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Test 5 

Všeobecné lekárstvo (LS 2019/2020) 

163.            Medzi hypotalamické liberíny patrí: 

a.       CRH 

b.      ACTH 

c.       glukokortikoidy 

d.      adrenalín 

e.       dopamín 

f.       sérotonín 

g.      GnRH 

h.      TRH 

164.            Medzi hormóny uvoľňované z adenohypofýzy patrí: 

a.       ACTH 

b.      prolaktín 

c.       rastový hormón 

d.      luteinizačný hormón 

e.       folikulostimulačný hormón 

f.       tyreotropný hormón 

g.      vazopresín 

h.      oxytocín 

165.            Medzi hormóny uvoľňované z neurohypofýzy patrí: 

a.       ACTH 

b.      prolaktín 

c.       rastový hormón 

d.      luteinizačný hormón 

e.       folikulostimulačný hormón 

f.       tyreotropný hormón 

g.      vazopresín 

h.      oxytocín 

 

170.            Pri primárnej hypotyreóze nachádzame: 

a.       zvýšené hladiny TSH (tyreotropný hormón) 

b.      znížené hladiny TSH (tyreotropný hormón) 

c.       pokles telesnej hmotnosti 

d.      zvýšený bazálny metabolizmus 

e.       znížený bazálny metabolizmus 

f.       zhoršenú kvalitu vlasov a kože 

g.      sínusovú tachykardiu 

h.      agresívne správanie 

171.            Pri primárnej hypertyreóze nachádzame: 

a.       zvýšený bazálny metabolizmus 

b.      znížený bazálny metabolizmus 

c.       mentálnu retardáciu 

d.      zvýšené hladiny TSH (tyreotropný hormón) 
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e.       znížené hladiny TSH (tyreotropný hormón) 

f.       sínusovú tachykardiu 

g.      pokles telesnej hmotnosti 

h.      exoftalmus 

173.            Medzi najčastejšie príčiny hypertyreózy patrí: 

a.       deficit jódu u matky 

b.      chronická autoimunitná lymfoidná tyreoditída 

c.       solitárny toxický adenóm 

d.      Gravesova choroba 

e.       toxická multinodulárna struma 

f.       mutácia spôsobujúca aktiváciu TSH receptorov 

g.      dysgenéza fetálnej štítnej žľazy 

h.      Hashimotova tyreoditída 

174.            Čo z nasledujúcich možností prinesie zlepšenie exoftalmu pri Gravesovej 

chorobe: 

a.       thyroidektómia 

b.      podávanie testosterónu 

c.       podávanie T4 

d.      podávanie látok inhibujúcich tvorbu T-lymfocytov 

e.       hypofyzektómia 

f.       zvýšený príjem jódovanej soli 

g.      podávanie imunosupresívnych liekov 

h.      zníženie hladiny cholesterolu 

176.            Najdôležitejšie účinky parathormónu sú: 

a.       mobilizuje zásoby energie 

b.      stimuluje syntézu vitamínu D3 

c.       zvyšuje reabsorpciu kalcia v distálnych tubuloch obličiek 

d.      stimuluje proteosyntézu 

e.       inhibuje osteolýzu v kostiach 

f.       mobilizuje kalcium a fosfáty z kostí 

g.      aktivuje reabsorpciu fosfátov v proximálnych i distálnych tubuloch obličiek 

h.      zvyšuje absorpciu kalcia z čreva 

188.            Periférne účinky hormónov štítnej žľazy sú: 

a.       pôsobenie na úrovni genómu 

b.      zvýšená spotreba kyslíka a produkcia tepla 

c.       chronotropný a inotropný účinok na srdce 

d.      znižujú počet adrenergných receptorov 

e.       znižujú metabolický obrat kostí, pričom stúpa exkrécia hydroxyprolínu močom 

f.       T3 inhibuje expresiu génov pre α- aj β-podjednotku TSH 

g.      zvyšujú metabolický klírens kortizolu a tým aj jeho produkciu, no jeho hladina 

sa pritom nemení 

h.      hypoventilácia s hypoxiou a hyperkapniou 

189.            Medzi najčastejšie príčiny vzniku tyreotoxikóz patria: 

a.       struma ovarii 

b.      neonatálna tyreotoxikóza 

c.       gestačná tyreotoxikóza 
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d.      M. Graves-Basedow 

e.       iatrogénna tyreotoxikóza 

f.       solitárny adenóm 

g.      toxická uzlová struma 

h.      exogénny jodid u pacientov s autonómiou štítnej žľazy 

192.            Pri porovnaní rozdielov medzi paraneoplastickou hyperkalciémiou a 

primárnou hypertyreózou zisťujeme pri paraneoplastickej hyperkalciémii tieto 

parametre: 

a.       nízku hladinu parathormónu v krvi 

b.      nízku hladinu Cl
-
 iónov v krvi 

c.       vysokú hladinu HCO3
-
 v krvi 

d.      vysokú hladinu kalcitriolu 

e.       vysokú hladinu osteokalcínu 

f.       vysokú aktivitu osteoklastov 

g.      vysokú hladinu CAMP v moči 

h.      hypofosfatémiu 

444.          Refluxná choroba pažeráka: 

a.       vzniká pri poruche motility hornej časti tráviaceho traktu 

b.      vzniká následkom zrýchleného vyprázdňovania žalúdka 

c.       vzniká pri poruche antirefluxného mechanizmu 

d.      zvyčajne nespôsobuje vznik erózií alebo ulcerácií pažeráka 

e.       bolesť sa prejaví najčastejšie až po štvrtej hodine po jedle 

f.       obsah žalúdka alebo aj duodena sa presúva do pažeráka 

g.      môže sa podieľať na vzniku aspiračnej pneumónie alebo Barrettovho pažeráka 

h.      pri liečbe sa zvyčajne nepoužívajú antacidá 

445.            Gastroezofágový reflux: 

a.       je presun žalúdočného obsahu do pažeráka 

b.      u zdravých ľudí sa nikdy nevyskytuje 

c.       antirefluxná bariéra je tvorená horným ezofágovým sfinkterom 

d.      pri refluxe primárne kontrakcie pažeráka opätovne presúvajú refluxovaný obsah 

späť do žalúdka 

e.       pri refluxe sliny alkalizujú kyslý žalúdočný obsah 

f.       môže vyvolať ezofagitídu a krvácanie z pažeráka 

446.            Dysfágia: 

a.       ezofágová dysfágia je prítomná pri peptických striktúrach pažeráka 

b.      je porucha prehĺtania 

c.       je vyvolaná zoslabením peristaltiky alebo obštrukciou pažeráka 

d.      ezofágová dysfágia sa vyskytuje pri tonzilitíde a Parkinsonovej chorobe 

e.       je retrográdny posun žalúdočného obsahu do pažeráka 

f.       orofaryngálna dysfágia vzniká pri sclerosis multiplex 

447.            Motorické poruchy pažeráka: 

a.       hypomotilita pažeráka znamená zlyhanie kontraktility pažeráka 

b.      príznakom hypermotility pažeráka je gastroezofágový reflux 

c.       klinickým príznakom hypermotility je dysfágia alebo bolesť na hrudníku 

d.      achalázia pažeráka je neschopnosť kontrakcie pažeráka 

e.       príznakom sklerodermie pažeráka môže byť gastroezofágový reflux 
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f.       prvotným príznakom achalázie pažeráka môže byť retrosternálna bolesť 

vyžarujúca do chrbta 

448.            Sekrécia žalúdkovej kyseliny: 

a.       je inhibovaná prostaglandínom E2 

b.      je stimulovaná histamínom 

c.       je stimulovaná somatostatínom 

d.      je inhibovaná gastrínom 

e.       je stimulovaná acetylcholínom 

f.       je inhibovaná príjmom potravy 

g.      somatostatín inhibuje účinok histamínu 

h.      prostaglandín E2 stimuluje účinok histamínu 

449.            Žalúdková sliznica: 

a.       je ochraňovaná hlienom 

b.      je poškodzovaná prostaglandínom E2 

c.       hlien chráni žalúdkovú sliznicu pred pepsínom 

d.      je ochraňovaná pepsínom 

e.       prostaglandíny stimulujú tvorbu hlienu a bikarbonátov 

f.       prostaglandíny stimulujú tvorbu kyseliny chlorovodíkovej 

g.      bikarbonáty ju chránia pred samonatrávením 

h.      v hlienovej vrstve smerom k slizničnému povrchu stúpa koncentrácia H
+
 

450.            Gastritída: 

a.       môže byť vyvolaná infekciou Helicobacter pylori 

b.      nesteroidné antiflogistká ani alkohol nebývajú príčinou akútnej gastritídy 

c.       atrofická gastritída je príčinou nedostatku vnútorného faktora 

d.      Cushingov vred vzniká ako následok popálenín 

e.       pri infekcii Helicobacter pylori sa môže vyvinúť intestinálna metaplázia 

f.       autoimúnna gastritída býva príčinou nadbytku vnútorného faktora a následného 

vzniku pernicióznej anémie 

g.      gastritídu môže vyvolať infekcia cytomegalovírusom alebo kandidami 

h.      Cushingov vred vzniká následkom traumy alebo chirurgického zákroku 

451.            Peptický vred: 

a.       pri vrede duodena býva vyprázdňovanie žalúdka spomalené 

b.      príčinou stresových vredov je ischémia sliznice s následným poškodením 

kyselinou chlorovodíkovou 

c.       pri vrede duodena sa epigastrická bolesť objavuje ihneď po jedle 

d.      pri vrede žalúdka je jeho vyprázdňovanie spomalené 

e.       pri vrede duodena je väčšinou prítomná infekcia Helicobacterom pylori 

f.       pri vrede žalúdka býva sekrécia žalúdkovej kyseliny zvyčajne zvýšená 

g.      pri Zollinger-Ellisonovom syndróme býva zvýšené vylučovanie gastrínu 

tumorovými bunkami pankreasu 

h.      pri vrede žalúdka bolesť ustupuje po jedle 

452.            Peptický vred: 

a.       môže sa vyvinúť v pažeráku 

b.      medzi agresívne faktory patrí Helicobacter pylori 

c.       nezasahuje do submukózy 

d.      pri vrede duodena býva znížená sekrécia žalúdočnej kyseliny 
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e.       infekcia Helicobacterom pylori je vždy spojená s rozvojom peptického vredu 

f.       pri peptickom vrede žalúdka je porušená ochranná slizničná bariéra 

g.      peptický vred žalúdka najčastejšie vzniká v subkardiálnej oblasti 

h.      pri patogenéze a diagnostike infekcie Helicobacter pylori má dôležitú úlohu 

jeho schopnosť tvoriť ureázu 

475.            Funkcie obličky zahŕňajú: 

a.       glomerulovú filtráciu 

b.      glomerulovú resorpciu 

c.       tubulárnu filtráciu 

d.      tubulárnu resorpciu 

e.       krvotvorbu v obličke 

f.       vylučovanie erytropoetínu 

476.            Funkcie obličky zahŕňajú: 

a.       1-α-hydroxyláza konvertuje 25-OH-D3 na 1,25-OH-D3 – aktívnu formu 

vitamínu D 

b.      1-α-hydroxyláza konvertuje 25-OH-D3 na 1,25-OH-D3 – neaktívnu formu 

vitamínu D 

c.       produkciu renínu a prorenínu 

d.      hlavnú konverziu cirkulujúceho angiotenzínu I na angiotenzín II 

e.       hlavnú tvorbu cirkulujúceho angiotenzín-konvertujúceho enzymu (ACE) 

f.       reguláciu acidobázickej rovnováhy vylučovaním viazaných aniónov (HCl, 

H2SO4, H3PO4) a spätnou resorpciou HCO3
-
 

477.            Glomerulová filtrácia: 

a.       je vysokošpecifický proces 

b.      prebieha na podklade filtrácie hnanej tlakovo-osmotickým gradientom 

c.       podieľajú sa na nej špecifické a selektívne prenášače 

d.      zahŕňa sodík-glukózový kotransport 

e.       zahŕňa sodík-protónový antiport 

f.       prebieha pri nej koncentrácia moču 

478.           Glomerulový filter: 

a.       rozlišuje veľkosť molekúl 

b.      rozlišuje náboj molekúl – negatívne nabité molekuly prechádzajú ľahšie 

c.       rozlišuje náboj molekúl – negatívne nabité molekuly prechádzajú ťažšie 

d.      rozlišuje tvar molekúl 

e.       podieľajú sa na ňom endotelové bunky, podocyty, urotel a bazálna membrána 

f.       je negatívne nabitý 

479.            Glomerulová filtrácia: 

a.       jej normálna hodnota je okolo 125 ml/min 

b.      jej normálna hodnota je okolo 125 ml/hod 

c.       dá sa zmerať pomocou určenia klírens kreatinínu 

d.      jej meradlom je exkrečná frakcia sodíka 

e.       jej meradlom je vylučovanie paraaminohipurátu 

f.       najlepším meradlom je klírens inulínu 

480.            Glomerulový filtračný tlak: 

a.       je hnacím momentom tubulárnej filtrácie 
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b.      ovplyvňuje spätnú resorpciu vody 

c.       je hnacou silou glomerulovej filtrácie 

d.      je výlučným faktorom určujúcim mieru glomerulovej filtrácie 

e.       filtráciu ženie kapilárny hydrostatický tlak a kapilárny osmotický tlak 

f.       filtráciu ženie kapilárny hydrostatický tlak a osmotický tlak ultrafiltrátu 

v Bowmanovom púzdre 

481.            Glomerulová filtrácia: 

a.       filtráciu brzdí hydrostatický tlak v Bowmanovom priestore a kapilárny 

osmotický tlak 

b.      filtráciu brzdí osmotický tlak v Bowmanovom priestore a kapilárny osmotický 

tlak 

c.       závisí od glomerulového filtračného tlaku 

d.      závisí od plochy filtračnej membrány 

e.       závisí od permeability glomerulového filtra 

f.       závisí od dodávky ATP pre špecifické transportné procesy 

482.           Juxtaglomerulárny aparát: 

a.       zahŕňa bunky macula densa a extraglomerulárne mesangiálne bunky 

b.      produkcia renínu je stimulovaná aktiváciou β-receptorov parasympatickým 

nervovým systémom 

c.       produkcia ACE je stimulovaná aktiváciou β-receptorov sympatickým nervovým 

systémom 

d.      produkcia renínu je stimulovaná aktiváciou β-receptorov sympatickým 

nervovým systémom 

e.       zvýšenie renálneho prietoku stimuluje produkciu renínu 

f.       renálna ischémia stimuluje produkciu renínu 

483.            Juxtaglomerulárny aparát: 

a.       zahŕňa bunky macula densa a extraglomerulárne mesangiálne bunky 

b.      produkcia renínu je stimulovaná aktiváciou β-receptorov parasympatickým 

nervovým systémom 

c.       produkcia ACE je stimulovaná aktiváciou β-receptorov sympatickým nervovým 

systémom 

d.      produkcia renínu je stimulovaná aktiváciou β-receptorov sympatickým 

nervovým systémom 

e.       zvýšenie obsahu sodíka v distálnom tubule stimuluje produkciu renínu 

f.       zníženie obsahu sodíka v distálnom tubule stimuluje produkciu renínu 

484.            Regulácia glomerulovej filtrácie: 

a.       tubuloglomerurány feedback pri náraste prietoku v distálnom tubule macula 

densa chemicky kontrahuje aferentnú arteriolu glomerulu 

b.      tubuloglomerurány feedback pri náraste prietoku v distálnom tubule macula 

densa chemicky dilatuje aferentnú arteriolu glomerulu 

c.       zvýšený shear-stress v afferentnej arteriole vedie k myogénnej konstrikcii – 

ochranná vazokonstrikcia 

d.      zvýšený shear-stress v afferentnej arteriole vedie k myogénnej relaxácii – 

ochranná vazodilatácia 

e.       pri poklese filtračnej plochy glomerulov je možné udržať glomerulovú filtráciu 

za cenu vyššieho perfúzneho tlaku 
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f.       pri poklese filtračnej plochy glomerulov je možné udržať glomerulovú filtráciu 

za cenu nižšieho perfúzneho tlaku 

485.            Klírens kreatinínu: 

a.       vypočítame ako: koncentrácie (kreatinínu v moči / kreatinínu v plazme) x 

objem moču za 24 hod 

b.      vypočítame ako: koncentrácie (kreatinínu v plazme / kreatinínu v moči) x objem 

moču za 24 hod 

c.       vypočítame ako: koncentrácie (kreatinínu v moči / kreatinínu v plazme) / objem 

moču za 24 hod 

d.      odráža mieru spätnej resorpcie v tubuloch 

e.       odráža mieru glomerulovej filtrácie 

f.       odráža mieru obličkového krvného prietoku 

486.            Tubulárna resorpcia: 

a.       je špecifický proces 

b.      prebieha na podklade filtrácie hnanej tlakovo-osmotickým gradientom 

c.       podieľajú sa na nej špecifické a selektívne prenášače 

d.      zahŕňa sodík-glukózový kotransport 

e.       zahŕňa sodík-protónový antiport 

f.       podieľa sa na koncentrácii moču 

487.            Exkrečná frakcia sodíka: 

a.       vypočítame ako: koncentrácie (sodíku v plazme x  kreatinínu v moči)/(sodíku v 

moči  x  kreatinínu v plazme) 

b.      vypočítame ako: koncentrácie (sodíku v moči  x  kreatinínu v plazme)/(sodíku v 

plazme x  kreatinínu v moči) 

c.       vypočítame ako: koncentrácie (sodíku v moči  x  sodíku v plazme)/(kreatinínu v 

plazme x  kreatinínu v moči) 

d.      je ukazovateľom glomerulovej filtrácie 

e.       je ukazovateľom tubulárnej resorpcie 

f.       pri akútnej tubulárnej nekróze býva znížená 

488.            V proximálnom tubule: 

a.       prebiehajú procesy hnané sodíkovým gradientom (vyššia koncentrácia sodíka 

v epitelovej bunke ako v lúmene tubulu) 

b.      prebiehajú procesy hnané sodíkovým gradientom (nižšia koncentrácia sodíka 

v epitelovej bunke ako v lúmene tubulu) 

c.       kotransport sodíka a aminokyselín zabezpečujú tri rôzne prenášačové systémy 

(pre zásadité, kyslé a neutrálne AK) 

d.      kotransport sodíka a lipidov zabezpečujú tri rôzne prenášačové systémy 

e.       resorpcia lipidov prebieha pinocytózou 

f.       resorpcia fosfátov prebieha výmenou za bikarbonátové anióny 

489.            Spätná resorpcia HCO3
-
: 

a.       prebieha v proximálnom tubule 

b.      prebieha v distálnom tubule 

c.       vyžaduje karboanhydrázu na regeneráciu H2CO3 v tubule 

d.      vyžaduje karboanhydrázu na rozklad H2CO3 v epitelovej bunke 

e.       H
+
 nevyhnutný na tvorbu H2CO3 v tubule pochádza zo sodík-protónového 

výmenníka 
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f.       H
+
 nevyhnutný na tvorbu H2CO3 v tubule pochádza zo sodík-protónového 

kotransportu 

490.            Spätná resorpcia HCO3
-
: 

a.       HCO3
-
 vytvorené v epitelovej bunke sa vylúči pomocou Cl

-
 antiportu do 

intersícia 

b.      CO2  (z H2CO3)  prechádza do epitelovej bunky difúziou 

c.       CO2  (z H2CO3)  prechádza do epitelovej bunky špecifickým prenášačom 

d.      HCO3
-
 vytvorené v epitelovej bunke difunduje do intersícia 

e.       je narušená pri proximálne renálnej tubulárnej acidóze 

f.       je narušená pri distálne renálnej tubulárnej acidóze 

491.            Renálna tubulárna acidóza proximálneho tubulu: 

a.       môže byť spôsobená nedostatočnou aktivitou sodík-protónového výmenníka 

b.      môže byť spôsobená defektom sodíkového kotransportu kyslých aminokyselín 

c.       môže byť spôsobená nedostatočnou aktivitou sodík-HCO3
-
 kotransportu 

d.      môže byť spôsobená defektom sodíkového kotransportu zásaditých 

aminokyselín 

e.       môže byť spôsobená inhibíciou karboanhydrázy 

f.       môže byť spôsobená defektom H
+
-ATPázy 

492.            Renálna tubulárna acidóza proximálneho tubulu: 

a.       môže byť spôsobená defektom K
+
/H

+
-ATPázy 

b.      vylučuje sa pri nej slabo kyslý až alkalický moč spôsobujúci vypadávanie 

CaHPO4 precipitátov a urolitiázu 

c.       môže pri nej vzniknúť normálne kyslý moč 

d.      môže spôsobiť metabolickú alkalózu 

e.       môže spôsobiť metabolickú acidózu 

f.       vznikajú pri nej cystínové kamene 

493.            Renálna tubulárna acidóza distálneho tubulu: 

a.       môže byť spôsobená nedostatočnou aktivitou sodík-protónového výmenníka 

b.      môže byť spôsobená defektom sodíkového kotransportu kyslých aminokyselín 

c.       môže byť spôsobená nedostatočnou aktivitou sodík-HCO3
-
 kotransportu 

d.      môže byť spôsobená defektom sodíkového kotransportu zásaditých 

aminokyselín 

e.       môže byť spôsobená inhibíciou karbonátanhydrázy 

f.       môže byť spôsobená defektom H
+
-ATPázy 

494.            Renálna tubulárna acidóza distálneho tubulu: 

a.       môže byť spôsobená defektom K
+
/H

+
-ATPázy 

b.      vylučuje sa pri nej slabo kyslý až alkalický moč spôsobujúci vypadávanie 

CaHPO4 precipitátov a urolitiázu 

c.       môže pri nej vzniknúť normálne kyslý moč 

d.      môže spôsobiť metabolickú alkalózu 

e.       môže spôsobiť metabolickú acidózu 

f.       vznikajú pri nej cystínové kamene 

495.            Hartnupov syndróm: 

a.       vylučuje sa pri ňom slabo kyslý až alkalický moč spôsobujúci vypadávanie 

CaHPO4 precipitátov a urolitiázu 
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b.      môže byť spôsobený defektom sodíkového kotransportu neutrálnych 

aminokyselín 

c.       môže sa spájať s poškodením nervov a kože v dôsledku nedostatku tryptofánu 

d.      spôsobuje neškodné straty aminokyselín močom 

e.       vznikajú pri ňom cystínové kamene 

f.       môže byť spôsobený defektom sodíkového kotransportu zásaditých 

aminokyselín 

496.            Cystinúria: 

a.       vylučuje sa pri nej slabo kyslý až alkalický moč spôsobujúci vypadávanie 

CaHPO4 precipitátov a urolitiázu 

b.      môže byť spôsobená defektom sodíkového kotransportu neutrálnych a 

dibázických aminokyselín 

c.       môže sa spájať s poškodením nervov a kože v dôsledku nedostatku tryptofánu 

d.      spôsobuje neškodné straty aminokyselín močom 

e.       vznikajú pri nej cystínové kamene 

f.       môže byť spôsobený defektom sodíkového kotransportu zásaditých 

aminokyselín 

497.            Bartterov syndróm: 

a.       vzniká pri nedostatočnej aktivite Na
+
-K

+
-Cl

-
-kotransportu v descendentnom 

ramene 

b.      vzniká pri nedostatočnej aktivite Na
+
-K

+
-Cl

-
-kotransportu v ascendentnom 

ramene 

c.       dochádza pri ňom k zvýšenej diuréze 

d.      dochádza pri ňom k zvýšeným stratám draslíka 

e.       dochádza pri ňom k zníženým stratám draslíka 

f.       vzniká inhibícou sodíkových kanálov v distálnom tubule 

498.            Hypoaldosteronizmus (alebo pseudohypoaldosteronizmus): 

a.       dochádza pri ňom k zvýšenej diuréze 

b.      dochádza pri ňom k zvýšeným stratám draslíka 

c.       dochádza pri ňom k zníženým stratám draslíka 

d.      vzniká inhibícou sodíkových kanálov v distálnom tubule 

e.       vzniká pri nedostatočnej aktivite sodík-chloridového kotransportu 

f.       je analógiou podávania kľučkových diuretík 

499.            Hypoaldosteronizmus (alebo pseudohypoaldosteronizmus): 

a.       je opačnou analógiou ako pri Liddleho syndróme 

b.      vzniká pri nedostatočnej aktivite Na
+
-K

+
-Cl

-
-kotransportu v ascendentnom 

ramene 

c.       je analógiou podávania distálnych, kálium-šetriacich diuretík (napr. 

spironolaktón) 

d.      môže byť spôsobený defektom K
+
/H

+
-ATPázy 

e.       môže byť spôsobený nedostatočnou aktivitou sodík-protónového výmenníka 

f.       môže byť spôsobený defektom sodíkového kotransportu kyslých aminokyselín 

500.            Pre vzájomné vzťahy elektrolytov platí: 

a.       hyperkalémia podporuje vznik acidózy inhibícou draslík-protónovej ATPázy 

b.      hyperkalémia podporuje vznik alkalózy inhibícou draslík-protónovej ATPázy 

c.       acidóza podporuje vznik hypokalémie inhibícou Na
+
-K

+
-ATPázy 
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d.      acidóza podporuje vznik hyperkalémie inhibícou Na
+
-K

+
-ATPázy 

e.       hyperkalémia podporuje vznik acidózy depolarizáciou membrány buniek 

proximálneho tubulu a inhibícou Na
+
-HCO3

-
-kotransportu z bunky 

f.       hyperkalémia podporuje vznik acidózy depolarizáciou membrány buniek 

proximálneho tubulu a aktiváciou Na
+
-HCO3

-
-kotransportu z bunky 

501.            Pre vzájomné vzťahy elektrolytov platí: 

a.       výška pH a plazmatická koncentrácia draslíka s v zásade pohybujú paralelne 

(rovnakým smerom) 

b.      výška pH a plazmatická koncentrácia draslíka s v zásade pohybujú recipročne 

(opačne) 

c.       pri hyperkalcémii dochádza k poklesu spätnej resorpcie vápnika aj horčíku 

d.      znížené hladiny plazmatického vápnika stimulujú tvorbu parathormónu, čo 

vedie k zvýšenej retencii vápnika a zníženej retencii fosfátov (nie však pri 

chronickom obličkovom zlyhaní) 

e.       znížené hladiny plazmatického vápnika stimulujú tvorbu parathormónu, čo 

vedie k zvýšenej retencii vápnika, pri chronickom obličkovom zlyhaní naďalej 

pretrváva zvýšená retencia fosfátov 

f.       znížené hladiny plazmatického vápnika stimulujú tvorbu parathormónu, čo 

vedie k zvýšenej retencii vápnika a zvýšenej retencii fosfátov (nie však pri 

chronickom obličkovom zlyhaní) 

502.            Nefrotický syndróm: 

a.       zahŕňa hematúriu s erytrocytárnymi valcami a dysmorfnými erytrocytmi 

b.      môže zahŕňa edémy 

c.       zahŕňa hematúriu s intaktnými erytrocytmi bez valcov 

d.      môže zahŕňať proteinúriu 

e.       zahŕňa hypoproteinémiu 

f.       môže zahŕňať zvýšený krvný tlak 

503.            Nefrotický syndróm: 

a.       je dôsledkom straty selektivity a zvýšenej permeability glomerulového filtra 

b.      vedie k retencii vody a v dôsledku toho k inhibícii sekrécie antidiuretického 

hormónu a aldosterónu 

c.       vedie k zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu a tak k hypokalémii a alkalóze 

d.      príčinou môže byť glomerulonefritída 

e.       spája sa s narušeným metabolizmom cholesterolu 

f.       vedie k hypocholesterolémii 

504.            Nefritický syndróm: 

a.       zahŕňa hematúriu s erytrocytárnymi valcami a dysmorfnými erytrocytmi 

b.      môže zahŕňa edémy 

c.       zahŕňa hematúriu s intaktnými erytrocytmi bez valcov 

d.      príčinou môže byť glomerulonefritída 

e.       vedie k retencii vody a v dôsledku toho k inhibícii sekrécie antidiuretického 

hormónu a aldosterónu 

f.       môže zahŕňať zvýšený krvný tlak 

 

509.            Oblička filtruje: 

a.       moč 
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b.      žlč 

c.       krv 

d.      nefiltruje nič 

e.       mozgovomiešny mok 

f.       exsudát 

510.            Čo je to oblička: 

a.       nepárový orgán v brušnej dutine 

b.      najväčšia exokrinná žľaza v organizme 

c.       najväčšia endokrinná žľaza v organizme 

d.      párový orgán v brušnej dutine 

e.       centrum emócií a citov 

f.       dôležitý tráviaci orgán 

511.            Moč: 

a.       je sladkokyslá tekutina modrej farby 

b.      je vylučovaný obličkou do systémovej cirkulácie 

c.       je lahodný sýtený nápoj 

d.      je vylučovaný obličkou do pľúcnej cirkulácie 

e.       je ultrafiltrátom krvnej plazmy upraveným sekundárnymi procesmi v tubuloch 

f.       obsahuje množstvo dôležitých krvných elementov 

512.            Obličky sú: 

a.       párový orgán 

b.      nepárový orgán 

c.       intraperitoneálne uložené 

d.      retroperitoneálne uložené 

e.       obalené fibróznou kapsulou 

f.       obsahujú nadobličku 

513.            Funkcie obličky zahŕňajú: 

a.       produkciu adrenalínu a noradrenalínu v kôre 

b.      produkciu noradrenalínu a adrenalínu v dreni 

c.       produkciu mineralkortikoidov, adrenokortikoidov a glukokortikoidov v kôre 

d.      produkciu mineralkortikoidov, adrenokortikoidov a glukokortikoidov v dreni 

e.       tvorbu kreatinínu 

f.       udržiavanie homestázy vody a elektrolytov 

514.            Oblička: 

a.       pozostáva z kôry a z drene 

b.      jej funkčnú časť tvoria obličkové folikuly 

c.       väčšina glomerulov sa nachádza juxtamedulárne 

d.      juxtamedulárne glomeruly sú bohatšie inervované 

e.       oblička je inervovaná sympatickými nervovými vláknami 

f.       oblička je inervovaná parsympatickými nervovými vláknami 

515.            Oblička: 

a.       je zásobená z a. renális 

b.      glomerulu vstupuje vas afferens 

c.       z glomerulu vystupuje vas afferens 

d.      do glomerulu vstupuje vas efferens 
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e.       z glomerulu vystupuje vas efferens 

f.       jej inervácia je aferentná aj eferentná 

516.            Nefrón: 

a.       pozostáva z glomerulu 

b.      pozostáva z Bowmanovej kapsuly 

c.       pozostáva z proximálneho tubulu 

d.      pozostáva z vývodného tubulu 

e.       pozostáva zo zberného tubulu 

f.       pozostáva z distálneho tubulu 

517.            Glomerulus tvoria: 

a.       podocyty vypĺňajúce priestor okolo kapilár 

b.      viscerálne epitelové bunky 

c.       mezangiálne bunky vystielajúce steny kapilár 

d.      podocyty - viscerálne epitelové bunky 

e.       mezangiálne bunky vypĺňajúce priestor medzi cievami 

f.       endotelové bunkyk 

518.            Glomerulus: 

a.       prietok krvi reguluje kontrakcia/relaxácia endotelových buniek 

b.      pozostáva parietálnych epitelových buniek - podocytov 

c.       prietok krvi reguluje kontrakciaúrelaxácia mezangiálnych buniek buniek 

d.      pozostáva z parietálnych epitelových buniek vystielajúich stenu Bowmanovho 

púzdra 

e.       TXA2, leukotriény, PAF, noradrenalín ovplyvňujú prostredníctvom 

mezangiálnych buniek mieru glomerulovej filtrácie 

f.       povrch viscerálnych epitelových buniek je nagatívne nabitý 

519.            Glomerulus: 

a.       je hlavným zrakovým orgánom 

b.      jeho hlavnou funkciou je glomerulová filtrácia 

c.       jeho hlavnou funkciou je tubulárna exkrécia 

d.      jeho hlavnou funkciou je tubulárna sekrécia 

e.       ako súčasť nefrónu je hlavnou funkčnou jednotkou obličky 

f.       umožňuje udržiavať posturálnu rovnováhu 

520.            Proximálny tubulus: 

a.       je vystlaný plochým rohovatejúcim epitelom 

b.      je vystlaný plochým nerohovatejúcicm epitelom 

c.       je vystlaný kubickým epitelom 

d.      prebieha v ňom resorbcia proteínov 

e.       prebieha v ňom resorbcia lipidov 

f.       prebieha v ňom resorbcia glukózy 

521.            Proximálny tubulus: 

a.       prebieha v ňom výmena Na
+
 a K

+
 regulovaná aldosterónom 

b.      je miestom činnosti Na
+
 K

+
 2Cl

-
 kotransportu 

c.       prebieha v ňom resorbcia HCO3
-
 (cez karboanhydrázu) 

d.      prebieha v ňom čistá exkrécia protónov (cez H
+
 ATPázu) 

e.       je priepustný pre vodu 
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f.       produkuje renín 

522.            Distálny tubulus: 

a.       je vystlaný plochým rohovatejúcim epitelom 

b.      je vystlaný plochým nerohovatejúcicm epitelom 

c.       je vystlaný kubickým epitelom 

d.      prebieha v ňom resorbcia proteínov 

e.       prebieha v ňom resorbcia lipidov 

f.       prebieha v ňom resorbcia glukózy 

523.            Distálny tubulus: 

a.       prebieha v ňom výmena Na
+
 a K

+
 regulovaná aldosterónom 

b.      je miestom činnosti Na
+
 K

+
 2Cl

-
 kotransportu 

c.       prebieha v ňom resorbcia HCO3
-
 (cez karboanhydrázu) 

d.      prebieha v ňom čistá exkrécia protónov (cez H
+
 ATPázu) 

e.       je priepustný pre vodu 

f.       produkuje renín 

524.            Henleho kľučka: 

a.       je vystlaná plochým rohovatejúcim epitelom 

b.      je vystlaná urotelom 

c.       je vystlaný erotelom 

d.      prebieha v nej resorbcia proteínov 

e.       prebieha v nej resorbcia lipidov 

f.       prebieha v nej resorbcia glukózy 

525.            Henleho kľučka: 

a.       prebieha v nej výmena Na
+
 a K

+
 regulovaná aldosterónom 

b.      je miestom činnosti Na
+
 K

+
 2Cl

-
 kotransportu 

c.       prebieha v nej resorbcia HCO3
-
 (cez karboanhydrázu) 

d.      prebieha v nej čistá exkrécia protónov (cez H
+
 ATPázu) 

e.       je priepustná pre vodu 

f.       produkuje renín 

526.            Erytropoetín: 

a.       je produkovaný v juxtaglomerulárnom aparáte juxtamedulárnymi granulárnymi 

bunkami 

b.      je produkovaný v interstíciu obličky bunkami typu 1 

c.       je produkovaný v bunkách proximálneho tubulu obličky 

d.      stimuluje kostnú dreň k produkcii myeloidnej rady 

e.       stimuluje kostnú dreň k produkcii erytroidnej rady 

f.       stimuluje kostnú dreň k produkcii lymfoidnej rady 

527.            Trombopoetín: 

a.       je produkovaný v juxtaglomerulárnom aparáte juxtamedulárnymi granulárnymi 

bunkami 

b.      je produkovaný v interstíciu obličky bunkami typu 1 

c.       je produkovaný v bunkách proximálneho tubulu obličky 

d.      stimuluje kostnú dreň k produkcii myeloidnej rady 

e.       stimuluje kostnú dreň k produkcii erytroidnej rady 

f.       stimuluje kostnú dreň k produkcii lymfoidnej rady 
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528.            Kapilárna krvná sieť obličky: 

a.       pozostáva z dvoch paralelne usporiadaných riečisk 

b.      pozostáva z dvoch sériovo usporiadaných riečisk 

c.       glomerulárna kapilárna sieť je vystavená vysokým krvným tlakom 

d.      peritubulárna kapilárna sieť je vystavená vysokým krvným tlakom 

e.       glomerulárna kapilárna sieť je vystavená nízkym krvným tlakom 

f.       peritubulárna kapilárna sieť je vystavená nízkym krvným tlakom 

529.            Kapilárna krvná sieť obličky: 

a.       hlavný tlakový rozdiel a hlavná regulácia sa deje na úrovni a. renális 

b.      hlavný tlakový rozdiel a hlavná regulácia sa deje na úrovni vas afferens 

c.       hlavný tlakový rozdiel a hlavná regulácia sa deje na úrovni vas efferens 

d.      hlavný tlakový rozdiel a hlavná regulácia sa deje na úrovni peritubularnych 

sfinkterov 

e.       väčší krvný prietok sa realizuje cez juxtamedulárne glomeruly 

f.       väčší krvný prietok sa realizuje cez kortikálne glomeruly 

530.            Kapilárna krvná sieť obličky: 

a.       prietok krvi cez kortikálne glomeruly je citlivejší na zmeny systémového 

krvného tlaku 

b.      prietok krvi cez juxtamedulárne glomeruly je citlivejší na zmeny systémového 

krvného tlaku 

c.       prietok krvi cez juxtamedulárne glomeruly jerelatívne stabilný 

d.      pokles tlaku a hypotenzia kompromituje najmä prietok cez juxtamedulárne 

glomeruly 

e.       pokles tlaku a hypotenzia kompromituje najmä prietok cez kortikálnbe 

glomeruly 

f.       zápalové zmeny ovplyvnia najmä prietok cez juxtamedulárne glomeruly 

531.            Tvorbu renínu stimuluje: 

a.       aktivácia chemoreceptorov vo vas aferenes zvýšeným obsahom sodíka 

b.      aktivácia chemoreceptorov v distálnom tubule zvýšeným obsahom sodíka 

c.       aktivácia baroreceptorov vo vas aferenes zvýšeným tlaku krvi 

d.      aktivácia baroreceptorov vo vas aferenes znížením tlaku krvi 

e.       aktivácia chemoreceptorov v distálnom tubule zníženým obsahom sodíka 

f.       aktivácia chemoreceptorov vo vas aferenes zníženým obsahom sodíka 

532.            Renín priamo alebo nepriamo: 

a.       preferenčne kontrahuje vas afferens 

b.      preferenčne kontrahuje vas efferens 

c.       zvyšuje glomerulovú filtráciu 

d.      znižuje obsah sodíka v distálnom tubule 

e.       zvyšuje resorbciu sodíka v distálnom tubule 

f.       zvyšuje peritubulárny prietok 

533.            Renín: 

a.       nemá žiadnu známu funkciu 

b.      reguluje sekréciu žalúdočnej kyseliny 

c.       je tvorený v obličke 

d.      je tvorený v nadobličkovej žľaze 

e.       dilatuje pupilu 
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f.       kontrahuje pupilu 

534.            Regulácia prietoku obličkami: 

a.       dostatočná tvorba prostaglandínov a prostacyklínov (E2, I2, D2) je nevyhnutná na 

udržanie prietoku obličkami 

b.      angiotenzín II zvyšuje glomerulovú filtráciu 

c.       angiotenzín II znižuje glomerulovú filtráciu 

d.      adrenergné látky výrazne zvyšujú glomerulovú filtráciu 

e.       adrenergné látky výrazne znižujú glomerulovú filtráciu 

f.       adrenergné látky nemajú výrazný vplyv na glomerulovú filtráciu 

535.            Ultrafiltrát krvnej plazmy (primárny moč): 

a.       obsahuje stopy bielkovín 

b.      obsahuje nízkomolekulové neelektrolytové látky (urea, glukóza, aminokyseliny) 

v približne rovnakej koncentrácii ako plazma 

c.       obsahuje vysokokoncentrované nízkomolekulové neelektrolytové látky (urea, 

glukóza, aminokyseliny) 

d.      obsahuje stopy nízkomolekulových neelektrolytových látok (urea, glukóza, 

aminokyseliny) 

e.       neobsahuje kladne nabité ióny 

f.       neobsahuje záporne nabité ióny 

536.            Tubulárna resorbcia sodíka: 

a.       prebieha v proximálnom tubule 

b.      prebieha v distálnom tubule 

c.       vytvára hnací gradient pre transport ďaších látok (glukóza, aminokyseliny, 

fosfáty, laktát) 

d.      je hnaná gradientom iných látok (glukóza, aminokyseliny, fosfáty, laktát) 

e.       v proximálnom tubule je sodík vymieňaný za draslík 

f.       v distálnom tubule je sodík vymieňaný za draslík 

537.            Tubulárna resorbcia draslíka: 

a.       v proximálnom tubule je draslík minimálne resorbovaný 

b.      v proximálnom tubule je draslík takmer kompletne resorbovaný 

c.       v distálnom tubule prebieha spätná resorbcia stopových reziduí draslíka 

d.      v distálnom tubule prebieha exkrécia draslíka do moču 

e.       prebieha na podklade rozdielov filtračných tlakov 

f.       je regulovaná uvoľňovaním histamínu z buniek macula densa 

538.            Aldosterón: 

a.       v proximálnom tubule stimuluje vylučovanie draslíka a spätnú resorbciu sodíka 

b.      v proximálnom tubule stimuluje vylučovanie sodíka a spätnú resorbciu draslíka 

c.       v distálnom tubule stimuluje vylučovanie draslíka a spätnú resorbciu sodíka 

d.      v distálnom tubule stimuluje vylučovanie sodíka a spätnú resorbciu draslíka 

e.       neovplyvňuje tubulárne procesy v obličke len mieru glomerulovej filtrácie 

f.       je tvorený v juxtaglomerulárnom aparáte obličky 

 

539.            Preglomerulová proteinúria: 

a.       príčinou je porucha glomerulového filtra 
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b.      príčinou je prítomnosť atypických bielkovín (myoglobín, Bence-Jonesova 

bielkovina) v plazme 

c.       príčinou je nedostatočná spätná resorbcia bielkovín z primárneho moču 

d.      je charakterizovaná najmä prítomnosťou bielkovín s malou molekulovou 

hmotnosťou (b2-mikroglobulín) 

e.       je charakterizovaná prítomnosťou bielkovín zápalového charakteru 

f.       je charakteristická najmä prítomnosťou albumínu, pri väčšom rozsahu 

poškodenia aj napr. imunoglobulínov v moči 

540.            Glomerulová proteinúria: 

a.       príčinou je porucha glomerulového filtra 

b.      príčinou je prítomnosť atypických bielkovín (myoglobín, Bence-Jonesova 

bielkovina) v plazme 

c.       príčinou je nedostatočná spätná resorbcia bielkovín z primárneho moču 

d.      je charakterizovaná najmä prítomnosťou bielkovín s malou molekulovou 

hmotnosťou (b2-mikroglobulín) 

e.       je charakterizovaná prítomnosťou bielkovín zápalového charakteru 

f.       je charakteristická najmä prítomnosťou albumínu, pri väčšom rozsahu 

poškodenia aj napr. imunoglobulínov v moči 

541.            Tubulárna proteinúria: 

a.       príčinou je vylučovanie bielkovín zo zápalom postihnutého interstícia obličiek 

b.      príčinou je prítomnosť atypických bielkovín (myoglobín, Bence-Jonesova 

bielkovina) v plazme 

c.       príčinou je nedostatočná spätná resorbcia bielkovín z primárneho moču 

d.      je charakterizovaná najmä prítomnosťou bielkovín s malou molekulovou 

hmotnosťou (b2-mikroglobulín) 

e.       je charakterizovaná prítomnosťou bielkovín zápalového charakteru 

f.       je charakteristická najmä prítomnosťou albumínu, pri väčšom rozsahu 

poškodenia aj napr. imunoglobulínov v moči 

542.            Postrenálna (postglomerulárna) proteinúria: 

a.       príčinou je vylučovanie bielkovín zo zápalom postihnutého interstícia obličiek 

b.      príčinou je prítomnosť atypických bielkovín (myoglobín, Bence-Jonesova 

bielkovina) v plazme 

c.       príčinou je nedostatočná spätná resorbcia bielkovín z primárneho moču 

d.      je charakterizovaná najmä prítomnosťou bielkovín s malou molekulovou 

hmotnosťou (b2-mikroglobulín) 

e.       je charakterizovaná prítomnosťou bielkovín zápalového charakteru 

f.       je charakteristická najmä prítomnosťou albumínu, pri väčšom rozsahu 

poškodenia aj napr. imunoglobulínov v moči 


