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Test 6 

Všeobecné lekárstvo (LS 2019/2020) 

37.    Cor pulmonale znamená: 

a.       poškodenie pľúc pri zlyhaní pravého srdca 

b.      poškodenie pľúc pri zlyhaní ľavého srdca 

c.       zvýšenie tlaku v arteria pulmonalis 

d.      zvýšenie tlaku v pľúcnych žilách 

e.       hypertrofia a dilatácia pravej komory následkom pľúcneho ochorenia 

f.       dekompenzovaná astma bronchiale 

38.    Cor pulmonale acutum vzniká najčastejšie: 

a.       následkom masívnej embólie z ľavej komory 

b.      následkom masívnej embólie z ľavej predsiene 

c.       následkom opakovaných malých embólií do arteria pulmonalis 

d.      masívnou embolizáciou do arteria pulmonalis 

e.       masívnou embolizáciou do vena pulmonalis 

f.       pri dilatačnej kardiomyopatii pravého srdca 

66.    Pri pľúcnej embólii je typické: 

a.       prítomnosť dušnosti, cyanózy, fibrilácie predsieni 

b.      tachykardia, tlak na hrudníku, cyanóza 

c.       dušnosť, cyanóza, typická bolesť za sternom 

d.      dušnosť, tachykardia, cyanóza 

e.       dušnosť, kašeľ, hemoptýza, široká P vlna na EKG 

f.       dušnosť, tachykardia, cyanóza, prítomná flebotrombóza 

74.    Medzi patogenetické faktory pľúcneho edému patrí: 

a.       porucha lymfatickej drenáže a tým zvýšenie preloadu a afterloadu 

b.      hypoproteinémia a kompenzačná sympatikotónia 

c.       zvýšená permeabilita arteriol a venul 

d.      nadmerná neurohormonálna aktivácia 

e.       kapilárna hyperpermeabilita 

f.       zhoršená lymfatická drenáž 

86.    Ktorý výrok je pravdivý - cor pulmonale chronicum znamená: 

a.       hypertrofia a dilatácia pravého srdca následkom zlyhania ĽK 

b.      hypertrofia pravého srdca následkom idiopatickej pľúcnej fibrózy 

c.       remodelácia pravej komory s následným zvýšením tlaku v arteria pulmonalis 

d.      hypertrofia a dilatácie pravého srdca v dôsledku pľúcneho ochorenia 

e.       adaptácia pravej komory na pľúcnu hypertenziu následkom pľúcneho ochorenia 

f.       remodelácia pravej komory ako následok pľúcneho ochorenia 

87.    Cor pulmonale acutum vzniká: 

a.       pri akútnom zlyhaní ľavej komory 

b.      následkom masívnej embólie do vena pulmonalis 

c.       pri zlyhaní pravej komory následkom pľúcneho ochorenia 

d.      masívnou embolizáciou do arteria pulmonalis 

e.       tukovou embolizáciou do pulmonálnej artérie 

f.       pri aplikácii veĺkej vzduchovej bubliny do venózneho systému 
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172.            Metabolický syndróm je súbor kardiometabolických rizikových faktorov, ku 

ktorým patrí: 

a.       ateroskleróza 

b.      oxidačný stres 

c.       dyslipidémia 

d.      akútny zápal 

e.       gynoidná obezita 

f.       hypertenzia 

g.      hyperglykémia 

h.      androidná obezita 

198.            Ventilácia pľúc znamená: 

a.       prívod vzduchu do pľúc 

b.      výdych vzduchu ochudobneného o O2 a obohateného o CO2 

c.       princíp distenzie a kompresie pľúc 

d.      pri ventilácii nedochádza ku kompresii pľúc 

e.       pri ventilácii nedochádza ku distenzii pľúc 

f.       pri ventilácii nedochádza ku distenzii ani kompresii pľúc 

199.            Alveolárna ventilácia: 

a.       je efektívna ak saturácia krvi kyslíkom je 93-100% 

b.      nepatrí medzi fyziologický parameter dýchania 

c.       parciálny tlak CO2 je 35-45 mm Hg 

d.      parciálny tlak O2 je 75-100 mm Hg 

e.       je efektívna ak saturácia krvi kyslíkom je pod 80% 

f.       je efektívna ak saturácia krvi kyslíkom je pod 92% 

g.      fyziologické pH plazmy je pri efektívnej ventilácii 7,36-7,44 

200.            Alveolárna ventilácia: 

a.       efektívna je vtedy, ak saturácia krvi kyslíkom je nad 93% 

b.      je fyziologický parameter dýchania 

c.       parciálny tlak CO2 je pod 35 mmHg 

d.      parciálny tlak O2 je pod 75 mmHg 

e.       efektívna je vtedy, ak saturácia krvi kyslíkom je 93 - 100 % 

f.       efektívna je vtedy, ak saturácia krvi kyslíkom je pod 92 % 

g.      fyziologické pH plazmy je pri efektívnej ventilácii 7,20-7,60 

201.            Pri hyperventilácii: 

a.       znižuje sa obsah CO2 v arteriálnej krvi 

b.      znižuje sa koncentrácia H2CO3 v plazme 

c.       koncentrácia H
+
 sa zvyšuje 

d.      koncentrácia H
+
 sa znižuje 

e.       koncentrácia H
+
 je v norme 

f.       dochádza k respiračnej alkalóze 

202.            Pri hyperventilácii: 

a.       klesá hladina ionizovaného Ca v plazme 

b.      stúpa hladina ionizovaného Ca v plazme 

c.       stúpa viazanosť Ca na proteíny 
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d.      klesá viazanosť Ca na proteíny 

e.       nervovo-svalová dráždivosť je zvýšená 

f.       nervovo-svalová dráždivosť je znížená 

203.            Hyperventilácia: 

a.       vedie k respiračnej alkalóze 

b.      obličky kompenzačne vylučujú bikarbonát 

c.       obličky kompenzačne retinujú H
+
 a nebikarbonátové ióny 

d.      môže viesť k tetanii 

e.       nikdy nevedie k tetanii 

f.       môže spôsobiť kŕče 

204.            Klinické príčiny hyperventilácie môžu byť: 

a.       extrémny emočný stav 

b.      vysoká horúčka 

c.       encefalitída 

d.      salicyláty 

e.       mozgové tumory 

f.       trauma CNS 

205.            Pri hypoventilácii: 

a.       koncentrácia CO2 v arteriálnej krvi stúpa 

b.      koncentrácia CO2 v arteriálnej krvi klesá 

c.       znížená koncentrácia CO2 vedie k vazodilatácii 

d.      zvýšená koncentrácia CO2 vedie k vazodilatácii 

e.       koncentrácia CO2 je v medziach normy 

f.       môže dôjsť až k edému CNS 

206.            Hypoventilácia:       

a.       vedie k zvýšeniu H
+
 v ECT 

b.      vedie k deficitu kália v plazme 

c.       môže viesť ku cor pumonale chronicum 

d.      môže byť spôsobená poruchou regulácie dýchania 

e.       je sprevádzaná hyperkapniou a hypoxémiou 

f.       vedie k repsiračnej alkalóze 

g.      vedie k respiračnej acidóze 

207.            Medzi klinické príčiny hypoventilácie patria: 

a.       obštrukčné choroby pľúc 

b.      reštrikčné  choroby pľúc 

c.       deficit pľúcneho surfaktantu 

d.      anestetiká 

e.       hypnotiká 

f.       sedatíva 

g.      dýchanie čistého kyslíka 

208.            Medzi klinické príčiny hyperventilácie patria: 

a.       obštrukčné choroby pľúc 

b.      reštrikčné  choroby pľúc 

c.       deficit pľúcneho surfaktantu 

d.      anestetiká 
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e.       hypnotiká 

f.       sedatíva 

209.            Ventilačná porucha: 

a.       je charakterizovaná poruchou výmeny dýchacích plynov medzi vonkajším 

prostredím a alveolárnym vzduchom 

b.      klinicky sa prejavuje zvýšeným ventilačným úsilím 

c.       výmena dýchacích plynov medzi vonkajším prostredím a alveolárnym 

vzduchom je fyziologická 

d.      klinicky sa prejavuje zníženým ventilačným úsilím 

e.       neprejavuje sa v klinickom obraze 

f.       vitálna kapacita je v norme 

210.            Pri reštrikčnej ventilačnej poruche: 

a.       redukovaný je istý objem pľúc 

b.      pľúcne objemy schopné rozdutia sú v norme 

c.       vitálna kapacita je v norme 

d.      vitálna kapacita je zvýšená 

e.       vitálna kapacita je znížená 

f.       príčinou môže byť rigidita pľúcneho parenchýmu 

211.            Medzi príčiny reštrikcie dýchania patria: 

a.       poruchy hrudníka a dýchacích svalov 

b.      fibróza pľúc 

c.       ochorenia pohrudnice 

d.      zmenšenie hrudníkovej dutiny 

e.       tumory 

f.       pleurálny výpotok 

212.            Obštrukčná ventilačná porucha: 

a.       je charakterizovaná poruchou prúdenia vzduchu v dýchacích cestách 

b.      odpor v dýchacích cestách sa zvyšuje 

c.       odpor v dýchacích cestách sa znižuje 

d.      príčinou môže byť astma bronchiale 

e.       príčinou môže byť chronická bronchitída 

f.       príčinou môže byť pľúcny empfyzém 

213.            Difúzia znamená: 

a.       pohyb molekúl z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej koncentrácie 

b.      aktívny pohyb molekúl z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej 

koncentrácie 

c.       CO2 v dýchacích cestách difunduje rovnakým smerom ako kyslík 

d.      pasívny pohyb 

e.       difúzia O2 je na úrovni alveolárnych priestorov a kapilár 

f.       difúzia O2 je tiež na úrovni kapilár a buniek tkanív 

g.      difúzia O2 nie je na úrovni kapilár a buniek tkanív 

214.            Difúzia dýchacích plynov: 

a.       závisí od podmienok každej vrstvy alveolokapilárnej membrány 

b.      závisí od veľkosti difúznej plochy a jej hrúbky 

c.       závisí od rýchlosti chemickej reakcie medzi plynom a hemoglobínom 
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d.      neprebieha v rámci alveolokapilárnej membrány 

e.       veľkosti difúznej plochy nie je pre difúziu dôležitá 

f.       nezávisí od rýchlosti chemickej reakcie medzi plynom a hemoglobínom   

215.            Perfúzia: 

a.       v pľúcach zabezpečuje výmenu dýchacích plynov 

b.      prietok krvi cez pľúca je vždy uniformne distribuovaný 

c.       ventilácia pľúc je vo vzťahu k jej perfúzii 

d.      perfúzia pľucneho riečiska je dôležitá pre difúziu O2  

e.       prietok krvi cez pľúca nie je uniformne distribuovaný 

f.       ventilácia pľúc nie je vo vzťahu k jej perfúzii 

216.            Ventilačno-perfúzny nepomer: 

a.       vedie k poruche výmeny dýchacích plynov v pľúcnom riečisku 

b.      je nerovnováha medzi nasycovaním krvi kyslíkom a elimináciou CO2 na úrovni 

aleveolokapilárnych membrán 

c.       môžu spôsobiť zmeny alveolokapilárnej membrány 

d.      príčinou môže byť redukcia kapilárneho riečiska 

e.       môže spôsobiť zmenená afinity hemoglobínu k O2 

f.       je rovnováha medzi nasycovaním krvi kyslíkom a elimináciou CO2 na úrovni 

aleveolokapilárnych membrán 

217.            Medzi príčiny porúch perfúzie patria: 

a.       znížená ventilácia istých oblastí pľúc 

b.      alveolárna hypoxia 

c.       vaskulitídy 

d.      pľúcna embolizácia 

e.       empfyzém 

f.       stlačenie väčšej cievy napr. tumorom 

218.            Ventilačno-perfúzne abnormality: 

a.       alveola je ventilovaná ale prietok je redukovaný 

b.      alveola nie je ventilovaná ale perfúzia je zachovaná 

c.       alveoly a kapiláry sú funkčné 

d.      ventilácia a perfúzia sú za fyziologických podmienok v nerovnováhe 

e.       alveola je ventilovaná ale prietok je neprítomný 

f.       alveoly a kapiláry sú nefunkčné 

219.            Pri CHOCHP je:    

a.       sťažený výdych 

b.      výdych je spomalený 

c.       výdych je zrýchlený 

d.      výdych je v norme 

e.       sťažený nádych 

f.       často príčinou chronická bronchitída 

220.            CHOCHP je charakterizovaná: 

a.       štrukturálnou prestavbou dýchacích ciest 

b.      stratou elastických vlastností 

c.       sťaženým výdychom pomocou dýchacích svalov 

d.      sťaženým nádychom pomocou dýchacích svalov 
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e.       zvýšením výdychovej rýchlosti 

f.       zvýšením vitálnej kapacity 

221.            Symptómy pri CHOCHP zahŕňajú: 

a.       empfyzém na RTG snímke hrudníka 

b.      ortopnoe 

c.       predĺžené expírium 

d.      predĺžené inspírium 

e.       dyspnoe 

f.       znaky hypoxie 

g.      Cor pulmonale chronicum 

222.            Respiračná insuficiencia: 

a.       je porucha výmeny dýchacích plynov medzi alveolánym priestorom a pľúcnymi 

kapilárami 

b.      pCO2 je nad fyziologickými hodnotami 

c.       pO2 pod fyziologickými hodnotami 

d.      výmena dýchacích plynov medzi alveolánym priestorom a pľúcnymi kapilárami 

je v norme 

e.       pCO2 je pod fyziologickými hodnotami 

f.       pO2 nad fyziologickými hodnotami 

223.            Príčiny akútnej respiračnej insuficiencie môžu byť: 

a.       akútne otravy postihujúce CNS 

b.      akútny pneumotorax 

c.       vdýchnutie cudzieho telesa 

d.      akútne bronchiolitídy 

e.       zápaly pľúc 

f.       ARDS 

224.            Posun disociačnej krivky hemoglobínu doprava spôsobuje: 

a.       polyglobúlia 

b.      hypoviskozita krvi 

c.       pľúcna hypertenzia 

d.      Cor pulmonale chronicum 

e.       aeróbny metabolizmus 

f.       laktátová alkalóza 

225.            ARDS je charkterizovaný: 

a.       deštrukciou pľúcneho kapilárneho endotelu 

b.      edémom interstícia aj alveol 

c.       len alveolárnym edémom 

d.      únikom bielkovín do interstícia a alveolárnych priestorov 

e.       aktiváciou neutrofilných leukocytov 

f.       deštrukcia pneumocytov II. typu 

226.            Pri ARDS je: 

a.       PaO2 < 6,7 kPa pri dýchaní vzduchu s obsahom 60% kyslíka 

b.      hypoxémia 

c.       tachypnoe 

d.      bradypnoe 
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e.       cyanóza 

f.       pľúcna hypertenzia 

227.            Pri ARDS je: 

a.       hyperkapnia 

b.      hypoperfúzia 

c.       acidóza 

d.      multiorgánové poškodenie 

e.       hypokapnia 

f.       alkalóza 

228.            K príčinám chronickej respiračnej insuficiencie patria: 

a.       chronické obštrukcie horných dýchacích ciest 

b.      choroby priedušiek 

c.       chronická obštrukčná bronchitída 

d.      choroby pľúcneho parenchýmu 

e.       intersticiálna pľúcna fibróza 

f.       pľúcny emfyzém 

g.      ľavostranná srdcová nedostatočnosť 

h.      chronické choroby pleury 

229.            K mimopľúcnym príčinám chronickej respiračnej insuficiencie patria: 

a.       poškodenie CNS liekmi 

b.      poškodenie CNS infekciou 

c.       poškodenie CNS traumou 

d.      poškodenie periférneho nervového systému 

e.       Myastenia gravis 

f.       endokrinné poruchy (myxedém) 

g.      poškodenie hrudníkovej steny 

h.      obezita 

230.            Patofyziologické znaky vedúce k hypoxémii sú: 

a.       alveolárna hypoventilácia 

b.      alveolárna hyperventilácia 

c.       porucha difúzie 

d.      ventilačno-perfúzne poruchy 

e.       pravo-ľavé skraty 

f.       ľavo-pravé skraty 

g.      niektoré vrodené choroby srdca 

h.      koronárna aterosklerotická choroba 

231.            Patofyziologické znaky vedúce k hypoxémii sú: 

a.       alveolárna hyperventilácia 

b.      alveolárna hypoventilácia 

c.       poruchy perfúzie 

d.      ventilačno-perfúzne poruchy 

e.       pravo-ľavé skraty 

f.       ľavo-pravé skraty 

g.      vrodené choroby srdca 

h.      koronárna aterosklerotická choroba 
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232.            Chronická hypoxia vedia k adaptačným zmenám, ktoré sú: 

a.       zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v erytrocytoch 

b.      zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v leukocytoch 

c.       zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v trombocytoch 

d.      zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v neutrofiloch 

e.       pokles 2,3-difosfoglycerátu v neutrofiloch 

f.       pokles 2,3-difosfoglycerátu v erytrocytoch 

g.      posun disociačnej krivky hemoglobínu doprava 

h.      posun disociačnej krivky hemoglobínu doľava 

233.            Chronická hypoxia vedia k adaptačným zmenám, ktoré sú: 

a.       zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v erytrocytoch 

b.      zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v leukocytoch 

c.       zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v trombocytoch 

d.      zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v neutrofiloch 

e.       posun disociačnej krivky hemoglobínu doprava 

f.       posun disociačnej krivky hemoglobínu doľava 

g.      polyglobúlia 

h.      zvýšenie hematokritu 

234.            Chronická hypoxia vedia k adaptačným zmenám, ktoré sú: 

a.       zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v erytrocytoch 

b.      zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v neutrofiloch 

c.       posun disociačnej krivky hemoglobínu doprava 

d.      polyglobúlia 

e.       zvýšenie hematokritu 

f.       zvýšenie koncentrácie hemoglobínu v erytrocytoch 

g.      zmnoženie 2,3-difosfoglycerátu v trombocytoch 

235.            Pľúcna hypertenzia má za následok: 

a.       zvýšené zaťaženie pravého srdca 

b.      zvýšené zaťaženie ľavého srdca 

c.       hypertrofiu ľavého srdca 

d.      hypertrofiu pravého srdca 

e.       vznik cor pumonale 

f.       hypoxiu pravého srdca 

g.      hypoxiu ľavého srdca 

h.      postupne vzniká laktátová acidóza 

236.            Medzi príčiny reštrikčnej ventilačnej poruchy patria: 

a.       pľúcna fibróza 

b.      pľúcna kongescia 

c.       atelektázy 

d.      stavy po resekciách pľúc 

e.       pleulárne zrasty 

f.       kyfoskolióza 

g.      neuromuskulárne poruchy 

h.      trauma hrudníka 

237.            Medzi príčiny reštrikčnej ventilačnej poruchy patria: 

a.       pľúcna fibróza 
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b.      pľúcna kongescia 

c.       atelektázy 

d.      paréza bránicového nervu 

e.       paréza N.trigeminus 

f.       ascites a obezita 

g.      peritonitída 

h.      brušné operácie 

238.            Medzi príčiny obštrukčnej ventilačnej poruchy patria: 

a.       pľúcna fibróza 

b.      pľúcna kongescia 

c.       atelektázy 

d.      paréza bránicového nervu 

e.       bronchiálna astma 

f.       chronická obštrukčná bronchitída 

g.      bronchiolitída 

h.      pľúcny emfyzém 

239.            Medzi príčiny obštrukčnej ventilačnej poruchy patria: 

a.       bronchiálna astma 

b.      chronická obštrukčná bronchitída 

c.       bronchiolitída 

d.      pľúcny emfyzém 

e.       paréza N.trigeminus 

f.       ascites a obezita 

g.      peritonitída 

h.      brušné operácie 

240.            Asthma bronchiale: 

a.       je zápalové ochorenie dýchacích ciest 

b.      je charakterizovaná zvýšenou reaktivitou tracheobronchiálneho stromu 

c.       je nezápalové ochorenie dýchacích ciest 

d.      je charakterizovaná zníženou reaktivitou tracheobronchiálneho stromu 

e.       je charakterizovaná hyperreaktivitou dýchacích ciest 

f.       je charakterizovaná hyporeaktivitou dýchacích ciest 

g.      je charakterizovaná kontrakciou hladkého svalstva priedušiek 

h.      je charakterizovaná edémom bronchiálnej sliznice 

241.            Asthma bronchiale je charakterizovaná: 

a.       kontrakciou hladkého svalstva priedušiek 

b.      edémom bronchiálnej sliznice 

c.       edémom hladkého svalstva 

d.      hypersekréciou viskózneho mucinózneho hlienu 

e.       hyposekréciou viskózneho mucinózenho hlienu 

f.       kontrakciou priečne-pruhovaného svalstva priedušiek 

g.      hyperreaktivitou tracheobronchiálneho stromu 

h.      reverzibilnou obštrukciou malých dýchacích ciest 

242.            Astmatický záchvat: 

a.       môže vzniknúť cez deň i v noci 

b.      prechádzajú mu prodromálne príznaky 
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c.       je charakterizovaný predĺženým expíriom 

d.      vyskytuje sa cyanóza centráleno typu 

e.       vyskytuje sa cyanóza periférneho typu 

f.       vzniká na podklade imunitnej reakcie I. alebo IV. typu 

g.      je charakterizovaný bronchospazmom 

h.      je spôsobený aj edémom bronchiálnej sliznice 

243.            Emfyzém pľúc: 

a.       je charakterizovaný zväčšením pľúcnych priestorov distálne od terminálnych 

bronchiolov 

b.      je charakterizovaný zmenšením pľúcnych priestorov distálne od terminálnych 

bronchiolov 

c.       je charakterizovaný zväčšením pľúcnych priestorov proximálne od terminálnych 

bronchiolov 

d.      je charakterizovaný zmenšením pľúcnych priestorov proximálne od terminálnych 

bronchiolov 

e.       patrí medzi chronické obštrukčné choroby pľúc 

f.       nepatrí medzi chronické obštrukčné choroby pľúc 

g.      v etiopatogenéze sa môžu uplatniť aj genetické faktory 

h.      v etiopatogenézy sa môže uplatniť aj fajčenie 

244.            Zápal pľúc: 

a.       je akútne zápalové ochorenie pľúcneho parenchýmu 

b.      alveoly sú vyplnené zápalovým fibrinóznym exsudátom 

c.       má štádium prekrvenia 

d.      má štádium červevenej hepatizácie 

e.       má štádium sivej hepatizácie 

f.       má štádium rezolúcie 

g.      nie je akútne ochorenie 

h.      je akútne zápalové ochorenie 

245.            Pľúcny absces: 

a.       je dutina vytvorená hnisavou kolikvačnou nekrózou pľúcneho parenchýmu 

b.      nie je dutina vytvorená hnisom 

c.       môže vznikať prvotne v zdravom pľúcnom parenchýme 

d.      môže vznikať sekundárne 

e.       častejšie býva solitárny v pľúcnom parenchýme 

f.       môže vznikať hematogénnou cestou 

g.      nie je vážny pľúcny stav 

h.      môže vznikať bronchogénnou cestou 

246.            Pneumotorax: 

a.       znamená prítomnosť vzduchu alebo plynu v pleulárnej dutine 

b.      môže byť spontánny 

c.       môže byť idiopatický 

d.      môže byť symptomatický 

e.       môže byť iatrogénny 

f.       môže byť terapeutický 

g.      môže byť diagnostický 

h.      môže byť pri poraneniach 
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247.            Pneumotorax: 

a.       znamená prítomnosť vzduchu alebo plynu v peritoneálnej dutine 

b.      môže byť spontánny 

c.       nemôže byť idiopatický 

d.      môže byť symptomatický 

e.       nemôže byť iatrogénny 

f.       môže byť terapeutický 

g.      nemôže byť diagnostický 

h.      môže vznikať pri poraneniach 

248.            ARDS /Acute respiratory distress sydnrome/ je charakterizovaný: 

a.       deštrukciou pľúcneho kapilárneho endotelu 

b.      môže vzniknúť pri septickom stave 

c.       edémom interstícia aj alveol 

d.      len intersticiálnym edémom v pľúcach 

e.       únikom bielkovín do krvného riečiska 

f.       aktiváciou trombocytov 

g.      deštrukciou pneumocytov I. typu 

h.      deštrukciou erytrocytov 

249.            Pri akútnej respiračnej insuficiencii: 

a.       je hypoxémia 

b.      je centrálna cyanóza 

c.       je periférna cyanóza 

d.      je hyperkapnia 

e.       pokles pH pod 7,2 spôsobuje poruchy vedomia 

f.       pokles pH pod 7,1 spôsobuje bezvedomie 

g.      pokles pH pod 7,5 spôsobuje poruchy vedomia 

h.      pokles pH pod 7,3 spôsobuje bezvedomia 

250.            Pri akútnej respiračnej insuficiencii: 

a.       je centrálna cyanóza 

b.      je periférna cyanóza 

c.       je hyperkapnia 

d.      pokles pH pod 7,4 spôsobuje poruchy vedomia 

e.       pokles pH pod 7,1 spôsobuje bezvedomie 

f.       pokles pH pod 7,5 spôsobuje poruchy vedomia 

g.      pokles pH pod 7,3 spôsobuje bezvedomia 

h.      je hypoxémia 

251.            Pľúcna hypertenzia: 

a.       je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici presahuje 20mmHg 

b.      je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici nepresahuje 

20mmHg 

c.       je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici presahuje 10mmHg 

d.      je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici nepresahuje 

10mmHg 

e.       je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici presahuje 2,7 kPa 

f.       je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici nepresahuje 2,7 kPa 

g.      je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici presahuje 100 mmHg 
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h.      je patofyziologický stav, pri ktorom stredný tlak v pľúcnici nepresahuje 100 

mmHg 

252.            Zápal pľúc: 

a.       je chronické zápalové ochorenie pľúcneho parenchýmu 

b.      alveoly sú pri zápale pľúc vyplnené zápalovým fibrinóznym exudátom 

c.       nemá štádium prekrvenia 

d.      nemá štádium červevenej hepatizácie 

e.       nemá štádium sivej hepatizácie 

f.       nemá štádium rezolúcie 

g.      je akútne ochorenie 

h.      nie je akútne zápalové ochorenie 

253.            Respiračná insuficiencia: 

a.       je následkom poruchy respiračnej funkcie pľúc 

b.      tenzia kyslíka v artériovej krvi je pri tomto stave znížená 

c.       môže byť spojená s retenciou oxidu uhličitého 

d.      nemusí vyť spojená s retenciou oxidu uhličitého 

e.       nie je následkom poruchy respiračnej funkcie pľúc 

f.       tenzia kyslíka v artériovej krvi je pri tomto stave zvýšená 

g.      nemôže byť spojená s retenciou oxidu uhličitého 

h.      musí vyť spojená s retenciou oxidu uhličitého 

254.            Zápalové ochorenia pohrudnice rozoznávame podľa charakteru ako: 

a.       pleuritis sicca 

b.      pleuritis cardiaca 

c.       pleuritis exsudativa 

d.      pleuritis haemorrhagica 

e.       pleuritis tumorosa 

f.       pleuritis pneumonia 

g.      empyema thoracis 

h.      empyema cardiaca 

255.            Zápalové ochorenia pohrudnice rozoznávame podľa druhu exudátu ako: 

a.       pleuritis serosa 

b.      pleuritis cardiaca 

c.       pleuritis serofibrinosa 

d.      pleuritis haemorrhagica 

e.       pleuritis purulenta 

f.       pleuritis putrida 

g.      empyema thoracis 

h.      empyema cardiaca 

256.            Medzi chronické obštrukčné choroby pľúc patrí: 

a.       chronická obštrukčná bronchitída 

b.      pneumónia 

c.       priedušková astma 

d.      obštrukčný emfyzém pľúc 

e.       laryngitída 

f.       tracheitída 

g.      zápal prínosových dutín 
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h.      pľúcna hypertenzia 

257.            Etiológa pľúcneho emfyzému môže byť podmienená: 

a.       geneticky 

b.      geneticky nedostatkom alfa1-antitrypsínu 

c.       geneticky nedostatkom cholínesterázy 

d.      chronickým infektami dýchacích ciest 

e.       fajčením 

f.       nedostatkom pohybu 

g.      nemôže byť podmienená geneticky 

h.      geneticky nedostatkom alfa 3- antitrypsínu 

  

574.            K zvýšenej aktivácii protoonkogénov dochádza: 

a.       mutáciami 

b.      amplifikáciami 

c.       chromozomálnymi translokáciami 

d.      deléciami 

e.       iba ak sa poškodia obidve alely toho istého génu 

f.       výlučne vplyvom chemických karcinogénov 

575.            Úlohou tumor-supresorových génov je: 

a.       zabezpečovať reparáciu poškodení DNA 

b.      spúšťať apoptózu 

c.       obmedzovať neprimeraný rast buniek 

d.      urýchľovať bunkový cyklus 

e.       potláčať apoptózu 

f.       stimulovať neprimeraný rast buniek 

576.            U žien, ktoré sú nositeľky génovej mutácie „BRCA 1“: 

a.       sa zvyšuje celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka 

b.      sa znižuje celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka 

c.       sa zvyšuje celoživotné riziko vzniku ovariálneho karcinómu 

d.      je nutná dispenzarizácia 

e.       je istota, že všetky ochorejú na karcinóm prsníka 

f.       sa zvyšuje celoživotné riziko vzniku karcinómu maternice 

577.            Malígne bunky spravidla získavajú v priebehu jednotlivých štádií tieto 

charakteristiky: 

a.       nezávislosť od signálov stimulujúcich rast 

b.      refraktérnosť na signály inhibujúce rast 

c.       zvýšenu proliferačnú kapacitu 

d.      schopnosť diferenciácie 

e.       schopnosť apoptózy 

f.       zníženú proliferačnú kapacitu 

578.            Proces angiogenézy zahŕňa: 

a.       proliferáciu endotelových buniek 

b.      degradáciu bazálnej membrány 

c.       migráciu endotelových buniek 

d.      maturáciu podocytov 
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e.       inaktiváciu vaskulárneho endoteliálneho faktora 

f.       migráciu podocytov 

579.            Mutácia: 

a.       je zmena v štruktúre DNA 

b.      môže byť prenášaná z generácie na generáciu 

c.       postihuje tumorsupresorové gény a/alebo protoonkogény 

d.      nemôže byť prenášaná z generácie na generáciu 

e.       postihuje iba DNA v zárodočných bunkách 

f.       postihuje iba DNA v somatických bunkách 

580.            Metamyelocyt je vývojou formou: 

a.       monocytu 

b.      trombocytu 

c.       erytrocytu 

d.      granulocytu 

e.       lymfocytu 

f.       megakaryocytu 

581.            Hereditárne formy nádorov hrubého čreva sú známe v súvislosti: 

a.       s APC génom 

b.      s MSH2 génom 

c.       s WT génom 

d.      s RB génom 

e.       s BRCA1 génom 

f.       s VHL génom 

582.            Na ionizačné žiarenie sú najcitlivejšie: 

a.       obličky 

b.      hladké svalstvo 

c.       priečne pruhované svalstvo 

d.      epidermis 

e.       zárodočné tkanivo 

f.       hematopoetické tkanivo 

583.            Akútne leukémie sú ochorenia: 

a.       detského aj dospelého veku 

b.      postihujúce kostnú dreň 

c.       vyznačujúce sa malígnou transformáciou krvotvorných buniek vo včasnom 

štádiu diferenciácie 

d.      vychádzajúce z lymfoproliferatívneho tkaniva 

e.       charakteristické prítomnosťou Reedovej-Sternbergovych buniek 

f.       vyznačujúce sa malígnou transformáciou zrelých krvotvorných buniek 

584.            Filadelfský chromozóm: 

a.       býva prítomný pri akútnej lymfoblastickej leukémii 

b.      býva častý pri chronickej myeloidnej leukémii 

c.       je charakterizovaný translokáciou BCR/ABL 

d.      býva prítomný pri Hodgkinovom lymfóme 

e.       je charakterizovaný translokáciou TEL/AML 

f.       býva prítomný pri karcinóme pľúc 
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585.            Pre akútnu leukémiu je typická: 

a.       anémia 

b.      trombocytopénia 

c.       prítomnosť blastov v periférnej krvi 

d.      prítomnosť Reedovej Stenbergovych buniek v lymfatických uzlinách 

e.       vždy je prítomná leukopénia 

f.       hypokaliémia 

586.            Chronická lymfocytárna leukémia môže byť príčinou: 

a.       leukocytózy 

b.      lymfocytózy 

c.       hypogamaglobulinémie 

d.      nadbytku androgénov 

e.       gynekomastie 

f.       hypergamaglobulinémie 

587.            Hodgkinov lymfóm: 

a.       sa vyskytuje v detskom aj dospelom veku 

b.      prevažne u detí v predškolskom veku 

c.       je charakterizovaný Reedovej Stenbergovými bunkami 

d.      charakterizuje ho lymfadenopatia 

e.       metastazuje do mozgu 

f.       nebýva prítomný pruritus 

588.            Pre NonHodgkinov lymfóm je charakteristické, že: 

a.       jeho výskyt stúpa s vekom 

b.      vychádza prevažne z B lymfocytov 

c.       býva prítomná nebolestivá lymfadenopatia 

d.      bývajú prítomné Reedovej Stenbergové bunky 

e.       lymfatické uzliny sú nehmatné 

f.       nebýva prítomné extranodálne postihnutie iných orgánov 

589.            K najčastejším onkologickým ochoreniam u detí patria: 

a.       leukémie 

b.      lymfómy 

c.       nádory obličiek 

d.      nádory kostí 

e.       CNS nádory 

f.       sarkómy 

590.            Najväčší diagnostický prínos pri podozrení na leukémiu má vyšetrenie: 

a.       periférnej krvi 

b.      kostnej drene 

c.       histochemické 

d.      angiografické 

e.       scintigrafické 

f.       elektrokardiologické 

591.            Hlavné príčiny úmrtia u pacientov s leukémiami sú: 

a.       hemorágie 

b.      infekcie 
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c.       hypokaliémia 

d.      záchvaty paroxyzmálnej tachykardie 

e.       acidóza 

f.       alkalóza 

592.            Letálnemu účinku ionizačného žiarenia je možné zabrániť: 

a.       ochranou zárodočného tkaniva 

b.      ochranou CNS 

c.       ochranou pečene 

d.      ochranou kosti s kostnou dreňou 

e.       ochranou vlasových folikulov 

f.       ochranou obličiek 

593.            K chemickým kancerogénom patrí(ia): 

a.       nitrozamíny 

b.      polycyklické aromatické uhľovodíky 

c.       oxid uhličitý 

d.      oxid dusnatý 

e.       probiotiká 

f.       oxid uhoľnatý 

594.            Stupne nádorového rastu: 

a.       iniciácia 

b.      progresia 

c.       promócia 

d.      hypertrofia 

e.       hyperplázia 

f.       metaplázia 

595.            V súčasnosti je známych približne: 

a.       100 protoonkogénov 

b.      350 protonkogénov 

c.       1000 protonkogénov 

d.      10 protoonkogénov 

e.       500 protoonkogénov 

f.       5-10 protoonkogénov 

596.            Pri neprimeranej aktivácii protoonkogénov sa produkty, ktoré kódujú 

tvoria: 

a.       v zníženom množstve 

b.      v nadmernom množstve 

c.       v zmenenej kvalite 

d.      v nezmenenej kvalite 

e.       iba v embryogenéze 

f.       nedajú detegovať 

597.            Tumor-supresorové gény môžu získavať onkogénny potenciál: 

a.       chromozomálnou translokáciou 

b.      mutáciou 

c.       deléciou 

d.      amplifikáciou 
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e.       v mitotickej fáze bunkového cyklu 

f.       iba vďaka dedičnosti 

598.            Ak je poškodenie DNA neopraviteľné: 

a.       bunkový cyklus pokračuje vo fáze G1 

b.      bunkový cyklus nepokračuje vo fáze G1 

c.       iniciuje sa apoptóza 

d.      iniciuje sa degradácia DNA 

e.       bunkový cyklus sa zrýchli 

f.       iniciuje sa fáza syntézy 

599.             Pojem nestabilita genómu súvisí:  

a.       s poruchami opravných systémov DNA 

b.      s poruchami opravných systémov RNA 

c.       s poruchami mechanizmov, ktoré sú zodpovedné  za správne rozdelenie 

chromozómov 

d.      s mutáciou jediného génu zo skupiny tumorsupresorových génov 

e.       s mutáciou jediného génu zo skupiny protoonkogénov 

f.       s patologickým variantom génu, ktorý sa v sledovanej populácii  vyskytuje 

s frekvenciou nižšou ako 1% 

g.      s patologickým variantom génu, ktorý sa v sledovanej populáci vyskytuje 

s frekvenciou nižšou ako 10% 

600.            Bunkový cyklus v zdravých bunkách  je sled dejov, ktoré vedú: 

a.       k zdvojeniu genetického materiálu 

b.      k fúzii chromozómov 

c.       k separácii chromozómov 

d.      k oddeleniu kópii DNA do dcérskych buniek 

e.       k akumulácii rôznych poškodení 

f.       k fragmentáciám chromozómov 

g.      k nadmernej expresii cyklínov 

h.      k prechodu anafázy do metafázy 

601.            V tzv. kontrolných bodoch bunkového cyklu sa: 

a.       cyklus zrýchli 

b.      cyklus spomalí 

c.       bunke poskytne čas na kontrolu kvality 

d.      uplatňujú inhibítory cyklíndependentných kináz 

e.       uplatňuje nadmerná expresia cyklínov 

f.       zväčšuje objem bunky 

g.      cyklus nezastaví 

602.            MikroRNA: 

a.       sú kódujúce úseky RNA 

b.      sú nekódujúce RNA 

c.       môžu interferovať s určitým úsekom RNA 

d.      sú  v nádorových bunkách dysregulované 

e.       doteraz ich bolo identifikovaných asi 100 

f.       niektoré môžu mať úlohu protoonkogénov 

g.      sa stávajú markermi pre včasnú detekciu nádorov 

h.      niektoré môžu mať úlohu tumor-supresorových génov 



VL: Test 6 (LS 2019/20) 

18 

 

603.            Ktoré tvrdenia sú správne: 

a.       epigenetické zmeny sú zmeny génovej expresie bez zmeny poradia nukleotidov 

b.      epigenetické zmeny súvisia so štrukturálnymi zmenami chromatínu 

c.       epigenetické zmeny súvisia s chemickými zmenami chromatínu 

d.      základnou jednotkou chromatínu je exón 

e.       základnou jednotkou chromatínu je nukleozóm 

f.       nukleozóm tvoria molekuly histónov 

g.      deacetylácia  histónov vedie k represii transkripcie 

604.            DNA metylácia: 

a.       môže ovplyvňovať reguláciu expresie génov 

b.      sa analyzuje pomocou PCR 

c.       sa analyzuje pomocou sekvenátorov 

d.      sa v zdravých bunkách vyskytuje približne v 3-4% jadrovej DNA 

e.       nemá fyziologické funkcie 

f.       má fyziologické funkcie 

g.      je čiastočne získaná 

h.      býva u väčšiny nádorov zvýšená 

605.            Nádorové kmeňové bunky: 

a.       nie sú potrebné na vytváranie klonov nádoru 

b.      sú potrebné na vytváranie klonov nádoru 

c.       potláčajú angiogenézu 

d.      bývajú minoritnou subpopuláciou nádorov 

e.       vznikajú na základe epiteliálno-mezenchymálneho prechodu 

f.       vznikajú z progenitorových buniek 

g.      vznikajú z  nenádorových kmeňových buniek 

h.      prítomné vo vysokom počte v nádore sú asociované s horšou prognózou 

606.            Pre angiogenézu platí, že: 

a.       k hlavným proangiogénnym faktorom patrí VEGF-A 

b.      k nadmernej produkcii proangiogénnych faktorov dochádza v dôsledku hypoxie 

c.       poznáme asi 10 VEGF receptorov 

d.      nie je ovplyvňovaná mikroprostredím nádoru 

e.       sa v nej neuplatňujú matrix-metaloproteinázy 

f.       sa v nej uplatňujú VEGFreceptory s tyrozínkinázovou aktivitou 

g.      jej výsledkom je proliferácia endotelových buniek 

h.      jej výsledkom je abnormálna vaskulárna permeabilita 

607.            K proangiogénnym faktorom patrí: 

a.       FGF 

b.      VEGF 

c.       trombospondín 

d.      PDGF 

e.       endostatín 

f.       HIF-1 alfa 

g.      angiostatín 

h.      SDF 

608.            Výsledkom abnormálnej angiogenézy v nádoroch je: 

a.       znížená vaskulárna permeabilita 
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b.      zvýšená vaskulárna permeabilita 

c.       zvýšenie intersticiálneho tlaku v nádore 

d.      zníženie intersticiálneho tlaku v nádore 

e.       zvýšenie prietoku krvi nádorom 

f.       zníženie prietoku krvi nádorom 

g.      znížený prienik chemoterapie do nádoru 

h.      znížená imunitná odpoveď 

609.            Pre antiangiogénnu liečbu nádorov platí, že: 

a.       sa v nej používajú inhibítory tyrozínkinázových domén receptorov 

b.      sa v nej používajú protilátky blokujúce VEGF 

c.       spôsobuje zánik zrelých ciev 

d.      spôsobuje zánik nezrelých ciev 

e.       väčšinou sa používa v kombinácii s chemoterapiou 

f.       nemáva nežiaduce účinky 

g.      zabraňuje vzniku nových ciev v nádore 

h.      upravuje netesné steny nezrelých ciev 

610.            Pre diseminované nádorové bunky (DTC) v kostnej dreni a v iných tkanivách 

platí, že: 

a.       mnoho rokov môžu perzistovať v pokojovom stave 

b.      nemusia sa prejaviť následným vznikom metastázy 

c.       môžu opustiť stav dormancie 

d.      nemôžu opustiť stav dormancie 

e.       môžu byť prítomné aj u vyliečených onkologických pacientov 

f.       procesy, ktoré vytrhnú bunky z dormancie sú presne známe 

g.      môžu mať fenotyp nádorových kmeňových buniek 

h.      existuje korelácia medzi DTC a rizikom recidívy nádoru 

611.            K zložkám nádorového mikroprostredia patria: 

a.       enzýmy 

b.      cytokíny 

c.       s nádorom asociované fibroblasty 

d.      endotelové bunky 

e.       nádorové bunky 

f.       s nádorom asociované makrofágy 

g.      pericyty 

h.      myofibroblasty 

612.            Imunitný systém: 

a.       sa podieľa na vzniku nádorového procesu 

b.      sa nepodieľa na vzniku nádorového procesu 

c.       sa podieľa na metastázovaní nádorov 

d.      vníma často nádorové antigény ako telu vlastné 

e.       sa s vekom stáva menej schopným ničiť nádorové bunky 

f.       býva inhibovaný nádorovými cytokínmi 

g.      sa s vekom stáva viac schopným ničiť nádorové bunky 

h.      vedie k inhibícii nádorového rastu 

613.            K priaznivým trendom v súčasnej onkológii u nás patria nasledovné 

skutočnosti: 
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a.       vylieči sa takmer 50% onkologických pacientov v dospelom veku 

b.      vylieči sa takmer 50% pacientov v detskom veku 

c.       vyliečia sa približne dve tretiny detských pacientov 

d.      vylieči sa približne 80% dospelých onkologických pacientov 

e.       vylieči sa približne 30% detských onkologických pacientov 

f.       schopnosť identifikovať nové molekuly, na ktoré sa zameriava cielená liečba 

g.      vylieči sa približne 90% detských onkologických pacientov 

h.      počet novodiagnostikovaných pacientov každoročne klesá 

614.            Pre cielenú liečbu platí, že: 

a.       zahŕňa tyrozínkinázové inhibítory zamerané na intracelulárne domény 

receptorov 

b.      zahŕňa  monoklonálne protilátky zamerané na rastové faktory 

c.       zahřňa monoklonálne protilátky zameraných na extraceluárne časti receptorov 

rastových faktorov 

d.      molekulové ciele sa vyskytujú u všetkých pacientov s histologicky rovnakým 

tumorom 

e.       pozostáva z rádioterapeutických postupov zacielených na nádorové tkanivo 

f.       pozostáva z tyrozínkinázových inhibítorov zameraných na intracelulárne 

signálne molekuly 

g.      niektoré cielené lieky sa môžu podávať aj  perorálne 

h.      nemajú nepriaznivé účinky na zdravé tkanivá 

615.            Angiogenézy sa zúčastňujú: 

a.       endotelové bunky 

b.      pericyty 

c.       hematopoetické progenitorové bunky z kostnej drene 

d.      diferencované epitelové bunky 

e.       makrofágy 

f.       adipocyty 

g.      kardiomyocyty 

h.      endotelové progenitorové bunky 

616.            O lokalitách metastáz rozhodujú: 

a.       chemokíny 

b.      vlastnosti premetastatickej niky 

c.       rastové faktory z nádorových buniek 

d.      špecifické gény 

e.       znížená produkcia matrix metaloproteináz 

f.       zvýšená produkcia matrix metaloproteináz 

g.      rastové faktory z nenádorových buniek 

h.      extracelulárny matrix 

617.            Pre degradáciu bunkových proteínov platí, že: 

a.       degradácia proteínov je pre bunku rovnako dôležitá ako ich syntéza 

b.      degradácia proteínov je pre bunku dôležitejšia ako ich syntéza 

c.       degradácia proteínov je pre bunku menej dôležitá ako ich syntéza 

d.      ubikvitín označuje poškodené a nepotrebné bielkoviny 

e.       proteazóm je likvidačná organela -  „kôš“ bunky 

f.       proteazóm označuje poškodené a nepotrebné bielkoviny 

g.      ubikvitín je likvidačná organela bunky 
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h.      inhibícia protaezómu má protinádorový účinok 

618.            Leukémie sa najčastejšie manifestujú: 

a.       slabosťou 

b.      únavou 

c.       horúčkou 

d.      infekciami 

e.       krvácaním 

f.       bolesťami kostí 

g.      poruchami pamäte 

h.      rigiditou 

619.            Chronické leukémie sa vyznačujú neoplastickou proliferáciou: 

a.       iba zrelých granulocytov 

b.      iba zrelých lymfocytov 

c.       zrelých aj nezrelých lymfocytov a granulocytov 

d.      iba nezrelých lymfocytov 

e.       iba nezrelých granulocytov 

f.       trombocytov 

g.      erytrocytov 

h.      Reedovej-Stenbergových buniek 

620.            Klinickým nálezom pri akútnych leukémiach bývajú najčastejšie infiltráty: 

a.       CNS 

b.      mediastína 

c.       gingív 

d.      gonád 

e.       kože 

f.       srdca 

g.      retiny 

h.      svalov 
 

 


