatočné množstvo 

kortizolu 

c.       je predpokladom pre vznik portálnej hypertenzie 

d.      spája sa s masívnym obsahom myoglobínu v moči 

e.       neohrozuje pacienta, pokiaľ je zabezpečené dostatočné vylučovanie odpadových 

látok pečeňou 

f.       veľmi často je neurogénne 

 


